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El govern del PSC prohibeix la distribució
de ‘Malarrassa’ als casals i centres cívics
Redacció

Divendres 22 de febrer les repartidores
de la cooperativa la Terrassenca no van
poder deixar els exemplars del Malarrassa, com era normal des de fa anys i
amb molt d’èxit, als casals i centres cívics
de la ciutat. Només dimarts nit, 26 de
febrer, la directora d’Estructura Territorial Eva Magaña va enviar una comunicació al correu de Malarrassa per
aclarir que «en el curs del darrer mes
s’ha començat a limitar la presència de
publicacions», afirmant que «els equipaments no tenen els espais necessaris» per
poder distribuir «premsa i publicacions
gratuïtes de tot tipus, cada cop més nombroses i variades», a més que «no tenen
establerta aquesta funció». Assegura, de
totes maneres, que hi haurà exemplars
de cada publicació per poder consultar.
El responsable polític de l’àrea, en Ja-

vier García, amb un missatge de tuiter,
afirmava el mateix dia, a les 20:43h,
que no s’havia produït cap «vulneració
de la llibertat d’expressió ni de cap altre
dret», i que segur que es tractava «d’un
error d’interpretació», tot repetint l’argument ja citat per la tècnica Eva Magaña.
En primer lloc, caldria alegrar-se molt
per la «premsa i publicacions gratuïtes
de tota mena, cada cop més nombroses
i variades», si això, almenys pel que fa
a premsa, fos veritat. De totes maneres, la pretesa justificació no s’aguanta
fàcilment. Primer, perquè de premsa
gratuïta no n’hi ha tanta. Segon, perquè Malarrassa ja s’ha trobat en altra
ocasió amb les portes tancades, llavors
(semblant a la situació actual) perquè
era època de campanya electoral, es va
argumentar. En tot cas, no es pot tancar la porta i només donar explicacions
(bastant discutibles) 4 dies després.

Quan la por s’apodera de l’Ajuntament
de Terrassa
Joan Tamayo

Advocat i Activista dels DDHH
Membre d’Espai Drets i de l’Institut de
DD HH de Catalunya
S’acosten les eleccions municipals
de maig del 2019. Una vegada més
la “fallida” i imperfecta democràcia
representativa, mitjançant els partits polítics, demana als ciutadans i
ciutadanes de Terrassa que escullin
als seus “representants” polítics. I els
partits que no creuen, ni els interessa una democràcia real i participativa
(que tots sabem quins són) ja tenen
ganes que arribi el dia de les votacions
(anomenat per ells “el dia de la Festa
de la Democràcia”), per tal de poder
aconseguir el poder a qualsevol preu i
amb els pactes que calgui, oblidant-se

ràpidament dels seus votants, perquè
els interessos, moltes vegades, són ben
diferents (trista hipocresia!).
Aquest cop, a més a més, tenim un
enrenou afegit. Resulta que hi ha un
partit polític “històric” que governa a
la ciutat de manera continuada des de
l’any 1979 que es torna a presentar!!!
Malgrat que ja fa temps que no treu
majories suficients, no hi ha hagut mai
cap problema, perquè sempre ha trobat la manera que algun grup li doni
suport de forma directa o indirecta
(i és que el poder és molt “llaminer”, i
total … ens examinem amb els ciutadans i ciutadanes cada 4 anys…).
I què passa, aquesta vegada, després
de 40 anys? Doncs que la situació política general és més convulsa i enrevessada que mai i potser aquest partit

que ens governa a Terrassa des de fa
tant de temps pot perdre el poder, totalment… i ufff!!!, una “desgràcia”, una
situació mai coneguda abans, tant bé
com estàvem controlant la ciutat des
de tots els àmbits (social, polític econòmic i cultural)… què li passarà a la
pobra Terrassa?, sense nosaltres que
som els que ho hem fet millor!!!
De què hauran servit tants anys de
“feudalisme” autàrquic d’aquell “gran”
alcalde i després del seu fill i hereu
que tenien tant de poder que fins i tot,
en el seu regne “mai es ponia el sol!”
Després de tanta feina cosint i teixint
complicitats amb el poder econòmic i
capitalista de la ciutat per tal de fer de
Terrassa una gran “propietat” on poder
fer i desfer a l’esquena dels ciutadans,
o de destruir les essències incalculables

del gran moviment veïnal que tenia
Terrassa, fins a arribar al control màxim de tot el teixit associatiu.
De què hauran servit tants anys
d’ajudar a engreixar econòmicament
a tantes empreses o immobiliàries depredadores? És per això, potser, que ja
fa dies que observem una actitud molt
preocupant en els governants d’aquesta ciutat (decisions polítiques improvisades per intentar ocultar el que “no
s’ha fet”, com és el cas del Pla Local
d’Habitatge i altres exemples…).
O fins i tot, arribar al punt de la vulneració de drets fonamentals (i això és
possible???) doncs si!, i tant!, ja que es
veu que quan la por s’apodera dels éssers humans, la irracionalitat pot aflorar en el moment menys esperat.
Per exemple, el què ha passat aquests

dies. Després de molt de temps en què
la publicació alternativa del periòdic
Malarrassa que es distribueix de forma gratuïta per molts indrets de la ciutat, incloent-hi els centres cívics, casals
i espais de tota mena, acaba de patir
un “simulacre de segrest”, ja que el govern de l’Ajuntament ha prohibit que
es distribueixi o es reparteixi des dels
centres cívics (per tant es prohibeix
l’accés lliure a un espai públic) d’una
publicació periodística que parla obertament dels ciutadans i ciutadanes de
Terrassa, de les seves associacions, de
la seva vida cultural, associativa, política i de les seves inquietuds.
Què passa?, que fa por que una publicació periodística que ja fa temps
que parla de forma lliure i sense embuts i amb cap hipoteca econòmica, ni
política, pugui desemmascarar la “ficció” democràtica, política i econòmica
en què viu Terrassa des de l’any 1979?
I és molt sospitós que això passi amb
Malarrassa, una publicació, l’única, de
què disposa aquesta ciutat de 210.000
habitants, que dona una visió real i alternativa donant la veu i el protagonisme a la part més conscient, mobilitzada i amb valors cooperatius de la ciutat
així com als col·lectius que veuen vulnerats, diàriament, els seus drets.
Aquest fet preocupant i denunciable
no fa més que confirmar la necessitat
que a Terrassa fa falta, més que mai,
un canvi radical de model i d’estructura social i política que va més enllà
d’unes eleccions municipals i que això
només es pot aconseguir amb el treball
solidari i l’empoderament de tots els
ciutadans i de totes les ciutadanes amb
voluntat de construir des de baix un
model de ciutat nou, governat pel dret
a la ciutat i pels drets humans, sense
exclusió… i sobretot amb una democràcia radical i sense cap escletxa i on
cap interès il·legítim hi tingui cabuda i
molt menys LA POR!

L’AV del barri de Ca n’Aurell prepara canvi i renovació

Redacció

L

’associació veïnal del barri de
Ca n’Aurell es planteja l’inici
d’un procés de renovació i rejoveniment de la junta directiva i l’entitat
en general. «No és un problema de
cansament ni d’estar cremats», explica
l’Antoni Falgar, president de l’associació durant els darrers anys, «sinó d’un
necessari i natural relleu, fins i tot generacional».
En Falgar recorda la seva primera reunió a l’AV, el 6 de novembre del 1990,
al local del carrer Faraday 80, antiga escola Vallès, precisament per renovar la

junta que presidia en Floreal Soriguera, el reconegut pintor i activista social.
Aquests quasi 30 anys han donat per
molt. El 1992, l’entitat va mudar-se
al casal de barri del carrer Blasco de
Garay, antic gimnàs de boxa. Allà es
va crear el club de gent gran, que va
marxar al centre cívic Maria Aurèlia
Capmany, perquè el casal es feia petit.
També aquí va néixer el Drac Baluk,
com a proposta per cridar gent jove,
recorda en Falgar. Primer van intentar
recuperar un gegantet anomenat «el
Pintoret», una figura que recordava el
Suri, però no va ser possible. Així que
encarregaren a l’Antonio Solans que

fes el drac. Això, sense tenir el grup de
joves encara, que es va acabar formant
a partir d’un petit equip que es movia
pel Social, interessats en la bèstia i que
van acabar constituint la colla, a l’inici
en el si de l’AV, però després també va
volar sola.
Amb la construcció del casal de barri
de la plaça del Tint, al costat de l’antiga
fàbrica Saphil, l’entitat va mudar-se al
nou emplaçament, on també es troba
la seu de la Federació d’Associacions
Veïnals de Terrassa. Entremig, al parc
de Sant Jordi es va crear l’associació
d’amics del parc, també per iniciativa
de l’AV. Aquí també es constituí una
associació de gent gran del parc, que té
seu en un local fet nou al carrer Nicolau Talló, a tocar del parc.
A partir d’una iniciativa de l’entitat
veïnal es va crear l’associació de comerciants del barri, en principi amb la
proposta d’aconseguir il·luminació nadalenca, explica l’Antoni Falgar, músic i
actor de teatre també. Avui, l’associació
de comerciants és també una entitat
independent.
L’associació veïnal del cèntric barri
terrassenc ha estat un important dinamitzador. I ho vol continuar sent. L’actual equip, amb en Falgar al capdavant,
porta molt de temps i considera necessari el canvi. No només per una qüestió
de temps i la necessària renovació dels

equips i participació de més persones,
també perquè «el moviment associatiu
viu una nova etapa», subratlla, «la comunicació i formes de relació han canviat, cal que sigui gent jove la que porti
la direcció».
Reconeix, però, que no tenen encara
un relleu preparat. Caldrà trobar-se
amb activistes i entitats del barri i veure

les possibilitats de donar un nou impuls a l’entitat, amb noves característiques i propostes. Tenint clar que l’AV
«no és només un club recreatiu o servei de cursets i tallers, per més que els
pugui oferir, però com a complement;
cal ser una entitat que activi el barri, les
relacions entre el veïnatge, la cultura».
Una aposta valenta per part de l’entitat.
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Les residències a Terrassa,
una lluita de tothom

Per un 8 de Març feminista
i de llibertats
Dolores Lledó

Presidenta de la FAVT

Comissió de Residències Públiques
de Terrassa

Que tenim un greu problema de
residències a la nostra ciutat és evident i palès des de fa molt de temps.
La necessitat de residències públiques
i la necessitat d’una residència/centre
de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual hauria de ser un tema
de primer nivell en l’agenda política
d’uns i altres; reclamem solucions
i major implicació dels governants
perquè Terrassa, les terrassenques i
terrassencs necessitem aquests edificis i els necessitarem en un futur no
massa llunyà.
No necessitem excuses i voluntarisme, sinó fets i realitats. Des de la
FAVT donem suport al comunicat
emès per la Comissió de residències
públiques de Terrassa, com no pot ser
d’altra manera.
Al vespre del passat 22 de febrer
d’enguany, la Comissió de Residències Públiques a Terrassa vàrem assistir
una reunió convocada pel Sr. Chakir
El Homrani (Conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies del Govern
▪▪ Reivindicant la construcció de la residència a Sant Pere Nord l’any 2012. Imatge d’arxiu.
de la Generalitat de Catalunya) al
Casal de la Gent Gran de Sant Pere
pel conveni signat amb l’Ajuntament construeixi l’edifici al municipi, per vembre passat.
Nord.
Cal negociar... Es posa daEns va donar explicacions i va dema- de Sabadell (Sorpresa!) de construc- després ser gestionat públicament
nar disculpes per la negativa de cons- ció d’una residència a aquella ciutat, amb el compromís de ser concertat munt la taula que les discretruir cap residència nova a Terrassa, i que encara s’ha de projectar, amb per part de la Generalitat.
pàncies entre administracions
ni tan sols la residència projectada i 5.200 metres quadrats, 102 places
Segons el Conseller, l’hi surt més de diferent color polític percompromesa per la seva conselleria al d’unitats de convivència, 25 places de a compte concertar places que cons- judiquen clarament a la ciubarri de Sant Pere Nord fa més de 10 centre de dia dotada amb 20 profes- truir residències, diu que arriba a més tadania.
Tant El Homrani, com en
anys, fet que ens va molestar profun- sionals amb un pressupost de cons- gent (nosaltres diem que és més car
dament pel greuge que suposa cap a trucció de 8.446.000 €.
i amb molta menys qualitat, per això Vega s’ho han de fer mirar.
la nostra ciutat.
Titularitat municipal i construcció ho volem públic).
A la Comissió de ResidènTambé va notificar que la remode- i gestió públiques, la qual cosa ens
Sembla que la proposta del Con- cies Públiques de Terrassa el
lació i adaptació de la residència de sembla perfecte, ja que és un avenç seller no va ser massa ben rebuda que realment ens preocupa
Mossèn Homs tira endavant, i sem- respecte a la situació anterior i una pel nostre Ajuntament. Malgrat tot, és que es facin les residències
bla que potser hi haurà una injecció bona notícia per a la comarca.
el consistori va signar i dir que fari- públiques, de gestió pública,
de diners superior a la que es va proTambé diu que ha mantingut con- en tot el possible per complir amb independentment de qui les
posar ja fa temps.
tactes amb l’Ajuntament per arribar a l’acord de la moció presentada i apro- faci, per que són molt necesEns va demanar disculpes (?) també un conveni com el de Sabadell perquè vada al ple municipal de finals de no- sàries per a la ciutadania.

Assemblea ordinària de sòcies de l’AV del barri Segle XX
Redacció

El dissabte dia 26 de febrer es va celebrar a la Sala d’Actes del Casal de Barri
del Segle XX l’assemblea ordinària, a la
qual estaven convocades totes les persones sòcies. Amb assistència d’unes
100 persona, l’assemblea va debatre i
aprovar l’Informe de gestió 2018 i els
projectes pel 2019, així com l’estat de
comptes 2018 i la proposta de pressupost pel 2019. Altres temes tractats
foren el projecte d’urbanització Espai
Públic Segle XX, la urbanització de
carrers i inversions municipals, a més
del disseny de la festa major del barri
d’aquest any. Finalment, es va elegir la
junta directiva.
L’informe de gestió, la proposta de
14 accions per l’any 2019, l’Estat de
comptes i el Pressupost per l’any 2019
van ser aprovats. La nova Junta aprovada amb les diferents responsabilitats
queda conformada de la següent manera:
-Xavier Vives, Presidència i gestió
del Casal		
-Juan Cano, Vicepresidència i representant Taula de l’Aigua		
-Anna Mª Masachs, Secretaria i
Educació
-Salvador Pérez, Tresoreria, Relacions Institucionals, Portaveu i Hort

Urbà
-Joan Vives, Vocal responsable Comissió de Festes		
-Ramon Pérez, Vocal responsable de
Comunicació		
-Lourdes Prat, Vocal responsable de
socis
-Josep Novellón, Vocal
-Lluïsa Dominguez, Vocal
-Maite Carretero, Vocal
-Antoni Fàbregas, Vocal
-Rosa Mª Carmona, Vocal
La novetat a més de la participació
d’algun membre nou, és que Joan Vives president des de l’any 2007 deixa

aquest càrrec i el nou president és
en Xavier Vives.
Es va parlar sobre diferents problemes del Barri: Projecte d’Urbanització de l’espai públic Segle
XX, sobre la urbanització dels
carrers pendents i les inversions
municipals, sobre la manca d’inversions municipals, el projecte
de la Plaça del Gas i de tot l’espai
Sala i Badrinas, sobre l’Escola
Pública Sala i Badrinas i la prova
pilot sobre la recollida de mobles
i les deficiències en els temes de
neteja i recollida de residus, així
com la sortida de la nostra entitat
i d’altres de la Taula de Residus
Municipal.
En quant a la Festa Major 2019,
s’informa que les dates seran el 31
de maig i 1 i 2 de juny. I en l’apartat
d’sssumptes varis es van recollir diferents propostes dels assistents.
Festa Major d’Hivern Sant Valentí
Les diferents activitats proposades:
Ballada de Sardanes, Dinar de Veïns i
l’actuació teatral, es van realitzar amb
tota normalitat amb molt bona participació i es van acomplir els objectius,
la relació i convivència entre els veïns i
veïnes, amb un molt bon dia que permetia gaudir de les activitats proposades.
Aquest mateix dia va finalitzar l’ex-
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posició “Conseqüències”, de la
guerra civil exposada des del
mes de novembre.

T

ornem a trobar-nos, any nou
i velles lluites. El 8 de març
commemorem la lluita de
la dona treballadora en defensa de la
igualtat de drets i salaris envers els homes. Una data que marcà un abans i un
després. El 8 de març de 1857, a Nova
York, un gran nombre de dones obreres
d’una fàbrica tèxtil es manifestaren als
carrers demanant millores en les seves
condicions laborals. La conseqüència
d’aquells fets van ser 120 dones víctimes
d’una terrible càrrega policial que va
acabar amb les seves vides. Moments de
molta tristesa que van fer néixer el primer sindicat femení.
Molts moments en la història han
generat nous reptes i lluites, moments
d’apoderament reivindicatiu reprimit
o menystingut en molts casos. Però
com es sol dir, qui sembra avui, recollirà
demà.
Dones obrint camí per millorar les
nostres vides i que gràcies a elles, avui
en dia seguim en la lluita amb més força encara. Totes nosaltres continuem
lliurant una dura batalla per aconseguir
arribar allà a on se’ns ha negat tradicionalment i volem conquerir els drets
que se’ns han prohibit i crear un entorn
amb una mirada diferent. El 8 de març
a Terrassa és nostre, apoderem-nos, demostrem en el dia a dia que Terrassa és
una ciutat feminista. Et parlo a tu, dona
activista, parada o treballadora, mare o
àvia, soltera o compromesa, treballadora
a casa o a fora, afiliada a una associació
veïnal, a un partit polític, potser a un
sindicat, membre del col·lectiu LGTB,
d’un esplai, del Casal de la dona, de Dones amb empenta… som moltes i cada
cop som més visibles. Som dones en
tota la seva amplitud, generant el canvi des de nous reptes, lluitem contra la
violència domèstica que seguim patint,
contra els feminicidis, els abusos, les discriminacions… Lluitem pel nostre present i pel futur de totes elles. Per això us
dic que ni un pas enrere en la defensa
dels nostres drets.
En el camí ens trobarem, millorant la
nostra ciutat i les nostres vides.
Perquè la lluita serà feminista o no
serà.
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L’Escola Sala i Badrinas reivindica convertir-se
en un Institut-Escola
L’AMPA del centre ha emprès una campanya per defensar que el seu model educatiu públic i de qualitat
s’ampliï a les franges d’ensenyament de primària i secundària.
Miquel Gordillo

M

algrat tota una existència
dins de barracons d’ençà
que el centre es va inaugurar l’any 2011, les famílies de l’escola
pública de primària Sala i Badrinas
es mostren totalment compromeses amb la continuïtat del centre on
estudien els seus fills i filles. I fins i
tot, si cal, seguir amb mòduls, ja que
avantposen un nou model de centre
perquè els infants puguin continuar
amb la seva formació de secundària.
Per això desitgen que es converteixi
en un Institut-Escola, una modalitat
de centre que avala la Llei d’Educació,
aprovada pel Parlament de Catalunya
l’any 2009.
Segons ens explica Daniel Soto,
de la comissió de l’edifici de l’AMPA, la situació precària en barracons
d’aquesta escola del barri de Segle
XX suposa «un greuge molt gran, i
un fracàs per part de tothom: polítics
amb competències a la Generalitat,
de l’Ajuntament, tècnics d’aquí i d’allà,
etc.». Parlem d’una escola creada el
2011, i que després de 8 anys continua en barracons, «això ja és molt
greu i s’ha arribat a normalitzar», es
queixa Soto.
De fet, poc temps després de crear-se l’escola, els nens van haver de
ser evacuats per què el subsòl estava
contaminat. Aquell curs els nanos van
acabar-lo «entaforats a la biblioteca
d’un centre proper». Així descriuen
les famílies la situació actual: «els infants que fan ara cinquè curs, hauran
estat tota la seva infància en barracons, i això continuarà durant altres
promocions, encara que s’aprovés
avui», afegeix Soto, i apunta que «són
uns 400 nens els afectats».
L’AMPA ha patit tot aquest temps la
precarietat i la manca de planificació
d’aquest centre: «cada any s’improvisa
i es diu si es posarà un barracó més,

de quina mida, etc.», explica el Daniel, que assegura que aquest fet «no
es correspon amb la realitat, ja que les
línies sempre van plenes».

La situació precària
en barracons
d’aquesta escola
suposa «un greuge
molt gran, i un
fracàs per part de
tothom

Soto reconeix que «estaríem satisfets
si ens posessin més mòduls per assolir aquesta ampliació a secundària
i disposar de l’Institut-Escola». A
més, menciona que el projecte «seria
magnífic per al barri» amb un dèficit
històric d’escola pública. I també per
a la ciutat ja que és un projecte que
ajudaria a la continuïtat entre en el
centre, el complex del S. XXI i el barri
del Segle XX.
Malgrat que la competència directa recau en la Generalitat, des de
l’AMPA són conscients que des del
municipi es poden fer coses, i així ho
reclamen. Per exemple, a l’hora de «no
posar problemes en cedir més espai si
s’amplien més mòduls», explica Soto.
«Si no queda espai hàbil pel pati, es
pot créixer cap al pont de la Unió, o bé
fer servir espais adjacents a l’escola».
Dies enrere, l’AMPA es va reunir
amb tots els partits polítics, alguns
amb representació al consistori i d’altres sense, per exposar-los aquestes
demandes i obtenir un compromís.
«Es van avenir en donar-nos suport,
amb una resolució al ple per fer un
institut-escola al barri». L’acord del
ple va ser finalment refrendat pels
grups municipals, malgrat que el PSC
i ERC-MES s’abstingueren, la qual
cosa no s’entén des de l’AMPA.

D’aquí neix la demanda per tenir
un Institut-Escola per al centre. «És
un concepte que prové de la Generalitat republicana i que creiem que la
gent que està a càrrec d’aquest tema,
en principi de caire progressista, hi
ha de donar suport». Com a altres
exemples, a Terrassa hi ha el Joan
Marquès i Casals, «que en realitat és
institut dins d’una escola». Segons
afirma Soto, «el Conseller va anunciar
que n’hi haurà un altre a l’escola Pere
Viver i això demostra que quan hi ha
voluntat política, es pot fer».
Per tant, aquesta és la demanda, i

El PSC i ERC s’abstenen per
l’institut-escola
Des de les famílies representades,
observen que siguin precisament
els dos partits amb responsabilitat
directa en el tema a l’Ajuntament de
Terrassa i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat els qui no
els hagin donat el seu total suport,
per això han demanat reunir-se de
forma urgent amb aquests.
Els acords del plenari combinen
demandes adreçades a qui té la
competència directa, en aquest cas
la Generalitat, i també a l’Ajun-

«Volem que es prioritzi el projecte
educatiu»
El que sí que es transmet des de les
famílies és fermesa i una confiança
total en el projecte de l’escola. «És un
molt bon projecte pedagògic, per això
les famílies anem allà. Els barracons
són la solució provisional, però deixa
de ser-ho quan tota l’escolarització
es fa en barracons, en condicions que
no són ni molt menys les ideals». Ara
estem amb la urgència de saber què
passa amb els nanos quan vagin a secundària».

▪▪ Les famílies de l’escola Sala i Badrinas es van concentrar davant
el Ple per portar-hi les seves reivindicacions.

tament en allò que li pertoca. En
aquest cas, un acord insta a acceptar sense dilacions els terrenys
cedits per l’Ajuntament de l’antiga
fàbrica Sala i Badrinas, i seguidament que s’iniciïn els tràmits per
desenvolupar el projecte del nou
institut-escola Sala i Badrinas, amb
el corresponent concurs d’idees i
licitació del projecte, amb un calendari d’execució.
L’acord també reclama a la Generalitat que s’assigni pressupost per
executar el projecte de l’institut-escola en un període màxim de dos
anys a comptar des que l’Ajuntament cedeixi els terrenys, accions
de l’Ajuntament per ampliar la zona
de pati de l’escola, així com elaborar un estudi on ubicar els mòduls
dels futurs nivells de secundària. A
la vegada, i per corroborar aquests
acords, es demana que de forma
urgent hi hagi una reunió amb el
Conseller d’Educació, l’Alcalde, la

MG

junta de portaveus i l’AMPA de
l’escola.
Per donar més visibilitat a la reivindicació durant la celebració del
ple, desenes de famílies es van concentrar al Raval, on lluïren pancartes per demanar un Institut-Escola
per al centre. A la vegada, es qüestionà l’actitud de l’equip de govern
del PSC per no haver votat favorablement a l’acord que finalment fou
confirmat.
La demanda a través del ple municipal ha estat un dels passos que ha
tirat endavant l’AMPA per assolir
els seus objectius. Tot plegat com a
part de la campanya de mobilitzacions que s’estan duent a terme. El
15 de març hi haurà una lectura del
manifest i una penjada de pancartes
al voltant de l’escola. El diumenge
24 de març es participarà en la festa reivindicativa organitzada per la
Plataforma d’AMPAs de Terrassa,
al parc de Vallparadís.

El Ple municipal aprova la moció d’educació del Parlament Ciutadà
Les mesures que recull la moció es centren en la problemàtica de la segregació escolar que afecta greument la nostra ciutat des de fa
anys i el dret a l’educació.
Miquel Gordillo

U

▪▪ Lectura oberta de la moció d’Educació del Parlament Ciutadà al Raval,
que també s’aprovà en el ple municipal de febrer.

MG

n cop més, demandes elaborades directament des
d’entitats socials abordant
problemàtiques de ciutat entraren directament al ple municipal. Va ser el
cas d’una moció sobre educació que
incorporava dotze mesures adreçades
a facilitar el dret a l’educació dels infants i a evitar l’etern problema de la
segregació escolar, que ja havia estat
debatuda i aprovada pel II Parlament
Ciutadà l’abril de l’any passat. Ara
aquesta moció la recollien els grups
municipals per tal de ser debatuda directament pels partits.
«A Terrassa s’estan vulnerant els drets
en educació, a banda de ser la ciutat
amb més segregació escolar de Catalunya», diu de forma contundent la moció del II Parlament Ciutadà. El dret a
l’educació l’avala la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, i
pel que fa a la segregació, ja fa dos anys
que, amb dades concloents, la reflectia
un informe del Síndic de Greuges de

Catalunya, de tal manera que la situació
«afecta els col·lectius més desvalguts».
La moció del Parlament Ciutadà assegura que el problema de la segregació,
a més de venir de molt lluny, està «molt
relacionat amb la planificació i les polítiques urbanístiques de la ciutat que
són competència municipal i que han
de resoldre aquesta situació.»
«No és la planificació urbanística, sinó
la manca de planificació de política educativa el que provoca directament que
hi hagi segregació escolar», segons l’alcalde Alfredo Vega, que atribuí aquesta
manca de planificació a la Generalitat.
«Això no és competència de l’Ajuntament», afegí Vega. També defensà que
el consistori havia aportat 17 milions
d’euros adreçats a la franja educativa
dels 0 a 3 anys. «L’esforç de la ciutat ha
estat molt gran i ha ampliat el pressupost, defensà».
A banda de reconèixer la tasca del
Parlament Ciutadà i la «capacitat que
demostren les entitats socials per defensar l’educació» – tot referint-se a la
tasca promoguda pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana – , Isaac Albert

(ERC) mantingué que «el dret a escollir
escola no existeix, però sí el dret a l’educació». Marta Muntanyola, de TeC,
lamentà la falta d’equitat del sistema
educatiu a la ciutat: «cal educació obligatòria gratuïta i accés a la universitat»,
A més, la regidora interpretà i recriminà
a l’alcalde que només responsabilitzés a
la Generalitat per les seves competències directes en la matèria, i recordà que la
moció del Parlament Ciutadà reclama
«mesures que sí que es poden aplicar
des de l’àmbit municipal».
El model d’escola catalana i la immersió lingüística van tenir també la seva
petita polèmica. PP i C’s votaren en
contra del punt que reclama que l’Ajuntament defensi una escola en català. «La
immersió lingüística no és un model
d’èxit, no és equitatiu, genera guanyadors i perdedors, que són els nens de
llengua materna castellana, segons dades de l’informe PISA», afirmà David
Aguinaga de C’s. De fet, Isaac Albert
recordà com el líder del PP Pablo Casado defensa ara una llei de llengües que
deixaria el català com a llengua opcional a l’escola.
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Cap a la Vaga General Feminista
Amaia Txabarri

Ariadna Closa

Militant feminista

Q

uan era petita la mare em
va dir més d’un cop que jo
hauria de fer el doble d’esforç que els meus dos germans en
tot per arribar a aconseguir el mateix
que ells, perquè era dona. Jo no ho
entenia del tot. A l’estiu, quan arribaven les vacances, marxàvem a la
masia de l’àvia i l’avi, mentre la meva
mare i pare treballaven fins que començaven les seves vacances. Abans
de marxar, la mare em deia que no
fes res que no fessin els meus germans, tampoc ho entenia. Fins que
vaig començar a veure que només
a mi em demanaven: “Amaia fes-te
el berenar i també els dels teus germans!”, “Amaia, portam allò”, “Amaia,
ajuda’m a...”, cosa que als meus germans veia que no els demanaven i
que ells no havien de fer res per mi.
Per sort, jo recordava les paraules de
la meva mare, que em donaven la seguretat, ja que tenia el seu permís a
dir que no a tot això. I és el que vaig
aprendre a dir “NO”. Jo quedava com
una nena irrespectuosa i notava la
hostilitat de l’entorn, però la meva
mare em va donar les eines i també,
molt important, la certesa que el que
jo feia era una resposta a un fet injust.
El dir “NO” no ha estat mai fàcil
perquè, com dic, l’entorn et castiga
amb culpabilitat, por i retrets de no
ser bona persona o de no estimar a
la gent. A les dones ens costa molt
arribar a poder creure en nosaltres
fins que entenem que de les nostres

frustracions viscudes durant la vida,
una gran part no són per culpa nostra com a persones individuals. Sinó
que amb el temps, comprovem que
tot això ve d’un sistema estructural
que ens vol submises i obedients. De
cop obrim els ulls i comprenem moltíssimes coses que no enteníem i la
tranquil·litat i la confiança torna poc
a poc a nosaltres.
Les dones hem decidit que ja n’hi
ha prou. Aquest divendres, de nou
sortirem al carrer per posar sobre la
taula que és urgent fer canvis radicals
que vagin a l’arrel del problema. El
capitalisme i el patriarcat ens oprimeix i ens condemna a vides de misèria, són sistemes que es perpetuen
i sobreviuen explotant les nostres vides. Quan parlem de perspectiva de
gènere, hem de parlar d’erradicar les
desigualtats de gènere, ètnia i classe, i
també d’erradicar els funcionaments
verticals dels processos econòmics,
polítics i socials. Perquè el món
funcioni no hi ha només les feines
remunerades, sinó que hi ha moltes
feines invisibilitzades. Feines que
sense que hi hagi gent que les faci,
el món no podria seguir funcionant
com ho fa en aquests moments. No
seguirem sent esclaves de sustentar
el sistema capitalista, que ens obliga
amb pressió social i estructural, a
treballar fent feines de cures gratuïtes. Com diu la Silvia Federici: “El
que anomenen amor, nosaltres en
diem treball no remunerat”. És a dir,
la manera d’explotar a una persona

quan li pagues un salari és amb feina.
La manera d’explotar a una persona
a qui no li pagaràs un sou és amb
amor. El sistema de serveis públics
no arriben a sostenir la vida i es dóna
per fet que seran les dones que a l’espai privat han de seguir sostenint la
vida. Les polítiques de gènere s’han
construït de manera androcèntrica,
situant a l’home cis, blanc i de classe
mitjana, com a subjecte universal de
drets. Per tant, queda clar que falta
fer molta feina fins a construir-ne un
de diferent a l’actual.
Cal començar a treballar des d’una
òptica feminista, anticapitalista, de
classe, transversal i interseccional
en tots els àmbits. Necessitem una
educació i sanitat pública accessible
per a totes, que es garanteixi el dret
a decidir sobre els nostres cossos, establir relacions laborals dignes, l’erradicació de les violències masclistes,
crear polítiques d’educació igualitàries…
Aquest any volem tornar a denunciar la precarietat, la discriminació i
les opressions que les dones patim,
invisibilitzades i silenciades. Som
el motor que ni es veu ni s’escolta,
però que sustenta la vida. Any rere
any seguim veient com la precarietat
i la pobresa tenen cara de dona. Observem com la vulnerabilitat social
(pobresa energètica, els desnonaments,...) ens afecta específicament.
O la situació de dones que treballen
precàriament i explotades, internes
en el servei domèstic o de cuidado-

Secretària de feminismes del Jovent
Republicà de Terrassa

res de la llar. També el cas de les
dones sense papers, que sumen el
component ètnic a la resta de discriminacions (dificultat per obtenir
papers per trobar feina, persecució
policial, dificultat per votar, entre
d’altres).
I seguirem fortes, insistents i lluitant fins al final. No deixarem que
un govern, un sistema judicial, uns
mitjans de comunicació i un sistema
d’empreses que controlen el poder
global, silenciïn que ens estan assassinant, violant i maltractant. Mentre els poders que haurien d’acabar
amb aquestes violències no fan res
perquè ens necessiten submises
per poder perpetuar el seu sistema
d’opressió cap a nosaltres. Però no,
un cop més ens seguireu trobant
als carrers, perquè hem encès una
flama que ha començat a il·luminar
el camí, i ja no hi ha marxa enrere!
Tenim la força a les nostres mans,
la raó del nostre costat i la rebel·lia
al nostre cor. Practiquem l’autodefensa, responguem combativament
contra tota agressió i opressió!
Aquest 8 de març també sortiré
per tu al carrer, “ama”, que has sigut la meva referent i que em vas
ensenyar a estimar-me i a ignorar
i enfrontar les veus opressores que
sempre ens han volgut sotmeses,
engarjolades i esclavitzades. Sortirem al carrer per totes les nostres
mares, àvies, amigues, sogres, companyes, veïnes,... Som la força transformadora que ens farà lliures!

L’Anella Verda de Terrassa
no és tan verda
Josepa Camps Venut
Geògrafa

E

ls darrers anys l’Ajuntament de Terrassa està fent un discurs institucional de caràcter ambientalista que el podríem englobar en el
que anomenem l’Anella Verda de Terrassa, que seria el pla urbanístic especial de tipus ambiental que protegeix els espais lliures de l’entorn de Terrassa perquè la ciutadania gaudeixi dels espais lliures i oberts.
Aquest Pla, amb recursos limitats i que ja ha fet algunes intervencions al
voltant dels camins de Torrebonica i l’Hospital General de Terrassa, no
acaba d’assumir la realitat periurbana de la ciutat, la seva complexitat i les
seves limitacions públiques.
L’Anella Verda de Terrassa potser no és tan verda, ni tan pública, ni tan
social sinó que més aviat és una anella dotacional privada on podem acostar-nos fins a les seves tanques perimetrals, però pocs cops podem considerar que és el nostre espai natural més pròxim.
No hi ha res a dubtar dels equipaments LEITAT i Parc Audiovisual de
Catalunya-Sanatori, ja que la seva preexistència ha servit per donar-los un
contingut de gestió, de recerca, d’activitat cultural i productiva estratègica
per a la ciutat, però la seva presència és molt present i de gran impacte visual.
És evident que hi ha alguns elements protegits i singulars que identifiques
la ciutat, com ara la Masia Egara, l’escola Torre Mossèn Homs i fins i tot
l’església de Sant Jaume. També hi ha espais més tancats com el Monestir de Carmelites Descalces de Terrassa i l’església de Santa Magdalena
de Puigbarral, així com alguns equipaments públics, instituts o escoles
com l’Escola Municipal d’Educació Especial El Pi. Però la presència d’escoles privades d’elit com El Gressol School o l’Euncet Business School és
també un model característic. Els equipaments públics com el Camp de
Futbol Terrassa són presents en poca mesura i, en canvi, l’impacte més
rellevant de l’entorn natural de Terrassa són els equipaments esportius
privats Club esportiu Egara i l’Atlètic Terrassa Can Salas, i que en els darrers 15 anys s’han incrementat amb l’ocupació de més de 100 hectàrees
del Real Club de Golf del Prat. A més a més de tots aquests equipaments
privats singulars i històrics, cal afegir tot un llistat d’equipaments menors
de caràcter privat com el Club de Tir Terrassa, el Club de Tir Troken o
el Paintball Terrassa entre d’altres, a banda d’un nombre d’activitats disconformes i fora d’ordenació com són naus industrials aïllades, residències de gent gran, Garden centers i benzineres que omplen d’actuacions

Monopoly: història
d’una apropiació

urbanes sense cap mena de control ni integració en el paisatge i el medi
natural i que acaben completant urbanitzacions que resten precàriament
esperant el seu futur, com és el cas de la Urbanització Can Pi, situada entre la reserva viària del Quart Cinturó i el nucli urbà de Matadepera, prop
d’esdevenir un continu urbà en contra de la filosofia d’una Anella Verda
que ha d’envoltar la ciutat de Terrassa.
Potser els dos equipaments de Terrassa que més poden aportar qualitat
ambiental i qualitat paisatgística de l’Anella Verda i als equipaments de
Terrassa són el centre de Torrebonica, vinculat darrerament al convent
de Sant Francesc-Hospital Sant Llàtzer, i l’Hospital General públic de
Terrassa. Aquests dos equipaments, que poden ser dos grans motors sanitaris i assistencials, tenen un repte al davant molt important per fer de
la ciutat de Terrassa una ciutat saludable i fer realitat aquesta anomenada
Anella Verda, que ara per ara, per la ciutadania encara és inexistent.
Actualment, l’Hospital de Terrassa no és un bon exemple d’acolliment i
ciutat saludable, amb el caos de l’aparcament que ha privatitzat més de 5
hectàrees i que fa que molts visitants i pacients aparquin fora del recinte en
unes condicions tercermundistes sense enllumenat, sense seguretat viària
i pública mentre que aquests guanys no serveixen per dissenyar un veritable i factible Parc Hospitalari de Salut amb jardins i espais oberts per on
els pacients i acompanyants puguin passejar. La manca d’idees i iniciatives
paisatgístiques en aquest sentit es pot atribuir a la situació de l’equipament de Torrebonica, tancat i abandonat, i amb un manteniment dels
espais sense cap mena de custòdia, excepte uns camps agrícoles treballats.
El repte territorial de l’Anella Verda de Terrassa és l’oportunitat que pot
tenir amb els espais lliures d’un Hospital General i d’un Centre sanitari-assistencial futur amb mitjans per fer un gran espai públic que ens
aporti una millora cap a aquest concepte creixent de les «ciutats saludables», que és ambientalment insuficient a Terrassa amb el Parc de Vallparadís i el Parc d’Horta de Grípia i Ribatallada. Aquest és un dels reptes
metropolitans de Terrassa per no ser una perifèria de Barcelona, col·laborant amb els municipis veïns perquè aquesta anunciada Anella Verda
no sigui un espai feble i deslluït sinó que sigui un veritable cinturó verd
equipat de la ciutat i del Vallès, que no ens faci abusar del Parc Natural
de Sant Llorenç.

“Intel·ligent, educada, refinada;
honesta; justa, poètica, filosòfica, de ment oberta amb gran
cor, però femenina. Morena, de
grans ulls verdosos, llavis carnosos, no és guapa però sí atractiva
i agraciada. Rara i versàtil, proporciona bon entreteniment, de
característiques bohèmies, sap
apreciar una bona història, religiosa però no piadosa.”
Amb aquest anunci es subhastava a si mateixa Elizabeth
Magie en matrimoni al millor
postor, ara fa més de 100 anys a
un diari nord-americà. Fou un
truc publicitari que denunciava
les poques sortides d’emancipació de les dones (blanques) solteres que només tenien l’opció
de casar-se per poder-se mantenir financerament. Aquesta
subhasta va recórrer la premsa
del país i va aconseguir obrir un
debat sobre la situació de les dones de llavors, de la qual Magie
afirmava: “no som màquines.
Tenim ments, desitjos, somnis i
aspiracions”.
Ara bé, us preguntareu qui és
aquesta Elizabeth Magie (Lizzie, pels amics). Doncs molts de
vosaltres haureu tingut contacte
amb la seva gran creació: el Monopoly. Un joc d’origen anticapitalista, ja que volia mostrar com
les grans fortunes oprimien la
classe treballadora. Malgrat que
ella el va titular The Landlord’s
Game (El joc del propietari), el
va patentar el 1904 i el joc va assolir un gran èxit fins que arribà
a mans d’en Charles Darrow. Ell
va agafar la forma de jugar més
capitalista i la va vendre a l’empresa de jocs de taula Parker
Brothers als anys 30. Malgrat
que Magie intentà batallar contra aquesta injustícia, trobem
com novament un home s’havia
apropiat de la ment i emprenedoria d’una dona. No fou fins als
70 qui un home va desenterrar la
seva història en una batalla legal
contra Parker Brothers.
El capitalisme i el masclisme
són eines que frenen el desenvolupament i la realització personal
de les dones, tal com ella denunciava. Actualment no necessitem
casar-nos per emancipar-nos,
però si sumem la bretxa salarial
(el 2018 a Catalunya fou d’un
23.9%), la precarietat laboral, la
nova onada d’inflació del preu de
l’habitatge, entre altres condicionants, hem d’afrontar múltiples
adversitats per assolir-lo. No ens
hem d’oferir a nosaltres mateixes
en matrimoni, però seguim sent
esclaves d’una societat masclista.
Una societat que ens obliga a ser
refinades i educades perquè si aixequem massa la veu, molestem;
que hem d’apreciar una bona història sense ser-ne les protagonistes
perquè hem de ser modestes.
Per aquests motius, el Jovent
Republicà de Terrassa organitzem un Monopoly feminista el
dissabte 9 de març, dins del marc
dels actes del Dia de les Dones (9
de març, 10 h al Raval de Montserrat, davant del Banc Sabadell).
Us animem a venir i reivindicar les
dones com Lizzie Magie perquè
mai caiguin en l’oblit.
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>Ple
> municipal de febrer

Torna amb força l’ofensiva del ‘totxo’
a la ciutat», criticà, però, que «car ferho parlant amb la ciutadania, i no ho
han fet. Les veïnes no saben res», tot
anunciant l’abstenció. D’altra banda, el
portaveu d’aquest mateix grup, Isaac
Albert, valorà que olora poc bé que es
presenti un projecte com aquest, en el
qual es treballa des de fa anys, «a dos
mesos de les eleccions». TeC votà en
contra, insistint, tal com afirmà en Matilla, en què «vostès han apostat pel pelotazo amb el suport de dreta».
En fi, el bloc de totxo deixà aprovats
importants plans, tots de molt interès
de promotors, propietaris i especuladors, malgrat el consens sobre la necessitat de revisió total del POUM i
malgrat tota la incertesa electoral. Per
si de cas, feina feta.

Pep Valenzuela

A

l Ple municipal de febrer es
va poder copsar de forma
clara que s’acaba la legislatura
i l’ambient va carregat. La campanya
electoral està a tocar, un llarg cicle en
el conjunt de l’Estat, amb una previsió
de resultats que indiquen més canvis i
l’aparició de nous personatges. A Terrassa, concretament, tot apunta un
canvi de cicle amb un nivell de fragmentació inèdit fins ara.
La dèbil majoria del PSC està molt
amenaçada per la candidatura de l’exalcalde Ballart. Al seu torn, les forces que
van donar vida a la segona força, Terrassa en Comú, podrien anar també dividides. ICV i EUiA ja han registrat un
nom per si de cas. ERC-MES i CUP
confien en la fidelitat del seu electorat,
però cal veure si el PDeCat encara treu
forces, i el resultat d’una altra candidatura independentista, Primàries
Terrassa, que té el suport de l’ANC i
es presenta com a llista unitària i assembleària. Finalment, PP i Cs, amb
sort i expectatives diverses, també es
presenten i hauran de veure fins a on el
nou partit d’ultradreta els pot disputar
terreny.
Certament, un ambient poc recomanable per intentar arribar a acords
i aliances. Però, tot i això, a banda el
moment més calent, que va ser el de la
discussió sobre la negativa de l’alcalde
Vega a complir amb un acord de majoria i penjar al balcó una pancarta de
solidaritat amb les persones preses durant el judici ja en marxa («La Democràcia no es jutja»). La resta, tanmateix,
va ser un reflex de l’habitual i canviant
equilibri de forces segons els diferents
temes. Un equilibri, segons totes les expectatives, cridat a fer-se miques.
PSC i els partits de la dreta (PP, Cs,
Pdecat) van fer pinya per defensar els
projectes d’urbanisme. El tinent d’alcalde de l’àrea, Marc Armengol, defensà
una modificació del POUM del 2003
per liquidar l’avortat sistema de recollida pneumàtica de residus. Mai s’ha
fet servir, malgrat els més de 3 milions
d’euros invertits en instal·lacions del
que llavors era el gran invent del segle

▪▪ Simulació de la nova rotonda plantejada al Pla de la Rambleta del Pare Alegre. Font: CTUB octubre 2018

i que avui es verifica com un sistema
«mediambientalment
insostenible,
ineficient, d’alt consum elèctric i alt
cost de manteniment», afirmà el mateix tinent d’alcalde.
El debat de fons, en tot cas, acusà el
regidor de la CUP Marc Medina, «no
és per millorar la recollida de residus,
l’objectiu de la modificació és rebaixar
en un 20% les càrregues urbanístiques
a promotors i propietaris dels terrenys
afectats, i estimular novament el negoci
del totxo». A més, afegí el regidor cupaire, la seva gestió de neteja «ha estat
un desastre, com posa en evidència la
recent i reiterada protesta d’entitats veïnals anunciant la sortida de la Taula de
Residus».
Quan es tracta d’aquest tipus de
projecte, acusà en Carles Caballero,
d’ERC-MES, «mai no ens vénen a
buscar, i van pels vots segurs de Cs,
PDeCat i PP, a més sense ni tan sols
explicar-nos quins beneficis porta això
per la ciutat».
Insistí en la qüestió Xavi Matilla, de
TeC: «el canvi té a veure amb com entenem el desenvolupament urbanístic
dels pròxims anys, només han atès les
demandes de promotors i propietaris,
del negoci immobiliari, tornem a la cul-

tura del pelotazo urbanístic».
En un tens debat que barrejava accions forçades, com la de liquidar el
projecte de recollida pneumàtica mai
realitzat i ara inviable, amb promeses
de nous i millors horitzons per a les
zones afectades (Sala i Badrinas i Vapor Cortés, principalment), l’aliança
del PSC amb tota la dreta aprovà el
pla, sense donar resposta a les reclamacions de l’oposició, reconeixent d’altra
banda que el POUM del 2003, que
havia donat llum al projecte i que ara
el govern pretén aplicar, necessita una
revisió total.
En aquest mateix paquet, entrà el pla
especial per Can Amat de la Muntanya, la masia d’Egara. Un pla per «ampliar usos i complementar activitat»,
informà en Marc Armengol. Situada a
l’Anella Verda, un entorn especialment
protegit, s’anuncia la voluntat de construcció d’un hotel amb 64 habitacions.
Novament, pinya del PSC i la dreta
entorn del «desenvolupament econòmic del turisme i la ciutat».
La sorpresa, però, va ser que enmig
del debat sobre informes a favor i en
contra de l’eventual construcció, el
tinent d’alcalde Armengol revelà al Ple:
«No estem presentant avui cap projec-

Els acords de Ple s’han de complir
Pep Valenzuela

U

na de les proves de la força creixent del moviment
feminista és el consens entorn de les seves raons i el suport
a aquestes. Els mitjans de comunicació fan especials, les institucions
aproven declaracions i plans. També
el Ple de l’Ajuntament de Terrassa
de febrer: Es va llegir un comunicat del Comitè de Vaga Feminista,
i aprovà tres propostes de resolució
(PR) relacionades: una de suport a
les reivindicacions a la vaga i dues
més, una contra la violència masclista i altra demanant més atenció
policial a aquesta.
On no hi va haver consens ni
acord, i sí ben al contrari un debat
dur, va ser en relació a la proposta
de resolució presentada per ERCMES, PDeCat i CUP exigint el
«compliment dels principis democràtics a l’Ajuntament de Terrassa»,
en referència a l’acord de junta de
portaveus del passat ple que, amb
majoria al Ple, proposava la col·loca-

ció d’una pancarta en el balcó principal de l’Ajuntament amb el text
«La democràcia no es jutja» mentre
duri el judici a les preses polítiques.
Un acord que l’alcalde Vega, esgrimint un informe jurídic no favorable, va decidir no complir.
«Obviar deliberadament un acord
aprovat no és presentable», reclamà el portaveu d’ERC-MES Isaac
Albert, tot sentenciant: «ens sembla desafortunat i greu, a més amb
arguments administratius». En altres ocasions, recordà el republicà,
«s’han posat pancartes sense problemes, però com que aquesta no
els agrada no la posen». Però, afegí
encara, «el que dignifica l’Ajuntament és complir els acords que es
prenen».
El regidor de la CUP, Marc Medina, recordà també que el novembre del 2017 es va prendre un altre
acord per il·luminar amb color groc
la façana de l’Ajuntament demanant
l’alliberament de les persones preses,
i es va fer. «Ara no, per què? Potser
tenen por que amb les eleccions tan

a prop surti un titular als mitjans dient que el PSC de Terrassa posa la
pancarta?», preguntà Medina.
«El problema aquí és si es respecten o no les decisions que aquesta
institució pren democràticament»,
emfasitzà el portaveu de TeC, Xavi
Matilla. «I és molt clar que el respecte de les mateixes depèn de si els
agraden o no», afirmà.
Per la seva part, l’alcalde Vega argumentà que «el Ple pot decidir el
que vulgui, però hi ha competències que no té, per exemple posar la
pancarta a la façana amb un missatge clarament partidista», citant el
referit informe dels serveis jurídics.
Una afirmació rebatuda per l’Isaac Albert tot destacant que aquest
escrit «no diu que no es pot posar
la pancarta, diu que vostè decideixi
i ha decidit». I alertà l’Alcalde: «Ja
veurem si es penjarà o no. Anirem
fins al final. Vostès han pres part, els
hi passarà factura».
Finalment, la PR fou aprovada
amb els vots de TeC, ERC-MES,
PdeCat i CUP.

te de construcció, no és a curt termini,
només demanem perspectives de futur,
perquè la sostenibilitat estaria en risc,
segons els propietaris».
Sense poder-se acabar de confirmar
si el projecte, ara només de «perspectives de futur», s’ajusta a la normativa de
l’Anella Verda, el bloc del totxo aprovà
també la proposta de pla.
Finalment, un altre pla galàctic: la reforma i millora urbana de la Rambleta
del Pare Alegre. Una inversió milionària per fer una nova ordenació d’usos
(habitatge, comercial i oficines) en l’eix
de la Rambleta, entre la rotonda del
Doré i els Jutjats. En aquest punt, l’associació veïnal del barri ja va denunciar
manca de transparència per no haver
estat informada dels detalls d’aquest
pla.
Mentre el representant del PP, Àlex
Rodríguez, justificava la seva abstenció
perquè li semblava injustificable que hi
hagués un carril bici en aquest trajecte,
tal com preveuria el pla, el regidor de
la CUP Medina anuncià vot contrari,
considerant que, fer el projecte partint
del POUM del 2003 és un mal principi, quan tothom considera que ja està
mort. A més, construir 25.000 m2 de
nou sostre, «quan hi ha milers de pisos
buits a la ciutat és un despropòsit»
Per la seva part, Caballero, que considera necessari «dignificar l’entrada

Acords de Junta de Portaveus
Després de la lectura d’un comunicat i
de fer un minut de silenci de condemna
contra la violència masclista que ja ha
causat la mort de 14 dones, es presentaren nou acords de la Junta de Portaveus. El primer, aprovat per unanimitat,
demanant el pas de Terrassa a la zona
tarifària 2 de transport.
També per unanimitat, es demana
l’aplicació de la Llei 24/2015 d’habitatge
en tota la seva extensió per evitar desnonaments de gent en risc i exigint de
les administracions mitjans i recursos.
Amb el mateix suport s’aprovà l’adhesió
al projecte d’ILP de l’escola Vedruna
per etiquetatge de productes que garanteixi garanties laborals i socials en la
fabricació i la seva traçabilitat. També la
proposta de suport a mesures per una
escolarització equilibrada, cohesió, no
segregació i igualtat d’oportunitats fou
aprovada per unanimitat. De la mateixa
manera, s’aprovà una moció demanant
investigació i aclariment de l’accident de
tren del 8 febrer, a la línia R4, exigint al
temps compromís i calendari d’actuacions.
Altres acords, no unànimes, fan referència a la participació de funcionaris
de l’Ajuntament als Corporate Games,
la formació en clubs d’esport i també
a escoles d’entrenadores i personal relacionat amb la pràctica de l’esport en
perspectiva feminista per garantir igualtat d’oportunitats. Així, també un altre
plantejant la necessitat de concretar el
projecte Institut-Escola Sala i Badrinas.

▪▪ Davant la negativa de l’Alcalde Vega a penjar la pancarta a la façana de l’Ajuntament, el moviment imaginà alternatives per què el missatge hi fos present.
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Es crea l’Observatori de l’Aigua per vetllar per la
participació i transparència en la gestió del servei
Redacció

T

al com estava previst, després de posar-se en marxa
la nova empresa pública
que gestiona el servei d’abastament
d’aigua, el passat 20 de febrer es va
constituir formalment l’Observatori
de l’Aigua de Terrassa (OAT). Es
tracta del nou òrgan que articularà la
participació ciutadana en la definició
de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d’aigua municipal.
Es tracta d’un organisme autònom,
adscrit a l’Ajuntament, i de caràcter
consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu. L’OAT té capacitat per elaborar estudis, informes i propostes
en la gestió de l’aigua. També té potestat per tirar endavant acords que
hauran de ser considerats pel govern
municipal amb l’objectiu d’incorporar la participació ciutadana en la
definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament
del servei.
Entre les seves funcions destaquen la presentació de propostes pel

funcionament de Terrassa Cicle de
l’Aigua, EPEL, l’elaboració d’estudis
i informes, la informació i formació
de la ciutadania i el control públic
en la rendició de comptes. De forma
interina, el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol
va presidir l’òrgan. A la reunió del
pròxim 14 de març es nomenarà la
presidència, vicepresidència, les tres
vocalies, i els dos representats de
l’OAT que participaran al consell
d’administracio de l’empresa pública.
Aquests són els membres del plenari de l’Observatori de l’Aigua:
1. La Presidència
2. La Vicepresidència
3. La Secretaria
4. La Coordinació
5. El/la regidor/a responsable del
govern municipal del servei de l’aigua
6. Un/a representant de cada
grup polític amb representació al
Ple
7. Un/a representant de la plataforma ciutadana i d’entitats, Aigua

és Vida
8. Un/a representant de la Taula
de l’Aigua de Terrassa
9. Un/a representant de la FAVT
10. Un/a representant de la plataforma d’entitats Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana
11. Un/a representant de l’Associació per la Pobresa Energètica
12. Un/a representant de l’Observatori Ciutadà Municipal
13. Un/a representant de la Unió
de Consumidors de Catalunya
14. Un/a representant de la Confederació Empresarial Comarcal de
Terrassa
15. Un/a representant del Gremi
d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca
16. Un/a representant del Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i comarca
17. Un/a representant de la Cambra de Comerç de Terrassa
18. Un/a representant de la Fundació Sant Galderic
19. Un/a representant de la UGT
20. Un/a representant de CCOO
21. Un/a representant entre la

▪▪ Sessió d’inauguració del plenari de l’Observatori de l’Aigua,
el passat 20 de febrer a la Masia Freixa.

resta d’organitzacions sindicals
22. Un/a representant de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
de la UPC
23. Dos representants dels centres d’ensenyament
24. Un/a representant de la Xar-
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xa d’Escoles per a la Sostenibilitat
de Terrassa
25. Dos representants de grups
de recerca relacionats amb el cicle
de l’aigua
26. Dos representants de les persones que treballen a la EPEL.

OAT, un instrument per a una gestió democràtica,
responsable, ecologista i sense ànim de lucre
Sonia Giménez Guzmán i Paco Rodríguez
Membres de la Taula de l’Aigua

P

er començar, deixeu-me fer
una petita introducció. La
Taula de l’Aigua de Terrassa va
néixer amb la intenció de que la gestió de l’aigua es fes de manera òptima,
transparent i amb la participació de la
ciutadania, partint del fet que l’aigua
és un bé excepcional i diferent a tota
la resta, perquè és imprescindible per
a la vida. És precisament per això que
el seu tractament no hauria d’estar en
mans del mercat ni hauria de constituir un element de negoci per a ningú. Després de més de quatre anys de
mobilitzacions, reunions, formació
i creació de xarxes, hem aconseguit
que s’iniciï la gestió municipal, a través
d’una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) i comencem el llarg procés
de transformació del model. Aquesta
ha estat una primera fita, a partir de
la qual se’ns obre un camí que hem
de construir entre totes. Un camí que
aconsegueixi fer les coses bé, amb la
brúixola de tenir cura de les necessitats
de les persones i del medi ambient, i
fer-ho de forma que tota la gent pugui saber què s’està fent, com i perquè
i a més hi pugui dir la seva, des de la

responsabilitat. Així doncs, primera
fita, la EPEL, segona fita dins d’aquest
procés, la participació de la ciutadania.
Per tirar tot això endavant apareix
la figura de l’OAT, l’Observatori de
l’Aigua de Terrassa. Aquest ha de ser
un espai per garantir la participació,
la creació de coneixement, la formació com a pràctica continua, la coordinació municipal i supramunicipal,
la transparència, el control per a una
gestió òptima, més enllà de personalismes i interessos crematístics. La gestió
pública per sí sola no és prou garantia.
La idea de construir un Observatori
de l’Aigua no és ornamental. Té uns
objectius que faran que el procés de
municipalització de la gestió sigui un
èxit o no ho sigui, en funció de si els
actors que en formem part i la ciutadania assumim la coresponsabilitat
que ens pertoca a la gestió de qualsevol
bé comú. Es necessita un instrument
d’acompanyament d’aquesta gestió des
del qual es generi coneixement, es faci
formació, es construeixin indicadors
d’eficiència i fórmules per a la transparència i, fonamental, un lloc des del
que es pugui exercir un control
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ciutadania ha de poder dir i ha de ser
escoltada. La responsabilitat de l’aigua
és de totes, com a dret i com a deure.
Volem una gestió que es basi en els
13 principis que van ser aprovats en el
1er Parlament Ciutadà i que tenen a
veure amb entendre l’aigua com a Dret
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Humà, com a servei públic, amb control de la ciutadania i tenint en compte
la sostenibilitat financera i ecosistèmica.
Per complir amb els objectius abans
esmentats, la Taula de l’Aigua treballa sobre tres pilars fonamentals: l’eix
social, l’eix educatiu i l’eix de recerca,
creant complicitats per tal que l’Observatori tingui múscul i sigui un instrument de totes per a totes.
L’OAT ha de ser un centre de coneixement i formació, i s’ha d’entendre com un mecanisme per a noves
vies de fer democràcia. L’OAT, com
a instrument que suma i aporta i que
neix en el context de la NCA-Nova
Cultura de l’Aigua, amb l’ànim de
donar-la a conèixer, en un camí on els
béns comuns han de ser gestionats
pel Comú, sortint de la “il·lògica” del
mercat, i precisament per això es podrà aconseguir l’eficiència en la gestió,
l’eficàcia i la cura mediambiental, i
anar més enllà de la pròpia ciutat. Es
tracta de gestionar bé l’aigua, perquè
estimem la vida i els llocs on la vida
té lloc. Es tracta de que entre totes estiguem al cas, veiem que les coses es
fan bé, que ningú hi posa cullerada i
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que anem més enllà de la nostra pròpia ciutat. L’aigua va més enllà de les
nostres aixetes. El cicle integral comença a les muntanyes i acaba al mar
i hem de tenir cura de què passa pel
camí, tenint en compte la cura dels
aqüífers, abans i després de l’ús que
en fem les persones. Per això hem de
treballar coordinats amb la resta de
municipis en la línia del bé comú ampliat. Totes les persones que formin
part de l’OAT, ja sigui amb càrrec o
en grups de treball, han de ser persones compromeses i amb ganes de
fer feina per a totes i sempre per la
millora del bé comú.
Les responsables polítiques que
nosaltres votem cada quatre anys
han de garantir un OAT que disposi d’un pressupost i un funcionament amb agenda pròpia i independent. L’OAT l’hem de fer entre
totes i amb l’objectiu de servei a la
comunitat i a la conservació de la
Terra que ens sosté a totes. I aquest
és el model de gestió amb el que la
Taula de l’Aigua està compromesa.
I tu, estàs convidada a formar-ne
part, per construir i sumar.
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L’Ajuntament aprova un Pla Estratègic
d’Economia Social i Solidària fins el 2026
Tots els grups municipals donen llum verda i aplaudeixen «un full de ruta per als pròxims set anys destinats a fer
créixer i consolidar l’ESS a la ciutat».
Miquel Gordillo

D

esprés d’una tasca d’elaboració que s’ha allargat durant
més d’un any, duta a terme
pels membres del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària,
la ciutat ja compta amb un Pla Estratègic d’ESS. Una fita que es considera històrica i que, almenys sobre
el paper, vol portar a la pràctica un
dels lemes del cooperativisme: posar
al centre de l’economia les persones i
les seves necessitats. La vigència del
document ara aprovat comprèn accions des del 2019 fins al 2026, amb
un procés d’avaluació continuada, i
que informi la ciutadania dels seus
avenços, segons es va manifestar
en el darrer ple municipal, on es va
aprovar per unanimitat aquest Pla.
El Pla Estratègic de l’ESS ha resultat en un document on es defineix
l’economia social i solidària com el
conjunt «d’experiències econòmiques basades en l’autoorganització
de la ciutadania que no persegueixin
el lucre, sinó satisfer les necessitats
bàsiques, i que s’organitzen des del
suport mutu, el compromís amb la
comunitat, la igualtat i la democràcia». Tot plegat, «amb la finalitat de
promoure un model econòmic just,
democràtic i sostenible».
Així doncs, els objectius principals
marcats són: promocionar l’Economia Social, enfortir les empreses i
entitats de l’ESS i fomentar noves
iniciatives de l’ESS. Entre aquestes,
el Pla menciona els grups de consum, els horts urbans (municipals
o comunitaris-privats), el Banc del
Temps i altres mercats d’intercanvi i
iniciatives d’economia col·laborativa.
El document també destaca com
la Xarxa d’Economia Solidària de
Terrassa (XES) i l’Associació Local d’Entitats per a la Inclusió de
Terrassa (ALEI) demostren una
«voluntat de coordinar-se i innovar
que pot constituir un nucli dur del
lideratge del sector». Val a dir que

la cooperativa Malarrassa ha estat
participant en aquest Consell i en
l’elaboració del Pla Estratègic.
Entre les accions que el document
planteja, hi ha crear un equipament destinat a promoure l’ESS a
la ciutat. A més a més, es continuarà celebrant el programa Terrassa
Cooperativa juntament amb la Fira
de l’ESS, així com tallers i projectes
educatius a escoles i instituts sobre
la temàtica.
El Pla també contempla promoure la creació de la marca Terrassa
Responsable, a partir de l’any 2021,
que ajudi a identificar les entitats
de l’ESS de la ciutat, i una moneda
social que arribaria el 2024. També
s’hi posen les bases per millorar el finançament a empreses o entitats de
l’ESS, a través de subvencions, bonificacions en les ordenances fiscals,
o bé amb convenis de col·laboració.
Aquests són altres aspectes que contempla el pla.
Les fites del pla estratègic són prou
ambicioses. Es pretén facilitar l’accés
a locals on desenvolupar activitats de
l’ESS per evitar la destrucció del teixit productiu local i llocs de feina al
municipi amb un programa de traspàs de negoci. El pla aposta per seguir impulsant els horts urbans com
a model de desenvolupament de
projectes agroecològics. En aquest
sentit, es planteja donar suport a
projectes d’activitat econòmica dins
de l’Anella Verda, també a executar
a partir d’aquest any. La mobilitat
sostenible és una altra qüestió que es
contempla abordar.
El pressupost total del Pla Estratègic és de 5.735.000 €, el qual
comprèn fins a 12 accions i 27 programes de treball, a dur a terme durant el període de 2019 a 2026. En
aquest primer any la xifra destinada
és de 219.000 euros. El pressupost
anirà augmentant cada any, fins a arribar al seu màxim el 2025 i 2026,
amb nou-cents mil euros destinats.

Satisfacció per disposar d’un Pla pioner i lloances al Consell Municipal

▪▪ Sessió plenària del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària.

D

urant el ple municipal de febrer, tots els grups
agraïren la tasca feta des del Consell Municipal de l’ESS i celebraren la consecució
d’aquest pla. «És el fruit del treball intens d’aquest
Consell, que ha arribat a acords i ha establert consensos, encara que vinguin de posicionaments diversos»,
va expressar durant el ple el regidor Manuel Giménez,
el qual ha exercit de president del Consell Municipal
d’Economia Social i Solidària (CMESST), creat l’any
passat. Giménez indicà que «s’han recollit les necessitats que el teixit de l’ESS ha expressat», i destacà la
implicació de la XES, «que ha aportat molt per què
aquest Pla acabi sent una realitat» i perquè es «continuï treballant per tenir una ciutat més justa, solidària,
sostenible i social».
«És un bon element per desenvolupar l’Economia
Social i Solidària a la ciutat, un àmbit primordial per
un nou model econòmic», destacà Oscar Monterde
de TeC, qui celebrà que el pla marqui unes accions
a desenvolupar, un calendari i un pressupost, malgrat
afegir també el «temor a què els compromisos no es
quedin en un calaix».
Isaac Albert (ERC-MES) remarcà també la importància del dia pel fet d’aprovar aquest Pla. «És un treball conjunt entre tots, i ha estat gràcies de la voluntat
que hi ha a la ciutat i de les entitats de l’ESS per voler

coordinar-se». «No és un pla estratègic més, és un element vertebrador de les polítiques econòmiques del
present i del futur, no és una part simpàtica de l’economia local, com més potent sigui aquest sector, la
ciutat estarà més preparada per superar les crisis que
vinguin».
Malgrat votar favorablement, des de la CUP el regidor Marc Medina manifestà un «sí amb reserves»:
«no volem que el pla es quedi en un brindis al sol»,
mentre afegí que «ens recorda el Pla de Mobilitat que
vam aprovar a mitja legislatura, i hi veiem una certa
contradicció. Creiem que podria ser més ambiciós».
Medina valorà positivament la previsió pressupostària, «però la veiem insuficient». En concret, «l’escassíssima partida per aquest any 2019 no és un bon
missatge».
Miquel Sàmper, del PDeCAT, manifestà que és una
estructura molt necessària per a la ciutat» .«L’ESS és
una part amable de l’economia, amb millors resultats
pel que fa a mantenir els llocs de treball en situacions
de crisi». En aquest punt, alguns ja avisaren que l’ESS
«no ha de ser una petita parcel·la dins de l’Economia». Fins i tot C’s va destacar que aquest pla «converteix la ciutat en un referent espanyol en la matèria»
i donà suport a que s’enforteixin les empreses de l’ESS
de Terrassa, que tenen una llarga tradició a la ciutat».

8 de Març, el sostre de vidre de les dones

H

istòricament la discriminació de les dones al món laboral ha estat molt dura. Malgrat hagi millorat en els
últims temps, continua havent-hi moltes desigualtats i injustícies. Les dades ens diuen que al món només
el 50% de les dones participen en el món laboral envers
el 77% dels homes.
A mitjans del segle XX, cada vegada més dones treballaven a les fàbriques, sobretot a causa dels conflictes bèl·lics. Durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, els
COL·LECTIU ADVOCATS
homes van anar a lluitar al camp de batalla i les dones els
I ADVOCADES
van substituir a les fàbriques per no perdre la producció.
PELS DDHH
El famós cartell “We can do it” va ser creat als Estats
C/ Prior Tapia 26
Units durant la Segona Guerra Mundial (1939-1945) per
aixecar els ànims de la població. Les dones van jugar un
Telèfon 629 84 36 74
paper fonamental per mantenir el país en marxa: van ocupar el lloc dels homes a les fàbriques i van aconseguir que
l’economia no s’enfonsés. El cartell mostra una dona amb la granota de feina aixecant
el seu braç com a símbol de força i poder de les treballadores.
A la dècada de 1980, el cartell es va convertir en un símbol del moviment feminista.
Dins del moviment feminista, el “sostre de vidre” és una metàfora per explicar la situació de desigualtat de les dones en diferents àmbits. Aquesta expressió es fa servir per
parlar de barreres invisibles que aparentment no existeixen o que ningú vol admetre,
però que acaben perjudicant les dones en la seva carrera professional i a la seva vida

personal.
Al món laboral, les dones cobren menys que els seus col·legues homes malgrat ocupar
el mateix càrrec i tenir la mateixa responsabilitat. A més, segons dades de Nacions
Unides, menys d’una tercera part dels llocs directius estan ocupats per dones.
La situació de desigualtat empitjora als països amb menys recursos, on a més de tenir
menys oportunitats, per a les dones és més difícil compaginar la seva professió amb la
maternitat. A tot el món, només 63 països ofereixen la baixa de maternitat de 14 setmanes recomanada per l’Organització Internacional del Treball. I menys d’una tercera
part de les dones treballadores tenen dret a demanar la baixa.
Les dones tenen un accés a l’educació més limitat. Encara que els governs d’alguns
països estan desenvolupant noves lleis i mesures per promoure la igualtat de gènere, la veritat és que a tot el món només hi ha 66 països que han aprovat lleis d’aquest
tipus. Són xifres que espanten molt. Per posar-ne un altre exemple, al segle XXI, a 18
països els marits tenen poder per vetar la seva dona perquè no pugui treballar.
Al nostre entorn més proper (Estat Espanyol, Catalunya) encara que s’hagi legislat en
alguns termes a favor de la no discriminació de la dona, avui en dia queden molts forats
com són la gran precarització del treball o el masclisme invisibilitzat de la societat.
Això ens fa dir que cal seguir lluitant fort, dones i homes juntes i junts, no només el 8
de març, sinó cada dia. A través de la transformació social podrem invertir aquesta
situació.
I sobretot, si us plau, no deixem de denunciar les empreses o la nostra feina en cas que
es vulneri qualsevol dret fonamental per la igualtat. Ens emparen les normes internacionals i els drets humans. Sinó denunciem, sinó lluitem, no conquerirem cap Dret!

www.malarrassa.cat
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Una exposició mostrarà la vida activista de dones
de Terrassa a l’Arxiu Històric i Comarcal
De la mà del Centre d’Estudis Històrics i el Casal de la Dona, s’exposarà aquest projecte de recuperació de
memòria històrica que pretén posar en relleu el compromís veïnal, sindical i polític de les dones de Terrassa.
Miquel Gordillo

E

fectuar una tasca de recuperació de la memòria històrica de
les dones, donat que les memòries personals són imprescindibles
i es corre el risc de pèrdua definitiva.
Aquesta és la voluntat primera d’una
exposició i un material audiovisual que
es podrà veure a partir del 21 de març
a l’Arxiu Històric del Vallès Occidental, al Carrer Baldrich número 268.
Es tracta d’una feina encetada fa
tres anys a través d’entrevistes orals
a dones que van ser protagonistes,
juntament amb els homes, de la
vida social, política i sindical durant els anys de transició, «però que
no apareixen mai en cap estudi»,
explica la Teresa Rodríguez, una de
les responsables d’aquest projecte.
Aquest ha estat elaborat per una
comissió formada per Montse Cardús Rua, diplomada en Magisteri,
Mercè Gómez Llobregat, antropòloga, i la mateixa Teresa Rodríguez Herrerías, historiadora i professora de Secundària i Batxillerat
a l’INS Torre del Palau. També ha
rebut el suport de l’Espai de la Memòria i dels Valors Democràtics de
Terrassa.
«El 2014 vam començar a treballar amb la Lourdes Plans - expresidenta del Centre d’Estudis
Històrics de Terrassa, que va morir
l’any passat, per aprofundir en la
història de les dones durant el segle XX. Ho vam fer primer a través
dels padrons i, posteriorment, amb
història oral, realitzant cinc entrevistes», detalla la Teresa. D’altra
banda, l’any 2017 i des del Casal de
la Dona, el grup Sabates Vermelles
va encetar un altre projecte centrat
en el testimoni directe de dones
que explicaven la seva vida durant
la transició, que es va presentar al
Museu de la Ciència i la Tècnica el
14 de març del 2018 i després en
alguns centres cívics i instituts. Rodríguez assenyala com «ambdues
entitats estàvem interessades a fer
recerca sobre les dones de la ciutat,
i vam sumar esforços per poder realitzar el projecte que presentem al
març».
«Vam continuar pentinant padrons de la dècada dels anys 1910 i
1920», detalla la Teresa, donat que
en aquesta exposició «no tractem

només la transició, sinó que hi ha
dones de totes les edats», especifica. Ara, el resultat de la gran feina
realitzada amb les entrevistes, un
buidatge de premsa i el mateix arxiu de què disposa el Casal de la
Dona, es presentarà el dia 21 de
març, amb una exposició formada
per 25 plafons, un per a cada dona
entrevistada. A banda de l’exposició, amb el material també s’ha fet
un vídeo documental elaborat pel
Javier Gascón. La Teresa també és
l’autora d’un article més extens publicat a la revista d’història Terme,
en el qual es contextualitza el treball de totes les entrevistes.
Tot plegat es tracta de posar de
manifest el compromís veïnal, sindical i polític de les dones de Terrassa i veure com era la seva vida
quotidiana: la jornada diària, el
treball productiu i professional, el
treball domèstic i com es repartia,
la cura dels altres, el temps dedicat
a si mateixa, i la participació social,
cultural i política, entre d’altres.
A la vegada, el projecte pretén
analitzar les causes que provoquen
la invisibilització i les dificultats de
les dones en la participació pública
i ciutadana. «És important saber
com vivien, com treballaven, què
feien, no hi havia gairebé cap informació recopilada», en paraules de
la Teresa. La historiadora insisteix
en el fet que «és fonamental donar
a conèixer què passava a Terrassa,
des del punt de vista de les dones:
tothom coneix el Sastre -Arsenio
Fernández, militant comunista del
PSUC-, però poca gent coneix la
Letícia Díaz Rodríguez, la seva
dona, que a més de ser molt activa
sindical i políticament, treballava a
Torredemer, cuidava les criatures,
anava a la presó a veure el seu marit
i a portar-li el menjar...». Destaca
la historiadora que «hi ha hagut
dones molt potents, algunes d’elles
molt presents en el moviment veïnal, polític i activista».
El projecte també pretén
analitzar les causes que
provoquen la invisibilització i
les dificultats de les dones en
la participació pública.

«Totes les històries de vida són interessants i diverses. Són dones que
arriben sobretot d’altres parts de la

8 de març de 1976, primera jornada
de la dona treballadora a la ciutat

▪▪ Concentració a la Plaça Vella amb motiu de la Primera Jornada de la Dona Treballadora.
Font: Diario de Tarrasa, 13 de març de 1976.

Al març de 1976, amb motiu de les jornades dedicades a la Dona Treballadora, diversos
col·lectius feministes organitzaren una concentració a la Plaça Vella, on s’hi van aplegar 500
persones. Era la primera jornada reivindicativa de dones, i va comptar amb la intervenció
de tres de les representants lluitadores i feministes de la ciutat: Magda Agustí Cortiella,
Magda Farrés Buisan i Magda Segura Roig. Les tres «Magdes» van parlar sobre la igualtat
laboral, la socialització del servei domèstic i la pàtria potestat dels fills i les filles. També es
van llegir adhesions de diferents entitats, partits polítics i associacions de Veïns. En acabar
les intervencions, les assistents a l’acte van fer una marxa que va finalitzar a l’Ajuntament.

península per motius econòmics
i polítics, i han estat represaliades
per totes dues coses», ens diu la Teresa. Afegeix que «Terrassa oferia la
possibilitat d’encetar una nova vida,
algunes d’elles venien sense estudis,
i solien tenir formació autodidàctica. Algunes van estudiar ja de
grans, sempre mentre treballaven».
L’exposició es podrà veure a l’Arxiu Històric des del 21 de març fins
el 26 d’abril . El vídeo amb el recull
de les entrevistes també estarà disponible a les webs del CEHT i el
Casal de la Dona, a banda d’una
guia didàctica.
Amb l’objectiu de divulgar entre
el jovent aquesta memòria de les
dones de Terrassa, es convidarà als
instituts perquè vinguin a veure
l’exposició a l’Arxiu Històric, «sobretot de segon de batxillerat, que
són els que tracten directament
aquest tema». A més, està previst
que de cara el curs vinent els plafons que componen l’exposició puguin romandre també als centres
d’ensenyament.
▪▪ Il·lustració de Martina
Galindo Pastor, alumna de
2n de Batxillerat Artístic de
l’INS Torre del Palau.

Les dones protagonistes de l’exposició són: Magda Agustí
Cortiella, Magda Farrés Buisan, Teresa Casas Ros, María
Toresano Basilio, Lucía Espinosa Ramírez, María Moreno
Campos, Carmen Roca Salvador, Teresa Ciurana Satlari, Teresa
Ulldemolins Marcet, Vicenta Gallardo Redondo, Maria Carme
Farrés Buisan, Rosa Maria Fernández Sansa, Asunción Hernández
García, Teresa Gutiérrez García, Josefina Soler Carrera, Aurora
Salas Salvador, Núria Martí Sató, Catalina Moreno Yera, Esther
Fernández Díaz, Núria Alcalà Bañeras, Magda Segura Roig,
Mercedes García Ortiz, Leticia Díaz Rodríguez, Mercè Gómez
Llobregat, Júlia de Pablo Angás, Anna Maria Massachs i Jornet,
Núria Oller Torres, Pilar Mateu Lisa.

•• L’exposició es podrà visitar des del 21 de març al 26 d’abril, a
l’Arxiu Històric del Vallès Occidental,
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15a Mostra de la
Diversitat Cultural
de Terrassa

15, 16 i 17 del març del 2019

Cicle de cinema sobre la diversitat cultural
Dimarts 12, 19 i 26 de març a les 18 h, al Cinema Catalunya
Entrada gratuïta fins a omplir la sala

Dimarts 19 de març

Un viaje de diez metros (Lasse
Hallström, Estats Units, 2014, 117
minuts). Comèdia dramàtica

Dimarts 26 de març

Regreso a Ítaca (Laurent Cantet,
França, 2014, 95 minuts). Drama

Producció: Qadar Produccions Culturals. Amb la participació de Cinema Catalunya

Dijous 14 de març
19 h

Conferència. “Territori i ciutat:
conviure en la diferència”, a càrrec
de Tania Adam
A la Sala Cúpula del Teatre Principal
Lluís Fortuny: “Connexions d’arrel”
Sessió DJ chill out, amb projeccions
audiovisuals i instruments en directe.

Divendres 15 de març
19 h

Obertura dels estands de les entitats
participants a la Mostra

20 h

Mostra de folklore andalús
Amb les actuacions de diferents grups
de la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa

22.30 h

Ball amb l’orquestra CALLE HABANA
Salsa, merengue, bachata, cúmbia,
pasdoble, rumba, boleros... La millor
selecció de ritmes llatins, des del
prisma d’aquesta orquestra amb més
de deu anys d’experiència i formada
per músics professionals.

Dissabte 16 de març
10 h

Obertura dels estands de les entitats
participants a la Mostra

11 h

Tallers de cuina: “La cuina àrab”
A càrrec de l’Asociación Cultural
Musulmana de Terrassa

Pg. del Vint-i-dos de Juliol, 265

18 h

Cercavila
Dels grups de cultura popular de la
ciutat que participen en la Mostra
Recorregut: passeig de Les Lletres,
passeig vint-i-dos de juliol, recinte
Firal i plaça de la Cooperativa.
Tallers de cuina: “La cuina murciana”
A càrrec del Centro Regional de
Murcia de Sabadell

18.45 h
12 h

Tallers de cuina: “La cuina andalusa”
A càrrec de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Andalusa de Terrassa
Tertúlia literària
“Fins a on es pot copsar una altra
cultura? Pere Calders a Mèxic”
Organitzada per la Unión Cultural
Latinoamericana de Terrassa

De 12 a 14 h

Espai de jocs populars i tradicionals
Espai dinamitzat per Miqui Giménez
Taller de cal·ligrafia àrab

12.30 h

Músiques i balls tradicionals
murcians
A càrrec del Centro Regional de
Murcia de Sabadell
Degustació de cuscús
A càrrec de l’Asociación Cultural
Musulmana de Terrassa

13 h

Tallers de cuina: “La cuina extremenya”
A càrrec del Centro Cultural Unión
Extremeña de Terrassa

17 h

Obertura dels estands de les entitats
participants a la Mostra

17.45 h

Concentració de grups de cultura
popular que participen a la Mostra,
abans de començar la cercavila

De 18 a 20 h

Espai de jocs populars i tradicionals
Espai dinamitzat per Miqui Giménez
Taller de cal·ligrafia àrab

De 12 a 14 h

Espai de jocs populars i tradicionals
Espai dinamitzat per Miqui Giménez
Taller de cal·ligrafia àrab
A l’estand de l’Asociación Cultural
Musulmana de Terrassa

12 h

Mostra de danses tradicionals
catalanes
A càrrec de l’Esbart Egarenc

Final de la cercavila
Amb la participació dels grups de foc,
a la plaça de la Cooperativa

Tallers de cuina: “La cuina llatina”
A càrrec de la Unión Cultural
Latinoamericana de Terrassa

19 h

12.30 h

Mostra de castells
Amb la participació de les colles
locals: Castellers de Terrassa i
Minyons de Terrassa
Tallers de cuina: “La cuina àrab”
A càrrec de l’Asociación Cultural
Musulmana de Terrassa

20 h

Músiques i balls tradicionals extremenys
A càrrec del grup Tierra Extremeña,
del Centro Cultural Unión Extremeña
de Terrassa

Degustació de migas manxegues
A càrrec de l’Asociación Cultural de
Castilla-La Mancha de Terrassa

13 h

Actuació del grup tradicional
Del Centro Aragonés de Terrassa
Tallers de cuina: “La cuina senegalesa”
A càrrec de l’Associació Catalana de
Residents Senegalesos

17 h

Obertura dels estands de les entitats
participants a la Mostra

21 h

17.30 h

22.30 h

De 18 a 20 h

Diumenge 17 de març

Taller de cal·ligrafia àrab

10 h

19 h

Músiques i balls tradicionals de
Galícia
A càrrec de la Irmandade Galega O
Noso Lar de Terrassa
Concert de CALIMA

Obertura dels estands de les entitats
participants a la Mostra

11 h

Actuació de sardanes
A càrrec de l’Agrupació Folklòrica
Amunt i Crits, l’Associació Grup
Sardanista Terrassa Nord i l’Agrupació Sardanista ASERT
Tallers de cuina: “La cuina manxega”
A càrrec de l’Asociación Cultural de
Castilla-La Mancha de Terrassa

www.terrassa.cat/mostra

Mostra de folklore andalús
Amb les actuacions de diferents grups
de la Coordinadora d’Entitats de
Cultura Andalusa de Terrassa
Espai de jocs populars i tradicionals
Espai dinamitzat per Miqui Giménez

Cloenda de la Mostra, amb l’actuació del tenora i compositor català,
JORDI MOLINA GRUP amb l’espectacle Matèria del Temps

Recinte Firal

Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 265
Horaris:
Divendres 15, de 19 a 24 h
Dissabte 16, de 10 a 15 h i de 17 a 1 h
Diumenge 17, de 10 a 15 h i de 17 a
20.30 h
Totes les activitats són gratuïtes.
Preu del tiquet de degustació per als
estands del Recinte Firal (inclou una tapa
i un got de vi, cervesa o beguda típica
del territori): 2 €. Preu de degustació del
cuscús i de les migas manxegues: 1 €

© Comunicació Ajuntament de Terrassa 2019. Imatges: Freepik

Al Recinte Firal
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 i les dones parem,
S
el món també ho farà
Demà és 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora. Amb aquesta data, totes les
dones reclamen i reivindiquen un model social, polític, econòmic i cultural feminista,
on la feina que fan les dones sigui reconeguda de la mateixa manera que ho és la
dels homes. A més a més, el 8 de març però també cada dia de la resta de l’any, el
moviment feminista lluita per visibilitzar les tasques de cures que històricament s’han
atribuït a les dones i que encara no són visibles com una feina com qualsevol altre.
Mar Garcia Prat

D

ivendres és el dia en què les dones pararem
de treballar i estudiar per visibilitzar que sense la nostra força de treball, el món es para.
Venim precedides de les lluites de les nostres mares i
àvies i venim empeses per treball assembleari durant
tot l’any que s’acaba materialitzant en la lluita al carrer
aquest 8M. El feminisme reivindica la unió de totes i
cadascuna de nosaltres per fer front a un sistema heteropatriarcal i capitalista que ens mata, ens assassina,
ens viola i no ens defensa. I hem de dir prou.
L’any 2018 hi va haver manifestacions massives en
més de 60 ciutats arreu de l’Estat Espanyol i les riuades de dones (juntament amb familiars, fills i homes
en un segon pla) van omplir els carrers. I és que el 8M
és nostre i és imprescindible que reivindiquem l’espai i
recuperem la nostra veu a qualsevol espai.
La Vaga General Feminista a la ciutat
El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa està
format per dones de diferents col·lectius feministes,
sindicats de base, feministes autònomes i veïnes de
tota la ciutat que lluita per la igualtat i vol combatre el
sistema patriarcal i capitalista que oprimeix les dones
de manera social, emocional i econòmica. Durant els
darrers mesos s’han organitzat en forma d’assemblees, comissions i grups de treball per caminar juntes
i treballar cap a la Vaga General Feminista del 8 de

març. A partir de les assemblees s’han treballat els punts
més importants per fer una vaga de totes i per totes, treballant des de la sororitat, el respecte i les cures. Des del
comitè saben que queda molta feina per fer i per poder
parlar d’una veritable vaga de totes, on aquesta serveixi
també a dones migrades, treballadores internes, dones
que treballen sense contracte laboral o dones aturades.
Any rere any, però, el Comitè de Vaga Feminista de Terrassa segueix ampliant la seva base per interpel·lar així a
més dones de la ciutat.
Enguany la jornada del 8M torna a girar al voltant de
quatre eixos: la vaga estudiantil per exigir una educació
crítica, laica i amb perspectiva feminista; la vaga laboral
per exigir la fi de la precarietat laboral que afecta especialment a les dones; la vaga de cures per exigir el reconeixement i la posada en valor de les tasques que permeten la
reproducció de la vida i que històricament han estat invisibilitzades i la vaga de consum, per mostrar la força de les
dones paralitzant una economia neoliberal que ens ofega.
Pel que fa a la jornada organitzada a la ciutat, s’iniciarà el dijous dia 7 a les 20h. al Monument de la Dona
Treballadora amb una marxa de torxes no-mixta amb
el suport d’altres comitès de vaga del Vallès Occidental.
El divendres dia 8 hi haurà piquets informatius, concentració institucional, dinar popular, tallers d’autodefensa i
cures i el dia acabarà amb una concentració a les 19.30h.
(per sortir a les 20h. pels carrers de la ciutat) on el bloc
dels moviments socials i col·lectius feministes sortirà de la
Plaça Ricard Camí i el Bloc Institucional des de la Plaça
Lluís Companys.

▪▪ El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa ha organitzat diverses activitats i tallers
per aquest 8M a la ciutat.

→→DANSA

La Bella Dorment del Ballet de Sant
Petersburg és una joia de la dansa
Marta Bieto
Professora de dansa

T

othom coneix la història
de la Bella Dorment, un
conte escrit l’any 1812 pel
francès Charles Perrault amb la
influència dels germans Grimm
que també va ser l’última pel·lícula
de conte de fades portada al cinema per Walt Disney Pictures l’any

1959, just abans de seva mort del
seu creador i que va entrar a casa
de tothom, sobretot a les cases on
hi havia infants. Abans d’això però,
va ser representada en format ballet als escenaris dels millors teatres
del món. El primer d’aquests va ser
el Teatre de Sant Petersburg, amb
la música de Txaikovski i la coreografia de Marius Petipa, estrenada
el dia 15 de gener de 1890 i és així

com van aconseguir que es convertís en, potser, el ballet més important dins de la dansa clàssica.
En aquesta ocasió, el decorat ha
estat l’amfiteatre del Centre Cultural de Terrassa, envoltat de l’essència del carnestoltes. La disfressa
reina per als més petits va ser la
de princesa emblemàtica dels contes de fades: la Ventafocs, la Bella
i la Bèstia, la Blancaneus i també,
evidentment, la Bella Dorment. El
Ballet de Sant Petersburg va portar a Terrassa La Bella Dorment,
interpretada per un estol de joves
ballarins amb gran talent que sobre l’escenari explicaven la història
d’aquesta princesa, amb un vestuari
de somni que personalitzava cada
personatge del conte. Des de les 6
fades, la princesa Aurora, el príncep Florimond o la Fada Carabos
fins a les dames d’honor, la gateta
Blanca, el gat amb botes, l’ocell blau
o els cavallers, entre d’altres. Per la
seva banda, l’escenografia ens situava en un bocs a prop dels dominis
de la família real. La fidelitat de les
escenes era pràcticament l’original
gràcies als canvis d’il·luminació,
petits elements que canviaven de
lloc i uns efectes especials en forma
de fum que transportaven als espectadors als diferents llocs sense
canviar el rerefons de l’escenografia.
Personalment, una de les coses

JOSEP GUINDO

que més em van agradar va ser el
gran ventall de ballarines i ballarins que sempre hi havia sobre
l’e scenari interpretant les coreografies grupals amb una diversitat de canvis de figures constants,
entrades i sortides fetes amb una
delicadesa i amb una harmonia
que no et deixava notar cap buit a
l’e scenari. Destaco també la gran
interpretació d’Andrei Gudima
interpretant el seu personatge de
Fada malvada, molt encertat en
la manera d’aparèixer a l’e scenari
amb el seu carruatge protegit per
les seves feres. Va ser un moment
tenebrós acompanyat amb música, llums i fum que posava la
pell de gallina. Un altre moment,

potser el millor de tot l’e spectacle, va ser quan la ballarina Elena
Kotciubira, la nostra Aurora, va
interpretar el moment on adormida balla amb el seu príncep,
el ballarí Vitali Amelishko. La
parella va ballar un pas a dos majestuós, demostrant tècnica, equilibri i elegància amb la simpatia
d’altres personatges, com ara les
fades, que li porten obsequis a la
petita Aurora el dia del seu bateig
sent les padrines de la princesa,
fent uns moviments ràpids, petits
i simpàtics.
Aquesta és la veritable màgia de
la dansa, que sense necessitar paraules pot fer gaudir igual o més
d’un conte tradicional.
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→→RELATS DEL CONCURS RÀFEGUES NEGRES
Oferim els relats corresponents al primer i segon lloc de la IV edició del concurs Ràfegues Negres del Febrer Negre del Candela

SHHH

S

emblava que aquell orgue eteri volia romandre tota la nit al mateix acord. Atrapada
en ell, la trompeta es perdia en una sagnia de notes incoherents. “Deixa’m sortir-ne!”, li
suplicava la mirada de l’intèrpret, fastiguejat de la presó en la que es trobava confinat.

Freda i indiferent al patiment que estava produint, la teclista jugava cruelment amb la
desesperació del solista, desconeixent els criminals instints que s’obrien pas en aquella
ànima torturada.
Pausa.
El soroll sord del cos va colpejar com un bombo el terra humit. Pum pum . Sobre l’únic fanal
del carreró queia la pluja, acompanyant amb la seva rítmica dringadissa de xarles les darreres raneres de l’organista més delicada que havia trepitjat Brooklyn.

Lliure finalment de la reclusió en què l’encerclaven les tecles, el clam de llibertat del trompetista es va fer sentir des de la Cinquena Avinguda, bramulant un torrent de notes descontrolades i ignorants de tota harmonia.
Els monòtons glissandos de les sirenes policials li van anar prenent el protagonisme, sense
despertar encara el melòman homicida del seu deliri. Però les portes dels cotxes, obrint-se
i tancant-se en una polirítmia metàl·lica que ja anunciava la cloenda de la peça, l’arrencaren
de l’èxtasi.
Es va voltar i, abans de deixar-se caure, va contemplar amb la mirada buida els agents que
s’afanyaven apressadament escales amunt. “Era el meu solo!”, va escridassar. “I ella no em
deixava escapar d’aquell maleït acord!”.
Shhh . Silenci. Finalment.

SERGI GARCIA

QUI TÉ UN TAÜT TÉ UN TRESOR

V

seva difunta muller, a explicar perquè em volia contractar, va semblar-me una extravagància
de gent rica, una broma. Però el seu posat seriós em va fer entendre que el meu futur client
podia tenir ganes de qualsevol cosa tret de fer broma.

Aquesta vegada, però, l’encàrrec era diferent. M’havien demanat investigar els comptes
d’una empresa que no s’anunciava, que no li calia fer publicitat per tenir el negoci assegurat:
m‘havien demanat investigar la funerària municipal.

Sense que ningú em veiés, vaig posar la mà entre els plecs de roba sedosa que folrava l’encoixinat interior de la caixa, al costat dels peus del difunt. De seguida vaig trobar el xiclet que
hi havia enganxat la setmana anterior. Quantes vegades haurien venut aquell mateix taüt?

aig entrar a la sala de vetlles a presentar els meus respectes al difunt. No el coneixia
de res, tampoc a cap de les persones que es consolaven mútuament a l’avantsala de
la cambra on hi havia el fèretre. En més de vint anys de professió, mai no m’havien fet
un encàrrec semblant. Desaparicions, robatoris, estafes i extorsions eren casos habituals,
però qui més feina em proporcionava eren marits i mullers temorosos que la seva parella
els posés les banyes.

Tot i que les dades estaven hàbilment maquillades, de manera prou enginyosa per superar l’examen d’un inspector d’hisenda poc zelós, de seguida vaig adonar-me’n: hi havia més
morts que taüts.

Quan el Sr. Pallicé va venir al meu despatx del carrer Major, amb l’urna i les cendres de la

TONI ALSINA

Cinc anys de “Febrer Negre al Candela”
amb grans referents del gènere
Mar Garcia Prat

L

es activitats literàries, sota el
nom de Synusia de Noir, van
tenir lloc els dies 22 i 23 de
febrer a l’Ateneu Candela. Els diàlegs, les presentacions de llibres i
l’entrega de premis de la 4ª edició
del concurs de relats Ràfegues Negres van ser els grans protagonistes
de l’esdeveniment.
La conversa entre la comissària
de l’any Pedrolo i escriptora, Anna
Maria Villalonga i l’organitzador
de l’esdeveniment, Marce García,
va donar el tret de sortida a les activitats del Febrer Negre al Candela.
Villalonga va fer un balanç de L’any
Manuel de Pedrolo, que ha propiciat la reedició de 23 obres, l’aparició
d’una obra inèdita i “alguns llibres
més que encara han d’aparèixer publicats. L’any Pedrolo ha superat totes les expectatives”, va enunciar.
Manuel de Pedrolo sempre va
ser “un personatge que va generar
una incomoditat cultural amb la
intel·lectualitat de l’època”, explica
l’escriptora barcelonina. I és que
l’escriptor tenia una voluntat volgudament democràtica per acostar la
seva obra a tothom: volia molts lectors i poder escriure de tot i per tots.
L’Any Manuel de Pedrolo ha estat
molt important per poder donar
una visió global d’aquest ideòleg i
escriptor i el certament ha servit
també per valorar la faceta d’escriptor de Pedrolo i no només la d’ideòleg polític.
Carlos Zanón va ser l’encarregat
de donar el tret de sortida a la jornada del dissabte. I és que Zanón ha
estat l’encarregat de tornar a donar

vida al famós comissari Carvalho de
Manuel Vázquez Montalbán amb la
novel·la Problemes d’identitat. Sobre
la recuperació del personatge, l’escriptor va afirmar que “de seguida
vaig dir que no, però em feia il·lusió i
vaig pensar que em faria molta ràbia
que ho fes un altre”.
El personatge que ha creat Zanón,
però, és “més insegur, més violent i
més vulnerable”, afirma l’escriptor.
El context va ser complicat d’acotar, ja que “no saps mai què passarà
demà”, va afirmar Zanón. El que va
tenir molt clar va ser que l’escriptura
seria en primera persona, per “apropar el personatge a l’imaginari de
l’autor i les seves vivències”, va afegir.
Dins del llibre hi trobem també un
joc metaliterari amb l’aparició del
personatge de l’escriptor dins del
llibre. Es tracta d’una relació amor
– odi i un joc constant entre Vázquez Montalbán, Carvalho, Carlos
Zanón i el lector.
El cicle va seguir amb l’acte Els traductors, aquests sospitosos habituals,
un diàleg entre els traductors Maria Llopis i Xavier Zambrano amb
Guillem miralles, editor de Paper de
Vidre. L’acte va centrar-se en l’ofici
dels traductors i com enfrontar-se a
l’obra d’un altre autor.
Just abans de l’hora de dinar, el
Vermut criminal va ser el protagonista a l’Ateneu Candela. Un dels
responsables de la col·lecció Crims.
cat, de l’Editorial AlRevés, Illya Pérdigo, va ser l’encarregat de parlar
sobre la lluita diària de publicar novel·la negra i tirar endavant aquest
projecte tan important dins del
món de la novel·la negra.
Després de dinar el cicle va con-

tinuar amb l’anàlisi i dissecció de
l’obra clàssica Blacksad amb l’activitat Parlem de còmic. La vigència
actual d’aquest còmic és innegable
com també ho és l’herència del més
pur hard-boiled americà que es pot
veure a les seves vinyetes. Els encarregats de conduir l’acte van ser
TRM.
Un dels plats forts de la jornada de
tarda va ser la taula La novel·la negra
en clau de Gènere, conduïda per la
bibliotecària Sara Codina i amb les
escriptores Montserrat Espallargas,
Raquel Gámez Serrano i Margarida
Aritzeta. El Clan de Sa Ràpita (Pagès Editors, 2018) és l’última novel·
la de Montserrat Espallargues i amb
la qual va guanyar la 26ª edició del
Premi Ferran Canyameres de novel·
la del 2017. No diguis res (Llibres
del Delicte, 2018) és la novel·la negra de suspens psicològic de Raquel
Gámez Serrano. L’escriptora afirma
que “no és un thriller”, ja que volia
fer un canvi de registre i escriure
una novel·la de suspens psicològic.
Finalment, Rapsòdia per a un mort
(Llibres del Delicte, 2018), de Margarida Aritzeta, és la 3ª història de
la inspectora Mina Fuster, del cos de
Mossos d’Esquadra.
Un cop presentades les novetats
editorials de les 3 escriptores, Sara
Codina va conduir el debat cap a
la novel·la negra escrita per dones i
els clixés que encara sovintegen. Espallargas va exposar que s’envia un
“missatge molt masclista quan s’afirma que les dones investiguen i maten diferent, van als detalls i no són
tan sanguinàries”. Per la seva banda,
Gámez Serrano va posar damunt de
la taula que “encara s’ha de reivindi-

▪▪ Un dels plats forts de la jornada de tarda va ser la taula rodona de novel·la
negra en clau de gènere conduïda per la bibliotecària Sara Codina i amb les escriptores Montserrat Espallargas, Raquel Gámez Serrano i Margarida Aritzeta.

car el paper de la dona però no només en l’àmbit literari, sinó en tots
els àmbits” i Aritzeta va reivindicar
que “les dones no estem limitades a
escriure una novel·la negra determinada”.
El 1r. Premi de l’edició del concurs de relat breu de gènere negre – criminal va ser per Shhh,
de Sergi Garcia Prat i el 2n. Premi va anar a parar a les mans de
Toni Alsina que va escriure Qui
té un taüt té un tresor. El jurat en

va destacar la bona organització
del text, la veu pròpia de l’autor i
la correcció en l’estil i la redacció,
entre d’altres.
L’esdeveniment Cinema Clàssic
Noir va ser l’encarregat de tancar
el Febrer Negre al Candela amb la
projecció de dos clàssics del gènere
negre a càrrec del grup Videodrome: La noche del cazador (1955),
de Charles Laughton i La Escalera
de Caracol (1946), de Robert Siomark.

www.malarrassa.cat
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→→AGENDA

DOCUMENTAL: LAS
DAMAS AZULES

DIUMENGE 10 DE MARÇ

>>18h. El Preu
Preu: 26€

>>19h. Luz Casal en concert
Preu: 38-52€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DISSABTE 16 DE MARÇ

>>18h. Els Visitants [Concert
solidari de l’ONG Amics de
Fundase Bolívia]
Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

DIVENDRES 22 DE MARÇ

>>21h. Papà Mozart amb Roger i Joan Pera i la Simfònica
del Vallès
Preu: 18-25€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DILLUNS 11 DE MARÇ A
LES 19H. PREU: 2€
CINEMA CATALUNYA
DIMECRES 13 DE MARÇ

CULTURALS
DIJOUS 7 DE MARÇ

>>19.30h. Presentació del
llibre Primavera del 38

>>19.30h. Madama Butterfly
[Òpera]
Preu: 9€

Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

>>21.30h. Coonskin [Videodrome Jazz Cinema vol.5]

>>20h. Quincas (La mort i la
mort) [Programació CAET]
Preu: 10,50€

Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

DIJOUS 14 DE MARÇ

>>22h. Mostra de cinema
terrassenc: Toni Padrós
Amics de les Arts i JJMM
C/ Sant Pere, 46 - 1a. planta

DILLUNS 18 DE MARÇ

>>18.30h. Las constituyentes i
homenatge a Carme Alborch
[Cinefòrum per la igualtat]
Preu: 2€
Cinema Catalunya

CLUB DE LECTURA

DISSABTE 9 DE MARÇ

Sala Maria Plans
Plaça Didó, 1

DIUMENGE 10 DE MARÇ

>>18h. M’esperaràs? [XLVè.
Premi Ciutat de Terrassa de
Teatre]
Casal de Sant Pere
C/ Major de Sant Pere, 59

>>18h. Quincas (La mort i la
mort) [Programació CAET]
Preu: 10,50€
Sala Maria Plans
Plaça Didó, 1

DIJOUS 14 DE MARÇ

>>11.30h. He venido a hablar
de mi libro

>>12h. Presentació del llibre
Tu, calla! amb Laura Huerga i
Blanca Busquets

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DISSABTE 16 DE MARÇ

CONCERTS
El Cafè de l’Aula
C/ Volta, 37

DIVENDRES 8 DE MARÇ

>>21h. Gemma Genazzano &
Joe Scott
DISSABTE 9 DE MARÇ

>>21h. The TV Show Trio

DISSABTE 16 DE MARÇ

>>20h. Cia. Antonio Márquez
Preu: 15 - 28€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 17 DE MARÇ

>>18h. Animals de companyia
Preu: 12€

38 FESTIVAL DE
JAZZ DE TERRASSA

Teatre Principal
Plaça Maragall, 2

DIJOUS 21 DE MARÇ

>>19.30h. Presentació del
llibre Liberoamericanas. 140
poetas contemporáneas

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DISSABTE 23 DE MARÇ

>>12h. Presentació del manual
il·lustrat Ahora me veo

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

>>21.30h. La rateta ja no
escombra l’escaleta
Preu: Taquilla inversa
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

ESDEVENIMENTS
DIJOUS 7 DE MARÇ

>>20h. Marxa de torxes no
mixta - Porta el teu davantal
[Vaga General Feminista 8m]

Monument de la Dona Treballadora
Passeig Vint i dos de Juliol, 708

DILLUNS 11 DE MARÇ

>>19h. Conferència d’Ignasi
Moreta: Raimon Pannikar,
entre Orient i Occident

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

INFANTIL
DISSABTE 9 DE MARÇ

>>18h. Tinc un paper, amb
Marc Parrot i Eva Armisén
[Cicle infantil teatre i contes]
Preu:5€ a partir de 2 anys

Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

DIUMENGE 10 DE MARÇ

>>18h. Ai rateta, rateta [Programació infantil CAET]
Preu:8€

Teatre Principal
Plaça Maragall, 2

DISSABTE 16 DE MARÇ

>>12h. Little i els seus amics
[Contes i cançons en anglès]

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DEL 6 AL 24 DE MARÇ
Podeu consultar tota la
programació a www.jazzterrassa.org
DIJOUS 7 DE MARÇ

>>22h. Un viatge pel 60
aniversari, amb Terrassa Jazz
Ensemble
Preu: 3€
Nova Jazz Cava
Passatge Tete Montoliu, s/n

DISSABTE 9 DE MARÇ

>>12h. Rachel Ratsizafy &
Shaki’n All
Plaça Vella

DIUMENGE 10 DE MARÇ

>>12h. Big Mama & 30’s Band
Plaça Catalunya
C/ Volta, 37

DIMARTS 12 DE MARÇ

>>19.30h. Master Class & Jam
Session amb Richard Fenno i
Matthew Simon
El Cafè de l’Aula
C/ Volta, 37

>>19.30h. Poesia i jazz: Charles
Bukowsky vs Miles Davis
Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

HORITZONTALS: 1. Qualitat d’ingenu. 2. Passadís porticat. Nom de
dona. Punt cardinal. 3. Que té forma
de torre. 4. En sentit contrari, creença ferma en la fidelitat. Entre els
àrabs, governador d’una província,
cap militar o príncep. Vocal. 5. Fruit
dels cereals. Camí que hom recorre
en un viatge, en una excursió, etc.
Punt cardinal. 6. Mestre o doctor de
la llei jueva. Una P amb bastó. Negació. 7. En sentit contrari, termini que
descriu als membres de les Forces
Armades dels Estats Units d’Amèrica. Cinquanta romans. En sentit
contrari, que té les anques grosses.
8. Una tona. Greix de procedència
animal o vegetal. Cent romans. Persona que excel·leix en una activitat
determinada. 9. En sentit contrari,
femella del paó. Forma apocopada
del mot casa. Cent romans més. 10.
Anteposat al nom, el teu, la teva.
Començament.

VERTICALS: 1. Qualitat d’íntegre. 2.
Que ha fet naufragi. Negació. 3. Rotació.
Prefix que significa allunyament, separació. En sentit contrari, persona jove,
especialment no arribada a la pubertat.
4. En sentit contrari, Reial Acadèmia Espanyola. Porció de terra voltada d’aigua
de tots costats. 5. Punt cardinal. En sentit contrari, príncep sobirà d’una nació.
Droga que consisteix en el dessecat
del cascall, emprada com a narcòtic. 6.
En sentit contrari, peix de la família dels
escomberesòcids. Punt cardinal. 7. No
oït o sentit. Relatiu o pertanyent a l’antiga Acci. 8. Tros de branca seca o estella.
En sentit contrari, gos. 9. La primera. Mil
romans. Moviment oscil·latori de les
aigües del mar o d’un llac. Un bastonet.
10. En sentit contrari, oïdor. Esporangi
unicel·lular dels ascomicets.

→→ PROBLEMA D’ESCACS
Blanques juguen i fan taules.

DIJOUS 14 DE MARÇ

>>20h. Tast de Vi & Jazz amb
Sandra Bautista
Preu: 25€

De la partida Schuh – Hania
surt aquesta posició a on les
blanques, després de muntar
un atac sacrificant una peça, es
troben (aparentment) sense la
peça sacrificada i sense cap
camí clar. Però tenen un recurs
per traure encara l’empat!

L’alegria del Teatre
C/ Gaudí, 15

DISSABTE 16 DE MARÇ

>>20h. 4ªBBQ Jazz: Ladies
night edition
Preu: 18 - 20€
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

DIUMENGE 17 DE MARÇ

>>A partir de les 12h. Picnic
Jazz Vallparadís
Parc de Vallparadís

½-½

>>16.50, 19.30 i 22.05h. Destroyer

Casal de Sant Pere
Carrer Major de Sant Pere, 59

>>21h. Santacana Vallès Duet

Solució: 1. Df3!! – Dxf3; 2. Txh7+! – Rxh7 i ofegat!!

>>16.40, 19.20 i 22h. Green
Book

DIVENDRES 15 DE MARÇ

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

DIJOUS 7 DE MARÇ

→→ MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

1. INGENUITAT. 2. NAIA. ANA. N. 3. TURRIFORME. 4. EF. EMIR. I. 5. GRA. RUTA. O. 6.

Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

Cesc Carceller
Monitor d’escacs a EDAMI
Experiència en escacs, escolars i en organització de
tornejos i exhibicions. Personalitzades i/o en grups.

→→ VINYETES

15

RABI. R. NO. 7. IG. L. TACNA. 8. T. ILO. C. AS. 9. ANOAP. CA. C. 10. TON. INICI.

CINEMA

MALARRASSA

cesccarcellerf@yahoo.es 669 24 76 32

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: MARIONA TOMÀS SALLENT

Una perspectiva
de ciutat des del
periscopi
d’El Submarí

La Mariona Tomàs Sallent és una de les persones més conegudes de
la ciutat que la va veure néixer. Condueix des de fa anys el programa El
Submarí de Ràdio Terrassa. Una ciutat que, però, va descobrir i començar
a estimar ja amb alguna edat. Certament, no li agradava la ciutat dels
80 i els 90, quan per la feina de la mare i el pare, que treballaven a
l’Aliança Francesa, passava els estius a París. D’altra banda, era molt del
centre. La primera vegada que va anar a casa d’una amiga que vivia a
l’avinguda Jaume I, es va perdre. Formada en Filologia Francesa, després
d’intentar Art Dramàtic, va començar a la ràdio, i certament la seva
relació amb la ciutat i el seu veïnatge es va transformar radicalment.
• Quan va ser aquest canvi?
L’últim any de carrera, el 1998, en Lluís Barón i la Rosa Aguado em van avisar que a Canal Terrassa buscaven gent. El Joan Rovira em
va proposar un programa per a infants amb la
Júlia Maldonado, fent producció. Llavors tenia
25 anys. Tot just a l’hora d’inaugurar-se el programa, la Júlia ho va deixar i vaig haver de conduir-lo jo mateixa.
Es deia Som com som, i venien nens d’escoles, de
6 a 7 anys, i algun convidat especial. Recordo
sempre un dels primers programes, quan va venir el llavors alcalde Manel Royes, per mi allò era
molt sorprenent, perquè no tenia relació amb la
política. Els nens li feien preguntes d’acord amb
un guió. Un li va preguntar quina era la seva història preferida i que l’expliqués. El Royes va dir
El Petit Príncep, però va explicar la història d’El
vestit nou de l’Emperador, i els nens lligaven caps
i es petaven de riure.
Bé, així vaig començar a prendre mides, a prendre el pols de la ciutat i què volia dir Terrassa,
i des de llavors sóc una incondicional, perquè
m’ha donat absolutament tot. A través del mitjà he pogut conèixer, investigar, desgranar... Em
vaig passar mesos anant amb el cotxe pels barris...
La ciutat, a més, s’havia transformat estèticament, culturalment, pedagògicament, ja no era
una ciutat grisa, havia canviat bastant. El privilegi que vaig tenir va ser començar a interessar-me
des de dins.
• Quina ciutat és aquesta?
Crec que Terrassa, en aquests 20 anys, és una
ciutat que té talent, idees, ganes d’estimar la pròpia ciutat, però que està desaprofitada, perquè
qui ho ha de vehicular, que són els polítics, no hi
paren atenció, tenen altres problemes.
Tinc la sort de parlar amb molta gent, des d’una
xocolatada, una calçotada o un problema de
barri o ciutat, gent que té ganes, té talent, que
s’organitza i penso: «com m’agradaria formar
part d’aquesta entitat que saben treballar, tenen
mecànica, aprendria moltes coses, què bo! Però,
quina llàstima que quan les coses passen a un nivell superior, no funciona. Crec que la ciutat està
desaprofitada per qui la mou. Els moviments i
la ciutadania tenen molta més empenta que les
institucions.

• Parles dels moviments socials, les entitats
ciutadanes...
Sí, hi ha molta gent a la ciutat que es pensa que
la ciutat no la treballa ningú, però hi ha molta
gent. Si tenim el que tenim és gràcies a aquesta
gent, però que moltes vegades és invisible, no se
li dóna importància. La gent del centre no s’apropa als barris, fins i tot anar a la Plaça Nova els
sembla anar a l’extraradi, per això no ha tingut
èxit l’espai, perquè pensaven que els del centre hi
anirien, però aquests quan arriben a la Rutlla ja
els sembla massa lluny, agafarien un taxi.
D’altra banda, molts dels equipaments estan al
centre i és més còmode quedar-s’hi, però hi ha
barris que tenen moltes coses interessants, teatres, com Les Arenes, però que la gent no ho sap
o s’ha d’esforçar per anar-hi. Els polítics haurien
de treballar perquè el ciutadà li agradi allà on viu,
però el ciutadà també ha de fer l’esforç. Terrassa,
crec, és una ciutat que no ens l’acabem de creure.

“La ciutat és qui és,
en bona part, per les
entitats culturals, elles
fan la ciutat”
• Què hi ha de més actiu a la ciutat?
Crec que la cultura té un paper molt important.
És l’oci que ens nodreix l’intel·lecte i és el més necessari. A mi m’ha sorprès la quantitat d’entitats
que hi ha, que creuen en el que fan, que els brillen els ulls quan parlen d’allò que mantenen. I
penses: quina llàstima que això sigui cosa d’uns
quants, no perquè excloguin els altres, sinó perquè no tenen més suport.
Recordo que em van fer Reina dels Innocents, a
la Festa de la Llufa, potser el 2000, no recordo
bé... i vaig pensar: «ostres! Per què han pensat en
mi? Què he fet jo per la cultura popular o per la
ciutat?». Clar que com que era una cara visible de
la TV local i començava a estar a la palestra, feia
el programa de nens, llavors em van portar a la
plaça i de sorpresa em van donar el premi. Jo vaig
pensar que la gent que cobrem de la ciutat, potser
queda una mica dur dir-ho així, ens devem a ella
i li devem el retorn en temps. Cal posar-hi temps,

▪▪ Mariona Tomàs durant l’entrevista a les portes de la ràdio, pati de l’ESCAC

idees, implicació, des del que saps fer...
• Destacaries algun moment en especial?
Una de les festes que no m’agradava gens, perquè
no m’agrada disfressar-me, és el Carnestoltes.
Però el primer acte que vaig fer per TV va ser
Carnestoltes, em volia morir, ens van maquillar
molt, a més no m’agraden les aglomeracions. En
fi, faig la primera pregunta a un que passava, de
què anava disfressat, i s’obre la gavardina i li surt
una polla de porexpan que quasi me la posa a la
boca... no sabia què fer.
Però bé, l’any passat vaig fer el pregó fins i tot,
m’ho va demanar la Mascarada, i tot i les prevencions va ser una de les coses més maques que la
ciutat m’ha donat. Des del balcó de l’Ajuntament,
dient per què m’agrada i per què no m’agrada el
Carnestoltes, però entenent que la ciutat ha de
tenir cabuda per tothom. Em va fer molta il·lusió.
Crec que si la ciutat és qui és, en bona part, per les
entitats culturals, elles fan la ciutat.
• Altres entitats o moviments?
En el moviment veïnal, sindical i altres crec que
hi ha desgast. Així com en el moviment cultural,
per força generacionalment ha anat adaptant-se,
en els altres segueixen les mateixes generacions
que ho van impulsar. Ho dic amb prevenció, ara
generalitzo, però recordo la FAVT, associacions
de comerciants i altres que fa 20 anys parlo sempre amb la mateixa gent.
• Com veus la política?
La veig desgastada en l’àmbit municipal, potser
per efecte dominó. Jo em sento ciutadana del
món des de la meva ciutat. I veig que falta passió
en la política, els polítics són més aviat buròcrates,
administratius, gestors... Tenen idees però passa
per davant la rutina de partit, els anys que porten,
l’agenda administrativa. Crec que són honestos,
però han professionalitzat tant la política...
Crec que cal un canvi, però em costa imaginar
com es governarà la ciutat en tres mesos. No
només pels pactes, sinó perquè no sé si tenen les
idees clares, què volen, qui defensarà què... Però
cal un canvi, com tot a la vida, no crec en els programes de ràdio de 50 anys, per molt de l’Olmo
que sigui, les coses tenen unes dates, cal canviar.
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coses?
La discriminació s’ha de denunciar, la societat ha
de ser-hi. Ho dic des de la posició de mare d’una
nena, falten eines, cal fer una radiografia d’on
som i empoderar els joves, homes i dones, és a dir
la distinció entre homes i dones per una lluita em
molesta perquè són un tot. Crec que a Terrassa
som privilegiades perquè tenim gent que lluita
per les que no lluiten, però tinc la sensació que
no es va més enllà perquè no s’exigeix amb accions contundents. És a dir, l’objectiu ha de ser que
les persones com jo, apàtiques o vagues, ens han
de fer moure, és el gran objectiu, que cadascú es
mogui des del lloc on és.

“Veig que falta passió
en la política, els
polítics són més
aviat administratius,
gestors...”
• I com a periodista?
Terrassa és prou gran perquè n’hi hagi cabuda
per més mitjans, no pot ser que no només hi hagi
el que hi ha. Pot ser que un Malarrassa no tingui
més visibilitat per com està la societat i la comunicació en general, però els mitjans locals tenim
l’obligació d’explicar, de fer pensar, donar eines
perquè la gent decideixi, i això hi és en el vostre
cas. Crec que des d’un mitjà municipal, com és
el que hi treballo, tenim l’obligació de ser arreu
del territori, d’explicar què s’hi fa, per què... posar
noms i cognoms del dia a dia de la ciutat.
I hauríem de volar lliure, sigui qui sigui qui governi. No dic que ara no ho sigui, mai he rebut cap
premissa ni directriu, però cal un treball conjunt
amb objectius i full de ruta, fan falta més unió
de mitjans, col·laboració, siguem un tot cadascú
amb allò seu, no ens podem veure com a contrincants, tenim l’obligació d’explicar què som i què
fem.

• Des de la perspectiva de dona, com veus les
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