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 >La PEPETA es va presentar en una festa al parc de Vallparadís
Les AMPAs i AFAs de Terrassa creen una plataforma  
per defensar l’escola pública i de qualitat

Miquel Gordillo

L es AMPA de les escoles públi-
ques de la ciutat s’han aglutinat 
en una plataforma, per tenir 

«unitat d’acció i solidaritat per fer front 
als reptes que té l’educació pública». 
Així s’expressà en la roda de premsa re-
alitzada el passat 20 de març per part 
de diversos membres de les AMPA 
que hi són representades.

Li han anomenat Pepeta, “amb nom 
de dona”, i a la vegada acrònim de 
Plataforma d’AFAs i AMPAs d’es-
coles públiques de Terrassa. La crea-
ció d’aquesta plataforma prové de les 

inquietuds viscudes a la FaPaC, la 
federació a la qual totes hi pertanyen. 
Són unes 30 associacions de la ciutat 
ara mateix les que han donat suport al 
manifest fundacional de la PEPETA, i 
esperen que s’hi afegeixin a la platafor-
ma la totalitat d’associacions de famí-
lies de les escoles bressol, de primària i 
secundària de la ciutat.

Segons el manifest, l’objectiu de la 
plataforma és coordinar les associaci-
ons de famílies de l’escola pública i de-
fensar un model d’educació universal, 
equitativa, gratuïta, excel·lent, com-
promesa i participativa». En aquest 
sentit, demanen a l’Ajuntament de la 

ciutat i al Departament d’Educació 
de la Generalitat que «caminin plegats 
amb les famílies en la defensa d’aquests 
principis», així com que demostrin la 
seva implicació en la promoció de la 
igualtat d’oportunitats per a tots els 
nens i nenes en el període de preins-
cripció que està a punt de començar.

Reconeixen que la necessitat d’unió 
de les AMPA va néixer igualment a 
partir de la preocupació amb el con-
curs de menjadors que ara fa dos anys 
es va concedir a l’empresa Sehrs. «A 
més ens neguiteja el nou esborrany 
que està preparant la Generalitat sobre 
aquest tema, i que encara no sabem si 
sortirà», va assegurar Damià Hoyos, 
de l’AMPA Bisbat d’Egara, durant la 
roda de premsa.

Assenyalen que volen «interactuar 
amb l’administració i també comptar 
amb la participació de tothom, ja que 
les famílies tenim molt a dir i l’educa-
ció és un problema troncal de tota la 
societat», va expressar la Carmen San 
Miguel.

Pel que fa a la problemàtica de la se-
gregació escolar i que assenyala espe-
cialment la nostra ciutat, es compar-
teix la visió de la FaPaC, que vol dir 
també les crítiques al recent pacte que 
s’ha signat en el Parlament. Malgrat 
no tenir encara un posicionament 
unitari com a Pepeta, el Santi Mo-
reno, pare de l’AMPA Agustí Bartra, 
va assegurar: «veiem que és un tema 
complex d’abordar i que un dels pro-
blemes rau en la doble xarxa d’escola 

JUAN CARLOS LÓPEZ

pública i concertada, i d’això no se 
n’ha parlat prou».

Suport a les reivindicacions de 
l’AMPA Sala i Badrinas: un nou 
edifici i un Institut-Escola

Des de la Pepeta i les associacions 
que la conformen, també es dóna su-
port a les reivindicacions que fa l’AM-
PA de l’escola Sala i Badrinas. Amb 
el lema Stop Barracons, Institut-Escola 
Ja!, l’AMPA ha iniciat un seguit de 
mobilitzacions, «després de 8 anys en 
què ho hem fet de forma diplomàtica 
i cap endins», en paraules de Daniel 
Soto, per «exigir la construcció de 
l’edifici definitiu de l’escola, tot i que 

els nens que acaben ara la primària no 
ho veuran». La previsió per fer el nou 
edifici on s’ubicarà l’escola serà en els 
pròxims 4 anys, segons va informar el 
Conseller d’Ensenyament.

D’altra banda, consideren una ne-
cessitat que es faci un Institut-Escola, 
tot ampliant les línies a secundària, i 
generar més vincle amb el mateix bar-
ri del Segle XX i els barris adjacents. 
«Reivindiquem una escola pública 
digna i de qualitat, així com la tasca 
que realitzen equips docents», ha afe-
git Soto.

L’AMPA va intervenir en el darrer 
Ple municipal perquè aquest els doni 
suport a exigir un calendari d’execu-
ció.

 >Amb l’oposició del sindicat d’ensenyants majoritari, USTEC, i la federació d’AMPAs

Signat el Pacte Contra la Segregació Escolar
Redacció

El passat 18 de març, al 
Parlament de Catalunya, es 
va signar el Pacte Contra la 
Segregació Escolar, resultat 
d’un treball de més de 2 
anys, promogut pel Síndic 
de Greuges de Catalunya, a 
partir de les conclusions dels 
tres informes elaborats per 
aquesta mateixa institució, 
que apunten a la segregació 
com a principal problema 
del sistema educatiu català. 

E ntre les mesures més destaca-
des hi ha: un compromís per 
part de l’administració de no 

derivar la matrícula viva cap als cen-
tres amb complexitat, la lluita contra el 
frau (canvis ficticis d’empadronament 
principalment), la gratuïtat real de les 
places escolars a tot el sistema, noves 
formes per programar l’oferta de pla-
ces i la gestió del procés d’admissió, in-
tentar que els centres més desafavorits 
tinguin el millor professorat, garantir 
instal·lacions en condicions i una ofer-
ta educativa atractiva. Són, en total, 30 
actuacions i 189 mesures concretes. 

Les entitats signants del Pacte són: el 

Departament d’Educació, el Síndic de 
Greuges, gairebé tots els ajuntaments 
de més de 10.000 habitants (també el 
de Terrassa), l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis 
de Catalunya, i les patronals de l’escola 
concertada.

Hi participen també bona part de 
les entitats de la comunitat educativa, 
convidades a adherir-s’hi, i que forma-
ran part de la seva comissió de segui-
ment, coordinada pel Síndic i que està 
previst que es reuneixi cada sis mesos. 
Entre aquestes: l’Associació de Direc-
tius de l’Educació Pública a Catalu-
nya, l’Associació d’Inspectors d’Edu-
cació, el Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats, el Col·legi de Pedagogs, 
Rosa Sensat, la FMRPC, els sindicats 
CCOO, UGT i USOC, les entitats 
de famílies CCAPAC, FAPAES, 
FAPEL i el Col·lectiu d’Escoles con-
tra la Segregació (un grup d’ampas de 
FAPAC de centres d’alta complexitat), 
la Plataforma d’Infància de Catalunya 
(PINCAT), la Taula per la Infància i 
l’Adolescència, entre d’altres, així com 
els grups parlamentaris de Junts per 
Catalunya, ERC, Socialistes i Catalu-
nya en Comú.

El pacte s’ha d’implementar al llarg 
de quatre anys. Com sempre, el pres-
supost per posar fer efectiu el Pla serà 
la pedra de toc. Es considera que per 
poder anar endavant, aquest pressu-
post hauria d’arribar al 6% del PIB. 
Algunes de les mesures, però, no ne-
cessiten recursos addicionals i podrien 
començar a ser implementades sense 
més dilació. Mentrestant, el conseller 

Bargalló creu que després del cicle 
electoral es podrà comptar amb un 
nou pressupost a l’alçada.

Els que no firmen: USTEC, 
FAPAC, CUP, CS i PP

L’eufòria per la signatura va quedar 
deslluïda per la posició contra al Pla 
de dues les entitats de la comunitat 
educativa més importants del país: 
la FAPAC (federació d’AMPAs de 

Catalunya) i el sindicat de profes-
sorat majoritari USTEC. Les dues 
entitats i altres organitzacions com 
la CGT i sindicats d’estudiants, van 
publicar un comunicat conjunt in-
formant dels motius de la seva opo-
sició: afirmen que s’està «negociant» 
amb un dret fonamental, que l’acord 
només beneficia a l’escola concerta-
da i, en definitiva, que les mesures 
no seran eficaces. Denuncien que les 
administracions públiques col·labo-

ren a mantenir la segregació quan 
financen els centres concertats.

Tampoc es van sumar al Pacte, per 
diferents motius, els grups parla-
mentaris de la CUP (que coincideix 
amb els arguments del comunicat 
citat abans), Cs i el PP. Dels 121 
municipis que hi ha a Catalunya 
amb més de 10.000 habitants, no-
més dos han rebutjat signar el Pac-
te: Esplugues de Llobregat i Mont-
roig del Camp.

 ▪ Imatge del Pacte Nacional contra la Segregació Escolar

 ▪ Imatge de la festa organitzada per la PEPETA,  
el passat diumenge 24 de març al Parc de Vallparadís.

PARLAMENT DE CATALUNYA
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 >La presidenta de la FAVT i de l’AV de Les Carbonelles denuncia l’estat de la neteja 

“Som pocs, però volem dignitat, perquè paguem 
impostos com tothom a la ciutat”
Dolores Lledó  
Presidenta AP. Torrent de  
Les Carbonelles

H i ha una dita molt espanyola 
que sempre em deia el meu 
pare, un senyor recte i treba-

llador que es guanyava a pols cada cèn-
tim de la seva petita nòmina: “Quien 
no llora no mama”. 

Ben cert és, i realment moltes vega-
des el nostre problema és aquest, que 
callem i esperem de bona fe que els qui 
han de posar remei a moltes situacions 
injustes, facin alguna cosa.

Però no, amb els anys i l’experiència 
et vas adonant que la paciència i el bo-
nisme s’acaben i que tu mateixa acabes 
fins als nassos de què ens tractin com a 
ciutadans de tercera.

Parlo com a presidenta de la meva 
entitat, l’Associació de propietaris del 
Torrent de Les Carbonelles. Però po-
dria parlar com a veïna de Les Mar-
tines o també com a veïna de Can Pa-
let de Vista Alegre, el cas és el mateix 
en molts aspectes concrets, tot i que 
després, inclús entre els uns i els altres, 
hi trobem algunes diferències.

Com a exemple, una gota: el tema 
dels residus. Ens uneixen les mateixes 
queixes, una recollida defectuosa, insu-
ficients contenidors, problemes greus 
per l’acumulació de poda, neteja…

I sobretot, l’afartament per un tracte 
injust respecte als barris del cor de la 
ciutat. Ho hem de dir alt i clar perquè 
ja n’hi ha prou d’aquest color. L’extra-
radi del districte IV també existeix, 
senyores i senyors de l’ajuntament.  És 
evident que tots els barris de la nostra 
estimada ciutat es mereixen millorar, 
en això sempre ens trobaran recolzant 
als altres barris, perquè la nostra quei-
xa és amb els polítics que any rere any 
es riuen dels nostres barris en la cara. 
Es riuen de les Carbonelles i es riuen 
de les Martines. Sento dir-ho però és 
així. Portem un llastre que NO hem 
demanat, des dels anys en què es va 
urbanitzar Les Martines i misterio-
sament, bona part dels diners que hi 
havien destinats a aquesta, es van es-
fumar,  i la tan esperada urbanització 
va acabar sent un batiburrillo d’irre-
gularitats, carrers mal fets i manca de 
materials en altres. Perquè ja estem 
farts d’aquest color, potser hauríem de 
començar a tocar els nassos, per exem-

ple podríem fer-ho amb l’accessibilitat. 
Encreuem els dits perquè MAI algú 
dels molts cotxes i camions que baixen 
pel carrer Mas de Canet (que conti-
nuen baixant en peregrinació sense 
permís) no tinguin un accident, encre-
uem-los perquè cap veïna o veí que va 
caminant pels carrers no sigui víctima 
d’un accident per culpa de la velocitat 
dels vehicles i la manca de voreres.

Encreuem els dits, perquè si arriba 
aquest dia, ja sabem a qui hem de re-
clamar, al nostre estimat ajuntament 
que tant inverteix i pensa en la millora 
del nostre barri.

Però tornem als residus, perquè si 
anem al tema de l’autobús i la línia 12, 
millor ens posem a plorar directament 
i ens tallem les venes (ens sentim ciu-
tadans de tercera que només comp-
tem per pagar impostos). Residus: les 
imatges adjuntes a l’article són el dia a 
dia nostre, s’acumulen dies i dies fins a 
sumar setmanes sense ser recollits. La 
neteja dels carrers, millor ens oblidem; 
vam demanar una paperera a la recent-
ment actualitzada (per fi) placeta dels 
somnis, denegada. Sembla que per al-

gunes coses som barri residencial i per 
altres som una simple urbanització, 
segons convé.

La poda, continuem patint greu-
ment  aquesta casuística sense soluci-
ons; no tenim contenidors de reciclat-
ge d’oli. La quantitat de contenidors i 
la seva distribució al barri són insufi-
cients (només cal veure les imatges), 
perquè d’altre manera no s’entén a on 
és el problema perquè estiguin així de 
col·lapsats.

Com pot ser que els contenidors 
estiguin habitualment així? Crec que 
tenim un problema, el nostre barri ja 
està cansat de bones paraules i de ser 
utilitzat com a part d’una imatge de 
millora en la recollida de residus, que 
no és veritat. Hem assistit regularment 
a la Taula de Residus fins que hem dit 
prou. Amb nosaltres que no hi comp-
tin si no ens donen fets, les paraules ja 
sobren.

Em venen molt a mà dues frases ex-
tretes de la web www.terrassa.cat so-
bre residus: “¡Necesitamos tu colabo-
ración para mantener una ciudad más 
limpia!”, “¿Qué puedo hacer si detecto 

algún ciudadano o actividad que no 
respeta la normativa?”

Quina col·laboració tenim per part del 
nostre ajuntament per tenir el nostre 
barri mínimament net en 
la zona de contenidors?

I els que han de nete-
jar les nostres zones de 
contenidors, respecten 
la normativa i la recu-
llen quan han de fer-ho? 
Perquè ja està bé d’aplica-
cions per enviar incidèn-
cies, amb els mateixos 
recursos de sempre, com 
es pretén solucionar res 
de res?

“Teléfono de la limpi-
eza 900720135”.  Tru-
quem  moltes vegades, 
però els contenidors 
continuen plens i des-
bordant dies i dies, acu-
mulant brutícia i donant 
una imatge lamentable i 
degradant. 

A aquestes alçades de 
document, ja no ens que-

den ganes de parlar de la línia 12 de l’au-
tobús, però ho hem de fer perquè tot-
hom sàpiga quina és la situació d’aquesta 
línia. Les Martines i les Carbonelles es-
tem farts de la discriminació que patim 
quant a parades i horaris, sembla que 
qui viu aquí, no té dret a agafar l’autobús 
en un horari normal. Juntament amb 
Can Palet de Vista Alegre hem intentat 
que els nostres polítics i tècnics ampliïn 
parades (encara que siguin virtuals i a 
demanda) perquè es pugui donar millor 
servei als nostres veïnats. Ens tornem a 
trobar amb la negativa, una vegada i l’al-
tra a aquesta ampliació, sempre el tema 
econòmic.

La situació global i continuada en te-
mes tan sensible com aquests ens han 
fet dir prou. 

Com a presidenta, dono veu al meu 
barri, les Carbonelles, deixant constàn-
cia de la indignació i cansament que 
tenim. I puc dir que les meves paraules 
són molt suaus comparades amb les 
què dirien les veïnes i veïns als dirigents 
si els tinguessin davant i les actuacions 
que voldrien portar a terme per fer-se 
escoltar.  Som pocs però volem dignitat, 
perquè paguem impostos com tothom 
a la ciutat i volem els mateixos serveis.  
Més fets i més compromís amb els pro-
blemes de sempre, si us plau, senyors 
regidors, serem pocs però mereixem 
respecte, la nostra paciència s’ha acabat!

Dolores Lledó 
Presidenta FAVT

S eria bo fer una mirada de futur 
a la nostra ciutat, una mirada 
desproveïda d’interessos polí-

tics i econòmics, des de la visió de la 
ciutadania i les necessitats que tenim, 
recordant que si la gent viu moderada-
ment satisfeta, també es beneficiaran 
els altres actors involucrats.

Des d’aquesta visió crítica que ha 
d’acompanyar-nos sempre per millo-
rar en tots els àmbits de la nostra vida, 
faig aquesta reflexió sobre la ciutat que 
volem pel futur i que a dia d’avui no 
tenim, des de l’apunt de les línies més 
importants a analitzar i que creiem es 
necessari millorar:

    • Nova mirada als espais públics, 
regeneració i reurbanització d’espais i 
infraestructures, així com de les moltes 
fàbriques abandonades, per rehabilitar 
i crear espais per aglutinar el món cul-
tural i social de la ciutat, des de l’acces-
sibilitat com a base  i pilar sine qua non.
    • Es fa necessari adaptar el POUM 
als nous temps, millorar el model urbà 
i potenciar la mobilitat sostenible, re-
dissenyant la xarxa d’autobusos (amb 
moltes deficiències en el servei i ho-
raris), i apostant de forma clara per la 
construcció en termini de l’estació oest 
al barri de La Maurina.
    • Continuar recolzant als col·lectius 
socials de Terrassa que treballen per la 
construcció de residències públiques i 
posar-se al davant d’aquesta reivindi-

cació fins a aconseguir-la.
    • Abordar també la neteja de la Riera 
del Palau sense més dilacions.
    • Reflexionar sobre quin pla de residus 
necessita de veritat aquesta ciutat, segons 
la tipologia de la diversitat de barris  i com 
implantar-ho sense dilacions.
    • Defensar l’escola pública i lluitar 
contra la segregació escolar.

Aquestes són algunes de les moltes 
línies d’actuació a les quals una ciutat 
com Terrassa ha de donar resposta, 
sense oblidar-nos d’altres tant o més 
importants com la salut pública o l’ha-
bitatge social . Hi ha molt treball a fer i 
poc temps per l’autocomplacència, de-
manem als dirigents polítics presents i 
futurs que escoltin i actuïn, en alguns 
temes comencem a anar-hi tard.

La ciutat que volem 
i (a dia d’avui) no tenim

 ▪ Imatges quotidianes de l’estat del punts de recollida de les escombraries a Les Carbonelles.
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A ra comença el període de preinscripcions esco-
lars, i la majoria de famílies comencen a patir el 
mal de buscar la millor escola per les seves filles i 

fills. Això es repeteix cada any i el resultat es veu a la co-
missió de garanties d’admissió (CGA), una comissió dins 
de l’oficina municipal d’escolarització (OME). Aquesta 
comissió està formada per l’administració (que és qui la 
gestiona), representants d’escola pública i concertada, tant 
de docents i directius com de famílies.

Aquest passat curs m’ha tocat a mi representar a les fa-
mílies de l’escola pública per un conveni que l’adminis-
tració té amb la FAPAC (Federació d’AMPAS-AFAS de 
Catalunya) on està federada l’ AFA on estic associat.

En aquesta comissió es veu com les famílies ens deixem 
portar pels prejudicis i les pors que ens envolten en una 
realitat tant canviant com diversa. Moltes famílies creuen 
que l’elecció de centre és el més important per a l’educació 
del seu fill/a, i a poc a poc alguns centres reben menys ins-
cripcions i d’altres s’aglutinen en centres “de suposat èxit 
educatiu” on de veritat creiem que tindrà una millor edu-
cació. I tot això provoca un treball manual al CGA on s’ha 
de determinar d’una manera, a parer meu, poc ortodoxa, 
anar reomplint els centres que han tingut poca demanda 
amb els que han tingut molta. Aquesta circumstància es 
dóna pràcticament als centres exclusivament públics.

Els criteris per assignar són obvis i, per tant, fàcils de 
consensuar per les representants de la Comissió: si dema-
na pública donar pública, i si pot ser, a prop del domicili. 
Mirant sempre l’ordre de llista i l’ordre de segones i terce-
res opcions. Si demana concertada, el mateix. D’aquesta 
manera les primeres reunions després de les inscripcions 
són maratonianes per consolidar la graella de sortida del 
curs al setembre.

Un cop revisat i escolaritzades les inscripcions vaig co-
mençar a veure les primeres dades d’interès. L’oferta a 
Terrassa és aproximadament del 55% de plaça d’escola 
pública i del 45% d’escola concertada. I en les preinscrip-
cions s’observava com les places de públiques s’omplien 
ràpidament, i moltes concertades es quedaven amb una 
ràtio baixa.

La primera petita sorpresa va ser la matrícula fora de 
termini. Aquesta esdevé d’aquells infants que pels mo-

tius que sigui (no van matricular al seu moment o aca-
ben d’arribar a la ciutat abans de setembre) han efectuat 
la demanda d’escolarització. Aquestes reunions que es 
fan abans de començar el curs, són les que comencen a 
evidenciar la manca de places a l’escola pública, ja que a 
partir d’aquí, gairebé tota la demanda és pública i l’ofer-
ta que resta és bàsicament a l’escola concertada. A partir 
d’aquí, comença la matrícula viva (l’alumnat que arriba un 
cop començat el curs) i escolaritzar alumnat a Terrassa 
es converteix en un mal de cap per la comissió, sobretot 
per les que considerem que totes les famílies hauríem de 
tindre opcions de plaça pública a prop de casa.

A segons quines zones de Terrassa els centres públics 
estan al límit que estipula la LEC (Llei d’educació) en 
qüestió de ràtio i l’única sortida per l’alumnat que arriba 
és anar a concertada o a pública molt més lluny de casa. 
D’aquesta manera s’han derivat un considerable nombre 
de famílies a l’escola concertada havent-hi demanat pla-
ça pública, amb un teòric informe que explica que l’han 
d’escolaritzar sense l’exigència de les “Quotes voluntàries”. 
M’agradaria saber si l’administració estipula alguna mena 
de protocol per informar aquestes famílies dels seus drets 
d’escolarització sense l’obligació de pagar cap quota vo-
luntària, i quins perjudicis tindria aquesta família si deci-
deixen no pagar aquesta quota voluntària.

Aquests fets donen debat dins de la comissió en dues 
perspectives. La majoria pensava que a Terrassa hi ha 
massificació des de la perspectiva que hi ha molt alum-
nat, hi ha d’altres que pensem que a Terrassa hi ha dèficit 
d’estructura pública per escolaritzar la demanda existent 
i la probable matrícula viva previsible a causa de la rea-
litat social que ens trobem. Tot això em porta aquestes 
preguntes al cap: és Terrassa ciutat d’acollida?, i si volem 
ser d’acollida, quina mena d’acollida volem fer, inclusiva o 
segregadora?

És a dir, que parlar de construir escoles és com un debat 
místic. Si amb aquest panorama parles de dèficit d’estruc-
tura física i per tant humana (més docents), entre com-
petències municipals (cedir el terreny) i competències de 
la Generalitat (decidir construir escoles i ofertes de més 
places públiques), a la conclusió que he arribat és que ha 
d’existir una mena de Déu de les escoles que és qui deci-

deix com i quan es construeixen escoles.
Aquest Déu de les escoles ningú l’ha vist ni el podrà 

veure mai. És aquell que anomenen quan diuen “això no és 
de competència nostra, no podem fer res”. I les escoles que 
hi ha són les que ja ha decidit Ell. I ningú sap quan deci-
dirà construir altra escola. Ni si serà pública o concertada. 
I nosaltres no podem fer res més que acceptar la infraes-
tructura que hi ha, agrupar-nos si cal i donar les gràcies.

Després parlaran de segregació, com si això no tingués 
res a veure, o d’alumnat amb necessitats especials, com 
si una ràtio de 20-21 fos igual que una de 26-27-28, o 
bolets, o mig grup més amb suposats recursos on les ma-
teixes direccions de centres públics es queixen del fet que 
arriben tard i malament i insuficient. Però ningú vol par-
lar de construir escoles. Hem d’esperar el miracle.

Doncs, anant més enllà, crec que potser podríem trobar 
la forma de contactar amb aquest ésser místic que fa es-
coles. Potser podríem fer-li arribar un missatge, com una 
mena d’oració o ritual. Pot ser, des de Terrassa el podrí-
em fer arribar, per mitjà de les preinscripcions, que volem 
més escoles públiques. Pot ser, si les famílies ens adonem 
que el que fa la qualitat d’una escola és la participació de 
la mateixa família. Que l’elecció de centre és només el 
principi d’una aventura que comença, com és educar una 
filla o fill, i la interacció de les famílies amb la comunitat 
educativa i l’entorn d’una forma oberta i col·laborativa és 
el millor context per educar.

Si ens adonem que l’educació ha de ser una prioritat tant 
per l’administració com per les famílies, potser compar-
tim això amb qui té por perquè encara no sap quina es-
cola triar. Si a les pròximes preinscripcions amb allò que 
demanen fem veure que volem una escola pública gratuïta 
de qualitat i inclusiva, pot ser que aquest ser misteriós, 
aquest místic personatge s’assabenti que nosaltres, les per-
sones que l’hem creat li demanem que construeixi més 
escoles públiques a Terrassa. Li demanem que ens doni 
aquells espais i recursos que necessitem per anar cons-
truint un món cada cop millor per tota la infància i per 
totes les persones. Demana pública a les tres opcions per-
què ens escolti. Matricula a l’escola pública, a la de prop 
de casa o la que convingui per mobilitat, participa en la 
comunitat educativa, aquesta és la millor opció.

Preinscripcions, a la pública o a la concertada?
Santi Moreno

Membre de l’AMPA Agustí Bartra

A quatre setmanes
Miquel Mallafré

É s difícil guanyar una certa dis-
tància per poder valorar freda-
ment la situació actual, però ho 

intentaré. La primera esquerda contra 
aquest règim agònic va produir-se 
quan va sorgir el 15-M, la segona, 
l’entrada de Podemos i la definitiva, la 
“qüestió catalana” i l’aplicació del 155 
per part del bipartidisme PP-PSOE, 
reforçat per Cs. Ara amb l’aparició d’un 
nou malson en forma de partit nazi, és 
l’oliva que faltava al Dry Martini.

Com deia Gramsci: “El vell món 
es mor. El nou triga a aparèixer. I en 
aquest clarobscur sorgeixen els mons-
tres”. Tota aquesta decidida voluntat 
de defensa de les llibertats i drets de 
molta gent que uneix a independen-
tistes i no independentistes, no pararà 
així com així. La dreta nacionalcatòlica 
espanyolista ha donat un cop d’Estat 
que en aquests moments afecta de ma-
nera directa a Catalunya, però aquest 
només serà el primer pas de les últimes 
agonies del Règim del 78 que, de re-
truc acabarà colpejant a la resta de po-
bles de la Península.

Un partit residual a Catalunya (PP), 
corrupte fins al moll de l’os, no pot fer-
se amb el Govern, la policia, els mitjans 
de comunicació i de tot el poder, sense 
passar per les urnes. No es pot tolerar, 
ni els independentistes ni els que no ho 
són, tothom estarà unit en defensa de 
Catalunya i quan arribin les eleccions, 

ja es passarà comptes amb qui s’hagi 
de passar. Però mentre aquestes no ar-
riben, Catalunya està sota aquest cop 
dels tres partits “unidos por España” 
amb l’ajut inestimable del PSOE.

No podran aplicar res del que dis-
senyen. El mastegot que rebrà el Rè-
gim del 78 a Catalunya serà dels que 
marcaran època. Un fet com aquest 
és difícil de tolerar. L’estil polític que 
utilitzen és barroer, tronat, xona, par-
len per la gent amb serioses patologies 
d’ignorància, disfressen tot el que fan, 
no diuen mai el que pensen, ja que és 
la manera de reduir els drets de tota la 
ciutadania, ho han fet des del primer 
dia que van enganxar el poder. Tot ho 
basen en les amenaces i les mentides, 
l’ús de la violència i la imposició del 
pensament únic, aquest és el seu ideari.

L’Estat de les Autonomies ha estat 
l’objectiu del neofranquisme i els seus 
aliats. En resum els piròmans que 
van portar l’Estatut al Constitucional 
s’autoerigeixen com els tirans que regi-
ran Catalunya, on els partits que ells 
representen, el que se’n diu pintar, no 
pinten gaire. Això sí, em veig a venir 
una vegada més que els somnis dels 
polítics seran un malson per a tots no-
saltres.

La pregunta que es fa tothom (jo 
segur) és: Què passarà? La campanya 
electoral com a tal, és del tot inútil. Per 
què? Doncs perquè cap de les parts 

vol parlar amb l’altre o amb ningú, ara 
l’únic que importa, l’únic que interessa 
és anar a votar. La màxima del príncep 
de Salina, aquella de canviar-ho tot 
perquè tot continuï igual, sembla que 
és la que imperarà.

Els no independentistes, amb la nova 
falange nazi, recolliran els desastres 
dels grans partits. L’avantatge, és que 
voldran estar a tot arreu i no estaran 
enlloc. A Catalunya, els partits feixis-
tes no poden guanyar massa batalles 
(ells ja li posen “empenyo”), com a bons 
espanyolistes rancis els importa una 
merda, aquí no tenen ni el seu electo-
rat ni els seus vots.

D’una manera diferent tenim els que 
papallonegen al voltant de Podemos, 
aquests pagaran el preu de la seva am-
bigüitat i indefinició. Tot aquest mer-
cat persa on ens portarà? Doncs molt 
senzill, on som ara, on sempre hem 
estat, en aquella mena de viatge al·lu-
cinant on s’haurà de parlar i negociar.

Això és el que succeeix quan els polí-
tics no resolen els problemes, o no fan 
els deures quan els han de fer, és llavors 
quan ens retornen els problemes a no-
saltres els ciutadans per veure si així els 
podem resoldre.

Conclusió? El mal és irreparable i es 
perd una quantitat de temps indecent. 
Per què la ciutadania somnia, en canvi 
els polítics ronquen? Què pot sortir 
malament?
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Gaudí més enllà de Barcelona

Naus industrials, criptes, cellers, 
jardins... La imaginació de l’ar-
quitecte Antoni Gaudí no tenia 
aturador i l’aplicava a qualsevol 
repte que se li proposés, sempre 
amb el seu segell inconfusible. 
Un segle més tard tenim la sort 
de poder-la gaudir (valgui la re-
dundància) a diferents indrets 
de la demarcació de Barcelona, 
més enllà de la capital. Fem un 
recorregut per les obres del 
geni. Ens acompanyes? 

Cripta de la Colònia Güell
Gaudí havia d’encarregar-se 
de tota l’església de la Colònia 
Güell, a Santa Coloma de Cer-
velló. Però la mort de l’empresari 
Eusebi Güell va fer que només 
la cripta, magnífica i Patrimoni 
de la Humanitat, acabés portant 
la signatura gaudiniana. Alçada 
entre 1908 i 1914, cada colum-

na de la cripta és diferent, i el 
conjunt funciona com un rellotge 
de sol per la llum que es filtra a 
través dels vitralls amb forma de 
pinya. El mobiliari que hi trobem 
també és de Gaudí.

Nau Gaudí
El que es considera el primer edi-
fici de Gaudí el trobem a Mataró. 
Es tracta d’una sala de blanqueig 
industrial que va fer per a la So-
ciedad Cooperativa Obrera Ma-
taronense entre el 1878 i el 1883 
i que destaca per l’ús dels arcs 
parabòlics que més endavant 
utilitzaria a tantes altres construc-
cions. En l’actualitat, la batejada 
com a Nau Gaudí és un espai 
d’art en què s’exposen principal-
ment obres de la Col·lecció Lluís 
Bassat. A l’exterior es conserven 
unes curioses latrines, també 
amb el segell de l’arquitecte.

Jardins Artigas
En aquest espai encantador de 
l’any 1906 i situat als afores de 
La Pobla de Lillet, pedres, aigua 
i vegetació juguen i es combinen 
de manera elegant, i creen at-
mosferes diverses, des de ponts 
fins a escultures i coves artifici-
als. Un racó bucòlic al que con-
vé arribar-s’hi dalt del Tren del 
Ciment.

Primer Misteri de Glòria
El camí a la Santa Cova de 
Montserrat és un autèntic mu-
seu a l’aire lliure. Molts artistes 
de renom hi varen deixar obra 
seva, formant l’anomenat Rosari 
Monumental de Montserrat. A 
Antoni Gaudí correspon la idea i 
execució parcial del Primer Mis-
teri de Glòria (1907-1916), on 
també trobem escultures de Jo-

Redacció DIBA

sep Llimona, Jeroni Martorell i 
Dionís Renart.  

Celler Güell
Aquestes dues edificacions, 
celler i habitatge del porter, 
situades a Sitges i enllestides 
l’any 1901, presenten trets ple-
nament gaudinians, tot i que 
alguns autors posen en dubte 
l’autoria d’Antoni Gaudí, i en tot 
cas en seria coautor junt amb el 
seu ajudant i deixeble Francesc 
Berenguer. El celler destaca per 
ser tot de pedra i de perfil trian-
gular. L’edifici acull actualment un 
restaurant.

  · A La Pobla de Lillet encara 
hi pots trobar una altra obra del 
genial arquitecte: el Xalet del 
Catllaràs.  

► Cripta Güell | @Gonzalo Sanguinetti, Diputació de Barcelona

► La Pobla de Lillet - Jardins Artigas | Albert Miró (Diba)
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 >Sílvia Invers i Albert Llargués, candidates 3 i 6 de Terrassa per la República

“Els problemes bàsics són els produïts per la desigualtat”
Pep Valenzuela

Terrassa per la República-Pri-
màries Catalunya ha fet, fins 
al moment, el procés de con-

fecció de la llista de candidates més 
obert, participatiu i democràtic dels 
que es tenen dades. Sense estructura 
de partit darrere i encara mirant el 
futur sense massa prejudicis, només 
amb l’objectiu de fer la república ca-
talana, tot i que fins avui sense pro-
grama més concret, Primàries acon-
seguí la inscripció de 1.500 persones 
al procés i elegí, el passat 2 de febrer, 
els primers 14 noms de la llista a les 
eleccions municipals del pròxim 26 
de maig. 

Entre aquests noms, hi ha la Síl-
via Invers, assessora energètica, que 
va ser la segona més votada, però 
consta a la llista com a tercera, per 
respectar l’acord de fer una llista 
combinant dona i home, i l’Albert 
Llargués, psicòleg social i professor, 
que ocupa el número sis. La Pepi 
Oller, coneguda militant i activista a 
la ciutat, és la cap de llista.

Primàries Catalunya, promoguda a 
partir de la proposta del professor i 
periodista Jordi Graupera, es plante-
ja rescatar els mitjans, no només els 
objectius. Per això, a partir d’un ob-
jectiu principal, la República Cata-
lana, animar un procés participatiu, 
obert i democràtic de construcció de 
les candidatures i els programes en 
els municipis.

“No podem criticar 
el que està fent 

la banca amb els 
desnonaments i, 

des de l’ajuntament 
republicà, seguir 
tractant la banca 

de la mateixa 
manera que l’estan 
tractant ara, sense 

tenir en compte 
aquesta seva manca 

de sensibilitat 
absoluta”

Així és que l’Albert Llargués afirma 
que «Primàries és una oportunitat 
de donar temps i mètode per fer una 
unitat estratègica cap a la República 
Catalana, l’objectiu és fer una ciutat 
republicana en una República Cata-
lana. És l’essència de Primàries, ser 
fidels al mandat de l’1-O. I la segona, 
que aquesta unitat estratègica no es 
faci des de dalt sinó des de les bases, 
que ningú no la patrimonialitzi».

• Bé, però era una proposta per 
unificar l’independentisme i ara 
és una candidatura més...
A.Ll.: Sí, era una proposta ober-

ta on podia haver-hi tothom. Aquí 
Terrassa, PDeCat, ERC i CUP ho 
van rebutjar i només Solidaritat per 
la Independència (SI) i Demòcra-
tes han participat. Ho han fet sense 

quotes ni cap preferència, igual que 
tothom, amb llistes absolutament 
obertes, la gent va poder votar qui va 
voler i l’ordre que tenim a la llista és 
el que ha decidit la ciutadania.

• Per què no van voler entrar en 
un procés tan obert així?
Sílvia Invers (S.I.): La CUP consi-

derava que no hi havia un programa 
prou definit i així no sabien com ens 
podíem situar. El PDeCat tenia la 
seva manera de veure, un acord entre 
organitzacions, de com podien arri-
bar a participar i no ho tenien clar. 
ERC ja fa temps que va decidir tam-
bé la seva estratègia particular.

• Com a candidatura municipal, 
quines són les vostres propostes?
A.Ll.: A banda dels objectius ge-

nèrics: una ciutat republicana en un 
país republicà; nosaltres tenim tres 
eixos, un és el de democràcia i par-
ticipació, un ajuntament obert, amb 
referèndums, iniciatives normatives 
locals... tot el que sigui participació.

Un segon eix, és tot el tema de 
drets socials: educació, habitatge, 
sanitat. I un tercer eix, una nova eco-
nomia. Perquè entenem que el siste-
ma tal com està muntat està al servei 
del capital i no de les persones, i això 
s’ha de canviar. I això es concreta en 
què no podem criticar el que està 
fent la banca amb els desnonaments 
i, des de l’ajuntament republicà, se-
guir tractant la banca de la mateixa 
manera que l’estan tractant ara, sen-
se tenir en compte aquesta manca de 
sensibilitat absoluta respecte a tots 
els problemes socials. És un principi 
de coherència entre el que volem fer 
i com ho fem. El fi i els mitjans han 
d’estar en sintonia, si no acabarem 
fent el mateix que altres partits.

• Quin balanç del govern i la situa-
ció actual a Terrassa?
S.I.: el que està clar és que els pro-

blemes més conflictius que té Ter-
rassa no s’estan solucionant, com els 
desnonaments i la pobresa energèti-
ca... Els mecanismes de participació 
ciutadana són molt formals, al final 
amb poca participació. La gent que 
hi va no se sent ni tan sols escoltada.

Els problemes no sabem si els po-
drem solucionar o no tots. De vega-
des, n’hi ha posicions contradictòri-
es en relació a aquests problemes i 
solucions, però cal per sobre de tot 
fer participar la ciutadania, comuni-
car-li la solució trobada i els recursos 
a utilitzar.

• Quins altres problemes?
A.Ll.: Els problemes bàsics són els 

que vénen derivats de la desigualtat. 
Som conscients que en el marc ac-
tual de l’Estat espanyol, econòmic, 
legislatiu... els problemes que té la 
gent no tenen solució. A nosaltres 
no ens agrada que ens enredin ni 
enredar ningú, ho tenim molt clar. 
Això, però, no vol dir que hi ha coses 
que es poden fer i no s’estan fent.

El que vivim a Terrassa és la fi de 
40 anys, com arreu del país, durant 
els quals s’han fet les coses de la 
manera que no s’havien de fer i les 
volem canviar. Tot té a veure amb 
la desigualtat. Hem marcat aquests 
tres eixos, dels tres el de drets socials 
és sagnant i les persones que estan 
en vulnerabilitat és el que més ens 
preocupa. No pot ser que encara no 
s’hagi resolt el problema de la gent 
que viu al carrer. 

El tema dels desnonaments, no en-
tenem que des de l’Ajuntament no 
es pugui reclamar als bancs aquest 
mínim de sensibilitat social. El pro-
blema és el dels habitatges buits i de 
les màfies que en fan negoci enmig 
d’aquesta situació, que és un proble-
ma greu. La ciutadania ho sap i la 
policia en sap prou, al capdavall es 
passen moltes hores al carrer.

“Els problemes més 
conflictius que té 

Terrassa no s’estan 
solucionant, com 
els desnonaments 

i la pobresa 
energètica... Els 

mecanismes 
de participació 

ciutadana són molt 
formals”

• Quina organització teniu?
S.I.: Des que ens vam presentar 

estem fent esforços en organit-
zar-nos, en establir bases ideològi-
ques. Ara ja sortirem, immediata-
ment, al carrer, ens organitzem per 
això, amb l’objectiu d’agafar totes les 
inquietuds de la ciutadania. A par-
tir d’aquí nosaltres podrem establir 
una sèrie de temes que vertebrin el 
programa.

• Ja teniu una base social, com 
demostra l’afiliació i la votació 
del 2 de febrer, tot i que ni les 
candidates us coneixíeu i esteu 
fent tot des de zero. És prou per 
mobilitzar i impulsar la candi-
datura a l’Ajuntament?
A.Ll.: Som un equip en construc-

ció. De les 1.500 persones registra-
des moltes no van participar en la 
votació, altres es van enregistrar a 

última hora. Potser optaran per vo-
tar altres opcions. Dependrà molt 
de com vagi durant aquests mesos. 
Però hi ha base. Amb una doble 
dimensió: per un cantó, sectorial, 
amb els eixos citats i una quarta 
base que és la planificació urbanísti-
ca i territori, que és fonamental a la 
ciutat, perquè d’aquí deriven molts 
altres problemes, com la segregació 
social i escolar.

Després, hi ha l’eix territorial, i ja 
estem treballant en la implantació a 
tots els barris de la ciutat.

• La gent de Primàries, n’hi ha 
de tots els sectors i moviments 
socials?
S.I.: Sí, no és una candidatura 

desconnectada del món. Estem 
confeccionant la llista per poder 
ser encara més pluridisciplinaris i 
transversals. Hi ha gent que ve del 
sindicalisme, com l’Albert; jo es-
tic en economia social i solidària, 
tenim gent que actua en el món 
educatiu, també gent del moviment 
veïnal, universitat, arquitectura, sa-
nitat pública, informàtica...

• Imagineu resultats electorals?
A.Ll.: Les previsions inicials ens 

situaven en uns 10.000 vots, que 
seria un bon punt de partida. Però 
l’objectiu principal no és electoral, 
el projecte anirà endavant perquè 
volem qüestionar com s’han estat 
fent les coses. Per exemple, el man-
dat de l’1-O, qui és que pot convo-
car o desconvocar a la gent per de-
cidir si es fa o no una DUI, això ho 
hauria de dir la gent, que és la que 
va fer el referèndum, aquestes de-
cisions no les poden prendre unes 
cúpules aïllades, les ha de prendre 
la ciutadania.

• Per què millor votar Primàries?
A.Ll.: Hi ha una majoria que creu 

que estem en un moment clau de 
canvi de règim, cap a un de republi-
cà. En l’àmbit de ciutat no sembla 
que hi hagi massa crítica com per 
fer un canvi de sistema econòmic, 
tot i que alguns sí que estem per 
aquest canvi. Llavors, recollim uns 
vots diferents d’altres opcions.

Nosaltres creiem, com Confuci, 
que cal escoltar les persones, però 
mirar el que fan. Primàries és la 
candidatura millor perquè tenim un 
compromís amb ser conseqüents 
molt gran. A veure, concretament, 
podem confiar que farà república 
gent que no és capaç de penjar una 
pancarta quan s’ha aprovat per un 
Ple municipal? Pensem que sense 
desobediència no hi haurà repúbli-
ca.

S.I.: La base és tenir en compte 
la societat, l’objectiu és definir el 
programa que s’ajusti als problemes 
de la gent i fer tots els esforços per 
portar-lo endavant, això està per 
sobre de tot. Després, si porta més 
o menys vots, ja veurem, però pri-
mer fer tot per elaborar el progra-
ma a partir de les necessitats de la 
ciutadania.

“Som gent de 
tots els àmbits: 

sindicalisme, 
economia social i 
solidària i altres”

• A diferència d’altres candi-
datures, vosaltres heu vingut 
dues persones a l’entrevista, i 
cap és la cap de llista...
A.Ll.: Això marca la diferèn-

cia de Primàries. Ens repartim la 
feina. Una persona va treure més 
vots, la Pepi Oller, per tant va nú-
mero 1, però no volem reproduir 
estructures jeràrquiques i ens 
anem repartint la feina i ens ho 
anem combinant.

Insistint en les diferències, faria 
una cita d’en Ferhat Abbas, dels 
revolucionaris de la independèn-
cia d’Algèria, que deia: «hem de 
confiar en el poble, fins i tot si 
s’equivoqués, aquest error tindria 
conseqüències menys greus que 
el fet de posar-li un morrió i una 
camisa de força. El poble es me-
reix quelcom millor que aquesta 
suprema injúria».

 ▪ Albert i Sílvia al Parc del Nord durant l’entrevista PV
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El Ple aprova el concurs de  
serveis d’ajuda a domicili 
Les intervencions ciutadanes marquen cada cop més el debat plenari.

El debat i la controvèrsia suscitada va acabar arribant 
al ple municipal de març. Unes setmanes de polèmi-
ca que ha acompanyat al periòdic, provocada aquesta 
per la decisió de l’equip de govern de no deixar distri-
buir el Malarrassa en els centres cívics i casals que són 
de titularitat i gestió municipal. Així s’havia fet durant 
els més de quatre anys que aquesta publicació surt 
al carrer. Ara, i un cop tombat aquest veto temporal, 
ho tornarà a fer, presumiblement, a partir de l’edició 
actual. El Ple de l’Ajuntament confirmà, per 14 vots 
a favor (CUP, ERC-MES, TeC i PDeCAT) i 13 en 
contra (PSC, C’s i PP), que es pugui tornar a distri-
buir en equipaments municipals el Malarrassa.

Va ser el passat 22 de febrer quan es va saber de la 
decisió del govern de no deixar distribuir el periòdic 
en els centres cívics i equipaments municipals, a tra-
vés de les persones que en fan la distribució de forma 
habitual, sense haver rebut cap notificació ni avís pre-
vi. En el seu moment, a través de les xarxes socials, la 
decisió va ser justificada pel regidor Javi García, com 
una mesura per endreçar els espais municipals, tot 
al·legant que no hi cap tota publicació de distribució 
gratuïta, i convidava a deixar “un o dos exemplars” de 
Malarrassa a manera de consulta.

En Marc Medina de la CUP, grup que va presentar 
la proposta de resolució, llegí la mateixa i recordà que 
el darrer Ple municipal del mes de febrer va aprovar 
per unanimitat el nou Pla Estratègic d’Economia 
Social i Solidària. Tenint en compte que Malarras-
sa és una cooperativa de treball, recordà que el Pla 
«contempla com a objectiu bàsic enfortir les empre-
ses i entitats de l’ESS». Medina assenyalà que aquest 

veto xoca frontalment amb els objectius del Pla de 
promoure les iniciatives cooperatives, i que per tant 
suposa «un dret que el consistori no n’hauria de posar 
entrebancs ni qüestionar-ho».

Pep Forn, per part d’ERC-MES, titllà la decisió de 
«despropòsit», tot afegint que els equipaments mu-
nicipals «han d’estar al servei de la ciutadania i de les 
seves entitats, i no de l’equip de govern». En la mateixa 
línia, Xavi Martínez (TeC) es mostrà sorprès d’una 
decisió presa d’un mes per l’altre, després de més de 
quatre anys de distribució normal, i qüestionà l’argu-
ment de l’equip de govern de falta d’espais. «No anem 
sobrats de mitjans de comunicació escrits en la nos-
tra ciutat, Malarrassa n’és l’únic gratuït, l’ajuntament 
hauria de potenciar que hi hagi més mitjans», afirmà 
Martínez. 

Sense explicacions al veto que s’havia imposat

Per part dels socialistes Javi García, a qui s’apunta 
com a responsable com a regidor d’Estructura Ter-
ritorial i Districtes, de la decisió que ara ha quedat 
suspesa, rebutjà l’expressió de censura expressada per 
l’oposició. «Sí que es pot trobar el Malarrassa en els 
equipaments cívics, com a lloc de consulta». 

Finalment, però, no es van explicitar els motius con-
crets, malgrat que durant el Ple es demanaren explica-
cions, i que en cap cas s’havia arribat a comunicar als 
responsables del periòdic. Més enllà de defensar-se, 
García aprofità per recriminar als grups que s’adheri-
ren al suport a Malarrassa que «van ser vostès qui es 
van carregar el ‘Visquem’ a principis del mandat».

Malarrassa tornarà a trobar-se en 
els centres cívics i casals municipals

Miquel Gordillo

A rribem al tram final de le-
gislatura, i el penúltim ple 
municipal d’aquesta, celebrat 

a finals de març, tornà a estar carregat 
d’acords, donat que sembla que corre 
pressa per tancar temes. 

Una de les qüestions, el Ple donà 
llum verda al concurs per adjudicar els 
serveis bàsics d’ajuda a domicili i d’aju-
da a la higiene de la llar (SAD).  I es 
va fer sense massa oposició. La CUP 
es posicionà en contra de que el servei 
continuï sent externalitzat, i aposten 
per la municipalització del SAD, «un 
contracte gran de 7,1 milions d’euros», 
que segons el regidor Marc Medina, si 
fos municipal, «els sobrecostos es po-
drien destinar a la millora del sistema i 
de les condicions de les treballadores». 
Apuntà el regidor de la CUP que hi 
ha «grans empreses que estan obtenint 
benefici de l’explotació de les dones en 
les cures», i considera «molt greu que 
l’Ajuntament ho estigui fomentant».

S’acabaren abstenint TeC i ERC-
MES, de forma que facilitaren que el 
tràmit s’aprovés. Aquest darrer grup 
defensà que el servei segueixi tenint un 
control públic; «en el contracte hi ha 
millores evidents, però és cert que hem 
perdut un any», apuntà Isaac Albert.

Un altre dels acords assolits, aprovar 
inicialment el Reglament d’Organitza-
ció i Funcionament del Consell Mu-
nicipal de Seguretat. De nou, la CUP 
mostrà duresa en un tema que resulta 
molt sensible: «per què vol l’Ajunta-
ment tenir un reglament en matèria de 
seguretat, si durant tota la legislatura 
han governat d’esquenes al consistori 

en aquest tema?», manifestà Medina, 
en referència a la denúncia que la poli-
cia va fer en el seu moment a l’anterior 
regidora de la CUP, Maria Sirvent, a 
la vegada que recriminà que no s’hagin 
celebrat les jornades de debat sobre se-
guretat ciutadana que el mateix ple fa 
dos anys  va aprovar que es realitzessin.

Un altre reglament municipal apro-
vat va ser el d’Igualtat de Gèneres. 
Aquest reglament “reconeix la catego-
ria home dona i també aposta per fer 
una mirada més ampla del concepte 
de gènere, que inclogui la diversitat 
sexual i de gènere”, exposà la regidora 
del PSC Gracia García. Només el PP 
s’abstingué.

Durant el ple es donà pas, en l’apartat 
de la participació d’entitats, a explicar 
la situació de l’escola Sala i Badrinas: 
«Som 300 famílies de l’AMPA de 
l’única escola que queda a Terrassa 
amb barracons», llegí Jessica C. Sa-
duskie durant la intervenció. Les de-
mandes de mares i pares són clares: 
que per fi es planifiqui allò que en nou 
anys de vida de l’escola no s’ha fet, con-
dicions dignes per als infants, i conti-
nuïtat al projecte educatiu de l’escola. 
L’AMPA exigeix a l’Ajuntament de 
Terrassa que emplaci la Generalitat 
a un compromís clar per construir la 
nova escola, juntament amb un calen-
dari de planificació i execució.

L’alcalde Alfredo Vega reconegué que 
hi ha hagut manca de planificació, tot 
i recordar que la construcció de l’escola 
no és competència de l’Ajuntament. Pel 
que fa a la demanda de l’Institut-Esco-
la, tornà a refredar l’AMPA amb el seu 
posicionament: «tenen tot el dret a de-
fensar el seu projecte educatiu, però no 

podem fer planificacions amb mirades 
a un sol centre sense mirar l’entorn», 
en referència a la «capacitat d’absorció 
dels nens i nenes a l’ESO i en forma-
ció professional». Assenyalà Vega que 
això «és l’essència del pacte de la lluita 
contra la segregació».

Denunciar la transmisogínia

El Comitè de Vaga Feminista tam-
bé intervingué en el Ple per denun-
ciar que, el dia 8 de març, quan un 
centenar de persones marxaven per 
manifestar-se, «a l’autopista C-58 hi 
havia preparat un fort dispositiu po-
licial dels Mossos d’Esquadra», i que 
foren «retingudes a l’alçada dels jut-
jats, amb un ús desproporcionat de 
la força; hi van haver càrregues amb 
porres, ferides, ús d’un llenguatge 
paternalista, i episodis de transmiso-
gínia, dient-li, amb pronom masculí, 
“identificadle y cogedlo”». Afegiren 
que els Mossos «ens van prendre una 
motxilla i un mòbil que no van retor-
nar, ens van catalogar d’histèriques». 

A més d’aquests fets, el Comitè de 
Vaga denuncia un menyspreu a la 
concentració que va tenir lloc al mig-
dia. «No hem vist declaracions dels 
partits per denunciar-ho»; per això, 
plantejaren demandes recollides 
també en una proposta de resolució 
que presentava TeC: formació real 
dels cossos en matèria LGTBI, tal 
com diu la llei de la Generalitat, que 
l’Ajuntament autoanomenat Terras-
sa Feminista es posicioni amb les 
companyes agredides, i que l’Ajun-
tament reconegui la transmisogínia.

La intervenció del col·lectiu pro-

vocà una picabaralla dialèctica que 
esquitxava els diferens moviments 
feministes implicats. Mentre la re-
gidora Gracia Garcia lamentà «que 
veieu que no es va donar importància 
als fets, no va ser així», Anna Rius 
(TeC) afirmà: “és habitual aques-
ta actuació policial”, i recriminà a 
l’Ajuntament que posés en dubte que 
hi hagi partes d’agressió, com es va fer 
per part de la Regidoria”. I continuà: 
“aquest comunicat parla d’elles con-
tra nosaltres, i va ser rebutjat per part 
de dones que són de la Comissió, i 
va causar que membres del col·lectiu 

Habitatge, ingressos mínims i 
subministraments bàsics destaquen a 
la memòria de la Síndica de 2018

La memòria d’activitats de la Síndica Municipal de Greuges correspo-
nent a l’any 2018 contempla l’inventari de totes les seves intervencions i 
actuacions. «Hem defensat els drets humans a la ciutat, de les persones 
que viuen a la ciutat, hi treballen o estan de pas», segons paraules d’Isabel 
Marquès durant el Ple. Les principals problemàtiques que observa la Sín-
dica es refereixen a la vulneració de drets socials: d’habitatge, del dret a uns 
ingressos mínims, a una vida independent, i als subministrament bàsics. 
680 consultes que no han generat cap tipus d’expedient, persones que han 
vingut a preguntar i necessitaven una escolta. A mode de resum, durant 
l’any la Síndica municipal ha tramitat 932 greuges (104 derivats al Síndic 
de Catalunya), la major part referits a la manca d’una resposta per obtenir 
la renda garantida de ciutadania a persones que realment la necessiten. 67 
greuges s’han resolt en favor del ciutadà, i 28 s’han resolt desfavorablement, 
són casos en què l’Ajuntament ha tingut la raó. Quant a gènere, han estat 
141 dones i 8 homes atesos, a més d’11 entitats.

Entre les actuacions d’ofici emeses per la Síndica el 2018, en total sis, hi 
ha la de fomentar un model de policia de proximitat i cívica amb menors; 
una altra en defensa de la Renda garantida de ciutadania, així com la referi-
da a regular les condicions d’ús al carrer de vehicles personal, que es reflec-
teix en l’ordenança de patinets elèctrics. Una altra actuació de la Síndica va 
ser donar suport al model escola inclusiva de l’escola Crespinell per tal que 
aquesta s’ubiqui en un espai adequat.

També s’està tramitant la de crear un servei de neteja que netegi pintades 
de les façanes, així com l’actuació en defensa de l’interès superior de l’infant. 

A banda de la participació a fins 189 actes i visites, la Síndica ha signat 
dos convenis de col·laboració  amb les entitats Prou Barreres i la FAVT.

LGTBI l’abandonessin”.
A Gracia García (PSC) no li va 

agradar que Rius digués que la Co-
missió municipal no funciona, i re-
cordà que hi són representades di-
verses entitats de dones.

Per la seva banda, Carme Labò-
ria (ERC-MES) assenyalà que «el 
debat que vam tenir a l’anterior ple 
deixa palès que queda molta feina 
per fer». Tot recordant que la bret-
xa salarial, a Catalunya, arriba a ser 
un 23% menys que els homes, i que 
les pensions per a dones són un 38% 
més baixes.

Una auditoria per conèixer millor  
com es fan els pressupostos 

El grup d’ERC-MES planteja realitzar una auditoria dels pressupostos 
municipals. Es va aprovar, atès que s’havia transaccionat amb l’equip de 
govern. Albert es referí a la inèrcia que cada any suposa tenir «un pres-
supost compromès des de fa anys, i n’acabem discutint sobre 15 milions 
d’euros d’un pressupost total de 200 milions. En paraules del regidor, «això 
ens porta a un col·lapse econòmic i social, ja que el municipi no pot incre-
mentar el benestar del ciutadà». La proposta, auditar el pressupost, i fer 
més partícip a la ciutadania perquè s’entengui, i així «alliberar partides per 
destinar-les a altres necessitats». Per a Xavi Matilla (TeC) és una bona 
proposta, els pressupostos no són números només, sinó idees, i apuntà que 
es queda curta, cal auditar com es governa la ciutat».
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 >Entrevista amb Alfredo Vega, candidat del PSC a la reelecció com alcalde

“El ‘totxo’ ha deixat un gran problema d’habitatge”

• La legislatura ha estat convulsa...
Ha estat un mandat difícil a tot arreu, sense govern a la Generalitat i un a 

Madrid que semblava que governava contra Catalunya i el municipalisme. 
A Terrassa més dolorós perquè hi ha persones a la presó i l’exili molt repre-
sentatives i volgudes a la ciutat.

Al PSC s’ha passat un procés, i a Terrassa l’alcalde i 5 més van deixar go-
vern i partit. Una situació traumàtica. Quan jo em vaig veure en la situació 
de, com a portaveu, assumir l’alcaldia... segurament tothom pensava que hi 
hauria un canvi de govern, però no hi va haver acord. 

Al final les situacions difícils la gent s’ho pensa i curiosament vaig ser alcal-
de. Ha sigut difícil. Vaig haver de muntar un equip, amb persones d’una llis-
ta que jo no havia confeccionat, jo era el número 8. Tanmateix, hem tingut 
visió col·lectiva de què calia anar endavant, aprovant pressupostos, que no és 
poca cosa. És un mèrit col·lectiu, del govern i de l’oposició que ha tingut la 
capacitat de posar l’interès de la ciutat pel davant.

• Fas una avaluació positiva del mandat?
Hem gestionat una situació complexa. Però ara cal una nova etapa, per-

què la ciutat té capacitat, té projectes i pot fer-los. Cal obrir nous horitzons. 
Tenim una franja de població que ho ha passat molt malament i encara ho 
passa, i se’ls ha de donar resposta. Hem vist retallada en serveis públics, 
dificultats que moltes vegades no depenen de l’Ajuntament i que hi pot fer 
poc. Cal passar a una política per solucionar problemes de la ciutadania, des 
de la nostra perspectiva d’esquerres.

• El proper Ple sembla que serà més fragmentat que l’actual. Penseu 
en pactes?
Som un partit d’esquerres, sempre hem buscat l’esquerra, però hem fet 

acords amb la dreta també, per governar. Vam oferir als partits d’esquerra 
entrar al govern en diferents ocasions, cadascú ha de donar explicacions. En 
el proper Ple ens podem trobar amb veritables problemes d’articular majo-
ries, la ciutat es pot veure paralitzada.

Però de resultats no m’atreveixo a dir res. Hi ha una radicalització molt 
important, grups que mai haurien pensat que podien tenir representació, en 
aquesta ciutat que és la tercera en població de Catalunya, des de projectes 
personalistes fins a projectes radicals extremistes.
• Creus possible un govern amb en Jordi Ballart?

Penso que cal posar els interessos de la ciutat per damunt de la qüestió 
personal que et pot haver dolgut més o menys, tenim la responsabilitat. 
Seria un pacte difícil, però en política, governi qui governi hi haurà aspectes 
que estaran d’acord, fins i tot grups que pots pensar que estan en les antípo-
des, per tant...

Pep Valenzuela

• Com avalua aquest mandat?
Veníem d’una crisi econòmica com 

no l’havíem viscut. Hem sortit d’aques-
ta crisi molt debilitats, molt marcats 
per les desigualtats, perquè es va aprofi-
tar l’avinentesa per establir una pèrdua 
de drets individuals i col·lectius molt 
importants. Encara tenim un sector 
de població marcat per aquesta preca-
rietat i pèrdua del lloc de treball, hem 
hagut de continuar posant l’accent en 
els temes socials, la principal prioritat 
del mandat. Encara cal que baixi molt 
l’atur, tot i que segur que una part ja 
s’ha convertit en estructural. 

Amb tot, hem consolidat en l’àmbit 
econòmic, perquè tenim molta cultura 
emprenedora a la ciutat, i ha crescut 
l’economia social i solidària (ESS), te-
nim pla estratègic per unanimitat, crec 
que hi ha una oportunitat aquí per 
continuar avançant. El perllongament 
dels FGC ha estat un avenç important 
per la ciutat. Manquen estacions, però 
hi treballem. En transport de super-
fície, hem canviat 25 autobusos que 
s’han modernitzat de manera signifi-
cativa. 

• -A Terrassa hi ha desnonaments 
cada dia.
Cert, en temes socials, veníem d’una 

certa bogeria en el totxo, era un sec-
tor hipertrofiat, que ens ha deixat un 
problema d’habitatge molt complicat, 
tenint molts pisos buits que la banca, 
que era la gran tenidora, està venent 
a grups de grans inversors estrangers 
que ens preocupa de forma significa-
tiva. Encara continua, malgrat l’aposta 
que s’ha fet, ja veurem com acaba per 
aconseguir pisos socials, continua sent 
un problema en la ciutat, com en tota la 
regió metropolitana.

Crec que es va perdre l’oportunitat en 
el tema de les modificacions i ratificació 
del decret sobre el tema. Però també és 
cert que ara comença a haver-hi una 
mica de normativa, que és una de les 
febleses que hem tingut les administra-
cions locals.

• Terrassa ha estat assenyalada com 
a campiona de segregació escolar.
Terrassa, com a ciutat, ha tingut un 

creixement i això ha atapeït un sistema 
que no s’havia planificat suficientment 
bé i ha provocat problemes com segre-
gació, que crec que des de l’any passat i 
aquest estem intentant reconduir.

• La municipalització de l’aigua ha 
estat un punt positiu?
Efectivament, un tema important, 

molt positiu. A més, hi haurà una 
supervisió molt participativa a través de 
l’Observatori social. A més de la gestió, 
jo penso que la mirada pública tindrà 
una visió sobretot mediambiental. 

No he trobat cap altre ajuntament 
de les nostres dimensions que tin-
gui una gestió directa de serveis com 
aquest. Això de vegades es minimitza. 
I no tenim més perquè no ens podem 
desentendre de la llei d’estabilitat pres-
supostària, hem perdut molta auto-

nomia, no podem decidir ni sobre els 
nostres recursos. Una limitació que ens 
ha marcat tot el mandat, incapacitat 
de decidir sobre els propis recursos, és 
molt fort això.

• L’aigua, però, no era un objectiu de 
programa...
En el PSC els temes d’aigua eren de-

cisió de cada agrupació local. Nosaltres 
no vam concórrer a les eleccions de 
manera decidida per la gestió directa, 
altres forces sí. Després vam decidir 
apostar. Al congrés del PSC del 2016 
vaig presentar una moció a favor de la 
gestió pública a Terrassa. Segurament 
va ser un canvi significatiu, al mateix 
temps que s’ha fet de la manera que 
possible. Ara, crec que està ben orien-
tat: visió pública, control ciutadà...

• Es tanca el mandat amb un proble-
ma greu amb els  residus i recollida 
d’escombraries, i la sortida de la 
FAVT de la Taula...
Com altres serveis, aquest va quedar 

tocat per la crisi econòmica i les traves 
legals que limiten la despesa. Des del 
2015 vam analitzar 3 aspectes impor-
tants d’un servei que no estava i segu-
rament encara no està a l’altura: una 
manca de recursos significatius, sobre-
tot si compares amb ciutats similars 
a la nostra; aquí s’ha fet un esforç en 
despesa i dotació, 5,2 milions en des-
pesa corrent i més uns 2,5 milions d’in-
versions, amb la introducció de 3 línies 
de recollida lateral; i s’estan recuperant 
recursos humans.

“Terrassa, com a 
ciutat, ha tingut 
un creixement i 

això ha atapeït un 
sistema que no 

s’havia planificat 
suficientment bé i ha 
provocat problemes 
com la segregació.”

Segon element, organitzar els recursos 
de forma més eficient. Aquí s’està acabant 
ara una avaluació de llocs de treball, del 
que es fa, per millorar organització. Ter-
cer element, el comportament de la ciu-
tadania, el civisme. Hem incrementat les 
inspeccions. Les multes s’han multiplicat, 
però la ciutat no està com deuria, trobo 
molt incivisme.

• Per què s’ha trencat el diàleg amb el 
moviment veïnal?
Penso que tots podem ser més eficients, 

podem fer millor. Però aixecar-se de les 
taules no crec que sigui la millor mane-
ra. És decisió lliure i respecto, però dic 
que estem treballant amb ganes i dins de 
molts paràmetres legals. Demano refle-
xió, la voluntat política hi és, però reconec 

que es podia fer millor, caldria mantenir 
el diàleg.

• Transport autobusos?
Ja s’està treballant el plec.

• -Falta el concurs de neteja, i el de 
menjadors ha donat problemes, 
quan hi ha les clàusules socials apro-
vades fa anys.
Les tenim i apliquem en totes les licita-

cions.

• Però les condicions de neteja i men-
jadors s’han degradat en els darrers 
anys, per exemple canviant el con-
tracte de fix a fix discontinu, obligant 
a parar un mes a l’any perdent diners 
i cotitzacions i perdent diners d’un 
eventual atur.
El perill dels concursos és que després 

les empreses ens portin al tribunal de 
contractació pública, que no està a l’al-
tura de les expectatives i ens bloqueja a 
tots els ajuntaments grans. Això és cada 
vegada més delicat, les empreses lluiten i 
et fiquen en una espiral que et pot para-
litzar contractes fins a 6 anys.

Dels menjadors, el problema va ser 
que l’empresa va presentar un acord 
amb els treballadors. Aquest venia del 
mandat anterior, estava fet amb visió 
molt social, però de vegades tu inicies un 
concurs amb unes expectatives i després 
els resultats són els que són, no els que 
tu volies. Però ja no pots dir no m’agrada 
l’empresa. Les 500 beques de menjador 
que van oferir van ser decisives dins la 
normativa, tot i que en l’organització 
del servei era una de les empreses pitjor 
puntuades.

El servei de neteja d’instal·lacions mu-
nicipals serà de gestió indirecta, però 
tindrà les clàusules socials que apliquem 
i que en el seu dia van ser un avenç.

• L’experiència de l’aigua podria ser 
una referència, un horitzó?
A la totalitat de serveis penso que és 

molt difícil, perquè també s’ha de buscar 
l’eficiència i de vegades no tot és possible. 
Penso que és una via, però s’ha de mirar 
en cada cas mirar la manera de fer millor. 
Amb visió de justícia social, tota la gent 
que treballa en el sector públic ha de 
tenir unes condicions dignes, l’Admi-
nistració ha de ser referent.

Actual alcalde, l’Alfredo Vega no ho tenia com a objec-
tiu. De família immigrant vinguda de l’Aragó, va treballar 
i estudiar, «com feia tothom de la meva època», Magisteri, 
Geografia i Història. Dedicat a l’educació 25 anys, 21 en la 
direcció d’un centre educatiu, el 2007 va  acceptar entrar a la 
política, «ara, per circumstàncies especials, estic com alcalde 
i com a candidat el PSC».

Legislatura traumàtica, 
però superada

 ▪ L’alcalde Vega entrevistat per Malarrassa MG

“Segurament tothom pensava que hi 
hauria un canvi de govern, però no hi va 

haver l’acord necessari.”
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 >Xavi Matilla, cap de llista de Terrassa en Comú 

“La ciutat està en una situació crítica. Canviar és urgent”
Arquitecte-urbanista, en 
Xavi Matilla repeteix com 
a candidat a l’alcaldia per 
l’organització Terrassa en 
Comú (TeC) a les eleccions 
de maig. Fa un balanç molt 
negatiu del govern del PSC, 
alhora que valora molt el fet 
que hi hagi una «oposició 
d’esquerres» als governs 
d’en Ballart, primer, i d’en 
Vega després. «El vaixell 
no s’ha enfonsat, però està 
parat. La ciutat necessita 
sortir d’aquesta situació, el 
govern no té ni la capacitat 
ni l’equip», sentencia.
 
 
Pep Valenzuela

• Com veus la ciutat al final de la le-
gislatura?
Després de 4 anys la ciutat està en 

una situació crítica, en molts aspectes. 
Hem vist coses que mai hauríem pen-
sat. Primer, vam veure un PSC sense 
escrúpols pactant amb la dreta que 
històricament havia estat la seva adver-
sària, per mantenir cadires. Van optar 
per pactar amb CiU per evitar que hi 
hagués el canvi. D’altra banda, un PDe-
Cat disposat a pactar el que sigui per 
tocar poder. Dos anys i mig després, el 
mateix PDeCat, encara que sortint del 
Govern, va impedir el canvi.

“S’ha de fer un 
nou POUM, 
però cal fixar 

clarament les bases 
programàtiques. 

Equilibri, 
desenvolupament 
econòmic, actitud 
feminista en tota 

la política són 
eixos de cap a on 
s’hauria d’anar. 

La construcció no 
és millora per a 

tothom.”
Un dels problemes que expressa de 

forma més evident la incapacitat del 
PSC és el de la neteja. Amb problemes 
greus de pressupost i de gestió, en 4 
anys no s’ha fet res per solucionar-lo. 
També s’ha vist la incapacitat per 
desenvolupar projectes com l’Anella 
Verda, malgrat l’ampli consens. Per 
abordar revisions de planejament ur-
banístic que actualitzessin els plans del 
2003, un POUM que tothom reco-
neix que s’ha de revisar. En aquests 4 
anys això s’hauria pogut revisar, i veure 

la proporció de sol per indústria i per 
habitatge, per exemple.

No només no s’ha revisat sinó que 
ara el PSC torna a apostar pel mo-
del de la bombolla immobiliària, com 
mostren algues modificacions recents. 
La ciutat no hauria de créixer tant en 
termes residencials, calen mecanismes 
per reequilibrar amb activitat econò-
mica, indústria, equipaments, serveis, 
parcs...

• Això té conseqüències en la segre-
gació urbana i també escolar.
Sí. En aquest mandat ha esclatat la 

problemàtica de la segregació, que ara 
veiem com es converteix en conflictes 
determinats. Reflexe clar d’una lògica 
de la desigualtat, la ciutat és cada cop 
més desigual, hi ha barris que cada cop 
estan pitjor, els serveis i l’espai públic 
per determinades activitats estan en 
pitjors condicions i oportunitats.

L’esport és un espai que demostra que 
la ciutat està pitjor. És cert que hi ha 
una manca d’instal·lacions i retard en 
inversions que s’havien de fer; però el 
problema és l’accés. En aquesta ciutat 
l’esport s’ha convertit en una activitat 
que, si no pots pagar la quota d’un 
club, no pots fer-la. Caldria recuperar 
la lògica de què l’esport és un dret i que 
l’ajuntament fes polítiques públiques 
d’esport i activitat física perquè tothom 
ho pogués fer sense haver de patir els 
preus, facilitant l’accés.

• Dibuixes una ciutat en molt mal 
estat
És tot un conjunt d’aspectes que 

dibuixen una imatge decadent de la 
ciutat, d’incapacitat, de manca de pro-
jecte, d’idees... el que ha primat ha es-
tat mantenir el poder, per mantenir-lo 
sense que això es fonamentés en cap 
projecte. Van construint un relat ofici-
al triomfalista, però està buit. Darrere 
totes aquestes dites ciutats: feminista, 
universitària i altres... hi ha molt poc 
contingut. 

Una altra cosa és que hi ha moltes en-
titats fent feina, però el que no pot fer 
l’Ajuntament és deixar que les entitats 
vagin fent, que fan bé i molt, cal anar 
més enllà, i aquí és on veiem que l’Ajun-
tament es conforma que la ciutat tingui 
una inèrcia pròpia i no té la voluntat ni 
la capacitat d’incidir.

• Creus que això ha incidit en la crisi 
viscuda pel PSC?
En aquest mandat hem vist el tren-

cament, primer, del pacte amb CiU i, 
després, la sortida de Ballart i 5 regi-
dores. El primer mostra que darrere 
d’aquell pacte no hi havia un projecte 
sòlid de ciutat. El segon, que el PSC 
no ha tingut capacitat de renovar-se. 
Amb Ballart, com a altres municipis, 
van intentar un relleu generacional i no 
ha funcionat. La presència de l’Alfredo 
Vega, amb tot el respecte personal, sig-
nifica un partit que va marxa enrere.

El pitjor és que Terrassa ha quedat 
aïllada. En altre moment, hi havia la 
capacitat d’establir xarxa amb altres 
municipis i institucions, però ara, sen-
se projectes, sembla que estigui aïllada. 
El debat sobre els vallessos i sobre la 
relació amb els municipis de l’àrea me-
tropolitana ha demostrat la solitud de 
Vega.

• La municipalització de l’aigua ha 
estat un èxit?
Ha estat molt positiva, evidentment. 

Però cal recordar que a l’inici de man-
dat no hi havia una majoria al Ple, i si 
s’ha aconseguit és, primer, mèrit de la 

Taula de l’Aigua, la societat civil.
Un altre factor determinant pel canvi 

del PSC ha estat el fet que hi havia una 
onada més ampla, amb altres munici-
pis i moviments socials, com Aigua és 
Vida, que havien posat sobre la taula 
el tema. I finalment, i últim, la majo-
ria política al Ple. Ha estat una mostra 
de com fer política, que participar i fer 
part de moviments socials pot tenir 
conseqüències positives, també en l’ad-
ministració.

• Com valores la feina que heu fet 
com a TeC?
La feina feta des de l’oposició, no no-

més Tec, ha estat molt positiva. Hem fet 
oposició d’esquerres al PSC, progressis-
ta i alternativa. L’hem desemmascarat. 
Hem pogut veure que el PSC no és tan 
d’esquerres ni tan progre com li agrada 
presentar-se, hem vist com afavoreix 
determinats poders de la ciutat.

Des de l’oposició hem aconseguit 
petits grans canvis, fent propostes, de-
manant dades, preguntant... Crec que 
la dinàmica de l’oposició ha canviat 
aquest ajuntament, els grups de l’es-
querra hem tingut una actitud activa i 
positiva, constructiva sense perdre de 
vista la crítica. Hem millorat qüestions 
de transparència, participació, poden 
semblar coses petites però són passes 
per canviar.

“En aquesta ciutat 
l’esport s’ha convertit 
en una activitat que, 
si no pots pagar la 
quota d’un club, no 

pots fer-la”

• Aquí cal enquadrar la vostra parti-
cipació en la Comissió Estratègica 
amb el PSC?
La Comissió d’Estratègia crec que és 

un element més, però hi ha hagut altres. 
No té un fruit en polítiques concretes, 
però ha deixat un document que cre-
iem que és molt bo per a tothom, per 
a la ciutat.

Cal destacar que quan es trencà el 
Govern, si la ciutat no es va enfonsar, i 
ho dic perquè el senyor Vega s’ha posat 
els mèrits, jo crec que va ser per l’opo-
sició. Si l’oposició hagués fet l’oposició 
destructiva que altres grups han fet, per 
exemple a l’ajuntament de Barcelona, 
aquest ajuntament haguera acabat ma-
lament.

• Com valores les possibilitats que va 
obrir aquesta crisi?
Era una situació similar a l’inici de 

mandat. Hi havia un acord amb ERC 
i CUP, i necessitàvem els vots de CiU, 
que demanaven entrar a govern i tenir 
càrrecs. CiU va impedir el canvi al prin-
cipi, i aquesta segona vegada, amb tota 
la credibilitat perduda, també.

• Què planteja TeC en la campanya 
per fer una nova majoria?
El problema clau de la ciutat és la desi-

gualtat, això no pot esperar més. Aques-
ta ciutat ha de trencar el tabú de reco-
nèixer que hi ha barris pitjors que altres. 
El PSC ha fet un discurs triomfalista, 
crec que també ERC, però sí que hi ha 
diferència entre barris. Cal assumir-ho i 
treballar-ho, és l’eix fonamental. 

I cal atacar-la per dues vies: l’econòmi-
ca, amb desenvolupament i ocupació. 
Els ajuntaments no tenen competèn-
cies importants en aquest àmbit, però 
poden treballar perquè el desenvolupa-
ment de la ciutat sigui fèrtil, i amb altres 
administracions i amb l’àmbit privat, 
treballant molt la formació de les tre-

balladores de l’Ajuntament i en general.
Després, innovació. Hem aprovat el 

pla estratègic de l’economia social i so-
lidària (ESS). Això no hauria de que-
dar una vegada més en una marca i un 
document, hi ha molt recorregut per 
avançar.

També cal innovar quan parlem de 
ciutat feminista. Ha de tenir caràcter 
molt transversal, la ciutat que cuida la 
seva gent, recuperant el sentit original 
de ciutat, el mite clàssic de la lloba ro-
mana. Té molts aspectes: amable amb 
els infants i amb totes les persones, els 
serveis que presta la ciutat, no només 
Serveis Socials, també en àmbits com 
la salut, encara que no tingui compe-
tències.

• El pròxim mandat hauria de ser el 
del nou POUM?
Clar, però cal fixar clarament les bases 

programàtiques. Equilibri, desenvolu-
pament econòmic, actitud feminista en 
tota la política són eixos cap a on s’hau-
ria d’anar. La construcció no és millora 
per a tothom.

“El PSC no ha tingut 
capacitat de renovar-
se. Amb Ballart, com 
en altres municipis, 

van intentar un 
relleu generacional i 
no ha funcionat. La 

presència de l’Alfredo 
Vega, amb tot el 

respecte personal, 
significa un partit 

que va marxa enrere.”
• Teniu previsió de resultats?

El que ens diuen és que el context és 
molt agitat. Però tenim percepcions 
positives. Creiem que la ciutat vol un 
relleu, i això es constata. S’ha esgotat 
un període. Terrassa necessita un nou 
projecte progressista alternatiu al PSC. 
El quadre, però, serà de més fragmenta-
ció i igualtat entre els que treguin més 
resultats.

• I aliances possibles?
No posaré línies vermelles amb el 

PSC. Arribat el moment, s’ha de parlar 
de polítiques concretes. Però, i ho dic 
amb rotunditat, no seria convenient que 
el PSC tornés a portar l’alcaldia. De Ba-
llart, que competirà principalment amb 
el PSC, valoro que hagi adoptat alguns 
dels postulats que ja teníem alguns el 
2015, quan vam dir que el PSC era una 
màquina més preocupada per mantenir 
el poder que dels problemes de la ciu-
tat, responent a interessos econòmics de 
pocs.

Per la nostra part estem optimistes, 
per la feina i experiència adquirida, hem 
conegut la ciutat. Després, TeC ha cres-
cut bé, en nombre i forma organitzativa, 
amb lògica de candidatura ciutadanista. 
Estem oberts a tothom, però defensant 
el concepte de confluència i no de suma 
de sigles i identitats. Respectem altres 
opcions, però creiem que no és el més 
convenient.

 ▪ Matilla repeteix com a cap de llista.  CEDIDA PER TeC
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 >Marc Medina i Maria Cardona, una llista coral de la CUP

«Sense presència i mobilització al carrer,  
no hagués estat possible municipalitzar l’aigua»
Miquel Gordillo

C onversem amb les dues pri-
meres candidates de la llista 
de la CUP per a les eleccions 

a l’Ajuntament de Terrassa. Marc Me-
dina (29 anys), de formació enginyer 
industrial i professor de secundària, 
exerceix de regidor a l’Ajuntament 
des de fa un i escaig. La segona a la 
llista és la Maria Cardona (34 anys), 
nascuda a Eivissa, fa sis anys que viu 
a Terrassa, i treballa a una llibreria in-
dependent, a més de ser militant de 
col·lectius feministes de la ciutat.

• La CUP va entrar aquesta le-
gislatura per primera vegada al 
consistori com una candidatura 
municipalista i assembleària, com 
valoreu la vostra presència?

Marc: Ho valorem sempre positiva-
ment, partint de la base de què les 
institucions no són la primera trin-
xera, són una eina. Va ser interessant 
que hi entréssim i poséssim sobre la 
taula les nostres posicions polítiques. 
Amb una persona regidora hem fet 
molta feina en 4 anys, i hem situat 
alguns elements que no havien es-
tat sobre la taula: l’economia social i 
solidària, a la qual que no se li havia 
donat prou importància, canviar els 
models de participació...

• Com és la participació que es pro-
jecta des de l’àmbit institucional?

Marc: Hi ha una retòrica i un sim-
bolisme que a l’hora de la veritat, 
no s’acompanya d’una participació 
real i material. Ho veiem perquè les 
entitats ciutadanes sovint no senten 
com a seus els espais de participació 
municipals proposats, ja que no hi ha 
vinculació amb les decisions políti-
ques.

• Quins avenços heu vist respecte 
al tema?
Maria: Els moviments feministes de 

la ciutat estan molt més presents en la 
política institucional. Sí que ens hem 
trobat la voluntat de fer el gest de cara 
la ciutadania, la institució vol tenir un 
discurs feminista, però la pràctica no 
ho és tant, la qual cosa és bastant con-
tradictòria. S’han aconseguit cosetes 
però queda bastant per fer. Jo estic 
contenta perquè de les cinc primeres 
persones de la llista, tres són dones, 
l’assemblea de la CUP ha entès molt 
bé que no és possible fer política sense 
tenir en compte el feminisme del car-
rer, i que marqui el ritme de la políti-
ca. El que em sap greu és que això no 
sigui generalitzat a altres partits.

Marc: Es parla de Ciutat Feminis-
ta, però si et mires els pressupostos 
anuals, el percentatge que es destina 
a perspectiva de gènere encara és irri-
sori. Si no hi ha recursos públics, les 
polítiques aprovades en matèria femi-
nista no es podran executar.

• Quines altres mancances veieu a 
Terrassa?
Marc: Una problemàtica essencial 

és l’habitatge. Tenim milers de famí-
lies apuntades al registre d’habitatges 
de protecció oficial, i milers de pisos 
buits per altra banda. Parlem d’entre 
4 i 5 desnonaments al dia durant el 
2018 en una ciutat com Terrassa!

No s’ha aconseguit abordar de for-
ma real el problema de la segregació 
escolar, i fins que no va difondre’s l’in-

forme del Síndic, semblava que no era 
per tant. Es comencen a fer tímides 
mesures però és un problema gravís-
sim. Respecte al pacte nacional que 
s’acaba d’anunciar, subscrivim el que 
diu entre d’altres el sindicat USTEC 
majoritari de professors: que el pacte 
no ataca l’arrel del problema, afavoreix 
l’escola concertada, i la triple xarxa 
existent: d’escola concertada, escola 
pública segregada i no segregada. El 
que cal és apostar per l’escola pública 
i destinar-hi recursos, si es destina un 
2% PIB a l’educació pública en lloc del 
6% recomanat, tornem al de sempre: 
tot queda en el terreny del simbòlic.

Observem com les polítiques ur-
banístiques sempre van per sobre de 
les relacionades amb la protecció del 
medi ambient; des del 2003 es va re-
classificant una gran quantitat de ter-
reny que era rústic, per tant ens anem 
menjant el nostre entorn natural. De 
forma contradictòria, el Pla de l’Ane-
lla Verda encara no s’ha aprovat i en 
canvi ens trobem contínues modifica-
cions del POUM que afavoreixen els 
promotors immobiliaris i construir 
més pisos.

“Les entitats 
no senten seus 

els espais de 
participació 

proposats, ja que 
no hi ha vinculació 
amb les decisions 

polítiques”.
Maria: També cal que treballem per 

un nou model policial. Ho hem estat 
debatent prou en aquests anys, do-
nat que des de col·lectius feministes 
i LGTB, entre d’altres, estem trobant 
un model de policia poc democràtic, 
racista, amb un ús desproporcionat 
de la força, i això també ho veiem com 
un problema. 

• Gràcies en part a la CUP s’ha mu-
nicipalitzat el servei d’aigua, com 
valoreu el procés que ha culminat 
amb una nova empresa pública 
que ho gestiona?
Marc: Ha estat la gran victòria de 

la legislatura. Ho dúiem al programa 
nosaltres i també TeC i ERC. Però 
sobretot ha estat possible gràcies a 
la Taula de l’Aigua, que ha estat un 
actor fonamental. Hem vist com en 
el moment en què es qüestionen els 
interessos econòmics de la ciutat, sen-
se la presència i mobilització al carrer 
que ha fet aquesta plataforma, no ha-
gués estat possible. El canvi d’actitud 
del PSC, que no ho portava en el seu 
programa, no s’entén sense aquesta 
pressió ciutadana. Remarquem so-
bretot que s’hagi creat l’Observatori 
de l’Aigua, un òrgan de participació 
ciutadana i de fiscalització és clau per 
tal que l’aigua sigui publica i de totes, 
ja que una empresa pública no asse-
gura que el servei estigui en favor de 
tota la ciutadania. Ho tenim clar, si no 
hi ha la gent al darrere, és impossible 
avançar.

• I quins eixos bàsics plantegeu que 

s’han de treballar?
Maria: aprofundir en l’economia 

social i solidària, per la qual la CUP 
fa una aposta forta. A Terrassa s’ha 
fet molta feina, però queda molt per 
fer.  Com aplicar la mirada feminista a 
tots els eixos de treball de la CUP. Se-
guir amb el problema de la segregació 
escolar... Respecte al tema de l’aigua, 
són pautes que ens poden servir per 
municipalitzar altres serveis. 

Marc: És necessari un parc públic 
d’habitatge a la nostra ciutat. Pel que 
fa a la municipalització de serveis pú-
blics, en tenim quatre que són molt 
rellevants i que cal municipalitzar: el 
servei de menjadors escolars a primà-
ria i a l’escola bressol, el servei atenció 
domiciliària, el servei d’autobusos ur-
bans. També, i que encara no està ad-
judicat, el servei de neteja dels edificis 
municipals i dels centres escolars. 

Afegeixo que cal una auditoria dels 
models de participació i repensar-los 
perquè siguin espais de participació 
reals. I la prevenció dels residus, que 
és fonamental des del punt mediam-
biental, i no com ho està fent l’equip 
de govern. Aquí instem a establir un 
sistema porta a porta.

• Quines expectatives de cara les 
municipals teniu per a la CUP?
Marc: És veritat que no ens obsessi-

ona especialment les enquestes o en-
trar a l’Ajuntament. Sí que creiem que 
fent una bona feina durant els quatre 
anys, s’ha incrementat moltíssim la 
militància, que participem en diver-
sos espais, i ja veurem si els resultats 
reflecteixen el treball que hi ha darre-
re, però hem de ser optimistes. Pen-
sem que formem part d’un moviment 
sòlid, i hem d’avançar en consolidar 
aquest projecte polític.

• Com copseu el moviment més ac-
tiu de la ciutat? Veieu que és fort?
Maria: La impressió que tinc és 

que s’ha incorporat molta gent nova 
amb nous discursos, amb ganes de 
treballar, des de col·lectius pel dret a 
l’habitatge que estan ben organitzats 

i connectats amb altres moviments 
de la ciutat, també col·lectius LGTB 
que entenen la seva lluita de forma 
interseccional, grups de consum que 
aposten per la sobirania alimentària... 
I que entenen que són lluites comple-
mentàries. S’ha de dir que el movi-
ment feminista ara mateix és un dels 
eixos que han mogut més gent i està 
creant agenda política a la ciutat.

“En la prevenció 
dels residus, 

apostem per establir 
un sistema porta a 

porta”
• Es preveu que a les eleccions mu-

nicipals hi haurà més fragmen-
tació i més presència de grups al 
consistori.
Marc: L’escenari de fragmentació 

política hi és i serà present. El 2014 
ja vam explicar que vam sortir de l’op-
ció Guanyem i ens vam presentar sols 
perquè creiem que en aquell moment 
el nostre projecte polític no s’encabia 
amb el que era Guanyem. Nosaltres 
entenem que la institució és una eina 
més, i aquesta idea potser no la veuen 
igual aquestes altres organitzacions 
de l’esquerra, i que probablement ens 
separa d’elles. De vegades es parla de 
confluències de forma abstracta, ens 
trobarem quan confluïm en les nos-
tres apostes polítiques.

• Després de 40 anys PSC a la ciu-
tat, cal un canvi a la ciutat?
Marc: I tant que cal aquest canvi. Fa 

quatre anys ja vam votar la investidu-
ra de Xavier Matilla, però en aquell 
cas no es va produir el canvi de go-
vern. Ara s’imposa una renovació, ja 
que la política del PSC combina un 
model de ciutat coincident amb els 
interessos econòmics de les corpora-
cions locals, i per altra part una certa 

desídia, que és la sensació que tenim 
des de dins, i d’entendre la ciutat com 
un centre d’acumulació de capital. A 
banda d’un clientelisme que cal tren-
car, i de veure com el PSC ha intentat, 
a través dels anys, cooptar els espais 
de participació de la ciutat. Té molta 
por a perdre el control dels espais.

• Per tant la CUP, entraria a un nou 
govern?
Marc: Parlar de situacions post elec-

torals ens els difícil per la forma que 
tenim de treballar. Quan arribi tocarà 
parlar d’apostes polítiques. És evident 
que intentarem facilitat un canvi de 
govern, i un  cop arribat el moment 
de parlar de possibles pactes o en-
trades al govern prendrem la decisió 
de forma col·lectiva. Tot partint de 
premisses com ara el respecte al dret 
d’autodeterminació, l’aposta pel femi-
nisme, o la regeneració i l’ètica de les 
institucions, entre d’altres.

 
• Abans venen unes eleccions 

generals a l’Estat, com valoreu 
que un bloc de l’esquerra inde-
pendentista que forma part de 
CUP nacional hagi decidit pre-
sentar-se a unes eleccions quan 
el fet es va descartar en assem-
blea?
La CUP Nacional va prendre una 

decisió, per una majoria important, 
de no anar a aquestes eleccions. Va 
ser interessant introduir el debat, 
malgrat que l’organització Poble 
lliure ha decidit anar amb una co-
alició. A partir d’aquí, la CUP no 
fa una crida a l’abstenció en aques-
tes eleccions estatals, però tampoc 
es demana el vot per aquesta can-
didatura. Com a CUP la decisió 
col·lectiva és no anar a les eleccions 
espanyoles.

Maria: Aquests fets no situen a 
la CUP en un escenari de crisi in-
terna, sinó de seure’ns i veure com 
aquesta decisió d’un grup concret 
es pot redirigir i no vagi més enllà 
d’un desacord que s’ha de seguir 
abordant.

 ▪ Maria Cardona i Marc Medina són caps de llista de la CUP Terrassa per a les municipals. MG
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Miquel Gordillo

Tenint en compte que des 
dels municipis s’està fomen-
tant la contractació pública 

socialment responsable, on es prio-
ritzen criteris socials ètics i ambien-
tals, es veu necessari facilitar eines 
per què les entitats del sector de 
l’economia social i solidària siguin 
capaces de demostrar i fer visibles 
els seus valors.

Parlem de criteris com el treball 
digne, la igualtat salarial, la trans-
parència i democràcia interna, la in-
serció sociolaboral, la sostenibilitat 
ambiental, els circuits de proximi-
tat, i l’equitat de gènere que són pro-
pis de l’economia social i solidària.

Per incidir en aquesta idea, el pas-
sat 29 de març l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Occidental (ACVOCC) 
va organitzar una taula rodona en 
què es mostraren diferents eines 
de balanç social que el teixit de 
l’Economia Social i Solidària té al 
seu abast. La trobada va tenir lloc 
al Centre Cívic Alcalde Morera de 
Terrassa, en la que era la cinquena 
taula territorial organitzada per l’ 
ACVOCC, amb presència d’una 
quarantena de persones vinculades 
al sector.

Etiquetatge ètic en els béns de 
consum

Vinculada al retorn social que 
han de fer les empreses, la iniciativa 
legislativa popular que ha impulsat 
l’alumnat de l’escola Vedruna versa 
sobre l’etiquetatge ètic dels béns de 
consum que adquirim. En concret, 
de què aquests disposin d’informa-
ció contrastada de quin és el seu 
origen.

«Primerament els alumnes es 
van sensibilitzar sobre les compres 
que fan, van buscar informació a 
internet sobre qüestions laborals i 
mediambientals, també van enviar 
cartes a comerços; tot per arribar 
a la conclusió de què hi ha manca 
d’informació i de transparència», 
va explicar Marc Ballestar, profes-
sor del Vedruna Vall de Terrassa. 
Seguidament, van trobar una em-
presa sabadellenca que facilitava 
una aplicació mòbil per tal que les 
empreses emplenin un qüestiona-
ri. D’aquí es genera un sistema de 
punts i colors que reflecteixen el bé 
comú i contribueix a la traçabilitat 
de béns i serveis.

El següent pas, donada la inten-
ció de què aquesta eina serveixi per 

fomentar un consum responsable i 
sigui aplicada per llei, es va redac-
tar una ILP que va aprovar el Par-
lament, i que es va posar en marxa 
el passat mes d’octubre. «Portem 
recollides 34.000 signatures, ens 
falten 16.000 fins al juny» Les sig-
natures s’estan recopilant a través 
de les 36 escoles Vedruna de Cata-
lunya. I poden signar les persones 
majors de 16 anys que estiguin em-
padronades.

Iniciatives d’economia social i so-
lidària en un clic

«On puc trobar roba feta sen-
se explotació laboral? On compro 
menjar ecològic?»; són preguntes 
que sovint es planteja molta gent, 
i que el mapa Pam a Pam tracta de 
respondre. Aquesta iniciativa va 
sorgir d’una de les campanyes im-
pulsada per Setem, i s’amplià amb 
la col·laboració de la Xarxa d’Eco-
nomia Solidària (XES). Es tracta 
d’un mapa gràfic, col·laboratiu i 
obert (pamapam.org), on ubicar i 
visibilitzar iniciatives d’economia 
social i solidària del territori. Les 
dades reflectides en la fitxa es re-
cullen a través d’una entrevista, i 
compta amb 15 criteris d’un ampli 
ventall que puntuen fins a 5, i que a 
més proporcionen informació dels 
punts forts i febles de l’ESS.

Al mapa Pam a Pam s’hi poden 
trobar actualment 778 iniciatives 
solidàries d’arreu de Catalunya, 
més unes 400 que resten pendents 
de ser revisats per un equip tècnic. 
De fet, el projecte es recolza també 
en la tasca de les xinxetes, persones 
voluntàries que revisen i assessoren 
com millorar les iniciatives, tal com 
explicà l’Elisabet Pérez.

La XES ofereix des de fa uns 
anys l’eina del Balanç Social, una 
eina de certificació i d’accés al mer-
cat social que mesura valors com 
l’equitat econòmica i de gènere, la 
democràcia interna, el compromís 
social i ambiental, i la qualitat pro-
fessional i laboral. «És una eina 
d’autodiagnosi i també d’avaluació 
externa, perquè es vegi la salut de 
l’empresa», explicà Pere Casanovas, 
«davant d’un mercat competitiu i 
dur».

Existeix una versió bàsica del Ba-
lanç Social de la XES, que consta 
de 33 preguntes i que donen 54 
indicadors, i una de més completa, 
amb 91 preguntes i 101 indicadors. 
Com indica el seu eslògan Ensenya 
el Cor, els resultats del qüestiona-

ri del Balanç Social, que s’emplena 
en línia directament des de la co-
operativa o entitat, es poden veu-
re obertament en una infografia 
al catàleg del Mercat Social de la 
XES (mercatsocial.xes.cat), amb la 
idea de facilitar la intercooperació i 
la creació de valor, i també per ser 
visibles a tothom que cerca alterna-
tives de consum transformadores.

Treball digne, 
igualtat salarial, 

transparència 
i democràcia 

interna, inserció 
sociolaboral, 
sostenibilitat 

ambiental, circuits 
de proximitat, i 

l’equitat de gènere, 
són criteris propis 

de l’ESS.
L’eina de diagnosi que està de-

senvolupada conjuntament per 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oc-

cidental i Balanç Social de la XES 
parteix de la mateixa filosofia i de 
la versió bàsica Ensenya el Cor del 
Balanç Social de la XES. S’adreça a 
les entitats per tal que mostrin els 
seus valors i perquè es mesuri l’im-
pacte de l’ESS en el Vallès Occi-
dental, i així posar-lo a l’abast de les 
administracions públiques. Segons 
la Berta Serra, tècnica de l’ACVO-
cc, «ho hem creat per obtenir una 
diagnosi de l’ESS a la comarca, sa-
ber qui sou i què feu». El nombre 
de preguntes, en aquest cas és més 
reduït, són 31 preguntes i donarà la 
possibilitat que els tècnics de l’Ate-
neu i dels municipis col·laboradors 
acompanyin les entitats en la realit-
zació de l’enquesta. Es pot accedir a 
l’eina al web diagnosi.ateneucoope-
ratiuvalles.org. 

La utilitat de les eines de balanç 
social es considera cabdal per vi-
sualitzar les iniciatives d’economia 
social. A la vegada, ajuda a posicio-
nar-les millor quan l’administració 
ha de fer una contractació pública 
responsable en què es tinguin en 
compte criteris socials i mediam-
bientals. De fet, segons la directiva 
europea, s’ha de tendir a contractar 
a petites empreses i pimes, i evitar 
els lobbies que creen les grans em-
preses. «Ja tenim exemples de clàu-
sules socials a ajuntaments», en 
paraules de Javi Domínguez, tècnic 
de l’ACVOCC».

Per això, des de l’ACVOCC es 

proposen un seguit de consells per 
fer més efectiva i senzilla la con-
tractació pública responsable per a 
ajuntaments i altres administraci-
ons, la qual encara  comporta una 
elevada complexitat tècnica, manca 
de referències i un marc legal en 
transició.   

Entre aquests consells, es reco-
mana mantenir converses prèvies 
amb entitats de l’economia social i 
solidària. Un altre factor a tenir en 
compte és vetllar per una divisió en 
lots de grans contractes, en el cas 
de grans ciutats que compten amb 
moltes escoles, com per exemple en 
adjudicacions de serveis de menja-
dors escolars.

Altres criteris que són bàsics a 
tenir en compte per l’administra-
ció serien la prohibició d’operar en 
paradisos fiscals, realitzar contac-
tes previs amb entitats de l’ESS 
per a contractes menors, i reservar 
contractes amb entitats de l’ESS. 
Pot succeir també que una adju-
dicació vagi a parar a una empresa 
gran, però es pot obligar a subcon-
tractar petites empreses.

La trobada va continuar, després 
de les exposicions de les eines, 
amb un treball grupal entre totes 
les assistents, les quals provenien 
de diferents entitats i cooperatives 
principalment de Sabadell i Ter-
rassa, interessades a aprofundir en 
aquestes eines i en les seves pos-
sibilitats.

 ▪ Taula Territorial sobre eines de Balanç Social celebrada al CC Alcalde Morera. MG
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Decàleg de mesures per cooperativitzar els municipis

L’Egarenca, un primer any d’èxit i millors expectatives
L’assemblea de l’Egarenca celebrada el passat 30 de març, amb presència de més de 60 persones sòcies, avala aquesta proposta local per 
un model agroecològic de consum.

Miquel Gordillo

A dquirir productes de proxi-
mitat, ecològics i amb criteris 
socials i ètics és possible des 

de fa tot just un any, en què va obrir 
l’ecobotiga  l’Egarenca, una iniciativa 
reconeguda d’èxit a la nostra ciutat. 
Per això, tocava fer repàs conjunt del 
moment actual i dels reptes d’aquest 
projecte d’aposta per l’agroecologia i el 
consum responsable.

Un any després de la seva posada en 
marxa, l’ecobotiga, que obre de dimarts 
a dissabte, ja compta amb 122 famílies 
sòcies, així com tres treballadores que 
fan possible el funcionament quotidià 
de la botiga i del projecte. A més, du-
rant aquest primer any de vida s’han 
impulsat les diferents comissions, for-
mades pels mateixos socis, i que donen 
valor a aquest projecte comunitari: 
tothom pot implicar-s’hi i participar 
de les decisions quotidianes que es 
prenen. Entre aquestes comissions, es 
troben la de comunicació, activitats, 
proveïdors, suport a la tasca de la bo-
tiga i manteniment de l’espai.

Durant l’assemblea, celebrada al Ca-
sal de Sant Pere, es posà de manifest la 

satisfacció per l’èxit del projecte, donat 
l’augment continuat del consum de 
productes ecològics i de proximitat 
que es poden trobar a la botiga. A la 
vegada, s’ha incrementat el volum de 
famílies associades per sobre l’esperat a 
l’inici. «La proposta ens indica que re-
alment hi havia la necessitat d’una ex-
periència com aquesta a la ciutat», va 
expressar durant l’assemblea Joan Pi, 
un dels socis fundadors de l’Egarenca.

D’altra banda, el projecte de l’Ega-
renca s’ha enxarxat amb altres inicia-
tives socials de tota la comarca, la qual 
cosa suposa un altre dels èxits d’aquest 
projecte en pro del foment de l’eco-
nomia social. Entre alguns objectius 
immediats a assolir, es planteja un nou 
servei de cistelles amb producte ecolò-
gic per portar-los a clients, empreses i 
entitats que així ho desitgin. En aquest 
sentit, es va apuntar a la capacitat que 
manté la botiga per vendre més i així 
assentar l’estructura de funcionament.

«Tot el que venem és orgànic, els 
productors amb qui treballem consten 
del segell  CCPAE, que acredita una 
producció agrària ecològica», explicà 
Marc Montlló, treballador que s’encar-
rega de la central de compres. «Ens as-

segurem que el 80% que estem pagant 
va cap al productor; estem fent que 
el que consumim vagi directament al 
camp», apuntà a l’assemblea Montlló.

L’ecobotiga  s’abasteix de productes 
de 57 empreses, 47 de les quals són 
pagesos i ramaders que produeixen 
directament. La resta són distribuï-
dores que treballen amb productors 
de confiança. Es prioritza la compra 
a la comarca, tot i que a la zona calen 
més projectes de producció. La fruita 
i la verdura, que és el que més es ven, 
prové de Catalunya – del Baix Llobre-
gat i el Vallès principalment-, en algun 
cas de la resta de la península com el 
carbassó i el pebrot, o el plàtan de Ca-
nàries, per tal d’oferir un ampli ventall 
de producte de temporada. A banda 
dels frescos, a l’Egarenca es pot adqui-
rir un ampli ventall de productes, que 
van des del pa, formatges, fruits secs, 
carns, begudes, productes de neteja i 
cosmètica, etc.

Durant l’assemblea es van aprovar els 
comptes corresponents a l’any 2018, 
els quals mostren el creixement indi-
cat, a la vegada que s’han assenyalat els 
reptes que cal afrontar el 2019 per fer 
que el funcionament de la botiga es-

devingui viable. Igualment, s’aprovà la 
nova junta entrant de l’Egarenca, així 
com que aquesta s’incorpori a la Xarxa 
Local d’Economia Social de Terras-
sa, creada recentment a partir  de la 
XES. També es planteja que l’entitat, 
actualment amb format d’associació, 
esdevingui una cooperativa de treball i 

1 Cooperativisme: actor socioeconòmic per una economia plural  
Incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària als espais de 
decisió de la política econòmica local.Crear consells municipals d’economia social i solidària 
o grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi 
i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició 
econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local.  

2 Promoció econòmica amb accent cooperatiu  
Introduir l’opció de l’empresa cooperativa de forma transversal a les propostes 
formatives o als recursos de les agències de promoció econòmica local, dotant-les de 
pressupostos per a la creació d’empreses cooperatives i per a la sensibilització respecte 
al cooperativisme de prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o 
personal de l’Administració dedicat a la creació d’empresa.Facilitar eines, programes i 
ajuts econòmics específcs per a aquells sectors socials amb més difcultats per accedir a 
la creació de cooperatives i a la incorporació de persones sòcies, específcament persones 
migrades, joves menors de 25 anys, dones i majors de 45 anys.  

3 Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària 
Cedir a les cooperatives del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits 
per la transformació d’aliments, laboratoris tecnològics, espais de cotreball i oficines 
d’acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives en els equipaments de 
promoció econòmica.  
Ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats com espais-
test, bancs de terres, naus industrials o sòl periurbà.  
Pel que fa a sòl qualificat com a habitatges amb protecció oficial (HPO), constituir un dret 
de superfície per part dels municipis en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió 
d’ús, sense ànim de lucre, i que les taxes municipals reconeguin la seva funció social.  

4 Desenvolupament local cooperatiu i fnances ètiques 
Promoure la complicitat de les finances cooperatives, ètiques i solidàries, mitjançant 
fons locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les 
cooperatives per a projectes d’impacte i transformació social.  
Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts 
proposats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.  

5 Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació 
Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives.  
Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu 

generacional per crear cooperatives. Específicament, crear un fons de garantia i recursos 
formatius i d’acompanyament per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb 
voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.  

6 Compra pública responsable i concertació publicosocial 
Impulsar la compra pública socialment responsable que prioritzi les empreses 
cooperatives.  
Pel que fa als serveis públics municipals, especialment aquells relacionats amb l’atenció a 
les persones, prioritzar la 
concertació publicosocial, entre l’administració local i les cooperatives d’iniciativa social.  
Impulsar la municipalització de serveis públics i cedir-ne la gestió a cooperatives (com per 
exemple, el subministrament d’aigua.  

7 Accés a l’economia local, suport a digitalització 
Donar suport a l’organització de fires locals i comarcals d’economia social i solidària.  
Introduir cooperatives en la dinamització dels mercats municipals.  
Obrir els baixos comercials de protecció oficial per a empreses de l’economia social i 
solidària. 
Cooperativitzar l’oferta turística.  
Donar suport a la creació de plataformes digitals cooperatives.  

8 Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu 
Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme a l’educació primària i secundària, mitjançant 
la creació de cooperatives d’alumnes i altres recursos promoguts pel moviment cooperatiu.  
Consolidar i ampliar els postgraus i programes universitaris d’economia social i solidària, 
obrint borses municipals de beques per a estudiants per fomentar-ne la participació.  

9 Recerca i desenvolupament cooperatiu 
Impulsar l’R+DCoop des dels municipis catalans, juntament amb empreses cooperatives, 
federacions, ateneus cooperatius i centres de recerca socials i universitaris, per tal de 
promoure intercanvis entre iniciatives cooperatives locals de diferents territoris, tant 
d’àmbit nacional com internacional, que generin coneixement compartit.  

10 Economia feminista i democratització de les cures 
Donar suport a programes per impulsar l’equitat de gènere, la creació de plans d’igualtat 
i el suport a la sostenibilitat col·lectiva des de la perspectiva de l’economia feminista. 
Impulsar la creació de cooperatives integrals de treballadores proveïdores (dones i homes) 
i persones usuàries o consumidores de cures.

De cara a tenir impacte en les pròximes eleccions municipals, la Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya ha posat en marxa la campanya ‘10 mesures per 
cooperativitzar els municipis’. L’objectiu no és un altre que el de donar a conèixer les seves 
propostes per impulsar el cooperativisme en l’àmbit local, i posar-los en el centre del 
desenvolupament socioeconòmic dels municipis. 
Es constata, tant en làmbit local com català, com les administracions han apostat per 
intensificar les mesures de foment i promoció d’un tipus d’iniciatives socioeconòmiques 

basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, 
l’arrelament territorial i el servei al bé comú.  
Per això, i com a resultat de l’increment del nombre de cooperatives 
constituïdes anualment, s’anima a la seva consolidació, avaluació i continuïtat, 
més enllà de cicles polítics conjunturals. I manifesta el seu compromís a 
«participar amb altres actors econòmics per coproduir, implementar i avaluar 
les polítiques municipals per una economia plural i transformadora».

de consumidors, en un termini màxim 
de dos anys. D’altra banda, s’escollí el 
dibuix guanyador del concurs per pin-
tar les persianes de l’establiment, que 
es troba al carrer del Nord, 105. La 
trobada de socis va continuar al mateix 
casal amb un dinar de germanor entre 
totes les famílies assistents.

 ▪ Més de 60 persones sòcies van assistir a l’assemblea de l’Egarenca. MG
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Illska. La Maldat
 → LLIBRES

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Illska. La Maldad

Eiríkur Örn Norddahl
 
Traducció d’Enrique  
Bernárdez 
 
Hoja de Lata  
Xixón, 2018 
630 pàgines

línia argumental, no per molts cops llegida i coneguda, deixa 
de ser esborronadora i feridora. I en la història del genocidi 
a Jurbarkas (però que podria ser a qualsevol altre lloc), els 
avantpassats de l’Ágnes es troben entre les víctimes però 
també entre els botxins.
Lluny de deixar-ho aquí, l’autor també ens parla de la infància 
d’Árnor, fill d’una comunista convençuda que acaba esdeve-
nint un neonazi amb unes idees molt fonamentades i sòli-
des, i també coneixerem la infància i adolescència d’Ómar, 
que estarà marcada per la immaduresa i la inseguretat que 
el portarà a dur a terme accions forassenyades, delictives, 
quan s’adona de l’affaire d’Ágnes amb un neonazi. Per si això 
fos poc, Norddahl també donarà veu al fill d’Ágnes —que se 
suposa que ha tingut amb Ómar— i ens farà veure el món ple 
d’alts i baixos emocionals de les relacions adultes des del 
punt de vista d’un nadó.
En algunes fases de la novel·la ens sentim sobrepassats, 
desorientats; no sabem on ens vol portar l’autor, quina és la 
seva intenció. Fins i tot es podria dir que alguna d’aquestes 
fases sobrecarrega. Però poc a poc, sobretot a la darrera 
part del llibre veiem com totes les peces comencen a en-
caixar, com totes les línies argumentals, aparentment tan 
disperses, comencen a clarificar-se i a apropar-se fins a en-
caixar. Com dèia abans, un cop acabem el llibre no tindrem 
massa respostes sobre el perquè de l’ascens del racisme i el 
feixisme en temps recents (tornem a pensar en Brasil, Anda-
lusia o fins i tot en els Estats Units), però sí que ens haurem 
fet un bon grapat de preguntes, i potser només per això ja 
hagi valgut la pena la lectura. 
També voldria destacar l’admirable treball de traducció 
d’aquesta obra a càrrec del lingüista i filòleg especialitzat 
en llengües nòrdiques Enrique Bernárdez, de qui vaig tenir la 
sort de llegir l’excel·lent i molt recomanable Los mitos nór-
dicos (Alianza, 2002).

Jordi Sellarès

Els llibres que publica l’editorial asturiana Hoja de Lata 
poden ser moltes coses, però mai són llibres convenci-
onals. La darrera prova del seu bon ull per trobar obres 

diferents és aquesta Illska. La maldad (2012), del jove Eiríkur 
Örn Norddahl (1978), una novel·la que ho va petar fort als cer-
cles literaris nòrdics, i més enllà. Potser sigui una mica exage-
rat dir que és la gran novel·la sobre l’ascens de l’extrema dreta 
a Europa, però és innegable que aquesta novel·la ens arriba 
en un moment “idoni”, de rigorosa actualitat; sinó que els hi ho 
preguntin als andalusos o als brasilers. I mentre que potser no 
ofereix respostes al perquè d’aquest ascens, sí que ens inter-
pel·la, com a lectors, perquè ens plantegem conceptes més 
enllà d’aquest “momentum” del neofeixisme. Illska ens parla 
i ens fa qüestionar també conceptes com l’amor, la memòria 
històrica, la paternitat, la sexualitat o la consciència col·lec-
tiva.
Illska és una novel·la amb molts nivells de lectura, amb vàries 
trames que es van entreteixint les unes amb les altres malgrat 

algunes d’elles succeeixen en temps i espais diferents. Prime-
rament, trobem a l’Ágnes, una jove islandesa d’origen lituà, 
que està escrivint una tesi sobre la Segona Guerra Mundial, 
l’Holocaust i l’ascens de l’ultradreta, el populisme, el racisme 
i la xenofòbia a Islàndia i a Europa, sobre com el populisme i 
la xenofòbia actuen de vàlvula d’escapament d’una situació de 
crisi de valors i sistèmica com la que es va viure a Europa, i en 
particular a Islàndia, arrel de la crisi econòmica i la Revolució 
de les Cassoles del 2008. En aquest context, on valors antics 
i nous es posen cara a cara, és on Ágnes coneixerà a Ómar, un 
lingüista islandès amb aires intel·lectuals i bastant implicat en 
la revolució cívica islandesa.
D’aquesta primera part en destaca l’estructura dels capítols, 
on la relació entre Ágnes i Ómar es va intercalant amb sentèn-
cies, gairebé aforismes, sobre l’ascens del racisme i la xeno-
fòbia. Alguns d’aquests interludis són obertament crítics amb 
el racisme i la xenofòbia, però de tant en tant l’autor en deixa 
anar algun de més polèmic, a la corda fluixa d’allò sospitós, 
d’aquell comentari i sentència que ens fa sentir incòmodes tot 
posant-nos davant del mirall i preguntant-nos: “Si no estic en 
total desacord amb aquesta sentència, sóc potser una mica 
racista?”.
L’obsessió d’Ágnes amb l’Holocaust i l’ascens del neofei-
xisme la portarà a conèixer a Árnor, un neonazi convençut, 
i amb qui acabarà tenint una relació d’amor-odi que ningú 
s’hauria esperat. I ningú se l’hauria esperat perquè anem 
coneixent, en una altra de les línies argumentals, la història 
de Jurbarkas, a Lituània, ens els prolegòmens de l’arribada 
de la Wermacht. Un cop els soviètics han fugit, l’arribada 
de les SS i la Gestapo i la inestimable ajuda dels  Einzats-
gruppen  locals, els fusellers lituans, marcarà l’inici de les 
hostilitats més obertes contra la comunitat jueva del poble, 
que passarà de la reclusió a les agressions i els insults, les 
desaparicions i, finalment, l’assassinat de tots ells. Aquesta 

Esther Valero

Recepta: gelatina de maduixa i romaní

Quan veieu el fàcil que és preparar una gelatina, no en 
comprareu més la del súper; aquella que es fa amb pell, 
ossos d’animals i un munt d’additius. Us proposo una 
versió molt fàcil per començar. És de maduixa amb un 
suau toc de romaní, però la podreu fer amb altres frui-
tes de temporada, respectant les quantitats per tal 
que quedi una bona textura.

Ingredients (per a dues persones):
• 6 maduixots.
• Unes quantes branquetes de romaní.
• 2 cullerades soperes de mel (o més si us agrada 

amb més dolçor).
• 300 ml aigua.
• 3/4 cullerades soperes d’agar-agar.

PROCEDIMENT:
Triturar els maduixots amb la mel i reservar. Infusionar 
el romaní a l’aigua, fent-lo bullir amb la cassola semi ta-
pada uns cinc minuts. Colar. El líquid que queda s’ha de 
bullir de nou amb l’agar-agar sense deixar de remoure 
durant cinc minuts més. Immediatament després, bar-
rejar-lo amb els maduixots i vessar-lo als recipients. 
Refrigerar un parell d’hores.

Si vols veure més articles gastrofeministes,  
visita: www.esthernalizando.net.

L’Estructura de Drets Hu-
mans es va crear l’any 2017 
seguint recomanacions in-
ternacionals, com els  Prin-
cipis de París 
La Conferència Mundial de 
Drets Humans celebrada a 
Viena l’any 1993 va reco-
manar l’elaboració de plans 
d’acció nacionals on s’iden-
tifiquessin objectius de 
millora en la promoció i pro-
tecció dels drets humans.

L’Organització de les Na-
cions Unides encoratja 
l’adopció de plans d’acció 

nacionals de drets humans, que han de ser documents 
públics, elaborats amb una àmplia participació de la so-
cietat, amb un abast general de tots els drets humans i 
orientats a l’acció.

L’Estructura de Drets Humans de Catalunya és un or-
ganisme creat a 2017 pel  Síndic de Greuges  i l’Institut 
de Drets Humans de Catalunya amb l’objectiu principal 
d’elaborar un pla de drets humans amb la participació 
de la ciutadania. A més té encomanades altres funcions 
de promoció dels drets humans com coordinar una xarxa 
amb entitats socials, emetre opinions sobre els projec-
tes i les proposicions de llei del Parlament de Catalunya 
amb incidència en els drets humans, i l’elaboració d’infor-
mes sobre la situació dels drets humans a Catalunya pels 
mecanismes internacionals de drets humans.

El Síndic i l’Institut de Drets Humans de Catalunya con-
formen l’Estructura de Drets Humans de Catalunya que 
compta amb un Consell Assessor compost per nou enti-
tats socials i de defensa dels drets humans, dos col·legis 
professionals (periodistes i advocacia) i nou experts de 
diversos àmbits.

El 21 de gener, l’Estructura de Drets Humans de Catalu-
nya (EDHC) va iniciar la participació pública per a la cons-

trucció del Pla de drets humans amb una presentació al 
Museu Marítim de Barcelona, a l’edifici de les Drassanes 
Reials, on es va insistir en la necessitat d’enriquir el Pla 
amb aportacions de les persones i organitzacions que 
treballen en temes de drets humans i moviments socials 
de base.

Què és un pla de drets? Un Pla de Drets Humans és un 
document de compromís elaborat amb la participació 
activa de la ciutadania que recull un ventall de mesures i 
accions que han de dur a terme el Govern i els poders pú-
blics per a millorar la promoció i la protecció dels Drets 
Humans i que preveu un mecanisme de control de l’efec-
tiva aplicació d’aquest.

Què hem fet fins ara? D’on parteix el Pla?
El Pla parteix d’una primera fase de diagnosi de l’es-
tat dels drets a Catalunya que ha estat analitzada pel 
Consell Assessor de l’EDHC i altres persones expertes. 
D’aquestes diagnosis se’n pot trobar un resum a la pàgina 
web de l’Estructura perquè puguin ser fàcilment consul-
tables.
L’Estructura també està treballant pel que creu que hau-
rien de ser les mesures per promoure l’efectivitat del Pla.
Com es pot contribuir a la construcció del Pla?
Impulsant l’organització de processos de debat i consul-
ta en forma d’àgores de discussió temàtiques (#Àgora-
DeDrets) per tot el territori. Aquest procés ja ha comen-
çat i, i durarà cinc mesos, fins al juny de 2019.

A Terrassa, de la mà de la Síndica de Greuges de la Plata-
forma Espai Drets, s’han iniciat els treballs organitzant 
àgores per discutir drets entre la ciutadania. Ja s’han 
conformat grups per treballar el Dret a l’Habitatge, els 
Drets de les Persones Grans, els Drets de les Persones 
amb Discapacitat, els Drets del col·lectiu LGTBI, el Dret a 
l’Educació, el Dret a la Ciutat.

La pròxima reunió serà el dia 24 d’abril a les 18 hores a la 
Masia Freixa, la seu de la Síndica de Greuges. Us espe-
rem, ara tenim l’oportunitat de treballar directament per 
a millorar la garantia de compliment de tots els nostres 
Drets.

COL·LECTIU ADVOCATS  
I ADVOCADES  

PELS DDHH

C/ Prior Tapia 26

Telèfon 629 84 36 74

El Pla de Drets Humans a Catalunya 
ha arribat a Terrassa
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 → VINYETES

 → AGENDA

HORITZONTALS: 1.  Tendir a un fi 
comú. 2. Mestressa. Relatiu o perta-
nyent al radi d’una circumferència. 
3. Qualitat de tebi. Corrent natural 
d’aigua que va a parar al mar, a un 
llac o a un altre riu. 4. Regidor, regi-
dora. Proposició que es pren com 
assumpte o matèria d’un discurs, 
d’un escrit o d’una discussió. 5. Per-
sona adolescent o adulta que fa co-
ses pròpies d’una criatura. En sentit 
contrari, aliment fet de farina amb 
aigua, generalment fermentada i 
cuita al forn. 6. Punt cardinal. Vocal. 
Aparell per a assecar figues. 7. Que 
rarifica. 8. Violenta irritació contra 
algú o alguna cosa. Vent que dura 
poca estona. 9. Expressió usada per 
a manifestar especialment el dolor. 
En plural, relatiu o pertanyent a la 
crisi o a la crítica. 10. Llengüeta de 
roba amb un petit trau cosida per 
la seva part superior a la part infe-
rior de la pitrera d’una camisa. Part 
assortida d’un tot que s’ha de distri-

buir entre diferents persones.

VERTICALS:  1.- Classe de les que s’es-
tableixen en filosofia per reduir els ob-
jectes del coneixement. 2. Bosc d’oms. 
Melodia, amb el seu acompanyament, 
per a ésser cantada per una veu o més 
veus solistes en òperes, en oratoris, etc. 
3. Mata caducifòlia de la família de les 
ericàcies. Cinquanta romans. 4. Punt 
cardinal. En sentit contrari, en cert jocs 
de cartes, conjunt de dues o tres cartes 
del mateix número. Un romà. Nom de 
lletra. 5. A favor de. Que és voraç, molt 
menjador. 6. Segon mes de l’any religi-
ós jueu. Forma prefixada del mot iridi. 
7. República Dominicana. Inaccessible, 
impermeable a noves idees, a nous 
corrents ideològics. 8. Mescla de gasos 
que compon l’atmosfera. En sentit con-
trari, instrument cordòfon. 9. Conjunt 
de vint mans de paper. Nom de home. 
10. En sentit contrari, congregant de 
sant Vicenç de Paül. Acció de tastar.. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

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

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. CONSPIRAR. 2. AMA. RADIAL. 3. TEBIOR. RIU. 4. EDIL. TEMA. 5. GANAPIA. AP. 6. O. 
E. ARN. 7. RARIFICANT. 8. IRA. ADARIA. 9. AI. CRITICS. ALETO. LOT. 

 → PROBLEMA D’ESCACS

Blanques juguen i guanyen.

Partida igualada en material. 
Les negres tenen tres peons 
a canvi d’un alfil.  Els conten-
dents eren Kan – Simagin. Kan 
no va trobar la continuació 
guanyadora i el resultat va 
camí de les taules, però hi ha 
un camí per guanyar.

Solució: 1. Td8+ - Txd8; 2. Ah3+ - Td7; 3. Txd7 – c5; 4. Td4!!  1-0

CINEMA
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 5 D’ABRIL
 > 17.30, 19.45 i 22h. 

7 raons per fugir
 > 17, 19.20 i 21.50h.  

Las invisibles
DISSABTE 6 D’ABRIL

 > 17.30, 19.45 i 22h. 
7 raons per fugir

 > 17, 19.20 i 21.50h.  
Las invisibles
DIUMENGE 7 D’ABRIL

 > 17.30 i 19.45h. 
7 raons per fugir

 > 17 i 19.20h.  
Las invisibles
DILLUNS 8 D’ABRIL

 > 18.30h.  
La Batalla de los sexos 
Dia Internacional de  
l’activitat física (2€)
DIMECRES 10 D’ABRIL

 > 17.30, 19.45 i 22h. 
7 raons per fugir

 > 17 i 19.20h.  
Las invisibles

 > 22h. Namrud
DIJOUS 11 D’ABRIL

 > 17.30, 19.45 i 22h. 
7 raons per fugir

 > 17, 19.20 i 21.50h.  
Las invisibles 

CLUB DE LECTURA
DISSABTE 11 DE FEBRER

 > 20.1h. L’enigma de Vilaga-
llina
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136 

CONCERTS
DIVENDRES 5 D’ABRIL

 > 18h. Coral Ohana
Escola Pia de Terrassa 
C/ Col·legi, 12-14

DISSABTE 6 D’ABRIL
 > 18h. Nunu i Lisandro 

Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

 > 22h. Janua Caeli 
Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

DIUMENGE 7 D’ABRIL
 > 12.30h. La gata Zen 

Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar 
Avinguda Jacquard, 1

 > 20h. JU + ÈXTA6 
Preu: 13€ (anticipada 10€)
Nova Jazz Cava 
Passate Tete Montoliu s/n

DIVENDRES 12 D’ABRIL
 > 21h. Rèquiem de Fauré de la 

Simfònica del Vallès 
Preu: 18-25€
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

DIVENDRES 26 D’ABRIL
 > 18h. Fred Festival. Amb Nil 

Moliner, Dalton Bang, Sense 
Sal, Atretz i Tilt! & Galix Djs 
Parc Audiovisual de Catalunya

DISSABTE 27 D’ABRIL
 > 18h. Fred Festival. Amb 

Ramon Mirabet, Delafé, 
Suu,Zea Mays i Maadraas-
soo
Parc Audiovisual de Catalunya

 
CULTURALS

DIVENDRES 5 D’ABRIL
 > De 11 a 20.30h. LA NAU: 4a. 

Mostra de llibre d’artista 
autoeditat de Terrassa
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals  
C/ Teatre, 2 

DISSABTE 6 D’ABRIL

9A CULTURASSA 
FESTA DE LA CULTURA 
POPULAR

PARC DE SANT JORDI

 > De 11 a 20.30h. LA NAU: 
4a. Mostra de llibre d’artis-
ta autoeditat de Terrassa
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals  
C/ Teatre, 2

DIUMENGE 7 D’ABRIL
 > 18h. Festa de la Creació 

Contemporània feta per 
Dones. 
Mart(a) i espectacle Mo-
dou Modou. 
Preu: 3€
Teatre Alegria 
C/ Gaudí, 15

 > 18h. Ballet de Catalunya:  
La ballarina de Picasso 
Preu: 10-28€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > 18h. Teatre Fem Sala. Ma-
leïdes les guerres, i aquell 
qui les va fer 
Preu: 14€
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals, c/Teatre, 2

DILLUNS 8 D’ABRIL
 > 19.30h. Presentació de la 

novel·la Sis nits d’agost, de 
Jordi Lara
Ateneu Terrassenc 
C/ Sant Quirze, 2

DIMARTS 9 D’ABRIL
 > 19h. Per què hem escrit 

un llibre.
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals, c/Sant Pere, 49

 > 19.30h. Presentació del 
poemari Oceà d’incertesa, 
de Xavier Serrahima
Ateneu Terrassenc 
C/ Sant Quirze, 2

DIMECRES 10 D’ABRIL
 > 19h. Presentació del llibre 

de poesia Ai! Cus, de Carles 
Batalla.
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals, c/Sant Pere, 49

DIJOUS 11 D’ABRIL
 > 19h. Conferència: 

Arqueologia: economia i 
rutes comercials en època 
romana, a càrrec d’Ariane 
Capdevila, arqueòloga
Ateneu Terrassenc 
C/ Sant Quirze, 2

DIUMENGE 27 D’ABRIL
 > 20h. Víctor Ullate Ballet 

Preu: 20-32€
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

ESDEVENIMENTS
DISSABTE 6 D’ABRIL

 > 10.30h. Assemblea ordinària 
anual de la FAVT
Casal Cívic de Ca n’Aurell 
Plaça de Ca n’Aurell, 4

DILLUNS 8 D’ABRIL
 > 19h. Conferència: Trans-

formant futurs i generant 
somriures a Bombai. Amb 
Jaume Sanllorens
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 

 > 19h. Conferència: La pa-
raula lliure, per a què servei? 
Amb Daniel Gamper.
Sala d’actes ESEIAAT-UPC 
C/ Colom, 1

INFANTIL
DIUMENGE 7 D’ABRIL

 > 12h i 18h. El Monstre de 
Colors 
Preu: 8€
Teatre Principal 
Pl. de Maragall, 2

DIUMENGE 14 D’ABRIL

 > 12.30h. Pica Pica: Vacacio-
nes Tope Guay 
Preu: 18€
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

 
EXPOSICIONS

 > «Abstraccions, volums i 
textures», de Maria Orpí 
Fins el 28 d’abril
Centre Cultural - La Galeria 
Rambla d’Ègara, 340

 > «L’escletxa d’un petit uni-
vers», de Paquita 
Fins el 25 d’abril
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals 
C/ Teatre, 2

 > «Un passat molt present», 
de Cristina Borobia 
Fins el 2 de març
Casa Soler i Palet 
C/ Font Vella, 28 
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MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
el DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

 → PERFILS: KARIM EL OTMANI

• La teva infantesa són records dels carrers 
de quina ciutat?

Vaig néixer l’abril del 1973 en el si d’una fa-
mília pagesa i treballadors de la construcció, a 
la ciutat de Taounate, a prop de Fes i del Rif 
nord, amb uns 30.000 habitants, però a la re-
gió té una certa capitalitat. Després de l’escola 
i el batxillerat al poble, vaig marxar a Fes per 
estudiar a la universitat, llicenciatura en Biolo-
gia General, era el 1993.
Va ser també l’inici del compromís polític, pri-
mer amb el sindicat d’estudiants (UNEM) on 
vaig conèixer organitzacions marxistes, llavors 
encara molt influïdes per les lluites a Palestina, 
Tunísia i altres països. Al Marroc hi havia una 
gran repressió política.

• Tu vas militar en alguna d’aquestes orga-
nitzacions?

El 1995 va aparèixer la Via Democràtica 
(VD), que durant els anys posteriors a la des-
aparició de l’URSS i el dit camp socialista, a 
diferència d’altres, va decidir mantenir-se en el 
marxisme, amb tota l’autocrítica però conside-
rant que és una teoria de canvi correcta, volíem 
crear un projecte alternatiu al capitalisme.
Una altra diferència fonamental és la posició 
en relació al Sàhara Occidental, nosaltres de-
fensem el dret d’autodeterminació del poble 
saharauí. D’altra banda, fem boicot a les elecci-
ons. Encara com a colònia, sobretot de França, 
reivindiquem una assemblea constituent.

• Després de la universitat vas trobar feina?
En acabar vaig entrar en l’Associació Nacional 
de Diplomats en Atur, perquè acabes els estu-
dis però no hi ha treball, milers de llicenciats 
crearen aquesta alternativa, amb grups als mu-
nicipis. Molts vam respondre a una convocatò-
ria d’una empresa de turisme que necessitaven 
30.000 joves. Jo havia de fer quelcom, perquè 
la família era pobre.
Va resultar un frau, però es va produir una 
mobilització nacional de la gent que es con-
siderava afectada per l’engany. El 2003 es van 
organitzar manifestacions fins a Rabat. Ha 
estat una experiència de militància molt gran. 
A Rabat es va quedar un grup que va ocupar 
un terreny d’esport abandonat, vam viure 5 
mesos fins a ser desallotjats; i vam viure des-
prés més d’un any al carrer, construint barra-
ques i fent mobilització i negociant. Els 166 
que més resistirem vam tenir propostes de 
formació i d’anar a l’estranger a treballar.
Finalment, el 2007 vaig venir a Santa Colo-
ma amb contracte d’un any per treballar a la 
construcció. Aquí, un nou frau. Era una em-
presa fantasma amb seu al carrer Maresme 
de Terrassa. Vam venir i allà només hi havia 
un garatge.

 ▪ Karim en un moment de l’entrevista amb Malarrassa

Del Rif al Vallès, 
territori i lluites sense 
solució de continuïtat
Karim El Otmani (l’Otomà), format en Biologia General, és un activista 
social i militant polític molt conegut a Terrassa, per la seva presència 
organitzadora i solidària incansable en moltes de les lluites, trobades 
i manifestacions que tenen lloc a la ciutat i en altres llocs. Al mateix 
temps que manté una forta vinculació amb el procés polític en el seu 
país d’origen, el Marroc, i de solidaritat amb altres lluites del món.

Pep Valenzuela

• Caram! Quina marxa...
Sí, una situació complicada. A més, ningú sa-
bia parlar res de castellà ni teníem xarxa aquí. 
Però ens van indicar un company libanès de 
CCOO, a Barcelona i ens va ajudar prou: ens 
van entrevistar a El Periódico, amb fotos, 
també vam anar a TV3 i a TV8. Després de 
les entrevistes ens va trucar un diputat mar-
roquí del PSC al Parlament amb to de pocs 
amics, però al final ens vam trobar, i ens van 
oferir treballar, però nosaltres ja havíem po-
sat una denúncia amb l’advocat de CCOO. 
L’empresa estava declarada en fallida, no ha 
pagat res. Però vam tenir contractes de tre-
ball, hem treballat en la línia de l’aeroport, 
ens van pagar del fons social.

“El 2007 vaig venir a 
Santa Coloma amb 
contracte d’un any 
per treballar a la 
construcció. Era un 
frau. Una empresa 
fantasma amb seu al 
carrer Maresme de 
Terrassa”.

• Vau fer contactes amb altres organitzaci-
ons o moviments?

Vam fer contactes amb marroquins de la Via 
Democràtica, el juliol del 2007 publicàvem 
el primer comunicat. Al mateix temps deci-
direm crear una associació, amb gent de di-
verses ciutats, hem creat l’AEDI (Associació 
Espai Democràtic Intercultural). La vam cre-
ar el 12 d’octubre, sense saber què significava 
la data. 
Amb AEDI comencem a treballar la qües-
tió de les migracions, just quan vaig venir a 
viure a Terrassa, l’octubre del 2008, en una 
casa ocupa. Vaig començar a connectar amb 
moviments socials, associacions veïnals, el 
Kasalet, l’Assemblea Popular de Terrassa i 
organitzacions juvenils.
Simultàniament, ens hem començat a enxar-
xar entitats del Vallès, tot creant la Federació 
d’Associacions d’Immigrants del Vallès, amb 
la qual vam participar en una marxa contra la 
llei d’estrangeria, fins a Madrid, el setembre 
del 2009, setembre, després de 33 dies cami-

nant, com a part de la Marxa de la Dignitat.

• Una vida molt agitada!
És la nostra vida, no podem parar. El 2010 
fem un nou pas amb altres associacions mar-
roquines a Catalunya, les de gent demòcrata 
i progressista, i militants disperses. El 2011 
naixia la xarxa entorn de la denúncia de la 
corrupció al consolat marroquí: per renovar el 
passaport havies de pagar suborn, si no podies 
passar mesos esperant; empresaris que feien 
projectes i cobraven molt diner; a més d’unes 
condicions penoses del consolat, brutícia i pro-
blemes d’infraestructura.
Demanant la dimissió del consolat, el 21 de 
febrer de 2011 férem la primera concentració, 
coincidint per casualitat amb l’inici de la revol-
ta a Tunísia (Primaveres àrabs) i el 20 de febrer 
mobilitzacions al Marroc.
Hi havia molta gent, un suport que no imagi-
nàvem. Al final hem aconseguit bona part de 
les reivindicacions plantejades i els canvis al 
consolat. Més de 3 mesos cada setmana protes-
tant a les portes, i les protestes es van estendre 
a altres ciutats i països, mai s’havia lluitat així, 
va esdevenir referència.

• El 2011 va ser també l’any del 15M a l’Es-
tat espanyol.

Sí, un altre episodi molt marcat. Crec que el 
19 de maig es va fer la primera assemblea al 
Raval, jo vaig parlar com moderador, espon-
tàniament, estava molt emocionat de la lluita 
feta i vaig estar molt actiu. Durant l’acampada, 
més d’un mes, vaig dormir totes les nits allà, 
formava part de la comissió d’organització, i la 
de migracions, vaig viure allà tot el temps. Unes 
250 tendes i activitats constantment, debats, 
lúdiques... L’acampada, però, sense declaració 
prèvia debatuda democràticament, es va aixe-
car. Un grup decidirem mantenir-la. Vam estar 
una setmana més, fins a la intervenció policial 
amb cops.

• I durant aquest temps com has sobreviscut?
Tot gràcies a l’assemblea d’okupes, al Kasalet, grà-
cies al Pep Mestres, amb qui recollíem aliments 
del mercat i alguns forns abans que els llencessin. 
Alguns dies no menjava res, mai sabia com aniria 
el dia, alguns dies un menjar, altres dos, depèn...
Aquell 2011 vaig saber que hi havia el PIRMI, 
però perquè a molts marroquins els hi van re-
tirar i, fins i tot, fer pagar multes als que havien 
anat al Marroc, alguna fins a 34.000 euros. Vam 
coincidir amb famílies afectades i vam organitzar 

una convocatòria, amb assessoria d’advocats de la 
CGT i suport d’algun company d’ICV, vam po-
sar una denúncia i vam guanyar el judici; per ser 
un cas de discriminació, car només demanaven 
passaport als marroquins. En alguns casos els 
van treure les multes. Això va animar molta gent. 
El 2012 es va fer una manifestació a Terrassa 
amb 5.000 persones.

“Cal organitzar-se, 
resistir, lluitar... Tan 
al Marroc com aquí a 
Catalunya. És la nostra 
vida, no podem parar. “

• Vas demanar el PIRMI tu també?
Vaig anar a l’assistenta social, li vaig presentar 
un projecte: sóc llicenciat, tinc carrera i vull fer 
l’homologació de títol, però no tinc ni un duro 
ni em donen feina enlloc sense l’homologació. 
Vaig demanar l’ajut no per viure, sinó per arreglar 
aquesta qüestió i poder treballar. En un primer 
moment, vaig tenir problemes burocràtics. Però 
al final de 2014, vaig rebre una carta de la Gene-
ralitat aprovant un PIRMI, que per cert ja estava 
acordat des de març del 2013, i vaig iniciar l’ho-
mologació, que em va arribar el juliol del 2017, 
com a grau en ‘Ciencias Biológicas y afines’. He fet 
altres cursos de formació en pràctiques. També 
vaig fer un currículum dirigit a altres empreses, 
i ara estic treballant, des del 5 de novembre del 
2018, fent substitucions al centre Estela Nova, 
com a educador social per atenció a menors no 
acompanyats. 

• Mentrestant, tens altres compromisos i acti-
vitat amb moviments.

El 2014, ocuparem un bloc a les Arenes, i vam 
crear el Colectivo Sin Vivenda (CSV), s’ocupen 
pisos dels bancs buits. Simultàniament, hem re-
alitzat activitats de solidaritat amb la revolta del 
Rif, de l’any 2016. Formo part de Via Democrà-
tica activament. Col·laboro amb entitats de Ter-
rassa. Hem estat molt actius en les campanyes 
de sense papers, immigració, d’antiracisme amb 
Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, i Terrassa 
sense murs. Ah! També treballo en l’hort urbà 
Ciutat Sembrada.

PV


