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Continua la pèrdua contínua de drets dels llogaters
Una sessió formativa a càrrec del Sindicat de Llogateres de Terrassa ajuda a entendre el marc legal
que marca la LAU i com ens afecta a l’hora de llogar un habitatge.
Miquel Gordillo

L

a qüestió de que els habitatges no es fan per proporcionar llocs on poder viure, sinó
que han esdevingut una mercaderia
perquè uns quants s’enriqueixin, és
una màxima que molta gent observa com cada cop més evident.
El professor de Sociologia David
Madden, autor del llibre En defensa
de la vivienda (edició en castellà de
Capitán Swing), en una entrevista
a eldiario.es, descriu la situació que
vivim durant els darrers anys com el
resultat lògic de desregulació i mercantilització capitalista: som en una
època en què els grans fons voltor
s’estan apropiant del mercat immobiliari per imposar una desregulació
total d’aquest mercat (Blackstone,
el més gran fons d’inversió, és un
dels principals tenidors d’immobles
a Espanya i als Estats Units, indica Madden). També s’assenyala la
manca d’habitatge públic com un
problema que empitjora la situació
del mercat immobiliari.
A la ciutat també estem vivint
dia a dia les dificultats per accedir
a un habitatge digne, amb preus de
lloguer cada cop més inaccessibles,
o els desnonaments continuats per
impagament de lloguer que s’estan donant, mostren l’abast infame
d’aquesta problemàtica, que és més
real que mai.
Dissabte vam tenir l’ocasió d’assistir a una sessió formativa sobre
la llei dels lloguers, organitzada pel
Sindicat de Llogateres de Terrassa,
un col·lectiu que ha nascut en diversos municipis i que tracta d’encarar la problemàtica creixent amb
els preus i els contractes de lloguer.
La sessió oberta va tenir lloc a l’Ateneu Candela i va estar conduïda per
l’advocada del Sindicat Laura G. de
Paoli, qui parlà sobre la història de
l’evolució de la legislació a l’estat espanyol.
Per entendre la situació actual i
les condicions que ens trobem quan
lloguem un habitatge, la ponent va

fer un repàs històric de la legislació, per concloure que amb el pas
del temps, els arrendataris han anat
perdent drets ja des del 1958 i les
successives reformes de la llei de
lloguers. Per això, la ponent destacava que en el nostre contracte de
lloguer, hem de mirar la data, ja que
en funció del període de la llei del
moment, la situació pot variar completament.
Partim d’una llei de 1964 en què
tant la renda com la durada del contracte estaven regulats. «Els operadors ja van veure que no podien
fer fora l’inquilí», indicà la ponent.
Per això, des d’aleshores es pot dir
que comença a l’Estat un procés per
«liberalitzar el mercat de lloguer».
Fins i tot, recordà de Paoli, abans
el contracte signat per l’arrendatari
podia passar de pares a fills.
Llavors arriba al 1985 l’anomenat
‘Decret Boyer’, en el qual es deixa
que siguin les parts qui negociïn la
durada dels contractes, que resta
només «sotmès a la llibertat de pacte», com una forma de «liberalitzar
els terminis», afavorir els interessos
dels propietaris i rebaixar els dels
arrendataris.
A la LAU de 1994, s’estableix el
termini mínim de cinc anys, més
una pròrroga de tres. Llavors va arribar la crisi immobiliària i els bancs
es trobaren «amb molts actius immobiliaris, i pisos buits que no els
interessava vendre a preus baixos»,
exposà de Paoli. La llei 4/2013 modifica alguns articles de la LAU: el
govern del PP reduïa la durada a
3 anys, i un any de pròrroga legal.
Després, el Real Decret de 2015 va
incloure l’actualització de la renda
segons l’IPC o l’índex de garantia.
A més, amb la llei de 1964 encara s’exigia que s’avisés l’extinció de
la pròrroga amb un any d’antelació.
Per exemple, si el fill del propietari
es volia emancipar i viure en aquest
pis, s’havia de demostrar que tenia mitjans econòmics per fer-ho, i
igualment havia d’indemnitzar l’arrendatari. A partir del 1994, això ja

▪▪ Moment del taller sobre la LAU i els drets dels llogaters el passat 16 de febrer a l’Ateneu Candela.

passava a dependre del pacte entre
les parts. I el 2013, la indefensió
total: no es necessita demostrar cap
causa, i en un mes s’ha d’abandonar
l’habitatge, un cop extingida la pròrroga.
Recentment hem viscut com un
decret de desembre de 2018 del
PSOE ha estat vigent només un
mes i escaig, fins que va ser derogat pel parlament espanyol. Aquest
decret tornava a establir els 5 anys
més tres de durada (7 anys en cas
de persona jurídica), i limitava a dos
els mesos de fiança, però no posava
límit en cap cas als preus del lloguer,
tal com volia Podemos. El decret va
quedar sense efecte al gener d’enguany, de forma que tornem a estar
en la situació dels 3 anys.
Pel que fa a la renda, actualment

Defensar els drets a un lloguer digne a
través de l’organització i la mobilització

E

l col·lectiu s’autodefineix com “un grup de veïns i
veïnes de Barcelona que volem impulsar un sindicat de llogaters i llogateres a la ciutat per la defensa
del dret a l’habitatge i un lloguer assequible, estable, segur
i digne”, segons resa la seva publicitat. Es tracta d’una iniciativa amb consciència política i col·lectiva”, que vol «incidir a tots els àmbits administratius i de govern”.
Des del Sindicat de Llogaters, a través de l’organització
i la mobilització, es fan serveis d’assessorament sobre els
drets i deures i les condicions contractuals dels lloguers:
temporalitat, fiances, obres, condicions d’habitabilitat,
manteniment, clàusules, etc. Així com en qüestions de
caràcter més general com la Llei d’Arrendaments Urbans
(LAU) o el desenvolupament de mesures legislatives
pel control i la limitació dels preus del lloguer.
Demandes i objectius del Sindicat de Llogateres
•

•

Una durada més llarga dels contractes de
lloguer, de fins a 12 anys, i que es renovin automàticament, excepte si la propietat té una necessitat familiar.
Augment de les rendes d’acord amb índexs
objectius, com ara l’IPC o índexs municipals.

•
•
•
•

•
•
•
•

Limitar la fiança a un mes, a dos si l’immoble
està moblat.
Disposar d’un índex de les rendes de lloguer
, ja que es necessiten eines que regulin els preus.
Que les administracions només promoguin
habitatges públics de lloguer.
Obligar les administracions públiques a reallotjar les persones que han estat desnonades que no podien fer front al lloguer, segons
contempla la llei 24/2015. Igualment, derogar
els anomenats desnonaments exprés.
Suprimir el règim especial tributari de les SOCIMIs, que tributen el 0% de l’impost de societats.
Obligar al registre de tots els immobles, solars i propietats verticals que porten desocupats més d’un any.
Que sigui l’arrendador qui pagui els honoraris
de les APIs o administradors de finques.
Mentre no hi hagi canvis legislatius, donar suport a la resistència legítima, com ara la permanència a l’habitatge en precari, a canvi d’un
lloguer just, quan la propietat no vol renovar el
contracte o puja el preu de forma abusiva.

hi ha total llibertat i acord entre les
parts, que en la pràctica vol dir que
el llogater fixa el preu que vol. Pel
que fa a l’actualització de la renda, la
pujada del preu del lloguer s’ha de
notificar amb un mes d’antelació i
s’ha de justificar el motiu.
Durant la sessió, l’advocada descrigué també el que cobren les APIs i
agents immobiliaris quan tramiten
un contracte de lloguer, «les quals
sovint fan un bon negoci amb els
lloguers». Per una banda, poden
tramitar el mes de fiança, un dipòsit
de garantia que pot arribar a ser de
fins a 4 mesos, els honoraris, l’impost de transmissions patrimonials
(ITP), i el 21% d’IVA.
Reparacions i obres
També hem de recordar que abonar un mes de fiança a l’inici és
obligatori, retornable en finalitzar
el contracte i quan s’abandona la
llar, i que el propietari ha de dipositar els diners de la fiança a l’Incasol, «i molts no ho fan». Això
pot ho comprovar l’inquilí quan ho

MG

desitgi.
En general, les obres de reparació
fetes pel propietari a l’habitatge no
es poden repercutir en el contracte,
només van a càrrec de l’arrendatari
quan són trencaments per ús quotidià. «Si s’ha de posar una aixeta
nova, va a càrrec de l’arrendador»,
segons aclarí l’advocada durant la
sessió. Igual que una millora de les
condicions de l’habitatge, com ara
posar un ascensor on no n’hi havia.
Però arreglar l’ascensor, o posar un
de millor no es considera una millora (això es pot aplicar també a
un equip d’aire condicionat o l’escalfador d’aigua, com a exemples).
L’advocada recomana que per
adreçar-se a l’arrendador, millor
fer-ho a través de burofax o un altre
sistema que certifiqui que aquest
ha rebut la notificació. «Això també és important per quan deixes
l’habitatge i es pretén recuperar
la fiança», explicà de Paoli. Si el
propietari ven l’habitatge, has de
marxar en 3 mesos, segons la llei
de 2013, una altra mostra de què
tornem a estar desprotegits».
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>17
> persones multades, sense proves, haurien de pagar entre 350 euros i 600 euros

Els CDR i SAT denuncien «atac a la llibertat
d’expressió» per part de l’Ajuntament de Terrassa
Pep Valenzuela

Manifest: Les multes
de l’Ajuntament no
faran callar la gent!!!

R

epresentants dels CDR
terrassencs i de Solidaritat
Antirepressiva de Terrassa
(SAT) visitaren el passat divendres 16 de febrer la Síndica de
Greuges de la ciutat per denunciar
que estarien sent víctimes de «persecució» quan realitzen activitats
de solidaritat i suport a les preses,
exiliades i encausades, així com en
defensa de la República Catalana.
Les entitats acusen l’Ajuntament
d’organitzar aquesta «repressió»
tot utilitzant la Policia Municipal per «impedir la llibertat d’expressió», tot fent «identificacions
innecessàries» i posant de forma
sistemàtica multes administratives, alhora que es mantenen inactius davant els atacs que diversos
grupuscles feixistes mantenen des
de fa temps a la ciutat (provocacions i amenaces, difusió de discurs
de l’odi i la discriminació, boicot a
actes, agressions verbals i físiques
...).
En sortir de la reunió amb la Síndica, a la seu de la Masia Freixa, al
Parc de Sant Jordi, dos representants de les entitats, la Cris i en
Franki, informaren en una roda de
premsa a les portes de la mateixa
dels objectius de la campanya que
han posat en marxa. En primer
lloc, donar suport a les persones
multades. En segon, denunciar
públicament i política la repressió,
car «no és a l’atzar, l’Ajuntament
no vol que exercim els nostres
drets d’expressió i acció política».
En tercer, exigir que aquesta situació s’aturi, perquè a més, asseguraren, «no pararem, ho continuarem
fent», alhora que «actuï contra els

▪▪ Concentració a les portes de l’Ajuntament el passat mes de desembre.

grups feixistes per tal que no continuïn provocant insultant i agredint com fins ara».
Pel que fa a la reunió amb la Síndica, els representants dels CDR
i SAT l’informaren de la situació,
en general, i especialment del cas
que va tenir lloc el setembre passat
en un edifici en obres abandonat, a
la rambleta del Pare Alegre quan
un grup de membres del CDR
Ponent pretenien posar algunes
banderoles i van ser aturats i identificats per una patrulla de la PM.
Totes les persones van rebre després multes.
Les entitats van demanar a

l’Ajuntament els motius i proves
que haurien justificat les multes.
Per tota prova, els van presentar
una foto d’una pintada antiga en
el mur d’aquest edifici. Els CDR
i SAT anuncien recurs i al·legació
contra el total de multes imposades a 17 persones, primer, per
“cridar i fer soroll”, amb 150 euros
cada una; segon, per pintar, amb
200 euros; i 3 d’aquestes mateixes persones, a més, per “insultar
i menysprear” un agent de l’autoritate amb 250 euros. Un total de
6.700 euros per aquest grup.
En Franki, parlant en nom dels
CDR, explicà que la Síndica havia

rebut molt bé la informació i que
es va comprometre a estudiar-la
i verificar si hi ha motiu de greuge, tot considerant l’articulat de
la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets a les ciutats, així com
el codi ètic i de comportament
dels funcionaris municipals. Hi ha
encara la dita presumpció d’innocència, segons la qual, sense proves
suficients, prevaldria la paraula de
l’agent policial, que la Síndica ja
havia denunciat fa temps, reclamant que sense proves cal arxivament sense més dels casos.
La Síndica es va comprometre a
fer seguiment de la situació.

Nous atacs a seus d’organitzacions polítiques i culturals
mentre la policia persegueix grups que fan difussió de la
vaga del 21F

L

es seus dels partits CUP (foto
centre), Terrassa en Comú
(foto dreta) i PDCat i de l’entitat ANC-Terrassa per la Independència van aparèixer esquitxades de
pintura vermella; també la de la colla
castellera Minyons de Terrassa, patí
agressió, en aquest cas van enganxar una bandera espanyola a la porta
principal de l’antic edifici modernista,
protegit com a bé cultural.
Aquests atacs no són els primers.
Les seus de TeC, ANC els han patit,

amb aquest, dues vegades, mentre que
la del PDCat ja en porta tres; i la de la
CUP fins a quatre. En el cas de Minyons és la primera. Primera, però especialment greu, car implica un salt de
qualitat en els objectius de les bandes
feixistes a la ciutat, que passen a atacar

no només els partits polítics i organitzacions socials independentistes, sinó
també entitats culturals.
La gravetat del cas és encara major
si es té en compte que durant la mateixa nit (i la següent també) la policia
es va dedicar a perseguir grups d’acti-

vistes que feien encartellades i difusió
d’informació sobre la vaga general
convocada pel dia 21 de febrer (foto
esquerra). Ja fa mesos que els CDR de
la ciutat denuncien la persecució de
les seves activitats i que, en fins a 17
casos, membres dels comitès han estat

Denunciem públicament al
Govern de l’Ajuntament de Terrassa per coartar la llibertat d’expressió de diversos col·lectius.
Aquest atac a la llibertat d’expressió es fonamenta en la persecució i imposició de sancions
econòmiques administratives
(multes) a nombroses veïnes de
Terrassa que formen part del
teixit associatiu i reivindicatiu
de la ciutat. (...) Sense comptar
les que altres ciutadans hagin
pogut rebre a nivell individual i
de les quals no tenim constància. (...)
Posar adhesius, penjar llaços
grocs, enganxar cartells tant
amb precinte com amb cola,
penjar pancartes i domassos, o
realitzar murals a parets abandonades.
Però a més, ens consta que la
majoria d’aquestes sancions no
estan fonamentades i l’única
prova que hi ha que demostri
l’autoria és la paraula del policia.
(...)
Alhora (...) veiem com es mantenen inactius davant els atacs
que diversos grupuscles feixistes
mantenen des de fa temps a la
ciutat. (...)
Però aquests fets l’únic que ens
demostren és que la repressió té
un component polític. (...)
Les multes pretenen atacar a
les persones de forma individualitzada, si una persona acumula
moltes multes, i no està organitzada, podria acabar desistint de
la seva lluita o reivindicacions.
(...) Alhora les multes també
ataquen col·lectivament, ja que
al ser assumides solidàriament
pels col·lectius i entitats fan que
s’hagi de destinar molts esforços
a obtenir diners, esforços que es
podrien dedicar a altres coses
molt més útils. (...) Per tant la
solució és fàcil, no pagarem cap
més multa.
A partir d’ara ens oposarem
activament a les multes i convidarem a tothom a no pagar-les.

multades, a més sense proves.
A la llum dels fets, no sembla exagerat afirmar que les prioritats del
govern local i la Policia Municipal pel
que fa a seguretat ciutadana tenen un
clar color polític, però a més podrien
incórrer en vulneració de la llibertat
d’expressió d’importants col·lectius
ciutadans, alhora que s’estarien tancant els ulls davant de greus i violentes manifestacions de grups feixistes
i d’ultradreta. Perquè les agressions
a les seus assenyales només són una
part de l’activitat d’aquests. Seria bo
que l’alcalde Vega, a més dels tuits
de condemna, plantegés els canvis
urgents i necessaris en la política de
seguretat ciutadana local.
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>El
> pròxim 12 de març, data del judici

El Casal Popular l’Atzur s’enfronta a un judici
per ser desallotjat
La defensa d’aquest espai autogestionat, que
compta amb sis anys de vida i el suport de diversos
col·lectius de la ciutat, vol posar de manifest el cicle
d’especulació immobiliària que hem patit els darrers
anys. El banc tòxic Sareb, propietari de l’immoble del
carrer Arquímedes, ha interposat la demanda judicial
per iniciar el desallotjament de l’Atzur.
Miquel Gordillo

U

n altre espai ocupat i autogestionat es troba en perill
de desallotjament. Igual que
el Kasalet, amb vint anys de presència i lluita a la ciutat, ara és el Casal
Popular l’Atzur el que es troba als tribunals de justícia per ser desallotjat.
El pròxim 12 de març és la data de
judici als Jutjats de Primera Instància
de Terrassa per dilucidar el futur de
l’Atzur.
El Casal Popular l’Atzur va néixer
a la ciutat l’octubre del 2012, en un
moment de necessitat de disposar
d’un espai de trobada i que fos gestionat directament per joves de diferents
col·lectius, «on el centre de l’activitat
no sigui el consumisme», ha destacat
la Ceci, membre de l’assemblea de
l’Atzur, a la roda de premsa realitzada
el passat divendres divendres.
L’any 2013 ja es va intentar desallotjar l’Atzur a causa de la denúncia de la
immobiliària adscrita a Caixa Penedès, Terres i Projectes, propietària de
l’espai en aquell moment. Aleshores,
però, la pressió social i la intermediació entre l’Ajuntament i el propietari
va fer que es paralitzés el litigi.
Així, davant el judici imminent, l’assemblea del casal ocupat demana que
el judici es suspengui i que l’Ajuntament de Terrassa es posicioni i intervingui entre l’Atzur i el banc Sareb.
Durant més de sis anys l’activitat
en aquest espai ha estat molt viva i
s’hi han dut a terme xerrades, tallers
formatius, cinefòrums, actuacions
musicals, recitals de poesia, així com
també diverses assemblees de col·
lectius. L’Atzur va ser també, fins fa
uns mesos, la seu de la CUP. Entre
altres col·lectius, hi han participat

el Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans, Arran, Comissió de Festes Populars de Terrassa, Assemblea
d’Okupes, un grup de salsa, el sindicat COS, Frente Obrero, el grup
de cultura popular La Mulassa, el
col·lectiu feminista Quart Creixent o
Endavant i Arran, grup que va alliberar aquest espai en primera instància.
També dóna cabuda a la cooperativa
de Consum i Resistència de l’Atzur.
Durant més de sis anys, l’activitat
en aquest espai ha estat molt viva, i
s’hi han dut a terme xerrades, tallers
formatius, cinefòrums, actuacions
musicals, recitals de poesia, així com
també diverses assemblees de col·
lectius. L’Atzur va ser també fins fa
uns mesos la seu de la CUP. Entre
altres col·lectius, hi han participat
el Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans, Arran, Comissió de Festes Populars de Terrassa, Assemblea
d’Okupes, un grup de salsa, el sindicat COS, Frente Obrero, el grup
de cultura popular La Mulassa, el
col·lectiu feminista Quart Creixent,
Endavant i Arran, grup que va alliberar aquest espai en primera instància.
També dóna cabuda a la cooperativa
de Consum i Resistència de l’Atzur.
La situació és una altra des de fa
uns mesos, quan l’immoble va ser
absorbit per la Sareb, el «banc Tòxic»: «denunciem que ens volen
fer fora només per especular i mercadejar amb el dret a l’habitatge»,
han explicat des de l’Atzur. De cara
el judici, que tindrà lloc el pròxim
12 de març als Jutjats de Terrassa, hi ha tres persones encausades,
les quals s’han autoinculpat davant del requeriment processal que
es va iniciar el passat setembre.
«És un espai d’aprenentatge personal

▪▪ Activitat del col·lectiu feminista Quart Creixent a l’Atzur del passat estiu.

i col·lectiu, una alternativa al sistema
que ens vol submises. Un sistema
fomenta des de fa bastants anys un
model d’especulació per accedir als
immobles només basat en la compra», ha argumentat Maria Sirvent.
La diputada al Parlament ha denunciat que a Terrassa els preus es van
multiplicar per tres durant els anys
de la bombolla immobiliària i «mentrestant una de cada quatre cases
està buida». Sobretot destaca com
«hem regalat 61.000 milions d’euros
públics per salvar els bancs», i la hipocresia que suposa que «ara l’Atzur
pertanyi al Sareb, que hem pagat nosaltres mateixes».
Mantenir viu l’espai, i que l’Ajuntament de Terrassa es posicioni
L’advocat i activista Joan Tamayo ha adreçat crítiques a l’Ajuntament local per haver contribuït a
fer créixer aquest model especulatiu

amb «més de 40 anys de govern d’esquerres que no ho és; en una ciutat
on s’ha construït de forma purament especulativa, i que bona part
del deute del consistori és degut
a aquesta pràctica». Per això, Tamayo denuncia la «manca de criteri
per pensar com ha de ser la ciutat,
no en tenen ni idea, només pensen
en les eleccions». Si volem dignitat,
hem de lluitar per defensar l’Atzur»,
ha conclòs.
En la mateixa línia de denunciar
l’especulació convinguda entre administracions i banca s’ha expressat Ermengol Gassiot, secretari
general de la CGT Catalunya: «a
Catalunya, en la època més gran de
retallades i de baixada del poder
adquisitiu, es van destinar seixanta mil milions d’euros per rescatar
els bancs, que és el pressupost de
dos anys de la Generalitat». Gasiot també ha afegit, en referència al

judici, que «la justícia és tremendament classista, ha estat configurada
a la mida del sistema capitalista que
l’empara». A més a més ha afegit
que «la lluita per defensar l’Atzur
també interpel·la els treballadors en
aquest judici que guanyarem».
Accions de la campanya Aturem el
desallotjament
Des de l’assemblea del Casal s’han
anunciat un seguit d’accions per
mantenir la defensa de l’Atzur. El
23 de febrer hi haurà una parada
informativa al Mercat de les Puces,
al Parc de Sant Jordi. També es farà
un vermut solidari el pròxim 10 de
març, i una concentració de suport
el mateix dia del judici, el 12 de
març. Igualment, s’aprofitarà la celebració del pròxim ple municipal, el
dia 28 de febrer, per convocar una
concentració de suport, davant el
Raval de Montserrat.

L’AV Barri Segle XX lamenta el “comportament poc clar
i transparent” de l’Ajuntament
L’entitat lamenta que ningú del barri conegui el Pla de Millora de la Rambleta
que es votarà en el pròxim ple municipal.
Redacció

L’

Associació de Veïns del Barri
Segle XX ha tornat a lamentar l’actitud del consistori
vers el barri, en aquest cas al respecte
del Pla de Millora de la Rambleta, el
qual serà sotmès a votació en el pròxim ple municipal a celebrar aquest
mes.
Ho ha fet a través d’una instància
que ha adreçat a l’Ajuntament, en
què denuncien el fet que des del juny
de 2018, en dos escrits va preguntar
si es faria una rotonda a la Rambleta
amb Navas de Tolosa o Lepant, i que
no han rebut «cap resposta».
En l’escrit, l’entitat veïnal assegura:
«És del tot lamentable per a dir-ho

suau, que després de sis mesos de
preguntar per escrit sobre si es faria
una rotonda a la Rambleta amb Navas de Tolosa o Lepant» no tinguin
cap resposta. «Avui pels mitjans de
comunicació ens assabentem que en
el proper Ple Municipal es presenta
el Pla de Millora de la Rambleta,
primera noticia. No s’ha tingut ni les
ganes, ni la voluntat d’informar-nos
com a uns dels barris afectats sobre
el seu contingut», continua el text de
la instància lliurada.
L’entitat manifesta que el passat
gener, membres de la junta veïnal
es van reunir amb Marc Armengol,
tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el regidor president del Districte 3 Jordi Rueda i la

responsable d’Urbanisme, a qui se’ls
va demanar sobre el tema de la rotonda, «i se’ns va dir per fi, que estava prevista». Però ara lamenten que
no es fes «cap comentari sobre el Pla
de Millora de la Rambleta, que pel
que veiem ha d’estar molt avançat ja
que va al Ple per a la seva aprovació».
«Cap comentari a l’Associació de
Veïns afectada, cap comentari als
veïns de la zona afectats», i seguidament es pregunten: «on està l’aplicació del Reglament de Participació
Ciutadana respecte a informar dels
temes que afectin a un barri? On estan els compromisos de donar compliment als protocols de transmissió
de la informació? I on està l’aplicació
de les normes de transparència?».

www.malarrassa.cat
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>La
> Tartana, un projecte agroecològic i de cooperativa d’habitatges en cessió d’ús

Campanya de suport a Can Bofill

C

an Bofill és una masia del
segle XIV que forma part
del Pla Especial del Patrimoni Històric i Arquitectònic de
Molins de Rei (Baix Llobregat)
dins d’una finca de 49,95 ha de
bosc i camps de cultiu, situada al
Parc Natural de Collserola.
Fa 15 anys que hi vivim en règim
de masoveria i produïm aliments
amb criteris agroecològics per a la
PACA (Acord per a la Producció i
el Consum Agroecològic). Ara, els
propietaris l’han posat a la venda,
fet que d’entrada ens obliga a abandonar l’espai.
Davant d’això, hem decidit donar
la volta a la situació i fer un salt en
la gestió agroecològica de tota la
finca, incloent-hi també la constitució d’una cooperativa d’habitatge
en cessió d’ús, amb l’acompanyament de la Fundació La Dinamo
i el finançament ètic i solidari del
Coop57 per fer front a la compra i
rehabilitació necessàries.
Una alternativa a l’onada especulativa sobre Collserola
El principal valor de Collserola
és la seva diversitat biològica. Per
conservar-la és fonamental mantenir el desenvolupament equilibrat
i sostenible de l’activitat agrària i
forestal, que al llarg dels segles ha
modelat el paisatge. En els darrers
62 anys s’ha perdut un 72% de la
superfície agrària de Collserola,
passant de 1749ha a 490ha (Consorci del Parc Natural de Collserola i Arran de Terra).
L’especulació amb les propietats
dins del Parc Natural dificulta
iniciar i tirar endavant projectes
agraris, ramaders i forestals, ja que
l’accés a la terra està fortament
condicionat per les pressions immobiliàries. Les perspectives dels
propietaris de les finques de treure un profit econòmic a curt termini xoquen frontalment amb les
necessitats i ritmes agroforestals.
Poc a poc, el parc es va convertint
en una residència de luxe: masies
al voltant de Can Bofill han estat
comprades amb aquesta intenció i
actualment es venen/lloguen per 2
milions d’euros/6000 € mensuals.
Aquesta onada especulativa sobre Collserola ve provocada per un
context més general que afecta l’accés a l’habitatge de manera global.
La precarietat en l’accés a l’habitatge impossibilita projectes de vida a
llarg termini, un fet agreujat si ens
ubiquem en projectes agroecològics entorn de Barcelona.
Una solució col.lectiva a l’accés a
l’habitatge: Cooperativa d’habitatge en cessió d’us
La Tartana impulsem 4 habitatges cooperatius en règim d’ús. Es
tracta d’un model d’organització
cooperativa i sense ànim de lucre
per a proveir d’habitatge digne a
un preu assequible a les persones
sòcies que la conformem. Aquestes gaudirem del dret d’ús sobre
un dels habitatges, mitjançant el
pagament d’una quota inicial i una
quota d’ús mensual assequible.
Promovem així un model col·
lectiu que permet desenvolupar
projectes de convivència socials,
participatius i solidaris. Blindant
l’habitatge de l’especulació, volem
incidir en la transformació social
a través de l’economia solidària i

sostenible, posant al centre el benestar i cura de les persones i el medi
ambient.
Viure a pagès per impulsar projectes agroecològics
El projecte de la Tartana és la
nostra aportació per lluitar contra
l’abandonament de l’activitat productiva de les masies de Collserola.
La nostra aposta és viure a pagès i
de pagès, generant projectes d’autoocupació per produir aliments i
gestionar el territori.
Seguirem fent els cultius d’horta
i fruita, l’elaboració artesanal de pa
amb forn de llenya, potenciarem la
gestió de massa forestal i ampliarem el ramat de cabrum.
Assemblearisme i coresponsabilitat entre producció i consum
El projecte agroecològic de Can
Bofill pren com a referent les
AMAP -del francès Associació
per al Manteniment de l’Agricultura Pagesa- i els CSA -Agricultura Sostinguda per la Comunitat,
dels EUA. D’aquesta manera va
nèixer fa 10 anys la PACA, l’Acord
per a la Producció i el Consum
Agroecològic, un acord que té com
a objectiu buscar noves formes de
relació entre productors i consumidors.
La PACA funciona a partir de
la creació de circuits curts de consum, producció agroecològica, corresponsabilitat entre productores
i consumidores, no intermediació
i presa de decisions de manera assembleària fruit d’un assaig constant d’alternatives entre les persones que en formem part.
Implicació en diferents lluites i
mobilitzacions
Can Bofill ha estat al llarg
d’aquests anys un espai on han
confluït persones i entitats implicades en diverses lluites del Baix
Llobregat. Ha estat un espai obert
on s’han realitzat jornades de formació, assemblees de col·lectius
o dinars populars a la vegada que
els seus membres s’han implicat i
donat suport a lluites ecologistes
i moviments socials com la Plataforma Cívica en Defensa de Collserola, la Coordinadora Salvem el
Delta (Delta Viu), mobilitzacions
contra les instal·lacions finalistes
de tractament de residus (abocadors i incineradores), la lluita contra Eurovegas i les mobilitzacions
contra el Pla Caufec i solidàries
amb les represaliades per aquesta
lluita Ni muts ni a la gàbia.
Volem impulsar i escalar aquest
punt de trobada, reflexió i acció.
Desenvoluparem l’espai comunitari per a activitats, actes, jornades
i formacions per a entitats i moviments socials, acondicionant l’espai físic per donar-hi cabuda.
Necessitem el teu suport per
aconseguir la propietat col·lectiva
Tenim signat un compromís de
compra-venda amb els propietaris
i estem recercant finançament per
poder assumir-ne la compra i la
seva reforma.
Hem proposat al Coop57 que
compri la finca i així esdevingui
una propietat col·lectiva d’entitats
i moviments socials i alhora que
financi la rehabilitació i per aquest
motiu us demanem el vostre suport.

▪▪ Masia de Can Bofill.

Volem treure Can Bofill del mercat i construir un espai col.lectiu
blindat a l’especulació.
Can Bofill no es podrà vendre
mai, la propietat sempre serà col.
lectiva. Volem consolidar al bell
mig de Collserola un espai de
construcció d’alternatives i de
resistència a l’especulació i seguir

desenvolupant projectes agroecològics.
Com ens podeu ajudar?
• Avalant-nos socialment. Per
fer-ho cal que signeu des de la
vostra entitat o col.lectiu el document que us adjuntem, en el que
doneu suport al projecte de la
Tartana i la compra de Can Bofill

i manifesteu que creieu que encaixa en els principis del Coop57.
Si voleu seguir el projecte
entreu a http://canbofill.coop
i subscriviu-vos a la llista de
correu

#MagradaTerrassa

els mobles
,
al dia!

Segle XX

Dimecres

Com
funciona:

Els mobles s’han
de deixar,

de 18 h a 21 h
al costat dels
contenidors

els dimecres
No dipositar els mobles en el dia i en l’horari establert,
comporta una sanció de fins a 6.000 €
Més informació a: www.terrassa.cat/residus
* Sancions recollides dins de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa.
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 ialogant al voltant dels canvis bioD
psico-socials dels últims 15 anys en la
petita infància
Clara Hernández Albericio, Thaïs de Cruïlles de Peratallada, Sandra Bericat Jiménez
Equip CDIAP Magroc

E

l passat 8 de febrer la
Cooperativa Magroc
i el CDIAP vam celebrar el seu 15è aniversari amb
una jornada tècnica on hi van
participar diferents professionals de la petita infància de
Terrassa.
El plantejament d’aquestes
Jornades va ser poder dialogar
al voltant dels canvis bio-psico-socials que s’han produït al
llarg dels últims 15 anys. Hi
va haver una molt bona acollida per part de la ciutat, tant
pel que fa a la participació en
la Jornada com en l’actitud activa dels participants.
Voldríem compartir quins
han estat els canvis psico-socials i biològics que hem pogut
observar des del CDIAP.
En els darrers anys, s’han
produït avenços científics i
tecnològics fonamentals pel
desenvolupament humà. La
digitalització s’ha convertit
en una eina imprescindible
que ha permès grans millores
en l’atenció a la salut i noves
oportunitats en diferents
àmbits. Ens trobem amb noves organitzacions familiars,
funcions parentals i models
educatius. A nivell social s’estan atenent noves realitats i
necessitats i el sistema educatiu també ha canviat, prioritzant la inclusió de tots els
infants. Des del nostre àmbit
creiem en la importància dels
vincles i les relacions humanes
així com en el treball en xarxa
per atendre els infants i llurs
famílies.
Els professionals del CDIAP hem anat evolucionant en
la nostra manera de treballar
i actualment treballem més

amb una hipòtesi diagnòstica,
donant importància a estar
oberts als canvis i a la plasti-

les dificultats de l’infant però
també, al mateix temps, rescatar les seves parts sanes i

“L’ajuda terapèutica que
oferim no està centrada
únicament en un treball
rehabilitador i parcial,
sinó en una visió integral
i global, tenint molt en
compte les famílies i la seva
participació activa”
citat. Des de les neurociències
sabem que la construcció del
cervell s’inicia en la vida fetal,
però continua el seu desenvolupament al llarg dels primers
anys de vida a través de la interacció i les experiències emocionals, creant noves sinapsis
i noves capacitats d’adaptació.
Aquest diagnòstic obert ens
permet detectar quines són

potenciadores del seu desenvolupament que ens ajudaran
en el procés terapèutic.
L’ajuda terapèutica que
oferim no està centrada únicament en un treball rehabilitador i parcial, sinó en una
visió integral i global, tenint
molt en compte les famílies i
la seva participació activa en
l’ajuda cap al fill. Fins i tot, en

certs casos, incloent el recolzament
de la família extensa.
Tot i que la nomenclatura diagnòstica va canviant al llarg del
temps i que treballem amb hipòtesi diagnòstica, pels pares i mares
és un impacte emocional rebre un
diagnòstic respecte el seu fill. Necessiten els diagnòstics per calmar
les seves pors i angoixes quan venen
de processos difícils, amb sospites i
dubtes. De vegades els diagnòstics
poden fomentar la desesperança.
Les noves tecnologies també han
entrat de ple en aquest terreny. Ara
els pares i mares arriben a la consulta més informats de la patologia
de la qual sospiten. En alguns casos
aquesta facilitat per rebre tanta informació pot servir tant per calmar
l’ansietat com per multiplicar-la.
Vivim un moment on volem que les
coses vagin ràpid. També s’observa
una tendència cap a les multi-teràpies i, en ocasions, la recerca d’alternatives màgiques. En qualsevol
cas, un diagnòstic greu d’un infant
petit crea una ferida emocional en
la família que comportarà un procés
d’elaboració del dol. Des del CDIAP hem d’atendre i acompanyar
aquest procés perquè els pares i mares puguin posar il·lusió i desig en la
criança del seu fill.
Des de l’atenció precoç ens apropem als infants amb dificultats i
a les seves famílies per ajudar-los
a millorar la seva qualitat de vida
donant temps i acceptant el ritme
particular de cada infant, per la qual
cosa és necessari crear espais d’observació i pensament conjunts entre
famílies i professionals.
La celebració dels 15 anys de Magroc ens ha permès un temps de
reflexió conjunta amb molts professionals de la ciutat que desitgem que
continuï.

FOTO MAGROC

Visca l’alcohol!

É

s el que diuen certs
polítics lloant les
bondats de certs licors en actes oficials. Ho
va dir, no textualment, el
senyor Ballesteros, alcalde de Tarragona, fa pocs
mesos quan es va exhibir envoltat d’ampolles
de Chartreuse incitant el
seu consum. També ho va
dir, fa uns anys i amb la
seva prepotència habitual,
el senyor Aznar quan va
afirmar que a ell ningú li
havia de dir si es prenia
dues o més copes... Però
aquests mateixos polítics
s’omplen la boca a l’hora
de condemnar «el botellón» i no els hi tremola
la mà a la hora de multar
per aquestes dues copes
begudes mentre condueixes a un ciutadà qualsevol. Tampoc els hi tremola
quan cobren dels empresa-

Ivan Carrasco
ris del vi i dels licors.
Ja estem acostumats al
cinisme i la falta d’ètica dels nostres dirigents,
però fets com aquests són
francament incomprensibles i menyspreables, ja
que l’alcohol és de llarg
la pitjor de les drogues
(només és legal perquè
és la droga de l’ Imperi, o
sia, d’Occident). Tan sols
cal repassar la llarga llista d’accidents de trànsit
en què està implicat i la
també llarguíssima llista
de malalties de la qual és
culpable. Així mateix és el
que ocupa el primer lloc en
la llista de desintoxicacions i urgències mèdiques,
ja que els seus efectes poden arribar a ser mortals,
Quants joves a l’any s’inicien amb una barra lliure
i cauen en un coma etílic?
Quants delirium tremens

es produeixen a l’any?
De tot això se n’obliden
aquests dirigents a l’hora de lloar aquesta droga
beneïda pels totpoderosos
lobbies de l’alcohol, tot i
que és pitjor que totes les
drogues il·legals juntes,
i és que totes les drogues
il·legals tenen algun ús benèfic. El cas de la marihuana està de plena actualitat,
tant medicinal com econòmicament, i no cal explicar
els seus beneficis; sense la
cocaïna treure’ns un queixal seria tan dolorós com
ens ho pinten a les làmines
antigues d’aquest ofici, i
l’opi i els seus derivats són
insubstituïbles analgèsics;
sense la morfina els ferits
en guerres i altres catàstrofes patirien sense mesura, i les cures pal·liatives
i la mort digna serien una
fal·laç il·lusió.

Em pregunto: com és que
d’una banda els polítics reprimeixen i per l’altre diuen:
«Beu fill meu, beu»? Com és
possible aquest doble raser,
aquesta falta d’ètica? Potser
Neró, Cal·lígula i altres sinistres tirans funcionaven així:
«Perquè ho dic jo!», però actualment i després de tants segles en què la raó, per mitjà de
l’ètica i la filosofia, ha intentat
fer un món més humà i millor,
aquest cinisme descarat, no és
una involució patètica i inadmissible? Doncs no ho és, ja
que el senyor Ballesteros continua com a alcalde i el senyor
Aznar, des de la seva FAES,
continua sembrant odi i intolerància mentre es relaciona
amb la flor innata de la corrupció —només cal veure les
fotos del casament de la seva
filla—. No em serveix el «no
ho sabia» que si que accepten
els jutges.

2a quinzena de febrer de 2019

Immoral
Miquel Mallafré

E

scoltar els fiscals del Procés, fa que
la tripa hagi de fer esforços per no
acabar asseguda al vàter. El festival
d’estupideses per construir un relat que
no se’l creu ningú ni a dins ni a fora, malgrat les proclames del senil Josep Borrell
per convèncer a Europa que Espanya és
un país amb totes les garanties, fa que la
cosa sigui molt difícil de digerir. No ens
enganyem, la sentència ja està feta i l’aplicaran al preu que sigui. Hi ha molt en joc.
Entre “la fiscalia que t’ho afina” i els jutges
de capçalera del PP, el Consell de Guerra
contra l’independentisme català segueix
la llera marcada pel Règim. Molt fàstic,
però poca sorpresa. Veure a una Fiscalia
volen encaixar amb calçador el delicte de
sedició i, sobretot el de rebel·lió, al preu
que sigui, fa trontollar encara més tot el
despropòsit. Per molt que ho intentin, argumentar una mentida és com escombrar
una escala cap amunt, costa tot un món
poder “raonar” que els fets d’aquells dies
van ser una rebel·lió. Filant molt prim,
arribaríem a poder encaixar la desobediència i, collant molt, una malversació de
fons públics. Queda clar, que si segueixen
per aquesta línia, qualsevol instància judicial internacional, farà envermellir a la
justícia espanyola una vegada més. Que
si “muralles humanes violentes llençades
sobre els pacífics servidors d’Espanya”;
que si “violència passiva”; que si “provocació passiva”; que si “cotxes devastats”.
La indigència de la justícia manejada pel
darrere en tota la seva esplendor. Els falsos arguments que evidencien la maldat
i l’estupidesa de qui ho pronuncia. En fi,
l’espectacle ha començat, venda de quincalla jurídica al cent per cent, si no, de què
han viscut aquests quatre superdotats de
la fiscalia? La fiscal Seoane (fiscalia de
l’Estat), amb els seus dos màsters a la
URJC s’acredita ella sola, en el límit té la
penitència.

“Molts sabem que
aquesta immoralitat
acabarà a Estrasburg,
i condemnaran a
l’Estat espanyol”
M’agrada observar com pujar dalt d’un
cotxe per demanar a la gent que protesta
al carrer que es dissolguin, es considera
un delicte penat amb trenta anys de presó
i, pels que defensen això mateix, apareixen
en una plaça pública autoproclamant-se
presidents, és un acte legítim (Colón). Per
no esmentar l’afer Altsasua, invisibles per
a la justícia.
Molts sabem que aquesta immoralitat
acabarà a Estrasburg, i condemnaran a
l’Estat espanyol. Però mentrestant els
processats es passaran anys a la presó. El
que volen els “españolazos” és venjança, res
a veure amb la justícia. Els nazis van tenir
els jueus, els “españoles y muy españoles”
tenen els catalans. Josep Pla deia que:
“ser català és com ser coix, borni o sord”
i Gabriel Ferrater ho rematava: “Ser català és una màquina de tortura, sempre has
de justificar-ho tot, és esgotador”. Queda
clar que el judici als presos no aportarà
cap solució, aquest judici només donarà
una sentència per estar al mateix lloc o
pitjor. De tothom és sabut que la justícia
espanyola és a la justícia el que la música
militar és a la música. Tot plegat una immoralitat.
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>Isaac
>
Albert, candidat d’ERC a les eleccions municipals

“La república serà municipalista”
L’alcaldable republicà assegura que el partit ha crescut en nombre i diversitat, i que tenen potència per guanyar
Pep Valenzuela

Candidat d’ERC a l’alcaldia
de Terrassa, l’Isaac Albert,
amb mestratge en gestió
financera, assegura conéixer
bé l’Ajuntament de Terrassa,
així com el mateix PSC, car
durant 4 anys va formar part
del govern (tripartit, amb
ICV també). Avui, com ja
des del principi en aquesta
legislatura, es plantegen
fer fora aquest «govern
sense idees ni lideratge».
• Un balanç de la gestió d’ERCMES
El nostre èxit ha estat ser molt més
indispensables i importants a l’ajuntament que la nostra condició numèrica
ens dóna. Durant una bona part del
mandat hem sigut els autèntics líders
de l’oposició, sense menystenir ningú,
però crec que hem estat capaces de
generar un lideratge d’oposició i, sobretot, capacitat de posar-nos al mig
entre govern i oposició i poder construir alguns acords.
Molts dels acords en aquest Ple han
estat més per voluntat de l’oposició, i
en aquest cas d’ERC, que ha fet com
si estigués al govern, agafant l’oposició
i el mateix govern per facilitar acords.
Ja he citat els pressupostos, insistint
en la seva necessitat, gairebé més que
el mateix govern. El govern ha pogut
governar, l’oposició ha pogut aportar
algunes propostes per poder aprovar-los. Tinc la sensació que en molts
casos hem estat l’actor que ho ha fet
possible. N’estem orgullosos d’aquest
paper.

És indispensable
la unitat d’acció,
l’estratègica i els
objectius. Però nosaltres
diem que tres canyes
de pescar pesquem més
que una de sola. Això
és demostrable.

• Aquest temps, amb el procés polític al país, semblava que la màquina es parava...
El país ha viscut uns anys complicats,
molt. Això ha tingut una afectació en
el dia a dia polític de la ciutat. Terrassa
no és una illa. Però crec que hem tingut la capacitat de posar Terrassa com
un actor protagonista del que passa al
país. Terrassa ha tingut un paper protagonista per molts motius, sobretot,
també, perquè tenim un veí exiliat i un
altre a la presó, exregidor, només per
justícia política és normal que tingui
un paper clau. Fer veure que al país no
passa res no té cap mena de sentit.
• A tres mesos com veus l’escenari
electoral? I ERC?
Som un bon projecte polític. I som
un actor polític molt important en

aquesta ciutat, sigui quin sigui el resultat. Creiem que aportem a la ciutat un valor molt important, que té a
veure amb el que deia, la capacitat de
situar-te en una certa centralitat que
pot facilitar la generació de majories.
En una ciutat que necessita nous lideratges, nous lideratges i pactes som
un actor que podem fer això, amb
capacitat d’entendre la ciutat i explicar
el projecte.
Alhora, veiem que, tot i sense certesa, perquè les coses canvien molt
ràpid, que serà un plenari molt més
fragmentat, serà més difícil generar
aquestes majories per poder governar i
tenir estabilitat. Pot ser que per fer una
majoria estable hi calguin 3 o 4 partits.
Però no ens fa por, això necessitarà
molta política de la millor per poder
treballar, i molta generositat per part
de tots.
• Què diferencia el vostre programa?
Estem elaborant el programa encara.
Però tenim molt clar que ha de girar
entorn del que diem Educació, generant un projecte educatiu a la ciutat,
entès no com l’educació reglada, les
escoles, sinó com educació a temps
complet, escoles, lleure, cultura, esport... El projecte del futur govern a
partir d’un projecte educatiu que aterri al territori i als barris, a partir de les
escoles i entitats, generant un projecte
conjunt. Entenem que l’educació és un
dels dèficits més grans que té la ciutat.
• Contempleu en el programa el paper de Terrassa com a constructora de la República?
Si, parlem de ciutats republicanes, és
el nostre objectiu. Una ciutat republicana entesa no com un canvi de
bandera, de les banderes no es menja,
encara que portin estels. Vol dir generar polítiques republicanes perquè la
ciutadania visqui millor. La república

▪▪ Isaac Albert, durant l’entrevista amb Malarrassa

catalana no serà sí o sí, no és un fet
indiscutible, serà si som capaces de
generar un projecte que acabi interpel·lant i interessant a la ciutadania.
La república serà municipalista, fent
polítiques per a les persones, vinguin
d’on vinguin, parlin el que parlin, resin
el que resin, estimin qui estimin, tinguin una vida amb condicions bones.
• Teniu la força, l’organització capaç
de fer-ho?
Sí, el partit està fort internament,
hem crescut en nombre, en diversitat,
en capacitat. Crec, a més, que el partit
és més tingut en compte a la ciutat, és
un actor més valorat, fins i tot per gent
que no ens vota.

PV

Tenim gent gairebé a tots els barris,
no en tots els sectors, però tenim més
facilitat de poder arribar i trobar gent, i
això és important. Les llistes electorals
les fem no pensant en el partit sinó en
el que volem explicar i fer.
• Creieu que podeu créixer en regidores, guanyar?
En aquesta ocasió estem en l’escenari de poder guanyar. És cert que serà
molt complex, però estem en línia
de poder sortir a competir, amb programa, propostes i discussió política,
amb el PSC. No tinc dubte. No crec
que en Vega sigui més creïble que
l’Isaac Albert. Anem a competir de
tu a tu. El PSC, que ha sigut un cert

motor de la ciutat, ara és el tap que no
deixa créixer ni avançar, ho podem rebatre de forma molt clara.
La dispersió de candidatures crec
que es deu al fet que estem immersos
en un canvi de paradigma, ens afectarà a tots. Però si hi ha gent que genera
projecte pensant en la ciutat, que no
tothom ho fa, és bo per a la ciutat.
• Per què heu dit a la candidatura
unitària de l’independentisme?
És indispensable la unitat d’acció,
l’estratègica i els objectius. Però nosaltres diem que tres canyes de pescar
pesquem més que una de sola. Això és
demostrable. Recollim més vots anant
separats que junts.

“El canvi de Ballart a Vega no fa gaire diferència”
• Podries fer un breu balanç del govern municipal?
El govern ha sigut molt inoperant. S’han trobat per
primera vegada en minoria, tot i ser govern, i acostumats a governar amb majories amples que els han
permès fer i desfer, no han sabut gestionar. Sense
capacitat de generar confiances, interlocucions, projectes compartits, es fa molt difícil tirar endavant la
ciutat. El govern no se n’ha sortit.
Per altre costat, crec que l’oposició ha sigut contundent però no dura. Nosaltres vam assumir que
qui ens envià a l’oposició és la ciutadania. El nostre paper ha estat fiscalitzar l’acció de govern, però
en cap cas paralitzar-la. Al contrari, hem facilitat
sempre l’aprovació de pressupostos i d’ordenances
fiscals. L’oposició, i nosaltres al capdavant, els hem
facilitat que puguin governar, sota una màxima:
com li vaig dir una vegada a l’alcalde: jo vull fer
oposició i per poder fer-la vostè ha de poder governar. Hem facilitat l’acció de govern, entre altres
coses perquè hem entès que la ciutat és millor
amb pressupostos que sense. Però a qui li tocava
liderar l’acció de govern no ho ha fet.
Finalment, hi ha una manca d’idees i lideratge polític. El PSC, que ha sigut el motor polític d’aquesta ciutat, això ningú no ho pot discutir, tot fent
crítica i estant en desacord amb coses que s’han
fet, però en aquests moments és el tap que impedeix que la ciutat reneixi i s’aixequi i avanci.
Tenim un govern incapaç d’entomar els reptes. El

resultat de 4 anys de mandat és molt pobre.
• El canvi de Ballart a Vega fa diferència?
Crec que l’Alfredo Vega és un alcalde que es preocupa més de les coses que passen a l’ajuntament. El
Ballart tenia una agenda paral·lela, diguem-ne, estava més pendent del que passava fora, el Ballart és
un candidat a l’alcaldia constant i permanent, però
exercir d’alcalde poc.
Dit això, tampoc s’ha notat gaire el canvi, perquè els
tres primers anys la persona amb qui havíem de parlar des de l’oposició per arribar a pactes i acords era en
Vega. Aquest últim any també, però ja com alcalde.
O sigui que l’interlocutor ha sigut sempre el mateix.
És cert que el Vega alcalde s’ha sentit més empoderat.
Ell anava de número 8, però, curiós, va ser portaveu.
Bé, això és cosa interna del partit. Ara se sent més empoderat. Cosa que abans no el tenia, perquè el Ballart
no li havia pas donat. Fora aquestes diferències, la dinàmica ha sigut molt semblant. El PSC de Terrassa
traspua de forma molt evident cansament, manca
d’idees preocupant, manca d’il·lusió claríssima.
• Per què no es va aprofitar la crisi, amb la sortida
de Ballart, per fer un canvi?
És molt bèstia el que ha passat aquí. No som gens
conscients. Pot ser que políticament havíem viscut
una estabilitat bastant gran, no havien passat escàndols, era una ciutat que políticament havia tingut
molta tranquil·litat. Però és molt bèstia que el grup

majoritari perdi 6 regidores de 9. Va ser un daltabaix, i la casa ho ha patit, els tècnics i estructures administratives han patit una pèrdua de referents de
full de ruta, de rumb.
Però el que és molt fort, paral·lelament, és que l’oposició amb una majoria alternativa possible no fos
capaç de generar el canvi a la ciutat. El 2015 ja ho
hauríem pogut fer, per primera vegada en la història democràtica hi havia una majoria alternativa per
fer el canvi. Entenc, però, que no pot ser a qualsevol
preu.
Però després, el 2017, que no tinguéssim la capacitat de fer el canvi, crec que és una reflexió que hauríem de fer tots.
• Alguna cosa, però, ha estat bé, per exemple l’aigua
Els únics partits que portàvem en el programa electoral la municipalització érem ERC-MES, TeC i
CUP, però no és just dir que ha sigut gràcies a l’oposició. Crec que el PSC, no el govern, que llavors hi
havia també el PDeCat, per interès, perquè ho va
veure des d’un punt de vista d’estratègia política
convenient, es va posar, i són els que han fet la feina concreta, i nosaltres amb això som molts clars,
intentem condicionar, estirar, generar projectes que
sumin, però aquí qui ha fet la feina ha estat el PSC i
nosaltres hem estat empenyent, ha sigut un projecte
d’èxit compartit. I cal posar molt en valor la part tècnica de la casa, sens dubte.
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Cants per la llibertat, més de 15 mesos de
solidaritat amb les persones preses i represaliades
Pep Valenzuela

H

i ha les grans manifestacions que omplen avingudes i portades de mitjans; però també, tan important
o més, aquella mobilització que
a les ciutats i pobles manté viva i
fa créixer la xarxa ciutadana pel
canvi, la xarxa solidària i de lluita. Clarament és el cas dels Cants
per la Llibertat de Terrassa, que es
venen celebrant des del 17 novembre de 2017, fa més de 400 dies,
ininterrompudament, amb pluja,
fred o vent, hivern i estiu, arreplegant, com a mínim, un centenar
de persones. Cants en favor de la
llibertat de les persones preses, de
solidaritat amb les exiliades i encausades.
A les concentracions contra l’empresonament dels dirigents socials i polítics es va cantar arreu. A
Catalunya això ja ve de tradició.
També a Terrassa, clar. La novetat
va ser que aquí va sorgir la proposta de plantar-se cada dia al Raval,
davant l’Ajuntament. «Quan això
va començar», recorda en Carles
Llongueres, conegut músic de la
ciutat i membre dels Ministrils,
«hi havia la Montserrat Soler, una
de les que va promoure l’activitat». De seguida va tenir suport
de l’ANC-Terrassa per la Independència. Es va avisar altres músics i gent per cantar. Els primers
cants, diu en Carles, els va fer ella,
«jo venia aquí a fer número, ella
dirigia i jo venia a cantar».
Hi ha un equip: l’Esperança, la
Montserrat, la Teresa del Conservatori, que dirigeixen, i després hi
ha tota la part de músics, «ens ho
combinem molt bé, si algú falta un
dia ens avisem, hi ha dies que es
queda un de sol», afegeix en Carles, «però sempre cobreix algú».
Després i sobretot, hi ha la gent
que canta. «Ara, només amb la
gent que canta tal com canta, que
ja fa temps, i els músics que es van
tornant, sols ja hi hauria suficient». A més, en Jordi, que és director, i en Ciscu sempre hi són.
Des de l’inici va quedar clar que
calia mantenir la concentració, per
llegir el manifest consensuat per
tots, en definitiva per la situació
de les persones empresonades.
Però, a més, és que cada vegada
s’ha anat afegint gent a la llista de
persones represaliades, darrerament un bon grup de joves detinguts en diverses accions de solidaritat pacífiques.
L’ANC i Òmnium van fer una
mica com de paraigua, i es van posar al davant, «perquè a més s’ha-

via de demanar permís per ocupar
la via pública», apunta en Carles,
«però em sembla que va sorgir una
mica espontani i a títol individual.
Les trobades del Raval són molt
transversals, «ve també gent que
no és independentista, que no està
d’acord amb que s’hagi fet això».
Hi ha una presència important de
gent gran, «clar, tenen més mobilitat i temps per venir», argumenta
en Carles, «però el dia que es fa
convocatòria especial venen joves,
de mitjana edat, grans, gent que
antigament no hauries dit mai que
es mourien per un fet similar i que
ara estan aquí cridant com el que
més».
Aquesta cantada diària al Raval
s’ha trobat ja amb algunes altres
manifestacions per altres motius,
en general amb respecte i fins i
tot sumant-hi esforços. De vegades, però, l’Ajuntament els ha demanat d’anar a un lloc alternatiu,
«i hem canviat sense problema,
no volem trepitjar. Ara, pràcticament, hi som cada dia», informa.
Això, de fet, funciona sol, «té
vida pròpia», emfasitza en Carles. A més dels músics, hi ha la
gent de l’e quip de so i el grup
d’o rganització que garanteix
pancartes, fulls volants i altres. I
molta gent voluntària que no es
perd ni un dia, com per exemple
la Maria Teresa Salvó, que afirma: «ja faci fred, pluja o nevi, els
presos i exiliats es mereixen això.
Si ells estan en aquesta condició, jo ara em podia haver quedat al sofà calentó, però tant em
fot, agafo la jaqueta i me’n vaig a
cridar fora, potser a passar una
mica de fred, elles segur en passen més, estan lluny de la família,
què menys que això, és el que puc
fer».
Els presos i exiliats ho saben,
han enviat cartes, notes, tots els
presos, assegura en Carles. A
més, hi ha un pres de Terrassa,
l’e xregidor Josep Rull, i un exiliat, en Lluís Puig, també membre
dels Ministrils. Les famílies han
participat sovint i han parlat.
Passats aquests més de 15 mesos, allò clar és que no hi ha
hagut defalliment. En Carles recorda l’agost, dies en què molta
gent està fora per vacances, festes majors o de retrobament familiar, «doncs el dia que hi havia
menys gent hi havia almenys 100
persones, els vaig comptar, perquè des de dalt de l’atri comptem
bé», garanteix el músic i director.
En dies normals, la concentració
pot ser d’entre 200 i 300. Quan
hi ha una convocatòria especial,
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La pancarta que el govern no vol posar,
tot i ser una decisió de la majoria del Ple
▪▪ El Ple municipal del 31 de gener aprovava un acord de la Junta de Portaveus per “penjar una pancarta al balcó de
l’Ajuntament denunciant la injustícia amb les preses i els presos polítics”. L’alcalde Vega i el seu govern han decidit,
però, escudant-se en arguments administratius que això no és possible o convenient. No ha faltat, tanmateix,
imaginació per fer complir aquest acord, si més no durant les concentracions dels Cants per la Llibertat.

amb partits i entitats socials, es multiplica la presència.
Ara, la gent espera el
desenvolupament i sentència del judici a les
persones preses. «A partir d’aquesta cal veure
què passa», reflexiona
en Carles. Perquè si les
condemnes fossin d’anys,
«crec que caldria canviar
l’estratègia, perquè això
ho estem fent amb convicció, però si es dictessin
les fatals condemnes, crec
que n’hauríem de parlar i
fer, potser, un acte a la
setmana, un acte al mes,
bé, pensar en el llarg termini, que no es cremi la
gent». En Carles pensa
que, potser, es podrien
marcar dates clau i fer
actes més forts. «Perquè
quan es fa una convocatòria la gent respon i ve».
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La Cançó dels indignats
Són 5 les cançons que sempre es canten els vespres de solidaritat amb les persones
preses, exiliades i encausades, al Raval de Montserrat: Vull ser lliure, Abril 74, La cançó dels
indignats, Torna Serrallonga i Bella ciao. La cançó, però, que ha tingut més difusió i, per dirho d’alguna manera, èxit, ha estat La cançó dels indignats, una versió adaptada de la cançó
Do you hear the people sing, de l’espectacle Els Miserables. Aquesta versió ja l’han cantada
també a diversos llocs, com Lladoners i Waterloo, i ha tingut una difusió important pel país.
La cançó dels indignats
Tot el poble cantarà la melodia dels indignats
És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat
Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors
I que un nou dia comenci ara quan surti el sol
Lluitaràs al meu costat, serem més forts si estem units
Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau
Somriu, aixeca’t i lluita per la llibertat!
Tot el poble cantarà...
Si unim les nostres forces l’enemic no passarà
El joc brut i els seus abusos no ens podran mai fer callar
Colze a colze trenquem les cadenes de la repressió
Tot el poble cantarà...
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Les finances ètiques i solidàries fan camí
Pep Valenzuela

“V

olem construir un
sistema
econòmic
nou”, afirmà en Xavi
Teis, membre de l’equip tècnic de
la cooperativa de serveis financers
ètics i solidaris Coop57 Catalunya, tot fent el balanç del curs
passat, 2018. Un balanç il·lusionador, perquè l’entitat i la feina
de fa no para de créixer. L’any passat s’han fet préstecs per valor de
14.464.010 euros, «són les xifres
més elevades de Coop57», però
matisà: «això ve de lluny, són anys
de treball».
A la trobada anual de l’entitat
financera, celebrada en la seu de
l’antiga cooperativa Lleialtat Santsenca, al barceloní barri de Sant,
no es veien corbates ni maletins,
no hi havia a la porta cotxes de
luxe, cap executiu agressiu ni tauró
de les finances. Coop57 va néixer
amb una part dels fons amb part
de les indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament un grup
d’antics treballadors de l’editorial
Bruguera, després d’una lluita de
prop de 10 anys.
El fons es va crear per promoure
projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball
de qualitat, especialment aplicant
models cooperatius. A partir de
2005, Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en
xarxa arran de l’interès que havia
despertat aquest experiment en
altres territoris. Actualment, hi ha

7 seccions territorials (Catalunya
Aragó, Galícia, Madrid, Andalusia, Euskal Herria i Astúries), a
més d’un grup promotor al País
Valencià.
Així doncs, a la cooperativa financera no existeix la figura del
«client», sinó que totes les persones i entitats que es vinculen ho
fan com a entitat sòcia de la cooperativa, i poden ser de dos tipus:
de serveis (entitats de l’economia
social i solidària) i col·laboradores
(persones i entitats).
Es tanca l’any 2018 amb 881
entitats sòcies de serveis i més de
2.000 de col·laboradores, 93 i 354
més que l’any anterior, respectivament. Al temps, es compten 1.917
persones que són avaladors de
nous préstecs. «Parlem d’una base
social molt valuosa que cal posar
en valor», emfasitzà en Teis.
A partir del 2013, recordà el tècnic, es va decidir ser un «actor més
actiu de transformació social», així
com ampliar el teixit social de relacions, crear instruments financers
i treballar amb administracions locals quan sigui possible. Els objectius, certament, van construint-se
a bon ritme.
Amb l’aparició de nous governs
municipals que han obert espai
per l’economia social i solidària,
s’han plantejat noves possibilitats,
com ara crear cooperatives de serveis públics, una opció en principi
interessant, però, subratllà en Teis,
sempre que l’administració local
no sigui la veu cantant, sinó que

▪▪ L’assemblea de la Coop57 a la sala d’actes de l’edifici de l’antiga cooperativa Lleialtat Santsenca

ho siguin les entitats socials.
Altres debats en curs en els òrgans de Coop57 giren entorn dels
Ateneus Cooperatius, habitatge
com a dret d’ús, no propietat individual; exclusió social, desenvolupament rural i agrari, respostes
col·lectives al consum, i feminismes.
Criteris feministes
El 2012 va iniciar-se el debat,
recordà l’Eli, membre també de

l’equip tècnic. Però va ser el 2015,
en una trobada a Saragossa, quan es
va presentar la realitat de Coop57
en relació amb aquesta perspectiva, tot marcant un tombat que
va comportar «molt empoderament», emfasitzà l’Eli, introduint
criteris feministes a l’hora d’organitzar i pensar l’estructura i treball
de l’entitat, incloent-hi preguntes
als qüestionaris amb els quals treballa la Comissió Social. El treball
continua, per exemple, Coop57

PV

va convocar a la vaga feminista de
l’any passat. «Queda per fer encara, però no tenim pressa, parlem
de llarg termini, anem contagiant
a la cooperativa», afirmà l’Eli.
L’assemblea aprovà el balanç
de l’exercici i el pla de treball pel
2019.
Per a més informació, es pot
consultar: http://www.coop57.
coop

Una llei de l’Economia Social i Solidària, més necessària que mai
L’economia social reclama a la Generalitat una nova llei que reguli el sector.
Redacció

E

ls actors protagonistes de
l’economia social de Catalunya han començat a desenvolupar un procés de treball per
elaborar una llei del sector. Parlem
de les cinc principals plataformes
de representació de les diferents famílies de l’economia social del país:
la Confederació de Cooperatives de
Catalunya, la Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya,
la Confederació Empresarial del
Tercer Sector Social de Catalunya,
la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Aquestes organitzacions representen més 139.000
persones treballadores, una base
social de 2,5 milions de persones
i suposen una facturació de 7.853
milions d’euros.
Aquest procés consisteix a establir, col·lectivament, les bases de
la futura Llei d’Economia Social
i Solidària a Catalunya. Està previst que es desenvolupi durant el
2019, i pretén promoure i reconèixer l’economia social al nostre país.
Ja el setembre de 2013, el Parlament
va instar al Govern de la Generalitat a elaborar una llei d’Economia
Social i Solidària, que comptés amb
participació dels agents implicats, a
la vegada que es va manifestar la voluntat de treballar per una transició
del model econòmic català cap a una
economia més plural i sostenible.

De fer, el desenvolupament de
l’economia social i solidària els
darrers anys ha estat motivat per
la concurrència estratègica dels
diversos actors que la conformen,
així com per l’impuls de polítiques que la reconeixen com un
actor socioeconòmic de valor.
Des d’aquests actors es considera
doncs que un marc legislatiu adient
ajudaria a donar una major visibilitat de què són i representen les
entitats de l’economia social: el que
suposem en termes d’ocupació i de
qualitat d’aquesta, el que representem en termes socials i també en
termes econòmics. A més destaquen els models de gestió que les
cooperatives i entitats de l’ESS impulsen, i que esdevenen un element
d’educació en la participació i en
una societat amb un major gradient
democràtic.
Així doncs, es considera que una
llei d’economia social i solidària els
pot ajudar a aconseguir els nivells
de participació institucional que
ha de donar resposta a aquest canvi
en el model econòmic català encomanat pel Parlament. A més, ha de
permetre millorar el posicionament
de l’economia social i solidària en la
normativa que regula l’activitat dels
actors i el seu àmbit de funcionament. En definitiva, es tracta que la
nova llei permeti que augmenti l’activitat econòmica del sector, l’impacte en l’ocupació i en la producció
i comercialització de béns i serveis,

així com la confluència de tots
aquests aspectes en relació amb els
col·lectius més vulnerables. Un altre
factor és avançar en la contractació
pública responsable
També es vol contribuir a augmentar les dotacions pressupostàries de suport a l’ocupació i
l’emprenedoria col·lectiva, a potenciar els instruments financers
per promoure el canvi de model
econòmic i per difondre el model de l’economia social i solidària.
Tot plegat es tracta de promoure

una societat amb una economia
plural, en què es reconeguin i es valorin els diferents models empresarials existents i on convisquin les empreses i entitats de l’economia social
i solidària guiades per l’interès col·
lectiu, les empreses mercantils guiades per l’afany de lucre i un sector
públic al servei de l’interès general.
Les plataformes i entitats implicades convenen en subratllar la necessitat d’una societat solidària basada
en la igualtat d’oportunitats, el suport als sectors socials més febles,

l’equilibri entre el bé comú i el bé
particular, així com el desenvolupament d’una economia orientada a proveir de manera sostenible
les bases materials necessàries per
al desenvolupament personal, social i ambiental de l’ésser humà.
En aquest sentit, l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) està realitzant un procés de
recollida d’opinions entre les cooperatives de treball, a través d’una
enquesta, sobre de la futura Llei de
l’Economia Social i Solidària.

10

TREBALL

MALARRASSA

2a quinzena de febrer de 2019

>Informe
>
OIT sobre la situació del treball al món

El principal problema és l’ocupació de baixa qualitat
Sebastià Garbí

«E

l gran problema de
l’ocupació en el món:
les dolentes condicions
de treball», titulava el passat 13 de
febrer l’agència de notícies de l’OIT
(Organització Internacional del treball) un article presentant el nou informe de l’organisme internacional.
Afirmava, així mateix, que «l’evolució en la reducció de l’atur a escala
mundial no va acompanyada de
millores en la qualitat del treball», i
pitjor encara, que «el principal problema dels mercats de treball en el
món és l’ocupació de baixa qualitat.
Milions de persones es veuen obligades a acceptar condicions de treball deficients».
Les conclusions són totalment
compatibles amb les dades que fa
poc més d’un mes publicava l’Observatori del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, sobre atur, salaris
i desigualtat en la nostra comarca.
És molt interessant mirar la realitat des d’aquesta perspectiva global/
local. Permet constatar que els processos de degradació de les condicions de treball, i amb això l’increment de la desigualtat, la pobresa i
la injustícia arreu no són casuística
regional, sinó rostres d’una mateixa
política internacional, precisament
aquella que promouen les grans institucions financeres internacionals,
les grans corporacions i els principals estats que dominen el món, que
no deixaran de reconèixer els efectes,
però assenyalaran a altres culpables.
Doncs sí, l’informe de l’OIT, titulat Perspectives socials i de l’ocupació en el món: Tendències 2019
(WESO), indica que la majoria dels
3.300 milions de persones ocupades
(legalment) al món, «no gaudeixen
d’un nivell suficient de seguretat
econòmica, benestar social ni igualtat d’oportunitats. Pitjor encara, els
avenços en la reducció de l’atur a
escala mundial no es veuen reflectits
en una millora de la qualitat del treball».

▪▪ L’empresa Deliveroo ha estat obligada a contractar bona part de les treballadores que estaven en situació irregular.

«Es corre el risc
que nous models
empresarials, en
particular aquells
propiciats per les
noves tecnologies,
soscavin els drets
assolits en el
mercat laboral
Europa no escapa d’aquesta degradació, ni relativament ni en
termes absoluts. No només és una
percepció que hom viu quotidianament en el nostre entorn, segons les

conclusions de l’informe de l’OIT a
Europa «la pobresa laboral, la mala
qualitat del treball i les persistents
desigualtats en el mercat de treball
continuen sent preocupants».
No hi ha dubte que les condicions generals de vida en els països
enriquits, malgrat tot, són millors.
Almenys en aquells on el més gruixut o flac coixí d’estat de benestar
encara conserva algunes reserves i
per una part de la població. Però
la distància que separa Catalunya
dels dits països emergents cada vegada és menys perceptible. Allò que
abans semblava un abisme, un món
diferent, una diferència de qualitat,
ara només es percep en termes de
quantitat. Per exemple, l’atur, la pobresa, la desigualtat, la inseguretat
en sentit ample (no només violència o delinqüència), o sigui no tenir garanties mínimes suficients de
vida (habitatge, seguretat social...).
Segons l’informe de l’Organit-

zació Internacional del Treball,
que encunyà el concepte «treball
decent» fa anys, tot establint uns
nivells mínims de garanties de condicions laborals, afirma que hi ha
«diversos dèficits» i que «al ritme
actual, la consecució de l’objectiu
de treball decent per a tothom establert entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODES),
concretament en el ODS 8, és inassolible per a molts països».
Segons la directora adjunta de
Polítiques de l’OIT, Deborah Greenfiels, «la igualtat i el treball decent són dos pilars del desenvolupament sostenible», i «l’ODS 8 no
només es refereix a l’ocupació plena
sinó a la qualitat d’aquesta».
L’informe, al temps, fa referència
molt directa a la pèrdua de condicions i garanties laborals que implica la implantació de les noves
tecnologies: «es corre el risc que
alguns nous models empresarials,

en particular aquells propiciats per
les noves tecnologies, soscavin els
drets assolits en el mercat laboral,
per exemple, els relatius a la formalitat laboral i la seguretat en l’ocupació, protecció social i normes de
treball». No cal anar molt lluny,
només llegir les recents denúncies
d’Inspecció de Treball i sentències
d’alguns tribunals contra empreses
com Deliveroo (de repartiment de
menjar preparat) que ara obliguen
l’empresa a contractar com assalariats aquests suposats «autònoms»,
i altres similars que esclavitzen les
persones treballadores amb una
forma encoberta denunciada com
a «falsos autònoms». Per aquests
camins semblen anar altres empreses com Uber i Cabify en el sector
del taxi, però que s’estén molt més
enllà amb la utilització de les dites
plataformes digitals.
Una altra conclusió: «Tenir ocupació no sempre garanteix condicions de vida digna». Bé, d’això ja
fa anys que en sabem. Els diaris i
telenotícies en parlen sovint, com
si fos d’alguna malaltia apareguda
no se sap massa bé com. En tot cas,
les xifres a escala mundial apunten
que «un total de 700 milions de
persones viuen en situació de pobresa extrema o moderada malgrat
tenir feina».
Tot plegat, els canvis i transformacions viscudes en l’àmbit de
la producció de béns i productes
ha transformat les condicions de
treball i deixat l’antiga identitat
de classe molt mal parada. Hi ha,
encara, qui defèn que la dita «centralitat del treball» ja no respon
a les qüestions més rellevants en
la societat actual. En sentit contrari, aquest informe de l’OIT
afirma que «el treball remunerat
és la principal font d’ingressos de
l’ampla majoria de les llars al món,
i l’organització del treball pot reforçar els principis fonamentals
d’igualtat, democràcia, sostenibilitat i cohesió social».

CCOO col·loca una placa commemorativa de l’atemptat d’Atocha

L

’atemptat contra el despatx d’advocats laboralistes (vinculats a CCOO i el PCE) a Atocha, Madrid, el 24 de
gener del 1977, que va matar 5 i ferí greument 4 més, va
marcar una fita en la Transició espanyola.
En Alejandro Ruíz-Huerta, supervivent al mateix, va parlar
el passat 11 de febrer a Terrassa, durant la descoberta de la placa commemorativa que les Comissions Obreres de Terrassa,
junt amb l’Ajuntament de la ciutat i la Fundación Abogados
de Atocha acordaren col·locar a la porta de la seu del sindicat
al carrer Unió.
L’Alejandro parlà de «memòria compassiva, o sigui, cal acceptar totes les persones, totes tenen dignitat. Però, alertà, hom viu
moments amenaçadors.
De fet, quan encara s’han de passar comptes amb la Dictadura, el genocidi i la repressió, tot i els avenços, sorgeixen forces
que pretenen no ja liquidar del tot la qüestió, sinó que a més
volen enaltir els botxins.
«Cal estar alerta i preparats per fer que no hi hagi retrocessos
en la memòria històrica», cridà l’Alejandro, «per això és molt
important aquest acte i la instal·lació de la placa», tot agraint
la presència de tots els grups polítics presents al Ple municipal
▪▪ Inaguració de la placa de l’atemptat d’Atocha, el passat 11 de febrer, davant la
egarenc.
A l’acte, a més de representants dels grups municipals, par- seu de CCOO al carrer Unió.
ticipà l’alcalde Alfredo Vega, el secretari de CCOO del Vallès
Occidental i Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i el secre- país necessita, que han de garantir els drets socials i nacionals». Felicità, així
tari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco.
mateix, la col·locació de la placa a «la casa dels treballadors».
En Pacheco insistí en la importància de la recuperació de la
També l’alcalde Vega defensà la importància de la memòria com a motor
memòria històrica com a «base pels canvis necessaris que el per a la construcció del futur.
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Vaga General Feminista: transcendir allò simbòlic

▪▪ “Adaptació del material original de la campanya “Wages for Housework”
(The New York Committee 1972-1977)
Maria Cardona

«E

l món necessita una sotragada», així comença
«Caliban i la bruixa» de
Silvia Federici, una obra clau alhora
d’entendre la relació entre patriarcat i capitalisme i alhora d’entendre
també la urgència i contundència
amb què el moviment feminista s’està organitzant, en els darrers anys, a
escala global.
És en aquesta sotragada que tot
ho ha de capgirar que emergeix una
idea: la de la vaga general. Però no
una vaga general qualsevol, sinó una

vaga feminista. Una vaga general
sobre la que planegen, entre moltes
altres, dues amenaces principals: la
por a esdevenir un mer ritual simbòlic un cop a l’any, i la pròpia inèrcia d’una eina política que, en cas
de no ser reformulada urgentment,
pot acabar esdevenint poc útil al
canvi radical que volem.
La solució a ambdues qüestions
rau en el mateix punt: les particularitats polítiques de la vaga feminista
faran que, més enllà de ser una data
ja esperada i predictible, es treballin
una sèrie de demandes concretes i
materials que l’allunyaran d’un plànol merament simbòlic.

El moviment feminista d’arrel popular no nega quina ha estat la importància i la utilitat de la vaga general tradicional en moments claus
de la història però tampoc nega les
seves febleses. Si ens aferrem a les
paraules de la pròpia Rosa de Luxemburg, «la vaga de masses és una
palanca formidable per alliberar
l’energia de la classe treballadora
en el seu conjunt», i el seu conjunt
no pot deixar enrere a companyes
migrades, treballadores sense contracte i a totes les dones que porten
a terme les tasques de reproducció
de la vida en la intimitat de les seves
llars, sense remuneració econòmica i
sense reconeixement a la seva feina.
Si la vaga general ens ha de donar
forces, com deia la pensadora polonesa, per a oposar-nos a qualsevol
política conciliadora amb la burgesia liberal, és necessari doncs, una
reformulació d’aquesta eina política.
I aquesta reformulació, que és la
que ha forçat el feminisme, passa
necessàriament per preguntar-nos
quins cossos queden exclosos del
concepte tradicional de vaga -i per
tant, automàticament, quins cossos
haurien de ser subjectes polítics
protagonistes en una vaga feminista-.
Per entomar aquesta reformulació incòmoda i evitar que la vaga
feminista sigui una opció a l’abast
només de dones privilegiades -és
a dir, l’opció del feminisme blanc i
eurocèntric- cal posar l’accent en la
naturalesa plàstica, canviant i continua de la vaga. Les feministes hem
d’entendre l’aturada general del vuit
de març com a un dia on parem
per rendir comptes però sobre tot
per celebrar que la lluita continua.
La vaga general, si vol desbordar
els que han estat històricament els

seus límits tradicionals, ha de pensar-se com una jornada d’empenta
col·lectiva en un procés molt més
llarg i continu que va més enllà dels
piquets -igualment necessaris- de
vint-i-quatre hores.

Només la vaga
general en clau
feminista ha posat
èmfasi i ha dedicat
díptics, manifestos,
proclames i espai
polític a les tasques
de cures i de
reproducció de la
vida.
Si volem evitar que la vaga feminista sigui injustament titllada de
simple divertiment de i pels feminismes burgesos hem de posar l’accent en tot allò que per primer cop
aquesta eina política posa sobre el
mapa polític. Una vaga que interpel·la a estudiants de totes les edats
està forçant a la societat sencera a
tenir una conversa intergeneracional. Una vaga on dones migrades
poden organitzar-se, visibilitzar-se i
ocupar el lloc que els pertany a l’espai públic, a l’esfera política i dins
del feminisme està forçant també
un debat necessari sobre fronteres i
sobre el dret a la lliure circulació de
les persones. Només la vaga general
en clau feminista ha posat èmfasi i
ha dedicat díptics, manifestos, pro-

clames i espai polític a les tasques
de cures i de reproducció de la vida.
Això ha forçat la visibilització de
xarxes de suport mutu, ancestrals
i feminitzades, que han permès la
supervivència de generacions de dones -i a través d’elles, de comunitats i
cultures senceres-. Només una vaga
general en clau feminista, organitzada i liderada per dones, ha pogut
irrompre en l’imaginari col·lectiu
polític com un huracà, desmuntant
el vell mite de l’enemistat i l’antagonisme entre dones. Només la vaga
general feminista, amb els seus nous
paràmetres i la seva vocació d’ampliar horitzons, és veritablement
revolucionària. Tot allò que divergeix d’una vaga tradicional ens força
-si, també a les feministes blanques,
eurocentristes i burgeses- a ampliar
la mirada i posar èmfasi en la violència dels processos migratoris, en
les violències que pateixen els cossos
no normatius, en la privatització de
recursos necessaris per la vida i en
la mercantilització dels nostres afectes, les nostres relacions i, en definitiva, les nostres vides.
I si, sabem que el feminisme,
reapropiant-se d’una eina lluita
política tradicionalment masculinitzada, afeblirà i deteriorarà els
sindicats tradicionals. Fins i tot els
sindicats de base que, a priori, ens
semblen propers, notaran aquesta
sotragada. Però, citant novament a
Rosa de Luxemburg, passades les
primeres batalles, la nostra acció
remourà noves capes del proletariat. És per això necessària una vaga
feminista que apel·li a l’idealisme i
a la força sempre inesgotable de la
classe treballadora. Una vaga feminista que, defugint de tota homogeneïtzació en la seva praxi, ens mostri
que altres mons són possibles.

→→EL DOCUMENTAL DEL MES

Ouaga Girls o la dignificació de la feina de mecànica
Mar Garcia Prat

L

a peça audiovisual gira al voltant de la vida d’unes noies
joves que es formen per treballar de mecàniques, un ofici molt
masculinitzat. A través de la feina,
aquest col·lectiu colpejat durament
per l’atur, durà a terme un procés de
canvi cap a l’edat adulta.
Una Burkina Faso colpejada per
un 52% d’atur juvenil, un govern tou
que aplica tímides reformes i motiva
pocs canvis i un passat revolucionari
amb el president Thomas Sankara
són part de l’escenari on es desenvolupa el primer llargmetratge de
la directora Theresa Traore Dahlberg, criada a l’illa sueca d’Öland i a
Burkina Faso i actualment resident
a Estocolm. La cineasta també ha
conduït projectes com el curtmetratge Taxi Sister, que es va projectar
a festivals d’arreu del món i va tenir
una molt bona rebuda a nivell internacional, ha produït una sèrie per
televisió a la SVT sueca i ha participat en un gran nombre de projectes
que vinculen el cinema, l’art i el documental.
El pla inicial de la peça és una seqüència que presenta algunes de les
protagonistes anat cap al centre de
formació en bicicleta. Els plans on

hi apareixen vehicles en moviment
creen una enorme sensació de dinamisme que contrasta bastant amb la
feina que fan diàriament al centre on
es formen. L’espai és un racó on les
noies, entre claus angleses i carrosseries de vehicles vells, comparteixen
amistat, inquietuds i dubtes sobre
el seu futur i on es pregunten si podran trobar feina en un sector històricament masculinitzat. El mercat
laboral no ofereix massa esperances
en un país dessolat per l’atur juvenil
i la incertesa política i es barreja amb
els somnis de cadascuna de les noies.
Per presentar les protagonistes, la
directora recorre a un recurs molt
encertat: les sessions individuals de
les estudiants amb la psicòloga del
centre. És en aquest escenari on els
primers plans de les noies prenen
força i descobrim la part més vulnerable de totes elles. És molt interessant observar el paper de la càmera,
especialment en aquestes escenes,
ja que no interfereix en el normal
desenvolupament del documental i
no jutja en cap moment. L’únic que
fa la cineasta és posar la càmera i
deixar que gravi el que passa. És en
aquests fragments on descobrim la
fragilitat d’unes joves que estudien
però que tenen un futur incert, ja
que el mercat laboral difícilment les

acceptarà una vegada acabin la seva
formació.
Els moments on les noies visiten la
psicòloga contrasten totalment amb
les pràctiques que fan durant les seves hores de formació: a les sessions
estan soles i intenten expressar, amb
més o menys dificultat, tot allò que
les preocupa, els seus sentiments i
les seves emocions i en canvi, quan
estan a classe o fent pràctiques, fan
bromes entre elles i el seu comportament és molt més distès. També
les podem conèixer i veure fora de
l’escola de formació, en aquest cas
durant les seves estones d’oci nocturn, ja sigui ballant o prenent un
refresc o cervesa en un local com en
un concert. Aquest esdeveniment
està protagonitzat pel raper burkinès Smockey, líder de la revolta en
contra del dictador Compaoré que
va tenir lloc l’any 2014. Les seves
cançons reivindicatives són part de
la vida social de les noies i alhora,
amb la figura de l’artista, es posa de
manifest l’estat actual del país i la incertesa que hi regna.
Malgrat el futur incert que envolta
en tot moment les noies, el documental vol posar de manifest aquest
petit oasi dins d’un país on la gent
jove té greus dificultats per tirar endavant. Enmig d’aquest context, les

▪▪ La peça audiovisual gira al voltant de la vida d’unes noies joves que es
formen per treballar de mecàniques.

noies fan un procés de transició cap
a l’edat adulta que les portarà a enfrontar-se amb el mercat laboral un
cop s’hagin graduat a l’escola. A partir d’aquest moment, els professors
deixaran de ser el seu suport i s’hauran de buscar la vida i treballar per
poder viure dignament. És aquí on

la directora obre una escletxa d’esperança amb l’aparició d’una dona
responsable d’un taller de mecànica,
que explica a una de les noies que vol
fer-hi pràctiques que ella també va
ser estudiant del mateix centre i que
a base d’esforç ha aconseguit treballar d’allò que volia.
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La Coordinadora de Grups de Cultura Popular
consolida projectes i continua creixent
En Ramon Codinas, president durant els darrers 3 anys, fa un balanç de la feina i estat actual de l’entitat
Pep Valenzuela

L

a Coordinadora de Grups de
Cultura Popular de Terrassa
celebrà l’assemblea anual el
passat dissabte 16 de febrer, tot escollint una nova junta, presidida per
l’Aniol Galí i l’Artur Moncal. Creada
el 2010, l’entitat ha mantingut viu l’esperit de xarxa dels nombrosos grups
nascuts a la ciutat durant aquestes
darreres 4 dècades, fins a agrupar avui
un total de 38.
Malarrassa ha parlat amb el Ramon
Codinas Fort, president de la junta de
la Coordinadora els darrers 3 anys,
però que participava en la Junta des del
2011, representant a Minyons. Professor de plàstica a l’escola d’educació especial l’Heura del Vallès, amb 51 anys,
és membre de la colla de Minyons des
del 1981, i va ser elegit Capgròs de
l’any 2009.
Per començar, recorda en Ramon, la
Coordinadora es va crear per potenciar la cultura popular local així com per
potenciar les relacions entre els grups.
Amb aquest objectiu, una de les coses
més importants que es va crear va ser
la fira Culturassa, que es fa cada any, el
mes d’abril. Celebrada normalment al
parc de Sant Jordi, es fan mostres de
les activitats de cada grup, actuacions,
concerts, balls. «Volem mostrar que els
grups no només surten per Festa Major, sinó que tot l’any hi ha activitat».
La primera Culturassa es va celebrar el
2011. Llavors, a la Coordinadora n’hi
havia 27 grups.
La festa és una mostra de la vida que
té la cultura popular a la ciutat, i no
para de créixer. Van naixent grups, comenta entusiasmat en Ramon, grups
de joves i de gent gran també. «De fet,
la major part de grups que es creaven
eren de gent jove, ara però han nascut
també amb una mitjana d’edat alta
(com els Bandolers, l’Àliga, per exemple), és un indicador curiós d’aquest
espai lúdic i festiu que omplim a la
ciutat», destaca.
La Culturassa, considera en Ramon,
lluny d’esgotar-se o repetir-se, «té la
gràcia que cada any hi ha innovacions, de fet per cada edició es crea una
comissió oberta organitzadora, es fan
exposicions, xerrades, cloenda de foc
amb tots els grups». L’any passat es va
fer també per primer cop un dinar de
germanor, organitzat per dues colles.

La pluja, però, va aigualir una mica el
desenvolupament, motiu pel qual en la
pròxima edició segurament no faltaran
carpes. «El dinar és un moment molt
bo per a relacionar-se les persones de
les diferents colles i grups», afirma.
Un altre moment clau és la Festa
Major de la ciutat, que es vertebra amb
la cultura popular. De fet, hi ha uns
protocols i guió aprovats per l’Ajuntament junt amb les colles que estableixen tota una sèrie de músiques, balls,
actuacions i moments durant la festa.
A més, tots els grups es presenten en
algun moment, tothom està al carrer.
Parlant sobre la composició de la
Coordinadora, en Ramon destaca la
participació, més enllà dels grups més
lúdics i festius, d’entitats com l’Associació de Pessebristes, la Mascarada
(organitzadora del Carnestoltes), l’Associació d’Amics de Sant Antoni Abat
(organitzadora dels Tres Tombs), hi
ha també La Xemeneia, nascuda per
recuperar i potenciar festes tradicionals. A banda, hi ha els grups musicals,
folc i música d’arrel tradicional.
«És una coordinadora molt rica i variada amb molt potencial, es poden fer
moltes coses», declara el ja expresident
de la Junta. Els estatuts estan fets per
promoure la renovació i participació
del conjunt de grups. Les integrants de
la junta ho són sempre a títol de representant d’algun grup. La junta s’elegeix
per 2 anys, amb possibilitat de continuar 2 més.
Aquesta fórmula fa que les integrants
de la junta, proposades per les entitats
amb voluntat de participar, es trobin
sense haver consensuat o elaborat prèviament cap programa, potser sense
conèixer-se. Després han de decidir la
línia, tot i que fins ara tothom té idea
de continuar amb el que es fa i, a partir
d’aquí, innovar i fer coses noves, explica
en Ramon.
Altres qüestions que es treballen des
de la Coordinadora són, primer, la creació del Centre de Cultura Popular
a la ciutat, que s’està fent al Condicionament Terrassenc. Es va crear una
comissió de seguiment amb diverses
entitats i en contacte amb l’Ajuntament. Va per fases, «segons nosaltres
va lent, però s’està fent», ja hi ha una
sala polivalent a punt per fer activitats,
un espai d’assaig insonoritzat, soterrani amb magatzems. Les previsions de
treball es van veure afectades per les

▪▪ Festa de la Culturassa al Parc de Sant Jordi. Imatge d’arxiu

retallades vàries. El 2020, però, ja es
podran utilitzar diversos espais.
Hi ha una comissió de grups de foc.
A la ciutat n’hi ha 11, comptant figures, bestiari i grups de diables i bruixes. Van crear una taula per tractar
els temes d’interès comú. S’ha creat
un grup, així mateix, per tractar de
les músiques de la cercavila de Festa
Major, «hi ha algun debat entre qui
defensa les músiques més tradicionals
i qui planteja innovacions, ritmes i instruments nous».
Finalment, la Coordinadora publica
cada any, des del 2013, el calendari de

la cultura popular, un treball que s’encarrega a algun dels grans professionals de la fotografia que hi ha la ciutat
(aquest any ha sigut en Nebridi Aróstegui) i que exposa imatges impactants
i entranyables de diversos moments o
actuacions de les colles.
Després d’aquests anys de voluntariat a la Coordinadora, en Ramon està
molt content de l’experiència. Però,
alerta, «com a tot arreu, també hi ha
problemes, la convivència no és fàcil,
malgrat que la majoria treballa pel bé
comú de forma altruista, però trobes
casos al contrari, i sembla que caiguis

de la figuera». Així mateix, assegura
que s’ha hagut de vigilar les pressions
externes, polítiques i altres. «Com que
la Coordinadora és una entitat molt
representativa i important, hi ha qui
vol aprofitar, posar-s’hi dintre amb altres interessos».
Finalment, en Ramon assegura que
la cultura popular s’estén per tota la
ciutat, «no és una cosa del centre», hi
ha grups de quasi tots els barris: Can
Boada, La Maurina, Sant Llorenç,
Sant Pere Nord i altres, tots els grups
estan a la coordinadora i col·laboren
entre ells.

Infants protagonistes de la cultura

M

otiu d’especial alegria per la Junta és la creació
del Grup de Nans i Capgrossos de Terrassa. A
la ciutat hi ha un patrimoni de figures i bestiari, la majoria forma part de diferents grups. Però en el cap
dels nans i capgrossos, tot i ser una experiència única al
país, perquè és una família que creix any a any incorporant el Capgròs elegit, ara n’hi ha més de 50 figures i no
tenien un grup dedicat especialment.
Els balladors dels capgrossos són des de fa anys les
membres de l’agrupament escolta Torrent de les Bruixes, que tenen entre 15 i 16 anys, i se’n responsabilitzaven també del manteniment i gestió. Això, però, s’ha fet
molt gran i es va proposar la creació del grup propi per
gestionar. El jovent escolta continua ballant, però sense la
responsabilitat de fer-se càrrec de les figures.
Altre somni que també s’ha fet realitat ha estat la cercavila infantil a la Festa Major. Molts grups tenen la seva
secció infantil, que sempre participen en la gran cercavila
de la cultura popular. Però, comenta en Ramon, aquesta
normalment es fa molt llarga, perquè hi ha molts grups i
tots fan les seves presentacions o actuacions, i per la canalla moltes vegades es fa pesat. La cercavila infantil s’ha fet
dos anys i es pot dir que està consolidada en el programa
de Festa Major, i és «el dia en què realment els protagonistes de la festa són els infants, que són el nostre present
i futur».
Altres festes s’han creat o recuperat des de la Coordinadora. Una és la de l’Home dels Nassos, que es fa el 31
de desembre, aquesta és totalment nova. És una tradició
familiar, avis o pares deien a les criatures d’anar buscar
l’Home dels Nassos, «les criatures passàvem el dia mirant pels carrers si el trobàvem, aquest personatge llegendari», recorda en Ramon de la seva pròpia família. Vam
decidir fer una festa, perquè aquest dia els infants no
tenen escola, i vam crear uns personatges que busquen
l’Home dels Nassos, i tenim la figura i el seu seguici. Ja
fa 7 anys que la fem també, amb la carrossa i els cavalls,
entrant als mercats municipals.
Finalment, la coordinadora fa la festa dels Capdidats a

▪▪ Ramon Codinas, durant l’entrevista.

PV

Capgròs de l’any. Un mes abans de la Festa Major, per
presentar-los públicament. Durant un temps ho va organitzar el Casinet de l’Espardenya, que també era membre
de la Coordinadora, fins que es va dissoldre com entitat,
tot i que «mantenen existència clandestina per escollir el
capgròs, però a nivell logístic i de preparació de la festa
ens van demanar a la Junta que ho fem».
Ara, però, hi ha el grup de Nans ja i aquesta és una de
les feines que farà. A més, aquesta jornada pot esdevenir
Diada del Grup de Nans, la seva festa com a colla. «És
un gran moment, el primer dissabte de juny, a un mes de
la Festa Major, quan també tots els capgrossos s’exposen
a la Casa Alegre de Sagrera», avalua en Ramon, «en una
casa tan senyorial, és un contrast molt curiós, perquè són
caricatures, fins i tot grotesques, dintre les cases nobles
de la Casa, com si el poble s’hagués fet seus els palaus
senyorials», l’exposició es manté tot el mes.

www.malarrassa.cat
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Arriba la 38ª edició del Festival de Jazz de Terrassa
Enguany tindrà lloc entre els dies 6 i 24 de març a diversos espais de la ciutat i amb grans caps de cartell
internacionals i talents forjats a Catalunya. La proposta inclou fins a 60 concerts, activitats relacionades amb el
món jazzístic i es consolida l’aposta pel jazz contemporani.
Mar Garcia Prat

T

errassa ha estat i és ciutat de
jazz. La mostra més evident
és el Festival de Jazz que es
celebra cada any el mes de març i que
comptarà amb concerts repartits durant el mes de març amb una gran varietat estilística i que posaran l’accent
en les tendències contemporànies,
sense oblidar la vocació pedagògica
i recolzant i donant espai al jazz de
casa nostra.
L’edició número 38 d’aquest any
coincideix amb l’aniversari dels 60
anys del Club de Jazz d’Amics de les
Arts i Joventuts Musicals i amb els
25 anys de la inauguració de la Nova
Jazz Cava, dos pilars fonamentals
del Festival. La celebració es durà a
terme amb l’acte Un viatge pel 60 aniversari: imatges i col·loqui + Terrassa
Jazz Ensemble el dijous dia 7 a les 10
del vespre. L’acte inaugural però, serà
el dimecres dia 6 a les 8 del vespre a
la Nova Jazz Cava i anirà a càrrec de
Marina Tuset.
El certamen d’enguany estarà dedicat al trompetista Roy Hargrove,
que va morir el passat 2 de novembre
del 2018. En record a Hargrove serà
el concert on 5 grans músics de la
nostra escena i admiradors seus presentaran aquest homenatge a qui fou

Premi Jazzterrasman 2010. Seguint
aquesta línia, Impact: La música de
Charles Tolliver presentarà cinc solistes terrassencs de màxima solvència que faran una relectura de l’obra
del trompetista californià. En el mateix concert també es podrà veure
l’estrena del duet inèdit de Santi de
la Rubia & Roger Mas.
Kenny Barron, David Murray,
Youn Sun Nah i Ernie Watts són els
grans caps de cartell internacionals
del certamen. Barron rebrà el Premi
Jazzterrasman 2019 en reconeixement per la seva llarga vinculació
amb el Festival i la seva trajectòria
amb el piano. Barron presentarà nou
àlbum amb el seu quintet a la Nova
Jazz Cava i Murray mostrarà la seva
visió integradora del jazz, des dels
seus inicis i fins l’avantguarda al mateix escenari. El Centre Cultural acollirà el concert de la sudcoreana Youn
Sun Nah, que trenca els esquemes
del gènere amb la seva personalitat.
L’artista presentarà una nova banda i
el seu nou disc i per la seva banda,
Ernie Watts barrejarà sonoritats
amb el seu darrer treball. En el terreny internacional destaquen també
les actuacions de Terri Lyne Carrington, que lidera The Children of the
Light juntament amb Danilo Pérez i
John Patitucci.

El talent i l’actualitat de l’escena catalana estaran representats amb Big
Mama i la 30’s Band i l’àlbum Party
Life, on celebra 3 dècades damunt
dels escenaris; les dones de WOM’s
Collective presenten també nou àlbum reivindicant les dones com a
creadores i la intèrpret i compositora Meritxell Neddermann estrena
projecte eclèctic. A més a més, Laura Simó porta als escenaris egarencs
Spring is here i la jove Rita Payés i la
marató Jazz Jove Non Stop aportaran
el talent jove d’aquesta edició.
El Pícnic Jazz al Parc de Vallparadís serà un dels punts centrals de la
programació, amb música de qualitat durant tot el dia i per a tots els
públics. La Locomotora Negra +
Oriol Romaní & Amadeu Casas o
el Víctor de Diego Quintet feat. Rick
Margitza, la Joan Vinyals Band o Los
saxofonistes salvajes de Dani Nel·lo
seran els encarregats d’omplir de música tot el parc.
El programa es completarà amb
molts artistes més i una quarantena
d’activitats paral·leles que faran que
cada racó de la ciutat estigui empapat de jazz durant tot el mes de març.
▪▪ Cartell de l’edició d’enguany de la
terrassenca Anna Clariana

→→DANSA

Gala de ballarins catalans al món: el contemporani pren el lideratge
Marta Bieto
Professora de dansa

E

l cap de setmana del 16 i 17 de
febrer vam poder tornar a gaudir de la dansa amb una Gala
on es van veure diversos estils de dansa
interpretats per 7 parelles de ballarins,
tots de casa nostra però que actualment estan desenvolupant el seu talent
a diferents teatres com el Lüneburg
d’Alemanya, el Ballet Nacional de Noruega, el Ballet Nacional de Moràvia i
Silèsia de la República Txeca o l’italià
Balleto del sud.
L’avantatge que té una gala de ballarins és que es poden veure i apreciar
diferents maneres de ballar, d’interpretar o de comunicar-se, ja que cada parella de ballarins ens del·leïta, almenys
en aquest cas, amb dos fragments diferents trets d’alguna obra emblemàtica
com El Llac dels Cignes o La Bella dorment, o amb alguna coreografia contemporània o lírica del ballet del qual
formen part.
En aquesta gala hi van haver diversos elements sorpresa, uns de bons
i d’altres no tant bons, però fins i tot
aquests darrers van ser aplaudits pel
públic, com el cas de la fatídica caiguda de la ballarina Elise Nokling - Eide,
parella del nostre ballarí barcelonès
Ricardo Castellanos. Tots dos formen
part del Ballet de Noruega i van interpretar, en primer lloc, un pas a dos del
Llac del Cignes i durant el segon acte
van ballar la coreografia Diana i Acteón, d’Agripina Vaganova. Va ser durant aquesta peça quan, amb un salt, la
ballarina va caure a terra i es van poder

sentir alguns tímids xiuxiuejos del públic. Immediatament, però, la platea va
esclatar en aplaudiments i va semblar
que el temps es parés. La ballarina es
va incorporar i va sortir de l’escenari
i, un cop comprovat que estava bé, va
reincorporar-se i va seguir amb la seva
dansa. El públic no va deixar d’aplaudir en cap moment i la ballarina va
retornar l’afecte amb força i seguretat,
demostrant la seva professionalitat i
ballant com si res hagués passat. Per la
seva banda, Castellanos, va interpretar
un solo increïble al costat de l’espectacular dansa de Nokling- Eide. Per sort,
les caigudes no són habituals però ens
fan adonar de la gran feina que fan les
i els professionals i ens fan elogiar, encara més, el treball incansable dels nois
i noies per poder formar part de l’elit
de la dansa.
Una altra de les parelles participant
va ser la formada per Gisela Fontarnau i Narcís Subatella, dos ballarins
de Sabadell que actualment treballen
a l’alemanya Companyia Landestheater Detmold. Al primer acte parella
va ballar un pas a dos amb molts moviments de terra de dansa contemporània, interpretant una parella d’enamorats i al segon acte, el pas a dos va
interpretar l’amor no correspost, amb
una coreografia acompanyada de la
música d’Amy Winehouse seguida
d’un solo de Fontarnau on va demostrar un gran nivell tècnic. La música,
però, va trigar una mica més del que
és habitual en sonar, ja que va sonar-ne
una que no era la que necessitava la ballarina i aquesta va haver-se d’esperar
estirada a terrassa, sense moure’s i preparada per començar la seva execució.

La parella formada per Mariona
Garcia i Sergio Méndez que actualment treballen al Ballet Nacional Moràvia i Silèsia de la República Txeca,
van interpretar un fragment de Copèlia, amb algunes inseguretats per part
de Garcia que va resoldre amb gran seguretat amb una coreografia lírica amb
Méndez al segon acte.
Durant la gala també hi va haver
alguna petita modificació de la programació deguda a lesions de ballarins. És el cas de la parella que havia
d’estar formada inicialment per Roger
Cabrera i Ayaka Fujii, de la companyia Czech National Ballet. Cabrera,
que va lesionar-se un peu, va haver
de ser substituït a última hora per
Federico Leovoli. D’aquesta manera, Fujii i Leovoli van interpretar un
fragment de Corsario, on la ballarina
va mostrar gran tendresa i delicadesa
de moviments captivadors amb música d’Adolphe Adam. A la segona part,
els dos ballarins van ser substituïts
per Aina Gargallo i Keyvin Martínez,
membres de Crea Dance FoundatiJOSEP GUINDO
on de Barcelona, que van interpretar ▪▪ Parella de ballarins participants de la gala.
el tema Vestida de nit de Sílvia Pérez
Cruz amb coreografia de Maria Roballarins i coreògrafs Júlia Cortès i elasticitat i elegància demostrant un
vira.
Francesc Fernández, dues joves pro- control total del cos i del moviment.
Jaume Costa i Natalie Franke, tots
meses de la companyia – teatre de El públic va quedar embadalit amb la
dos ballarins de la companyia alemaLüneburg d’Alemanya, va fer aixecar que va ser, sense menysprear la resta
nya Landestheater Coburt, van baels espectadors de les seves butaques de professionals, l’actuació estrella de
llar un tema contemporani de Philip
amb les seves dues interpretacions. la gala.
Glass i un fragment de La Bella DorPrimer van ballar al ritme de la coreUna gala plena de descobriments,
ment de dansa clàssica. En aquesta
ografia Otra Luna amb una barreja diversitat, emocions, sensacions de tot
peça, Costa no va estar especialment
de moviments de tango i dansa con- tipus i espectadors, cada vegada més
brillant en la seva interpretació a causa
temporània i la segona actuació, total- joves, que volen enriquir-se de la gran
d’algunes mostres d’inseguretat amb
ment innovadora, va ser una demos- font d’energia que proporciona l’art de
l’equilibri després d’alguns salts.
tració d’equilibri, força física, tècnica, la dansa.
Finalment, la parella formada pels
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→→LLIBRES

Les nostres
veritables riqueses
FITXA BIBLIOGRÀFICA
Les nostres riqueses. Una
llibreria a Alger
Kaouther Adimi
Traducció d’Anna Casassas
Edicions del Periscopi,
Barcelona, 2018
192 pàgines
Jordi Sellarès

U

na de les noves propostes que ens arriba de la sempre
encertada Edicions del Periscopi és una història breu sobre l’amor als llibres i a la literatura en un món convuls. La
història és breu, sí, però en cap cas lleugera i mancada de sentit.
Edmond Charlot obre una llibreria al cor d’Alger a mitjans dels
anys 30 amb la intenció d’establir-hi un punt de trobada d’autors de les diferents ribes del Mediterrani, amb aquella il·lusió
d’inaugurar un projecte destinat a establir ponts entre cultures,
confessions religioses, idees i maneres d’entendre la cultura, en
general, i la literatura, en particular.

L’espai, sota el nom de Les Vraies Richesses esdevindrà un
símbol d’inconformisme i de desafiament a la censura de l’època, dels cànons i la supèrbia colonial amb que la metròpoli
tractarà la colònia algeriana. Partint de la idea de ser un punt
d’intercanvi de llibres i d’idees, Les Vraies Richesses acabarà
publicant, sota el nom d’Éditions Charlot, obres compromeses
i polèmiques d’Albert Camus, com ara l’obra de teatre Révolte
dans les Asturies, sobre la revolució minera del 34 i la seva brutal repressió posterior. Camus apareixerà sovint a les pàgines
d’aquest llibre, mentre ajuda a Edmond Charlot en la seva tasca
d’editor independent, però també hi apareixeran altres grans
autors del segle passat com André Gide o Saint-Exupéry.
El llibre, que porta per títol Les nostres riqueses és també un
retrat sobre el món editorial a la França dels anys 30 fins als
anys 60, on una editorial humil ubicada a Alger ha de lluitar contra els vaivens propis del negoci i alhora ha de conviure i sobreviure amb la competència dels monstres de la metròpoli com
Hachette o Gallimard, que faran de tot menys competència
lleial quan aquesta petita empresa intenti treure el cap. Acompanyant aquesta història metaliteraria on es barregen realitat
i ficció, Les Vraies Richesses patirà les angoixes de la Segona
Guerra Mundial i l’alliberament (Charlot serà mobilitzat), i l’any
54 viurà la revolta del FNL a Algèria i la sagnant repressió que
la va seguir.
Paral·lelament, el llibre ens situa a l’any 2017, on el jove enginyer
francès Ryad, acabat d’arribar de París, rep l’ordre de tancar la

llibreria per obrir-hi una botiga de bunyols. Quan arriba al barri
es trobarà amb un mur de resistència passiva dels veïns, que
es negaran a ajudar-lo en res, ni tan sols li vendran pintura per
a pintar el nou local, mentre que la figura de l’Abdallah, impertèrrit a la vorera de davant de la llibreria, li anirà descobrint els
secrets que amaga aquell mític local. Molts dels veïns, i fins i
tot el propi Abdallah, no eren gaire lectors, però el seu acte de
resistència ens demostra l’estima de la gent cap a la botiga com
a font de cultura viva i de memòria col·lectiva, com un element
indispensable per recordar els moments d’auge cultural i dignitat social que va representar Les Vraies Richesses per a una
ciutat com Alger.
La jove escriptora algeriana Kaouther Adimi (1986) ens transporta, a través del gran amor a la literatura, a les complicades
relacions del passat, i del present, entre Algèria i la metròpoli
francesa. El llenguatge és subtil i evocador, ens parla de fets
lluminosos i fets obscuríssims. La tragèdia hi és present, de
forma ominosa, encara que no la veiem directament, però Adimi aconsegueix, sense edulcorants, que ens quedem amb la
riquesa que va suposar el somni d’Edmond Charlot: que la cultura i la literatura no tinguessin fronteres, que fossin un punt
de trobada, no només entre les dues ribes del Mediterrani, sinó
entre totes les cultures de qualsevol racó del món. I que la força
de la cultura i de la literatura s’alcés, triomfant, damunt de les
injustícies i del soroll de les armes.

→→MÚSICA

Clara Peya: música fins a les entranyes
Mar Garcia Prat

L

a p i a n i s t a , co mp o s i to ra i a c t iv i s t a v a p re s e nt a r e l s e u d a r re r
t re b a l l E s t ó m a c ( S a té l i te K ,
2 0 1 8 ) a l a Nov a Ja z z C a v a a l
co s t a t d e Vi c Mol i n e r, M a g a l í S a re, D í d a k Fe r n á n d e z
i An d re u Mo re n o.
C o m b i n a nt e l j a z z , e l ra p
e l p o p i l a mú s i c a e l e c t rò n i c a , l ’a r t i s t a e s pl a nte j a “d e co n s t r u i r l ’a m o r ro m à nt i c a
t ra v é s d e c a n ço n s d ’a m o r ”,
t a l i co m v a e x pl i c a r d u ra nt
e l co n ce r t . E l s e u v u i tè t re b a l l p o r t a p e r t í tol E s t ó m a c ,
a l l à o n Pe ya s e nt l e s s e v e s
emocions, des del buit i el
d ol o r i f i n s l ’a m o r. D ’a q u e s t a m a n e ra , a m é s a m é s , v ol
“t ro b a r l a b e l l e s a o n re p re s e nt a q u e n o n’ h i h a”. E n
a q u e s t s e nt i t , l a p i a n i s t a
re m a rc a l a i d e a d ’a m o r ro m à nt i c q u e e s t à to t a l m e nt
i nte g ra d a d i n s d e l s i s te m a
h e te ro p a t r i a rc a l i c a p i t a l i s t a e n q u è v iv i m i e s p ro p o s a
“d e s j e ra rq u i t z a r- l o, t re u re’ l
d e l a p u nt a d e l a p i rà m i d e
d e l s e fe c te s i co n s t r u i r a i x í
re l a c i o n s m ol t m é s h o r i t z o nt a l s”.
E l co n ce r t , d e g a i re b é 2
h o re s , v a g i ra r a l v ol t a nt d e
te m e s q u e v ol e n d e s p e r t a r
l ’e s p e r i t c r í t i c i g e n e ra r p re g u nte s e n e l p úbl i c. Fra s e s
co m “re s n o e ra v e r i t a t , e n s
h a n e n g a n ya t ” o te m e s co m
Ic e b e rg, Ti e r ra d e l Hi e l o,
Vè n c e r e l p o l s o C a l m a v a n
a n a r re i v i n d i c a nt to te s l e s
idees amb la veu de Magalí
S a re, l a p e rc u s s i ó i e l e c t rò n i c a d e D í d a k Fe r n á n d e z ,
l a b a te r i a d ’An d re u Mo re n o i e l b a i x d e Vi c Mol i n e r.

C a l fe r e s p e c i a l è m f a s i e n
l ’a p o r t a c i ó d ’a q u e s t ú l t i m
co m a p ro d u c to r d e l C D a l
co s t a t d e Pe ya . L a co n n e x i ó
e nt re to t s d o s mú s i c s a l ’e s ce n a r i v a c re a r u n c l i m a q u e
e m b ol c a l l a v a co mpl e t a m e nt
l a s a l a i p o r t a v a l a mú s i c a
e n u n a a l t ra d i m e n s i ó. E l
m a te i x Mol i n e r v a p re s e nt a r
u n te m a p ro p i , n o i n c l ò s e n
e l d i s c, q u e p o r t a p e r t í tol
C o m p l e t e s i q u e co nt i nu a
a m b l a m a te i x a l í n i a d e v è n ce r l ’a m o r ro m à nt i c a m b e l
que ens han educat. A més
a m é s , e l b a i x i s t a v a re i v i n d i c a r q u e e s t i m a r é s fe r p o l í t i c a , q u e l e s re l a c i o n s j e ra rq u i t z a d e s a ï l l e n , q u e é s
m ol t d i f í c i l d e co n s t r u i r- s e
e n a q u e s t s i s te m a q u e e n s
e nv ol t a i q u e e x i s te i x e n l e s
anomenades malalties de
t ra n s m i s s i ó s o c i a l , q u e s ó n
e l ra c i s m e, l a h o m o fò b i a i l a
misogínia.
Cr i d a a l a Va g a Fe m i n i s t a
del 8M
E l d i re c te d e l q u i nte t e x pl o ra i e x pl o t a s o n o r i t a t s
e x ce p c i o n a l s q u e e s co m binen amb la inclusió de
mú s i c a e l e c t rò n i c a e n c a d a
m o m e nt p re c í s . E l t re b a l l é s
l a m o s t ra d e l ’e v ol u c i ó co n s t a nt d e Pe ya i l ’e x p e r i m e n t a c i ó mu s i c a l i p e rs o n a l q u e
d u a te r m e. E n a q u e s t a o c a s i ó, l a mú s i c a q u e p re s e n t a e s t à “e n f a d a d a i d ol g u d a
a m b a q u e s t s i s te m a q u e s o s té l a i d e a d e l ’a m o r ro m à nt i c
i q u e e n s h a fe t t a n d e m a l ”.
D u ra nt e l co n ce r t , e l C o m i tè d e Va g a Fe m i n i s t a 8 M
d e Te r ra s s a v a l l e g i r u n m a n i fe s t c r i d a nt a l a m o b i l i t z a c i ó d ’a q u e s t p ro p e r 8 d e

▪▪ La pianista Clara Peya va presentar el seu darrer treball a la Nova Jazz Cava.

m a rç i a l a v a g a d e l e s d o n e s
e n to t s e l s s e c to rs . A l g u n e s
m e m b re s v a n re i v i n d i c a r e l
paper cabdal de les dones
d i n s d e l a n o s t ra s o c i e t a t
i l a n e ce s s i t a t d e re i v i n d i c a r- l o fe nt u n a a t u ra d a to te s
j u nte s . A m é s d e l a m o b i l i t z a c i o n s q u e h i h a u rà a r re u
d e l m ó n , e l col · l e c t i u t a m b é
v a a mpl i a r l a p a r t i c i p a c i ó d e
l e s d o n e s d e l a c i u t a t fo rm a nt p a r t d e l a 4 a . A s s e m bl e a o b e r t a p e r o r g a n i t z a r
l a v a g a d e l 8 M q u e t i n d rà
l l o c e l p ro p e r d i l l u n s d i a
2 5 d e fe b re r a l C e nt re C í v i c
Fra n ce s c M a c i à a l e s 7 d e l
v e s p re a i x í co m a p e nj a r d a v a nt a l s a l b a l có co m a a cc i ó
re i v i n d i c a t i v a i p e r v i s i b i l i t z a r e n c a ra m é s l ’a t u ra d a .

XAVIER ALMIRALL

www.malarrassa.cat
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→→AGENDA
CINEMA
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 22 DE FEBRER

>>16.40, 19.20 i 22h. (VOSE)
Green Book

>>16.50, 19.30 i 22.05h. (VOSE)
Destroyer
DISSABTE 23 DE FEBRER

>>16.50, 19.30 i 22.05h. Destroyer
>>19.20 i 22h. Green Book
DIUMENGE 24 DE FEBRER

>>16.40 i 19.20h. Green Book
>>16.50 i 19.30h. Destroyer
DILLUNS 25 DE FEBRER

>>18.30h. Fàtima [Cinefòrum
per la igualtat]
Preu: 2€
DIMECRES 27 DE FEBRER

>>16.40, 19.20 i 22h. Green
Book
>>16.50, 19.30 i 22.05h. Destroyer

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

Auditori Municipal
C/ Miquel Vives, 2

>>20h. Magnolia [Jazz a prop]
Preu: Gratuït
Centre Cívic President Macià
Rambla Francesc Macià, 189

DISSABTE 2 DE MARÇ

>>17h. Oriol Romaní Hot Jazz
Cats [Cloenda Jazz a prop]
Preu: Gratuït
Mercat de la Independència

CULTURALS
DISSABTE 23 DE FEBRER

>>18h. [Teatre solidari per
SAM SAM] M’agrades a les
fosques, de Rosa Ponsarnau
Preu: 8€

Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

>>17.30h. Ibstage Grand Prix
Preu: 12€

DIUMENGE 24 DE FEBRER

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

>>16.40, 19.20 i 22h. Green
Book

>>18h. El pare, d’August
Strindberg
Preu: 10 - 12€

>>22h. Mostra de cinema
terrassenc: Jan Baca

Casal de Sant Pere
C/ Major de Sant Pere, 59

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

>>18h. Rebota, rebota y en tu
cara explota [CAET]
Preu: 10,50€

CLUB DE LECTURA
DIMECRES 6 DE MARÇ

>>19h. Islàndia, de Lluïsa
Cunillé [Teatre]
Amics de les Arts i JJMM
C/ Sant Pere, 46 - 1a. planta

CONCERTS
DIVENDRES 22 DE FEBRER

>>19.30h. PreFred Festival
Preu: 5€

Casa de la Música
C/ Mare de Déu dels Àngels, 76

>>21h. Alemany / Humet /
Jorba
Cafè de l’Aula
C/ Volta, 37

>>22.30h. De Diego Brother’s

→→ VINYETES

Teatre Alegria
C/ Gaudí, 15

DIJOUS 28 DE FEBRER

>>19h. Presentació del llibre A
la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé
Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DIUMENGE 3 DE MARÇ

>>18h. Dues dones que ballen,
de Josep Maria Benet i Jornet
Casal de Sant Pere
C/ Major de Sant Pere, 59

>>18h. Sant Petersburg Festival Ballet
Preu: 38€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

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

>>19.30h. Bach, música i paraula. Cor Ciutat de Mataró
Preu: 10€

Escola Joan XXIII
C/ Joan XXIII, 27

>>16.50, 19.30 i 22.05h.
Destroyer

XLII CARNESTOLTES
DE TERRASSA

DISSABTE 23 DE FEBRER

>>21.30h. Lock and stock
[Cicle Videodrome Febrer
Negre]

DIJOUS 28 DE FEBRER

FEBRER NEGRE AL
CANDELA

Si us parlo de COS i ÀNIMA en una ampolla de vi, què
us ve al cap? Segur que molts de vosaltres ja sabeu de
què parlo, d’un vi de la Terra Alta i de l’eslògan que hi ha
a les seves contra etiquetes.

DIVENDRES 22 DE FEBRER

>>19.30h. Inauguració Synusia
de Noir: 100 anys més de
Pedrolo. Conversa de Marce
García amb Anna Maria
Villalonga

DISSABTE 23 DE FEBRER

>>11h. Problemas de identidad.
Conversa amb Carlos Zanón
sobre la seva última novel·la
del comissari Pepe Carvalho
>>12h. Els traductors: aquests
sospitosos habituals. Diàleg
amb Maria Llopis i Xavier
Zambrano
>>13h. Vermut criminal. Amb
Illya Pérdigo, responsable de
la col·lecció crims.cat
>>17h. Blacksad (Parlem de
còmic). A càrrec de TRM.
>>18h. La novel·la negre en
clau de gènere. Amb Montserrat Espallargas, Raquel
Gámez Serrano, Ramona Solé
i Margarida Artizeta
>>19h. Lliurament de premis
del IV concurs Ràfegues
Negres
>>19.45h. La biblioteca de
l’Andreu Martín. Conversa de
Marce García amb l’autor
>>20.30 i 22.15h. [Videodrome especial Febrer Negre].
Projecció de La noche del
cazador i La escalera de
caracol

>>Entrada lliure
C/ MONTSERRAT, 136

ESDEVENIMENTS
DIVENDRES 22 DE FEBRER

>>20h. Tast de cervesa del
Montseny al Bau House
Preu: 20€ (inscripció prèvia)

DIVENDRES 1 DE MARÇ

>>21h. Carnavaloke amb premi
a la millor disfressa

Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

DISSABTE 2 DE MARÇ

>>17.45h. XLII Rua de Carnestoltes - Sortida Estació Nord
>>18:45h. Pregó i entrega de
les claus de la ciutat - Ajuntament
>>00h. Ball de màscares i
actuació dels grups La loca
histérica i LaDiscreta DJ
Preu: 6€
Recinte Firal
Passeig 22 de juliol, 265

DIUMENGE 3 DE MARÇ

>>11h. Rua infantil - Sortida
Rambla d’Ègara / Pau Claris
>>12.30h. Festa infantil a la
Plaça Nova
DIMECRES 6 DE MARÇ

>>A partir de les 20h. Dimecres de cendra: rua mortuòria
(Ajuntament), enterrament
de la sardina i sardinada
popular (Parc de Vallparadís davant del Castell Cartoixa)

INFANTIL
DISSABTE 23 DE FEBRER

>>17h. Ernest i Celestina: contes d’hivern [Cicle de Cinema
Infantil CINC]
Preu:4€
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

>>18.30h. L’hort de l’Arlet.
Espectacle infantil amb
Crisspeta
Preu: Taquilla inversa

On anem
Doncs apa, ens en anem a la Terra Alta, a gaudir d’un
paisatge reconegut per la UNESCO com a Reserva de
la Biosfera, on s’intercalen els boscos de pi blanc i alzina amb camps d’ametllers, vinyes i oliveres. Aquest
paisatge li ha fet guanyar el sobrenom de la “Toscana catalana”. Què, ja teniu ganes d’arribar? Doncs
espereu a tastar la seva gastronomia, a perdre la
noció del temps al Parc Natural dels Ports i, el més
important, a degustar els seus impressionants vins.
Parlar de Terra Alta és parlar de Garnatxa, varietat referent a escala mundial. De fet, el 30% de la producció
mundial es produeix en aquesta Denominació d’Origen
i si parlem de dins de Catalunya, aquest percentatge
s’enfila fins el 90%. Teniu clar que hem de tastar una
garnatxa, no?
El celler que visitem
A la Terra Alta històricament hi trobem moltes cooperatives elaboradores de vi i oli, els seus cellers
són veritables joies del Modernisme català, però
en aquesta ocasió ens en anem fins a Vilalba dels
Arcs a visitar un celler més actual, el celler Bernaví. Es tracta d’un projecte molt interessant on es
fusionen dues cultures de la mà dels germans italians Marco i Gino Bernava i la catalana Ruth Fullat.
Han recuperat diferents vinyes molt antigues a Mas
Vernet, on trobem ceps amb una edat que varia entre
els 10 i els 85 anys. També hi trobarem les varietats
autòctones com la Garnatxa, Morenillo i varietats internacionals com la Montepulciano italiana o els cabernets francesos.
El vi que tastem

Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

EXPOSICIONS
>>«La Maurina. Transformacions». Badia Casanovas
fotografia.
>>«A la nit vam construir les
cases», de Claudio Zulián.
A partir del 23 de febrer
Sala Muncunill
Plaça Didó, 3

Avui tastarem un vi blanc, el Notte Bianca, elaborat
amb Garnatxa blanca de vinyes velles i Viognier, un
cupatge molt interessant.
La seva elaboració comença amb un premsat suau,
per obtenir un most flor que es fermenta en dipòsits
d’inoxidable a temperatura controlada. Posteriorment
el vi passarà l’hivern en dipòsits d’inox amb les mares.
D’aspecte té un color groc suau amb reflexos verdosos, amb el nas hi trobarem notes florals i cítriques i a
la boca gaudirem d’un vi fresc, amb una bona acidesa,
cremós, pel treball amb les mares, i persistent.
És ideal per aperitius, amanides, marisc, peixos...
Espero que us agradi.
Salut.

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: MARIA MIRALDA

Nova presidenta dels
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals

MG

▪▪ Maria Miralda, al bar dels Amics de les Arts.

• Des de quan es remunta el teu vincle amb
els Amics de les Arts?
Penso que va ser l’any 1988 quan vaig aparèixer al grup de Teatre; aleshores faltava una
actriu. Poc temps després em vaig incorporar
a la junta directiva. I més endavant, la meva
etapa durant 22 anys fer la tasca d’administrativa de l’entitat. A la vegada, he estat en
diverses ocasions vocal del Grup de Teatre.
• Quins objectius es planteja la nova junta
que presideixes?
Durant els últims anys, amb el Jordi Chueca com a president, s’ha fet molt bona feina.
Per això ens plantegem sobretot intentar
mantenir la infraestructura perquè totes les
seccions i les activitats programades puguin
seguir funcionant. No crec que des de la junta hàgim de canviar d’estratègies, per tant la
tasca serà continuista.
Un dels objectius és una batalla que no s’acaba mai: aconseguir més socis, que és com es
manté una entitat com la nostra. Les subvencions ajuden a tirar endavant les activitats,
però el que tenim assegurat són les quotes
que aporten les associades. Des de fa uns
anys és molt difícil seguir amb la oferta que
es pot donar des de entitats com la nostra,
amb la quantitat d’oferta oferta cultural
gratuïta que hi ha a la ciutat. Tots els socis
són importants i necessaris, però falten els
associats que ho han sigut sempre per amor
a l’entitat sense demanar res a canvi. És cert
que aquest tipus de socis són difícils d’aconseguir, i també és difícil poder oferir a cadascú allò que realment vol o necessita.
• Sempre es diu que els socis són gent gran
i que n’hi ha poques persones joves.
És cert que la mitjana d’edat dels socis va
pujant. Ara som uns 400 i escaig de socis,
havíem arribat a ser 600, que penso és una
xifra òptima però en tot cas l’actual número
va oscil·lant segons l’any. Penso que és molt
important que la gent jove es convenci de la
necessitat de donar suport a entitats com
la nostra, com també a d’altres de la ciutat.
Igual que es dóna suport a ONGs, s’hauria
de tenir aquesta mateixa consciència pel que
fa a la cultura, més enllà que ens bombardegin amb coses gratuïtes.
Pel que fa a captar nous socis, s’han fet diferents accions. S’ha de dir que els socis tenen
descomptes en qualsevol activitat on hi hagi

un preu d’entrada: a la Jazz Cava, als espectacles que fem a l’entitat, per consumir en
el mateix bar i també hi ha descomptes en
alguns establiments de Terrassa que col·laboren amb nosaltres. Sempre diem que hi ha
molta gent que ve aquí al bar, i no sap què
és els Amics i, per tant, és necessari que expliquem les coses que fem aquí i despertar
l’interès a fer-se soci. Un dels problemes que
tenim i intentarem incidir és la difusió de les
coses que fem. També és complicat en una
ciutat tan gran, costa d’arribar a tanta gent
nova que ha vingut a la ciutat i no ve ni al
centre.
• Què ens dius sobre el Pla d’Igualtat que
vau començar a dissenyar des de l’entitat?
Crec que és molt important tenir un Pla
d’Igualtat, em sembla que som la primera
entitat cultural que en té un, i ho és també
de cara a conscienciar la ciutadania. A mi
m’agradaria que no s’hagués de fer cap pla
d’aquest tipus, que si ara som sis dones a la
junta, això no sigui una notícia i sigui quelcom normalitzat. Sobre l’estat del procés, els
resultats definitius de l’estudi han d’acabar
de sortir, els hem d’analitzar, i segurament
dur a terme alguna formació.

“S’haurien de
programar algunes
exposicions a les
entitats de Terrassa
que tenen sala,
aportant el cost
d’aquestes. Es
podrien trobar altres
fórmules per ajudar i
no tant sols a través
de les subvencions”

Recentment s’ha triat la nova junta directiva dels Amics de les Arts i
Joventuts Musicals, entitat de promoció cultural emblemàtica de la
ciutat. Maria Miralda i Escudé (Terrassa, 1966) n’és la nova presidenta,
la segona en la gairebé centenària història dels Amics, juntament
amb l’Adela Farré. Hem volgut que la Maria ens expliqui com la junta,
actualment formada per sis dones i un home, encara aquesta nova etapa
i que bàsicament es planteja continuar la tasca de la junta sortint.
• I com està la situació de la seu de l’entitat?
Aquest tema es va resoldre molt bé amb el
Jordi Chueca. Vam poder renovar el contracte que teníem i n’hem canviat les condicions,
ara en podem subarrendar els espais que no
utilitzem, i això ens permet pagar tota la quota de tot l’edifici. D’aquesta forma hem sortit
de l’atzucac en què estàvem per la renovació
amb el propietari, i podem tirar endavant
amb unes garanties d’estabilitat.

• I com visualitzes el futur de l’entitat?
El futur immediat el veig com ara, ens hem
de mantenir i fer el màxim d’activitats i amb
la millor qualitat. La falta de recursos fa
que no puguem dur a terme projectes més
importants. Aquí és on haurien d’entrar les
institucions i potenciar-les amb ajuts econòmics concrets. Sempre he cregut en el model
mixte entitats-institucions per a activitats
concretes.

• Quines activitats destaques de les que
tindran lloc pròximament?
Aquests dies tenim la mostra de cinema terrassenc, i el 6 de març inaugurem el 38è Festival de Jazz. El mes de març comença també
el Fem Sala, serà el quart any d’aquesta edició on tindrem teatre, poesia i música durant
sis caps de setmana. He de dir que enguany
portem espectacles molt importants. També
ho és la cita anual amb la Fira del Dibuix,
el primer diumenge d’octubre. I col·laborem
amb el Premi BBVA de Música de Cambra
Montserrat Alavedra, que es fa cada dos anys
i des d’aquí portem la direcció artística del
premi. Tot això a banda de tota la quantitat
d’activitats programades setmanalment de les
diferents seccions de l’entitat.

• Què vols dir amb això?
Doncs que hi ha esdeveniments que podrien ser externalitzats a l’Ajuntament, ara que
tot s’externalitza, treballant amb les entitats
de Terrassa més adients per a cada una. Actualment ja n’hi ha que funcionen així, com
ara el Festival de Jazz, el Carnestoltes, i algunes altres. Les entitats hi posen les persones i el treball i l’Ajuntament els recursos
econòmics. Sortiria tot plegat més econòmic, i ajudaria a tirar endavant a entitats que
a hores d’ara no tenen recursos.
I també, per exemple, en el sector de les arts
plàstiques, el consistori manté la Sala Muncunill, cosa imprescindible per una ciutat
com Terrassa, que necessita tenir una sala
de grans dimensions per a exposicions
grans, i programa també la sala de la Casa
Soler i Palet, on s’hi fan exposicions de la
mateixa dimensió que programem les entitats que tenim sala, però de forma totalment
gratuïta.
Una manera d’ajudar a les entitats i no fer
competència directa, seria programar algunes d’aquestes exposicions a les entitats de
Terrassa que tenen sala, aportant el cost
d’aquestes. I com aquesta es podrien trobar
moltes altres fórmules per ajudar i no tant
sols, a través de les subvencions, cada vegada
més complicades i més minses.

• Són moltes activitats! Tota la tasca cultural de l’entitat es basa en la feina de les
vocalies.
Tenim el grup d’Arts Plàstiques i visuals, que
compta també amb un estudi de pintors amb
sessions de models; el grup de Literatura, coordinat pel Jordi Fernández, amb múltiples
xerrades, debats, publicacions, etc; el CineClub projecta una pel·lícula cada mes; també hi ha el Cor Montserrat i la Coral Ohana, el grup fotogràfic, el grup de teatre i el
Club de Jazz, promotor del Festival de Jazz.
A banda de les diverses activitats i actuacions de grups de música que en realitzem. I
el grup de teatre, des del qual cada any fem
una obra important, actualment estem fent
gira amb Deixeu-me un tenor, que acabarem
el juny.
• Com funcionen aquestes vocalies?
Cadascuna d’elles funciona de forma independent, com un grup de persones cohesionat que decideix quines activitats es realitzen.
Des de la junta ajudem a l’organització i la
promoció d’aquestes activitats.

• Com copses l’estat de la cultura a la ciutat?
Veig que la gent jove està fent moltes coses
noves, cal que s’inventin coses i no sigui allò
de sempre, que hi hagi continuïtat, estar a
l’avantguarda... Crec que falten espais, no
hi ha tampoc recursos, tot això fa que sigui
molt complicat innovar. A banda també falta visibilitzar tots els projectes que s’enceten
i que la gent els conegui.
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