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>Actuacions
>
d’ofici de la Síndica de Greuges i balanç dels mesos d’abril i maig

Suport al Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030
Les actuacions d’ofici són aquelles en les quals
la Síndica, arran d’un nombre elevat de queixes
presentades per la ciutadania o d’una apreciació
personal, observa que el funcionament de
l’Administració Municipal en un determinat aspecte
perjudica de manera general, i decideix recomanar
a les autoritats locals la seva modificació o millora,
com a prevenció de la vulneració dels drets de la
ciutadania.

l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 28 de juny de 2018, va adoptar
l projecte de futur del barri de entre d’altres, els acords que incorpora
Ca n’Anglada, exposat en el la proposta de resolució per a l’execució
Projecte de Futur Ca n’Anglada del Projecte de Futur de Ca n’Anglada
2030, és «un projecte de ciutat i la seva 2030 i, en concret, es pren l’adopció
execució ha d’ésser una prioritat pel dels acords següents: Primer, el ProConsistori», afirma Isabel Marquès, jecte de Futur Ca n’Anglada 2030 és
Síndica de Greuges de Terrassa, en una «necessitat prioritària per a la ciuuna actuació d’ofici publicada el passat tat de Terrassa i s’ha d’executar imme- ▪▪ Vista del carrer de Jacint Elías, al barri de Ca n’Anglada.
diatament, reconeixent les conclusions
23 de maig.
Des de fa anys, ja en l’anterior man- de l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de això, a dia d’avui, i per petició del veï- juny de 2018 en la que el Projecte de se demores les mesures de millora
dat, la Síndica havia mantingut de la convivència a Ca n’Anglada».
nat de Ca n’Anglada, el Síndic de Ca- futur de Ca n’Anglada era una neces- en els diferents àmbits en el barri de
manera regular reunions amb els veïns
Segon, reconèixer que després de talunya és qui té obert un expedient sitat prioritària per Terrassa, sobre la Ca n’Anglada, tot recordant al Conde Ca n’Anglada amb la finalitat de la mostra de la realitat que exposa de queixa que resta en tràmit a l’espera resposta donada a l’Associació Veïnal sistori que en el Ple de juny de l’any
en referència a l’última documenta- 2018 es va aprovar per unanimitat la
rebre informació de primera mà de les l’estudi, més l’evidència de degrada- d’una resolució.
Amb motiu de la queixa que l’AV ció presentada i sobre el pressupost proposta de resolució sobre el pro«problemàtiques endèmiques», afir- ció en molts aspectes del barri de Ca
ma el comunicat públic, existents en n’Anglada, és imprescindible l’execució de Ca n’Anglada presentà al Síndic establert en l’any 2019 per a l’execu- jecte reconeixent les conclusions de
el barri i, en nombroses ocasions, «he immediata d’un projecte de futur, com de Catalunya, aquest ha demanat ció del Pla de Futur de Ca n’Anglada l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de
estat testimoni de la desesperança i, in- ha reivindicat l’Associació veïnal fa ja informació més detallada sobre l’es- amb quantitats específiques.
la convivència de Ca n’Anglada i que
clús, el desencís del veïnatge per la que molts anys.
tat d’implementació de les propostes
En aquest punt, la Síndica Isabel l’execució d’aquest projecte és una
consideren una manca d’implicació i
Tercer, que el Projecte de Futur Ca de millora, sobre l’acord del plenari Marquès demana a l’Ajuntament necessitat prioritària per la nostra
actuació de l’Ajuntament per soluci- n’Anglada 2030 ha de ser estructural- aprovant la proposta de resolució de que procedeixi a «implementar sen- ciutat».
onar les situacions greus d’incivisme ment tal com indica l’estudi, executant
i inseguretat ciutadana que pateix el els micro projectes com s’estableix.
l’aparcament a la via
barri i que repercuteix en el dia a dia
Així mateix, la Síndica vol posar
pública dels vehicles
dels seus veïns».
també en valor l’estudi realitzat per la
particulars, insisAteses les múltiples queixes expres- Diputació de Barcelona de “la Diagnoteixo especialment
sades pels veïns de Ca n’Anglada en sis i Taula tècnica de la convivència de
niciem una nova relació de col·laboració amb els mitjans
amb els vehicles de
les moltes reunions mantingudes amb Ca n’Anglada” que atorga molta raó a
de comunicació per donar a conèixer l’activitat de la Sín- persones amb discarepresentants polítics i personal tècnic les múltiples reivindicacions i greuges
dica Municipal de Greuges de Terrassa, i agraïm a Malar- pacitats, dificultats de
de l’Ajuntament i, inclús, amb presèn- manifestats al llarg dels anys pel verassa, el periòdic independent i gratuït de Terrassa, la publi- salut o mobilitat reducia de l’adjunt al Síndic de Catalunya i ïnatge de Ca n’Anglada, i que suposa
cació de les nostres dades d’activitats mensuals, concretament ïda, tanquen el gruix
de la Síndica, l’Ajuntament va sol·lici- una eina de gran valor que, ben executar suport tècnic per realitzar un pla, tada per part del Consistori, pot transde greuges rebudes a
les recollides al llarg del passat mes d’abril de 2019.
programa o dispositiu per a promoure formar el barri i aportar un projecte de
Al llarg del mes d’abril, des de l’Oficina de la Síndica Muni- l’Oficina de la Síndica
cipal de Greuges de Terrassa hem atès 84 consultes de ciuta- de Greuges de Terla convivència i, en aquest sentit, es van futur.
dans i ciutadanes, 11 de les quals han generat l’elaboració de rassa al llarg del mes
Val a dir també que la Síndica ha
portar a terme diverses reunions amb
6 greuges a l’Ajuntament de Terrassa i 5 al Síndic de Greuges d’abril de 2019.
la Diputació de Barcelona per valorar mostrat, en tot moment, una gran emTambé volem destacar els greuges que no estan vinculats a
de Catalunya, arribant als 72 greuges presentats durant els
la demanda i analitzar la viabilitat del patia i comprensió per les queixes que,
l’Ajuntament de Terrassa i cal traslladar al Síndic de Greuges
primers quatre mesos de l’any 2019.
projecte. Finalment, la Diputació de durant els darrers anys, li han fet arriDurant els 20 dies hàbils al llarg del mes d’abril amb obertu- de Catalunya, derivacions en el cas que alguna queixa no siBarcelona va donar suport a la de- bat els veïns del barri de Ca n’Anglada
ra de l’Oficina a la Masia Freixa del parc de Sant Jordi, la mit- gui de Terrassa o la població dels residents que el proposa no
manda i es va elaborar “la Diagnosis i i les ha traslladat a l’Ajuntament amb
jana d’atenció de les queixes rebudes ha estat d’uns 30 minuts disposa de Síndic o Síndica local, però també en àmbits com
Taula tècnica de la convivència de Ca la voluntat de ser un nexe entre ambdues parts a fi de trobar solucions reals
per a cada persona; 55 de les quals han estat ateses de forma la renda garantida o ensenyament.
n’Anglada”.
presencial, 21 de forma telefònica i 9 a través de diferents corEn relació amb l’activitat del mes d’abril, de forma majoriAl respecte, cal recordar que el Ple de a la problemàtica existent. No obstant
tària, les consultes ateses per la Síndica han estat relacionareus electrònics rebuts.
L’àmbit de Serveis Socials incrementa les seves necessitats des amb inconvenients vinculats a bens de consum o serveis
amb demandes d’ajut per l’augment de l’habitatge social i el d’empreses privades, com per exemple amb productes oferts
Plaques en homenatge a les víctimes del
control dels preus dels lloguers, per tal d’evitar possibles des- per empreses bancàries, de telefonia, relacionats amb l’habinonaments o la introducció de famílies a la taula d’emergèn- tatge, el pàrquing de vehicles o electrodomèstics.
temporal de vent de 2014
cia, situacions que s’agreugen quan s’ajunten amb precarietat
En relació als casos vinculats als Serveis Socials i l’Habitatge, ens mostren moltes situacions de crisi econòmica de
econòmica o discapacitats.
La Síndica Municipal de Greuges, Isabel Marquès, ha enviat a l’AjuntaDins de la gestió tributària i recaptació de l’Ajuntament de persones i famílies, algunes desestructurades que encara fan
ment de Terrassa, amb data de 14 de maig, el primer suggeriment 1/2019
Terrassa també hem sol·licitat aplicar bonificacions i des- més complexa les solucions o la possibilitat d’entesa, amb
per a la col·locació de diverses plaques commemoratives en record del temcomptes econòmiques previstes a les Ordenances Fiscals en conseqüències en l’educació dels infants a càrrec o situacions
poral de vent excepcional del 9 de desembre de 2014.
diferents taxes i impostos segons les aplicacions previstes per d’allunyaments per agressions o abusos sexuals i de gènere.
Aquella data, Terrassa va patir un temporal de vent excepcional, amb un
deduccions com per exemple per alguna limitació d’ingressos
La falta d’execució de la renda garantida, necessitats en la retràgic balanç de dues persones mortes en caure’ls un mur de contenció de
solució d’aspectes jurídics i les relacions amb la banca formen
o capacitat econòmica del nucli familiar.
l’avinguda de Jaume I, així com nombrosos ferits i danys materials en el nucli
Les places d’aparcament de vehicles per a persones amb altres indicadors que comporten queixes habituals que des
urbà i a l’entorn natural de la ciutat.
discapacitats generen algunes queixes que poden derivar o de l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa
La Síndica informa que durant aquest mes maig, ha rebut a la seva ofiafectar el Padró Municipal, generant circumstàncies evita- atenem i intentem orientar per a la seva millora o resolució
cina un col·lectiu de persones que es van veure directament afectades per
bles, especialment per les dificultats de mobilitat o possibles positiva per a les persones agreujades.
les conseqüències d’aquell temporal de vent. En conseqüència, ha adreçat
malalties que cal seguir un tractament habitual, que poden
Seguirem intentant ajudar a tota la ciutadania per a la dea l’Ajuntament un suggeriment per demanar que es col·loquin plaques de
fensa dels seus drets davant l’administració pública local de
estar agreujades en gent gran o edat avançada.
commemoració d’aquell tràgic esdeveniment en aquells indrets de la ciutat
El dret a la informació o a la seva manca, provoca en molts Terrassa com en la d’altres àmbits que no formen part de les
on l’afectació va ser punyent, a fi de perpetuar el record i homenatjar les dues
casos la intervenció de la Síndica de Greuges, especialment nostres funcions, per a la millora de la convivència i l’augment
víctimes mortals i les persones que van patir-ne les conseqüències.
quan es denega sense cap mena d’explicacions alguna petició de la qualitat democràtica de les nostres institucions vers la
Així mateix, la Síndica proposa que els troncs d’arbres caiguts per les vensol·licitada o obtinguda amb anterioritat. És en aquest mo- seva ciutadania.
tades que es van aprofitar per engegar el projecte de l’Arllibre, d’intercanvi de
ment quan la intermediació pot resoldre bona part dels posllibres, i que estan ubicats en diferents llocs de la ciutat, disposin d’aquesta
Per obtenir més informació i formular queixes:
sibles conflictes plantejats.
placa, recollint la voluntat manifestada per la ciutadania i que ha fet arribar a
www.sindicaterrassa.org
Finalment, la mobilitat a la ciutat i les dificultats per a
l’Ajuntament de Terrassa mitjançant aquest suggeriment de ciutat.
Redacció
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>Pels
>
drets socials i humans, tot el suport a la inclusió social

Entitats d’inclusió social i defensa dels drets,
de la mà en favor de les millores necessàries
Redacció

Quan ens movem dins d’àmbits
concrets donem per suposats certs coneixements que, per a qui no els té per
mà, sonen desconeguts. Expliquem
breument què és ALEI i quines són
les seves línies d’actuació:
ALEI (Associació Local d’Entitats
per la Inclusió, de la qual la FAVT en
forma part), és una associació formada
per una xarxa de 27 entitats socials de
Terrassa, amb diverses línies d’actuació
sectorial, però totes treballant per la
inclusió social i laboral de les persones
en risc d’exclusió.
Els 4 àmbits d’actuació i les entitats
que hi treballen són:
• Capacitats diverses, amb Prou
Barreres, FUPAR, l’Heura, UNIDA,
PRODIS, SMC i la Coordinadora
Capaç.
• Addiccions i VIH, amb Alba,
Actua Vallès, ADE i Grup Altra.
• Pobresa i exclusió social, amb
Caritas, Casal de la Dona, ACAU,
Fundació Maria Auxiliadora, Eco-Inserció, l’Eina cooperativa, Fundació
Busquets, Fundació Sant Llàtzer, Insol, ASS i ProHabitatge.
• Associacionisme i cultura, amb
la nostra entitat, la FAVT (Federació
d’Associacions Veïnals de Terrassa),
AV La Maurina, AV Ca n’Aurell, Minyons de Terrassa i l’Ateneu Candela.
El passat dia 21 de maig, es va fer una
nova (segona) concentració davant la
Conselleria de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, en la qual
van participar membres de les entitats

Reflexió sobre Terrassa feminista i diversa,
la política i les fòbies
Dolors Lledó ( Presidenta FAVT)

▪▪ El restaurant la Trobada, ara tancat, va ser un projecte d’ALEI

terrassenques d’inclusió social FUPAR i PRODIS. Les entitats d’Economia Social dedicades a la inserció
laboral i l’atenció a persones amb
discapacitat amb especials dificultats
reclamen solucions a la congelació i
insuficient finançament públic, el que
posa en risc 10.000 llocs de treball i
poder seguir atenent 40.000 persones.
Des de la FAVT, com a entitat que
defensa la igualtat de drets per a totes

les persones, es vol donar visibilitat a
aquestes justes reivindicacions socials,
de PRODIS i FUPAR, entitats companyes de lluites dins ALEI, tot i que
treballen en diferents línies, coincidint
però en la Defensa dels Drets Humans i Socials de totes les persones, i
així ho demostra la Federació, que forma part també de l’Espai Drets (Espai
per la defensa dels drets humans i socials de Terrassa).

PDSPT: en defensa de la sanitat pública

▪▪ Acte de protesta de la PDSP davant la Mútua de Terrassa. Foto arxiu
Redacció

E

l passat 13 de maig, la PDSPT
(Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública de Terrassa), va
convocar una roda de premsa davant
l’hospital de Mútua Terrassa per tornar a denunciar la situació d’emergència en què es troben els serveis d’atenció
sanitària a la nostra ciutat.
La FAVT recolza incondicionalment
el treball portat a terme per la Plataforma i per aquest motiu vol compartir les
dades que consten en el comunicat que
es va llegir en aquesta roda de premsa,
així com les exigències que es van exposar des de la Plataforma.
Llistes d’espera per a proves diagnòs-

tiques:
• Mútua de Terrassa: ecocardiografia, 222 dies; mamografia, 159 dies;
colonoscòpia, 183 dies; ressonància
magnètica (RM), 193 dies; TAC, 91
dies.
• Consorci Sanitari de Terrassa
(CST): ecocardiografia, 198 dies; mamografia, 76 dies; colonoscòpia, 86
dies; ressonància magnètica (RM), 63
dies; TAC, 49 dies.
Llistes d’espera per a visites a l’especialista:
• Mútua: cirurgia general, 261 dies;
oftalmologia, 249 dies; urologia, 158
dies.
• CST: cirurgia general, 43 dies; oftalmologia, 82 dies; urologia, 502 dies.

Reivindicacions de la Plataforma:
• Visites al metge de capçalera en
48 hores.
• Derivació als especialistes sense
traves i en terminis raonables.
• Creació d’un CUAP (centre
d’atenció a la fibromiàlgia, SSC (síndrome de sensibilització central) i
dolors crònics.
• Reducció urgent de llistes d’espera com a mínim en l’àmbit de Catalunya.
• Reforçar les plantilles sanitàries i
posar fi a la precarietat laboral.
• Revertir les retallades, prioritàriament: salut mental, rehabilitació
i plantes d’hospitalització tancades.
• Control de la gestió de Mútua.
Des del primer moment, queda clar
que el compromís de la ciutadania ha de
ser constant en el temps, ja que no és cap
exageració dir que el deteriorament del
sistema sanitari públic i la privatització
dels serveis amenacen la seva supervivència. El treball i la pressió per part de
la PDSP, que forma part de la Marea
Blanca de Catalunya, així com les mobilitzacions en general, són les eines més
adequades per lluitar en defensa d’uns
drets que s’estan vulnerant descaradament i de forma sistemàtica en tot el país
i, especialment, en Terrassa.
Amb la salut de les persones no es pot
jugar ni mercadejar, parlem de la qualitat de vida i de la mateixa vida. Cal, però,
una major implicació de la ciutadania, si
es deixa passar el dia d’avui, potser demà
quan ho necessitem ja no hi serem a
temps!

Fa uns dies, llegint uns comentaris a les xarxes socials, vaig pensar que hi ha
coses que semblen no canviar, tot i que estem vivint al segle de més obertura
en termes de diversitat sexual. Sí però...
Aquesta és la frase, “sí però”. Parlar de la vida privada de les persones per
treure algun tipus de rèdit o benefici polític o per atacar-la simplement per
la seva condició sexual, és d’una baixesa que només fa que retratar qui ho fa.
Perquè qui fa això no em mereix gens de respecte; sense valors, amb mi que
no hi comptin. Des de moltes entitats locals i plataformes lluitem, a Terrassa,
per una ciutat feminista, lliure de masclismes, agressions i fòbies; defensem
drets i donem veu a totes aquelles situacions que la vulneren i que en cap cas
són defensables.
M’agraden les frases reflexives, aquí va una de ben bona: “Soy dueña de mis
silencios, esclava de mis palabras”. Més d’una i d’un s’ho podien aplicar. Acabades les campanyes electorals, el balanç és el que han dit les urnes, però el camí
per arribar a aquestes, en molts casos, ha sigut lleig i denigrant. Torno a dir,
com ja vaig fer dies enrere, la política ho devora tot i sincerament, no tot s’hi
val per uns quants vots (o si??).
Comparteixo les paraules que he llegit, publicades en nom de LGTB Terrassa, al cent per cent. Amb elles em trobaran sempre, defensant els drets i la
dignitat. Quan comencem a entendre que els valors són més importants que
altres coses, farem via. Mentrestant, continuarem denunciant aquestes situacions des de l’activisme, perquè la vida íntima és això, íntima:
“Ens hagués agradat tenir una campanya lliure de LGTBIfòbia, lamentablement sembla que haurem d’esperar a la propera. Desqualificar els rivals polítics per la seva orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere és LTBIfòbia. Desitgem que les crítiques polítiques algun dia es basin en motius polítics
i no en desqualificacions masclistes i LGTBIfòbiques”. (LGTB Terrassa)
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Front comú sindical, veïnal i d’entitats
per dignificar l’atenció als dependents
A Catalunya cada dia moren
sis persones de més de 80
anys que estaven esperant
ingressar en una residència
per se ateses. El Principat és
la segona autonomia on les
llistes d’espera són més grans:
84.000 persones estan a la cua
per rebre ajuda o pendents que
valorin la seva dependència.
Tomeu Ferrer (Diari del Treball)

S

indicats, entitats i col·legis professionals signen un manifest
en defensa del dret a l’atenció
de les persones dependents. CCOO
i UGT de Catalunya, el Col·legi oficial de Treball Social de Catalunya
i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya impulsen
un front comú al qual s’ha afegit la
CONFAVC, destinat a fer força per
millorar les condicions en què viuen
els dependents i també dels treballadors i treballadores que els atenen.
L’any 2012 el Partit Popular (PP)
va tirar endavant una de les retallades que més van debilitar el sistema
de dependència. D’acord amb la llei
l’atenció a la gent gran i dependent
s’havia de fer amb aportacions equivalents al 50% entre el Govern Central i en el cas català, la Generalitat
de Catalunya. El govern que liderava
Rajoy va passar del 50% al 20% i la
Generalitat va assumir el 80% de la
factura. El resultat ha estat un deteriorament econòmic d’aquest sector
mentre la casuística de les persones
que s’atenen empitjora perquè l’esperança de vida augmenta, però també
fa més necessàries les cures i l’atenció.
El manifest firmat fins ara per deu

grans organitzacions, va ser presentat a mitjans de maig, i és un veritable memorial de greuges que té com
a taló de fons l’infrafinançament de
l’atenció a la gent gran.
Catalunya és la segona comunitat
autònoma, darrere de Canàries en
volum de persones en llista d’espera
per rebre ajudes de la llei de la dependència o amb sol·licituds pendents
de valoració. Es calcula que hi ha
unes 84.000 persones afectades per
aquesta situació.
Ghasan Saliba, en representació
de CCOO, destacà: “cada dia a Catalunya moren 6 persones majors de
80 que estan a l’espera d’ingressar en
una residència”. També denuncià el
problema que per a les famílies suposa que no hi hagi una finestreta única
per tramitar la declaració de la dependència o la requalificació del grau
d’afectació, o que la mitjana de temps
que passa entre que es demana a la
Generalitat cobrar pel tractament
domiciliari als dependents és de 18
mesos.
Enriqueta Duran, de la UGT, es
queixà de la dificultat que hi ha per
tenir dades sobre el sector, causada,
segons va dir, per “l’opacitat de l’administració”. En aquest sentit denuncià que des del sindicat han intentat
reunir-se amb Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies, i
que mai ho han aconseguit: “ens ho
ha desconvocat reiteradament”, va dir
la dirigent sindical.
Per tot plegat, en el manifest hi ha
una apel·lació a crear a Catalunya
un consell general de la Dependència, amb presència de tots els actors,
sindicats, patronals, col·legis professionals i també les famílies dels
ciutadans atesos. Aquest organisme
hauria de vetllar pel bon funcionament del sistema i per la unitat d’acció entre l’Imserso i la Generalitat.

▪▪ Membres de les entitats signants del manifest durant la presentació del front comú

Finançament
La falta d’un finançament adient repercuteix negativament en els 40.000
professionals que tenen cura de les
persones dependents a Catalunya. El
95% d’aquest col·lectiu són dones. La
mitjana salarial d’aquest col·lectiu no
arriba a 1.000 euros al mes. Això passa també perquè el sector es regeix per
un conveni estatal que està bloquejat
en l’aspecte salarial i la Generalitat no
ha optat per la solució bàsica consistent en fer un conveni de millora. A
tot això les patronals denuncien que
fa deu anys que tenen les tarifes congelades.
Els treballadors de la dependència
es queixen que paral·lelament a la limitació salarial que marca el conveni,
la Generalitat hagi endurit els últims
anys les ràtios d’atenció a les persones
dependents, cosa que carrega de feina
les migrades plantilles de les residències. Però, es dóna una altra situació no
pensada pel legislador. En la mesura
en què millora l’economia del país, les

treballadores qualificades de l’àmbit
de la geriatria marxen cap al sector
privat d’aquest àmbit, i també cap a
la sanitat privada, per intentar arribar
a la sanitat pública com a objectiu final. Això perjudica també l’atenció de
qualitat a la gent gran.
Inspeccions anunciades
El llistat de queixes també esquitxa
el Govern de Catalunya a qui els impulsors de la plataforma acusen de no
fer la seva feina de control de les residències: “les inspeccions s’anuncien
amb 15 dies d’antelació”, afirmava una
treballadora de la dependència. Però
a més, en cas d’imposar-se sancions,
pagar-les surt rendible a les empreses,
que tot i haver estat castigades poden
seguir presentant-se als concursos i
revalidar les concessions.
Altres punts reivindicats són una
certa equiparació, perquè afirmen que
hi ha residències VIP que gestiona
directament la Generalitat, mentre
que en l’altre extrem es poden trobar

Les entitats socials continuen reclamant més
residències públiques a la ciutat

situacions de gran precarietat en l’àmbit concertat. En aquest sentit, accedir
a una plaça pública pot costar fins a 5
anys d’espera, mentre que l’alternativa,
el sector privat, pot ser inassumible
perquè els preus es poden enfilar fins
a superar els 3.000 euros al mes.
Mercè Civit, del Col·legi Oficial de
Treball Social centrà la seva intervenció en la necessitat d’agilitar la gestió,
descentralitzant els serveis i d’apostar
per l’atenció domiciliària, la necessitat d’un control públic i més atenció
als cuidadors. També remarcà que la
mitjana de temps que es tarda a cobrar l’ajuda pensada per als cuidadors
és de 18 mesos “quan el que caldria és
que cobressin des del primer dia”, va
dir.
Miguel Rubio, del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya, va instar
per la unió del sector i també per la
necessitat que l’administració aposti
per la formació també de les persones
dependents. En aquest sentit reclamà
l’obertura d’una taula de negociació
sota els auspicis de la Generalitat.

Un mural reivindicatiu fet per l’artista Anna Taratiel recorda la urgència de construir la residència prevista al barri de Ca n’Anglada.
Miquel Gordillo

L

a necessitat de més places de
residències públiques és una
qüestió important, entre d’altres, per la qual haurà de treballar i
pressionar el nou equip de govern
dit progressista de la ciutat. Ja fa uns
anys que diversos col·lectius socials
reivindiquen que es construeixin
més residències. Més encara tenint
en compte que de les 31 existents,
només una és pública, la de Mossèn
Homs, que a més funciona a mig
gas: compta amb sis plantes i n’hi
ha tres de tancades.
Una de les realitats més esperades
és el projecte de residència de Sant
Pere Nord, de 120 places, amb un
pressupost adjudicat de 900.000 €,
la qual però està pendent d’executar.
Pel que fa a Ca n’Anglada, un altre
projecte de residència té reservat un
terreny des de ja fa uns anys a l’avinguda de Barcelona, malgrat que no
disposa de data per fer-se realitat,
tal com es queixava Alfonso Echávez, de l’AV Ca n’Anglada.
Com un altre pas en pro d’aquesta
reivindicació, el passat 3 de maig es
va inaugurar, precisament on s’han
de construir aquesta residència a Ca

n’Anglada, un mural reivindicatiu,
elaborat per l’artista Anna Taratiel en col·laboració amb l’associació
veïnal. «S’han de dignificar els drets
de les persones», expressava Carmina, la seva representant, en veu de
l’artista per explicar aquesta col·laboració.
I és que la Comissió de Residències fa anys que assenyala aquesta
greu problemàtica. Segons les dades que aporta, hi ha un llistat de
1.500 demandes per una plaça pública, més 500 que estan en llistes
d’espera. «Això correspondria a 5 o
6 residències», exposà Pepe Sánchez, membre de la comissió i de
l’AV Sant Pere Nord, que insistí,
vist el panorama, en què «no tenim
cap pla de futur per a la gent gran a
Terrassa».
Tot i això, Sánchez assenyalà que
des de la Generalitat, que té la competència en la matèria, «ens han
promès que abans que acabi l’any
es remodelaran una o dues plantes
més» de Mossèn Homs, i recordà
com «gràcies a la pressió que hem
fet, en 4 anys, hem passat de 70 a
140 places».
«Ni Generalitat ni Ajuntament no
fan res», lamenta el representant de

▪▪ Mural elaborat per l’artista Anna Taratiel, per reclamar la construcció com abans de la residència pública de Ca n’Anglada, a l’espai on s’ha de construir, actualment amb horts urbans, a l’Avinguda Barcelona, 70.

la comissió, a la vegada que recorda
que el Ple va aprovar recentment la
Moció de Salut i Gent Gran que havia proposat el Parlament Ciutadà.
Aquí s’estableixen demandes com
ara una millor informació ciutadana
de com és la situació de la gent gran
i les persones dependents a la ciu-

tat, de la situació de les residències, i
un pla d’acció i de futur per aquests
col·lectius.
Segons la Comissió de Residències, la necessitat de places pot esdevenir molt greu d’aquí a poc. I
apunten a la necessitat que totes les
administracions incentivin i posin

en marxa projectes per cercar solucions. Entre d’altres, assenyalen
algunes que sí que corresponen al
consistori, com ara la possibilitat de
cedir terrenys en ús per un temps limitat, per portar endavant projectes
de cohabitatge impulsat per entitats
socials cooperatives.
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Necessitem una democràcia radical i amb valors humans

D
COL·LECTIU ADVOCATS I
ADVOCADES
PELS DDHH
C/ Prior Tapia 26
Telèfon 629 84 36 74
espaihumana@gmail.com

esprés de les eleccions del 26 de maig, fugim de les anàlisis sistèmiques i interessades perquè creiem que cal
anar molt més enllà. La democràcia formal i representativa d’arrel burgesa, està més que esgotada.

però van desapareixent perquè els recursos es privatitzen. I al revés. Els processos de democratització de vegades també es veuen. És una lluita entre forces i, per això, hi ha espais, esferes o barris on de sobte s’esdevé un procés de democratització. Per exemple, el procés d’independència.
Bé, com més processos de privatització, més malestar i més misèria.

Es privatitza la democràcia perquè aquesta part keynesiana
de l’estat, és a dir, l’estructura pública àmplia que es va desenvolupar durant el capitalisme industrial, s’ha fet petita i es va
començar a privatitzar a partir dels anys setanta i vuitanta,
que és quan comença el capitalisme global (capitalisme financer, digital i de serveis).

La pujada de la ultradreta ja la veiem. I la pujada de la ultradreta va relacionada amb la privatització de la democràcia. La mala llet que té molta gent que vota la ultradreta és per la pèrdua
de salari, de feina, de pensions, de l’habitatge... És a dir, la privatització de la democràcia afecta
tothom, però la dreta i la ultradreta tenen més calés i l’esquerra no arriba mai al poder. El 15-M
va ser un procés de democratització, però en l’àmbit espanyol en queda poca cosa, avui.
Dins el sistema actual, és a dir, parlamentari, patriarcal i liberal, és clar que hi ha partits i gent
que defensa processos de democratització. I crec que sí que tenen ganes de democratitzar i
apoderar la gent, si més no. Però hi ha moltes limitacions i frens. Si tenim en compte la societat
i la cultura política espanyola, tindran difícil triomfar perquè hi ha una determinada sociologia
a Espanya.

L’estat es transforma, com ha passat sempre. No és igual l’estat d’ara que el romà. I passa que els executius es reforcen,
els sistemes judicials també es reforcen, per donar suport a
aquests executius, i en canvi, els parlaments es debiliten. Van
perdent processos de decisió.

Tot es va privatitzant. La sanitat, l’educació, els béns
bàsics... I com es fa això? Doncs debilitant els parlaments, debilitant la representació formal del poble. Totes les constitucions modernes del món es basen en l’existència d’una nació i en el fet que hi ha una sobirania
popular que s’atorga a l’estat per mitjà del parlament. La sobirania popular ara es va eliminant.Moltes lleis i molts projectes ja no passen pel parlament. Per exemple, governar per decret és
una manera de privatitzar.
És a dir, els parlaments cada vegada tenen menys força a l’hora d’influir. La Unió Europea és
un producte d’aquest nou capitalisme global, un sistema polític que no té parlament. Bé, sí, un
parlament de broma, que no decideix res. Els òrgans forts són el Consell d’Europa i la Comissió.
Europa és un dispositiu perfecte del capitalisme global, en el sentit que és un artefacte que
representa molt bé l’època global en què vivim.

El liberalisme és hegemònic. És hegemònic, fins i tot, en el socialisme. S’ho ha menjat tot. La
manera com el liberalisme entén el lliure mercat, la moral universal i com això és hegemònic en
la població mateixa, és preocupant. Fins i tot, en els moviments socials, els valors, els costums...
La moral universal, per exemple, s’ha menjat tota l’esquerra. Tota la tradició que ve d’aquest
liberalisme dins d’un sistema capitalista i que, per tant, és hegemònic als mitjans, les cases, ha
fet molt de mal a l’esquerra. Per una altra banda, hi ha una cosa que no s’analitza prou. Molts
diuen que no són neoliberals, com alguns socialdemòcrates Diuen que no estan d’acord amb
el capitalisme salvatge, però reprodueixen la mateixa fòbia de l’estat, les mateixes propostes
demanant una democràcia global que sobrepassi les sobiranies.
L’esquerra entén l’estat com un subjecte, i això és alienació. L’estat no és
bo ni dolent, perquè no té cor. És un conjunt de pràctiques i estratègies.
Hem de construir un estat que, per exemple, posi recursos per a espais autogestionats, un estat que el fem tots.

Qui legisla a la Unió Europea no és el parlament, sinó que ho fan per mitjà dels grups de pressió,
que són els que proposen polítiques i hi posen diners, i això després passa per la Comissió i el
Consell. El 80% de les polítiques que fem aquí es veuen afectades per la Unió Europea. I en tot
aquest procés, tu, com a ciutadà, no decideixes res, per molt que votis un partit o un altre. Hi ha
tantes interferències, tanta mediatització. Hi ha una pèrdua de poder en tots els sentits.

D’altra banda, el conflicte perpetu és el motor de tota democratització. De debò que en ple
segle XXI parlarem de frontera únicament en un sentit físic com si fos una muralla? Quan les
transaccions financeres, que també posen fronteres, són moltíssim més salvatges! O el racisme que trobem al carrer... Per això creiem que l’esquerra no tan sols té una crisi de poder, sinó
també una crisi conceptual i discursiva de fa molts anys. I ho veiem ja amb l’auge de l’extrema
dreta.

Durant la Història hi ha hagut processos de democratització. Quan passa això? Quan la població
es capacita per a l’autogovern. Hi ha barris en què abans hi havia esferes d’autogestió o comunals,

Cal doncs una reflexió seriosa i radical de l’esquerra social i política, per preparar una revolta de
veritat, amb els Drets Humans com a única bandera.

ASSOCIACIÓ VEÏNS CA N’AURELL
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Dimarts 4 de juny a les 20h
Casal Cívic de Ca n’Aurell
Plaça Del Tint, 4
ORDRE DEL DÍA
* Elecció President/a i Junta Directiva.
(Sots president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals)

El pròxim dia 4 de juny, convoquem una Junta Extraordinària per renovar la totalitat
dels càrrecs de la Junta Rectora d’aquesta AVV.
Així esperem que s’enceti una nova etapa que porti aquesta Associació de Veïns a
assolir nous objectius amb altres procediments i diferents criteris de gestió.
Fem una crida als socis i als veïns i veïnes del barri a participar, tant de les tasques
organitzatives com de les activitats que en benefici de tots i totes generem any rere
any. Us esperem al Casal Cívic de Ca n’Aurell.
Volem comptar amb tu, si estàs disposat o disposada a col·laborar i treballar per la
millora del barri.
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>Tot
> per Terrassa i ERC-MES negocien formar el nou govern local

Victòria del partit de Ballart i nou equilibri
de forces a l’Ajuntament

S

orpresa total els resultats de les municipals a Terrassa, no
ja per ser difícils de preveure, ni tan sols de somiar-los. Primer, res de la dispersió del vot que tothom anunciava. Al
contrari, en el nou Ple hi haurà 2 partits menys. Segon, en Jordi
Ballart encara es deu fer pessics per comprovar que no al·lucina
quan li confirmen que el seu projecte, Tot per Terrassa, ha aconseguit 10 regidors i és la primera força, amb diferència.
En l’altre extrem, Terrassa en Comú, primer partit de l’oposició
amb 6 regidors en el Ple que tanca portes, ara queda fora, directament. Tampoc aconsegueixen entrar els fins fa poc socis de TeC:
Podem, ICV i EUiA, que es van presentar com a Podem-Ive.
O sigui, la força hereva del gran i històric PSUC, de la primera
Iniciativa per Catalunya i les següents transformacions, amb la
suma de comuns i Podem en els darrers anys, no tindrà cap representant a l’Ajuntament de Terrassa, la tercera ciutat en població
del país.
Fora d’això, tot com s’havia previst. El PSC local, salvat, primer,
per la incapacitat de TeC i PdeCat d’arribar a un acord mínim,
quan quasi moria després de la sortida de Ballart i 5 regidores
més del grup municipal en els dies de la crisi del 155; s’ha enganxat, segon, al tren de l’èxit del PSOE de Pedro Sánchez, i tot i que
perden 2 regidores, ha aconseguit resistir i mantenir-ne 7.
ERC guanya 1 regidora, sumant 5. No ha estat tant com els
resultats a les eleccions legislatives del 28A i les enquestes podien
apuntar, però respon bastant al patró de creixement sostingut i
ferm del partit al conjunt del país. Ciudadanos resisteix amb els 3
que tenia. El PdeCat, aquesta vegada dit Junts per Terrassa, perd
una regidora de les 3 que tenia, acompanyant així la tendència del
partit en el conjunt del país. El PP i la CUP, que tenien 1 regidora
cadascú, queden fora, tots dos responent també a una tendència
a la baixa generalitzada en el conjunt del país.
Cal tenir en compte, a més, que el bon resultat d’en Ballart i
la resistència del PSC han posat el preu en vots de les regidores
Municipals 2019
Vots

bastant més car que el que hauria suposat un vot més dispers
com el que s’esperava. Així, a TeC, el millor situat dels que no han
aconseguit escó, els 4.636 vots rebuts no els han estat suficients.
En els mesos posteriors a la dimissió de Ballart com alcalde i la
sortida del PSC amb una molt dura crítica de comiat, va esdevenir recurrent l’especulació sobre la seva eventual tornada a l’escenari polític. Avui, hom sap que llavors ell deixà l’alcaldia i marxà
del PSC, però mai va deixar l’electorat del partit, ans al contrari,
l’ha cuidat i mimat.
Ha tingut, és clar, la col·laboració i suport de dirigents que durant molts anys han treballat les relacions del PSC, des de l’Ajuntament, amb entitats i organitzacions de tota mena que, avui,
l’han fet costat. Això, de fet, era cosa que es va poder veure des
de l’acte de llançament de Tot per Terrassa, encara que ningú, ni
el mateix Ballart, es podia imaginar que seria per tant, tal com ha
declarat després de conèixer els resultats.
Al mateix temps, la composició de la candidatura també palesa
una gens menyspreable transversalitat, sobretot territorial, però
també social, política i entre sectors professionals i culturals.
Aquest és un altre aspecte al qual no s’havia prestat prou atenció
però que el resultat ha deixat en evidència. Dels 34 barris de la
ciutat, Tot per Terrassa és la candidatura més votada a 28, i la
segona als restants, on en 5 queda primer el PSC, i en un ERCMES. Tot plegat, sembla que aquest projecte té molt camí obert
pel davant.
Al PSC, malgrat haver aconseguit un bon resultat a la ciutat,
donades les circumstàncies, i millors a Catalunya i l’Estat espanyol, deixar la màquina de govern i perdre el control de l’administració local els aboca a una experiència desconeguda i que segur
els resultarà dura. De totes maneres, la remuntada del seu partit a
Catalunya i en el conjunt de l’Estat els servirà segur per endolcir
aquest glop amarg en obrir perspectives de nous horitzons novament lluents.

escons

Vots

%

TxT

27.970

29,28%

10

PSC-CP

19.634

20,55%

7

23.543

28,21%

ERC - MES - AM

14.262

14,93%

5

11.255

13,49%

Cs

7.745

8,11%

3

9.008

10,80%

JUNTS

7.224

7,56%

2

10.132

12,14%

TeC - ECG

4.636

4,85%

16.051

19,24%

PODEM - IVE

3.511

3,68%

CUP - AMUNT

3.434

3,59%

4.804

5,76%

PP

2.953

3,09%

4.719

5,66%

VOX

2.223

2,33%

PRIMÀRIES

1.234

1,29%

288

0,30%

PFiV

Resultats definitius de les Eleccions al Parlament
Europeu del 26 de maig de 2019 a Terrassa

2015

%

Molt diferent i més dur deu ser el patiment a can comuns i els
altres socis de la dita «confluència». D’una banda, perquè els projectes nascuts de la fermentació de les assemblees del 15M i les
confluències i coalicions que es van anar formant després, i que
van tenir un èxit clamorós en les eleccions dels passats anys, fa
algun temps que han entrat en fase de disgregació i perden vitalitat, presència i suport. Aquests dies es parla de reflexió i fins i tot
de refundació.
D’altra, en el pla local, perquè les ja deteriorades relacions entre
els diferents grups segurament seran molt més difícils ara mateix
i per algun temps. Clar que en tocar fons, ara ja només es pot anar
amunt de nou. A més, sense compromisos en les institucions, ara
tindran alguns anys pel davant amb tot de temps per pensar el
present i el futur.
Paradoxalment, després d’aquests anys en què semblava que
moltes coses podien canviar i que nous actors prenien l’escena, el
quadre que han pintat aquestes eleccions recorda bastant altres
temps: el PSC i la seva escissió sumen 17 regidores, ERC ocupa
l’espai de la postconvergència, la dreta espanyolista, que avui es
diu Ciudadanos, manté l’espai. Només falta l’antiga IC (els vots
de TeC i Podem-Ive sumats els haurien pogut donar 3 regidors,
com llavors).
Per fi, mirant també el resultat en el conjunt de l’Estat, hom
tendeix a pensar que el vot és molt conservador, poruc. Quan la
crisi econòmica ja ha passat, tot i deixar seqüeles molt greus com
a mals estructurals i malgrat les incerteses del futur, tot indica
que la «finestra d’oportunitat» per canvis importants s’ha tancat
i, amb alguns canvis en el sistema de partits, la realitat torna a
ser tristament reconeixible. En aquest context, només la situació a
Catalunya queda en obert.
Al tancament d’aquesta edició, Tot x Terrassa i ERC-MES feien públic les negociacions conjuntes per formar el nou govern.

Resultats 2019
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Resultats definitius de les Eleccions
Municipals del 26 de maig de 2019 i
comparativa amb les eleccions de 2015
•• Participació		

411

••
••
••
••

Total de votants
Abstenció		
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

95.766
60.357
408
244

61,34 %
38,66 %
0,43 %
0,25 %

0,49%

%

PSC

24.543

26,02 %

JUNTS

21.099

22,37 %

ERC

19.120

20,27 %

PODEMOS

9.918

10,51 %

C's

9.229

9,78 %

PP

4.014

4,26 %

VOX

2.297

2,44 %

PACMA

1.806

1,91 %

Altres

995

1,05 %

RECORTES CERO-G

228

0,24 %

CPE

142

0,15 %

PCPC

129

0,14 %

PCTC

87

0,09 %

CEUS

66

0,07 %

PUM+J

41

0,04 %

PACT

39

0,04 %

IEP

28

0,03 %

•• Participació		
••
••
••
••

Total de votants
Abstenció		
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

94.603
61.333
550
272

60,67 %
39,33 %
0,58 %
0,29 %

www.malarrassa.cat

POLÍTICA

MALARRASSA

Resultats definitius de les Eleccions Municipals del 26 de maig de 2019 als barris de Terrassa

Dades: Ajuntament de Terrassa
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OPINIÓ

Un #DecretFarsa. Valoració sobre el
Decret de Lloguers aprovat
per la Generalitat
Sindicat de Llogateres

L

a setmana passada ja vam denunciar l’opacitat amb
la que ha actuat el Govern i vam exigir la incorporació de les nostres demandes. No va ser fins a poques
hores abans de l’aprovació del Decret que vam tenir accés
als continguts del document. Havent pogut analitzar el
text, hem de lamentar que aquest és un #DecretFarsa i que
el Govern d’ERC i PDCat està faltant a la veritat: és fals
que es posaran topalls de forma efectiva al preu del lloguer.
Ho expliquem en tres punts.
1. En primer lloc, malgrat que han declarat que aquesta és
una “mesura urgent en matèria de contenció de rendes”, la
immensa majoria de lloguers (per no dir tots) seguirà sense
tenir cap mena de límit en el preu: tant els contractes vigents com els nous. Cap dels contractes de lloguer vigents
estarà regulat. En el cas que una família segueixi vivint al
mateix habitatge i signa un contracte nou, la propietat podrà optar per no acollir-se a la regulació si així ho desitja. La
pròpia Conselleria de Justícia ha dit que el Decret obliga a
canviar de pis per poder entrar dins de la regulació. Però
ni tan sols així: el decret llei inclou un munt d’excepcions
de diferents tipus pels nous contractes. Per exemple, en cas
d’obra nova o de rehabilitació integral, la propietat podrà
també ignorar el topall de preus.
El Govern d’ERC i PDCat està faltant a la veritat:
és fals que es posaran topalls de forma efectiva
al preu del lloguer.

2. A més, el decret no contempla cap sanció en cas d’incompliment de la llei. És a dir, que no inclou l’aplicació de
multes, una mesura essencial per fer efectiva la regulació de
preus en altres països. Això col·loca als llogaters en la difícil
posició d’haver d’emprendre accions legals contra la propietat si el topall es vulnera, havent d’afrontar un important
desgast emocional i econòmic per fer valdre els seus drets.
L’abc de qualsevol regulació digna d’aquest nom és que les
administracions actuin d’ofici posant multes, com es fa amb
el codi de circulació o amb en tants àmbits. Deixar-ho en

mans de les persones que vivim de lloguer, que som la part
febla de la relació contractual, és un desistiment de responsabilitats.
3. Per altra banda, la suposada regulació de lloguers es faria en base al índex de referència de la Generalitat. Aquest
índex està basat en els preus de mercat actual, és a dir, uns
preus irreals, inflats per la bombolla de lloguer. El decret
estableix que el preu es pot pujar un 10% o un 15% respecte aquest índex (és a dir, respecte uns preus de bombolla). Això és pervers: tenint en compte que el ritme de
creixement actual és d’un sol dígit i està per sota d’aquests
percentatges, el govern de la Generalitat estaria contribuint
a alimentar encara més la bombolla.
Aquest decret és el resultat d’haver treballat d’esquenes a
la ciutadania, i molt particularment al moviment per l’habitatge. Diem que és un #DecretFarsa perquè, a diferència
del que ERC i PdCat han dit, NO regularà els preus en cap
cas. Encara pitjor: animaria a que segueixin pujant.
Exigim al Govern i molt particularment a la Conselleria
de Justícia que s’assegui a parlar amb el Sindicat i les organitzacions socials. Per dur a terme un canvi legal com
aquest tenen l’obligació de treballar amb les entitats que
portem reclamant-lo fa més de dos anys. Cal un índex de
preus del lloguer vinculat als ingressos de la població, universal, i d’obligat compliment. Només d’aquesta manera
podrem abaixar els preus del lloguer de forma estructural.
Cal un índex de preus del lloguer vinculat als
ingressos de la població, universal, i d’obligat
compliment. Només d’aquesta manera
podrem abaixar els preus del lloguer de forma
estructural.

Que ningú ho dubti: aconseguirem la regulació de preus
del lloguer. És el que exigeix una amplíssima majoria social.
Però mentrestant no acceptarem que ens prenguin el pèl i
es jugui amb el patiment de la gent. Ja n’hi ha prou.

Estat de dret, no, Estat judicial, sí
Miquel Mallafré
Que diu la judicatura del règim borbònic que Veneçuela és una dictadura. Així alterem la democràcia i el que va sortir de les urnes, d’aquesta
manera el PSOE s’assegura una majoria parlamentària. No patiu, això la
fiscalia us ho afinarà.
Parlamentaris elegits lliurement pels votants, eliminats per la Fiscalia.
S’ha de votar el que manin els fiscals perquè si no els agrada el que vota el
populatxo, s’ho passen pel folre. Deixem que la Fiscalia faci la seva feina
i nomenin ells directament als parlamentaris tal com es feia amb la democràcia orgànica franquista. Aquests catalans han tornat a votar amb el
cul, ni colpejant-los, ni tancant els seus caps a la presó, ni destrossant-los
la sanitat, ni l’educació, ni humiliant-los amb el 155, ni provocant-los dia
rere dia, no hi ha manera que sàpiguen votar com a ells els agrada.
S’haurien de repetir les eleccions només a Catalunya fins que guanyi
algú dels seus, no es pot cedir davant la democràcia vertical, la llibertat
i els drets humans… Al trio de Colón els encantaria enviar la legió amb
cabra inclosa a Catalunya i, als tres passejar-se en un cavall blanc per les
Rambles. Els queda poc per dir que això és una dictadura feixista, ànims
campions.
Treure els drets a algú no condemnat. Tot en ordre. Això és Ankara.
Vulneren els drets de tota la gent que ha votat aquests partits, mentrestant seguim gaudint d’una “democràcia plena i consolidada”, oi que sí?
Van començar fa anys amb la il·legalització d’HB i el tancament d’Egin
i Egunkaria, perquè “sense violència tot era possible”. Ara tenim a una
Fiscalia que empresona polítics electes, que diu que insultar els nazis
constitueix un “delicte d’odi”, que arresta a titellaires com a terroristes, que
condemna a Pablo Hasél, Cèsar Strawberry o a Valtonyc…, estic generalitzant (m’és ben bé igual) però encerto.
Vivim en un estat repressiu, sense masses matisos. Quan el Congrés
no se’n surt li passa el pastís als jutges, aquests instrueixen i ho deixen en
mans del TS o el TC, el rei col·labora amb un “a por ellos” i l’Audiència
Nacional (digne successora del franquista Tribunal d’Ordre Públic), ho
remata. Pel camí queden les euro ordres fantasmes, la infàmia i el despropòsit.
Decidir la suspensió dels presos polítics electes és excloure als principals representants en el Congrés i el senador català amb més vots. És
excloure a Catalunya d’Espanya. És ratificar que Catalunya no està ja a
Espanya, que se l’exclou. Aquest intent (barroer) de marginar els polítics
catalans criminalitzant-los ha estat un altre fracàs. Excloure’ls i jutjar-los
és excloure i jutjar a Catalunya. Tenen una perspectiva unionista de saldo.
Només es ratifica la ruptura definitiva. Que els suspendran, queda clar.
Però no sortiria més a compte fotre fora els nazis del Congrés i suspendre
i renovar a tota la Fiscalia?

Resultats electorals que s’han de pair
i valorar amb tranquil·litat
Salvador Pérez Riera

H

em passat un altre procés
electoral, europees i municipals. Jo em centraré en
les municipals, que són en les que
tindrem una repercussió directa. I
dels seus resultats en podem treure
diferents titulars que ja han començat a córrer a les xarxes i mitjans,
“s’ha acabat l’hegemonia del PsoEPsc a Terrassa després de quaranta
anys”. O no s’ha produït la fragmentació que les enquestes i presagis
afirmaven. O “Tot per Terrassa,
entra amb contundència”, i així podríem anar fent titulars.
Els resultats que s’han produït,
com és evident, s’han d’analitzar
amb tranquil·litat i certa distància,
però són evidents i clars. La participació ha augmentat un 10% respecte a les anteriors eleccions.
L’entrada amb força del Jordi Ballart (TxT) amb deu regidors és, si
atenem a les enquestes i previsions,
una certa sorpresa. Però al final,
haurà estat qui ha trencat amb l’hegemonia del seu anterior partit, cosa
que no s’esperaven. A més cal tenir
en compte que està molt lluny de tenir un lideratge ferm, però ha tingut
el mèrit de guanyar sense disposar
de l’aparell del partit, ni de l’estructura municipal. Més endavant quan
recollim les dades concretes podrem

observar d’on ha obtingut el vot, i
ens donarà pistes del seu resultat,
que a més d’emportar-se per davant
al seu antic partit, s’ha emportat per
davant a altres partits que no han
obtingut cap regidor. També cal
tenir en compte que aquest no és
un projecte col·lectiu, és personal, i
coneixent l’experiència com alcalde
que va ser nefasta, té un equip de
col·laboradors als que va menystenir llavors, i ara veurem què passa
en aquesta legislatura. Bé, el temps
ens demostrarà si estem davant d’un
lideratge per a canviar les coses, o
senzillament, serà un PsoE-Psc bis.
I també dependrà de la política de
pactes, en cas d’haver-ne, i amb qui.
El PsoE-Psc amb set regidors, és el
gran derrotat dels que queden, han
perdut davant del seu pitjor enemic, al que van trair i menystenir,
tot i disposar de l’aparell del partit,
del grup de boques agraïdes, dels
exalcaldes pitufaires i de tot l’aparell
municipal. Per tant, la destrossa és
més que evident, i el problema és
més greu, fa saltar les aspiracions
dels futurs polítics professionals a la
cadira i al sou que ja s’hi veien de per
vida. Per tant, seurà a la cadira de
l’oposició després de tants anys, necessitarà forces teràpies de grup per
a afrontar-ho amb certa tranquil·li-

tat i normalitat. Ara un recorda les
prediccions d’un tinent d’alcalde de
l’actual govern quan va predir que
l’alcalde seria el Sr. Vega, aquella
predicció l’ha ensorrat com alguns
ja vàrem indicar.
Els resultats d’ERC, Ciudadanos
i JxCat, han estat més o menys els
previstos, quant al número de regidors.

“Un 25-30%
del vot resta
fora de l’àmbit
institucional,
un volum de
ciutadania
activa que
queda sense
representació”
El que ha estat una sorpresa és el
resultat de TeC, que desapareix de
l’Ajuntament quan fa quatre anys

era segona força, i el seu resultat
ha estat una sorpresa no previsible.
Però tal com ja vaig comentar, la divisió té un alt risc i perill, i PodemICV-EuiA, han aconseguit entre
tots fer la gran trencadissa, quan
tots junts haguessin com a mínim
obtingut entre tres i quatre regidors
com a mínim. La divisió els ha deixat fora, ara tindran quatre anys entre tots per a reflexionar i aprendre
d’una vegada que la divisió porta als
pitjors resultats. És una pena, però
de vegades s’ha de pagar un alt cost
per la irresponsabilitat. Per desgràcia aquesta ciutat de moment perdrà tots els referents de l’esquerra
transformadora. Però és que, per
desgràcia, s’ho ha guanyat a pols i
ara en tenen els resultats, podran
continuar vivint de les essències,
però lluny d’on pretenien estar.
I una pena per la CUP, ja que ha
fet una bona tasca. I Terrassa per la
República, que era una oportunitat
per a entrar aire fresc a l’Ajuntament.
I la millor notícia, la no entrada de
VOX i la desaparició del PP, que
està rebetn els resultats de la seva
política absurda i fora de lloc.
El problema d’aquesta situació és
que un 25-30% del vot resta fora de
l’àmbit institucional, un volum de

ciutadania activa, que resta sense
representació, però que és evident
que continuarà treballant des de la
societat civil per a canviar les coses i
influir amb els responsables polítics
escollits.
I també s’obren moltes incògnites
que s’aniran resolen i aclarint, la política de pactes que definirà moltes
coses i si de veritat viurem una etapa
de canvis acabant amb un model de
quaranta anys. I una de les gran incògnites és què farà un Jordi Ballart
que ha estat impregnat del model
del PsoE-Psc, que ha patit la pitjor
cara i influència del seu Secretari
d’Organització durant tota la seva
vida, la influència d’uns exalcaldes
i d’un partit, que el seu model era
atendre als interessos dels poders
fàctics locals, el sou i la cadira. Per
tant, molts dubtes sobre si tindrà
la capacitat de canviar les coses, els
mals vicis i costums, o senzillament,
serà un mer enrabiat, ple d’estirabots, incapaç de treballar en grup i
sense un projecte col·lectiu de transformació d’un model de ciutat, on
ell desgraciadament hi ha participat.
Molts dubtes, moltes preguntes
de moment sense resposta, i que
s’aniran definint i concretant en els
propers dies, sobretot quan baixi
l’eufòria i les sorpreses. Veurem.
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Fes un pas amb nosaltres! Malarrassa nou cicle,
necessitem arribar a les 200 persones sòcies.
A pocs mesos del cinquè aniversari com a periòdic imprès, necessitem reactivar el compromís col·lectiu que va donar vida a l’informatiu local Malarrassa, de distribució gratuïta, que no gratuït, car programar-lo, redactar, maquetar, distribuir, portar la comptabilitat, crear i estendre la xarxa de relacions
personals i amb organitzacions i col·lectius que el fan possible, cercar la publicitat... És un conjunt de
tasques que demanen una dedicació que només un equip professional pot realitzar.
Vam començar amb pocs recursos: els ordinadors personals, les quotes de les persones sòcies fundacionals de l’Associació Cultural Malarrassa (ACM) i voluntarisme, molt voluntarisme. Durant aquest temps
hem aconseguit anar endavant i crear un mitjà local que, malgrat estar encara molt lluny dels objectius
que ens fixàvem al principi (ser un setmanari), és una capçalera coneguda i respectada a Terrassa, que
molts moviments socials, entitats, organitzacions ciutadanes i moltes persones senten com a propi o
que els representa o diu allò que pensen, que s’identifiquen amb la perspectiva i forma de mirar i interpretar la realitat. Podem afirmar que hem trencat el monopoli informatiu a la ciutat.
En aquest punt, quan allò més difícil està fet, cal que fem un pas endavant. Amb el voluntarisme i el
concurs d’un petit grup no es pot millorar i avançar en la construcció del mitjà que volem i necessitem,
fins i tot es fa difícil mantenir la situació actual.
Com hem dit al principi, el Malarrassa és un periòdic de distribució gratuïta, però treballar per oferir un
mitjà de comunicació compromès i a la vegada rigorós, costa diners.
El compromís col·lectiu inicial va ser el pilar fonamental per aixecar el periòdic. Ara, necessitem renovar aquest mitjà d’informació local, incrementant la participació. Actualment, som 85 les persones
sòcies. Considerant les necessitats i les característiques de la ciutat, ens plantegem l’objectiu d’arribar,
com a mínim, a les 200 persones sòcies, en el termini de 3 mesos o, almenys, fins el cinquè aniversari, el
pròxim mes de novembre.
Si assolim aquest compromís i les altres tasques previstes: convenis amb entitats socials i de l’economia solidària, recerca de suport comercial i renovació de l’equip de treball i de redacció; Malarrassa,
encara aquest any, es podria veure en condicions de fer aquest salt endavant que totes volem.

Comptem amb tu. Associa’t i col·labora
amb la teva quota i la teva participació.
www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa
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Totes les restes de menjar,
les closques d’ou i les pells de les patates quan fas una truita,
les pells de les fruites quan fas una macedònia, els ossos del pollastre rostit,
les espines del llobarro al forn... van al cubell de l’orgànica
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>La
> cooperativa egarenca Alternativa3 presideix la nova coordinadora catalana

‘LaCoordi’, 6 entitats del país constitueixen la
coordinadora de Comerç just i Finances Ètiques
Pep Valenzuela

El passat mes de març
es presentà a Terrassa la
Coordinadora de Comerç Just i
Finances Ètiques de Catalunya
(LaCoordi), presidida per
Maria Fernández, membre
de la cooperativa de comerç
just egarenca AlterNativa3.
Es tracta d’una nova
coordinadora formada per
entitats catalanes del Tercer
Sector i de l’Economia Social
i Solidària, que promou la
justícia social, el Comerç
Just i el finançament ètic i
solidari. Està formada per
Setem Catalunya, Oxfam
Intermón, Alternativa 3, Fiare
Catalunya, FETS-Finançament
Ètic i Solidari i la XES (Xarxa
d’Economia Solidària).

LaCoordi és una plataforma única a
Catalunya que vol consolidar el moviment del Comerç Just, les Finances
Ètiques i l’Economia Social i Solidària
des d’una perspectiva Nord/Sud per
contribuir a la justícia social a escala
internacional, la reducció de les desigualtats i el respecte pels drets humans,
molt especialment els drets laborals i
ambientals als països productors.
La coordinadora catalana compta
amb el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament i la
Diputació de Barcelona.
LaCoordi és l’evolució de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica

que va néixer fa 20 anys sota el nom de
la Festa del Comerç Just i que organitza cada any activitats per fomentar el
Comerç Just al voltant del dia mundial,
durant el mes de maig. Amb els anys, el
projecte ha anat evolucionant incorporant el discurs de les Finances Ètiques
i, més endavant, el de l’Economia Solidària (ESS).
«Ha estat la formalització d’un consorci de 6 entitats que venia treballant
de manera conjunta», explica la Maria
entrevistada per Malarrassa. «Ha estat
una evolució natural de la col·laboració.
Primer era només comerç just, algun
any més tard es va ajuntar la banca ètica i després l’economia social i solidària.
Fruit d’aquest treball vam decidir formalitzar-nos com a coordinadora per
seguir treballant conjuntament però ja
com a entitat, d’una forma més sòlida».
Declara la Maria Fernández que volen «enfortir el missatge del comerç
just, centralitzar-ho i poder-lo portar
arreu de Catalunya. Crear també incidència política, i per a això produir materials i estudis que ens puguin ajudar, i
també ser referent d’ESS, fer una eina
i treballar els principis que comporta
el comerç just d’una manera més integral».
La idea és que es puguin afegir altres
entitats de comerç just i banca ètica, informa la Maria, «però ara estem a l’inici
creant aquesta estructura».
La campanya d’aquest any 2019 es titula ‘Posa el filtre lila. Per la igualtat tria
comerç just’. «Vol donar una mirada feminista al comerç just, donar visibilitat
a les injustícies que hi ha en el comerç
internacional, les cadenes de subminis-

▪▪ Celebració al Mercat de la Independència del dia mundial del comerç just, amb participació dels Minyons.

trament, especialment en el cas de les
dones», afegeix la presidenta de LaCoordi; i «mostrar com el comerç just i
les finances ètiques són una alternativa
real que fomenta l’apoderament de la
dona, l’accés a igualtat de salari i llocs
de responsabilitat, la millora de l’accés a
terres i accés a mercats».
La campanya, ja en marxa, es realitza durant tot l’any, celebrant activitats
en moltes ciutats del país. El dissabte

18 de maig es va celebrar l’edició de la
Festa del Comerç Just al Mercat de la
Independència de Terrassa, amb activitats per a tothom, música, paradetes de
comerç just, castells dels Minyons de
Terrassa i més actuacions.
La Maria informa que, a banda la
feina d’elaboració de cafè, cacau i sucre
que Alternativa 3 realitza a la fàbrica,
al polígon de Can Petit, la cooperativa
té la «vessant de projectes de sensibilit-

zació i educació pel desenvolupament i
de cooperació internacional. Fem moltes activitats de difusió entre la ciutadania en general, des d’escoles i adults.
I projectes de cooperació internacional
al desenvolupament, ara sobretot a Nicaragua, en els quals són les productores que decideixen quin projecte volen,
nosaltres aquí treballem conjuntament
per poder portar a terme aquests projectes», conclou.

>Manifest
>
per la XX campanya pel Comerç Just i les Finances Ètiques 2019

Posa el filtre lila! Per la igualtat, tria Comerç Just
La pobresa global té rostre de dona. Tot i els progressos en la
lluita vers la igualtat de gènere de les últimes dècades, les dones
segueixen patint les conseqüències del sistema patriarcal i del capitalisme neoliberal. Les dones són les principals responsables
de les feines reproductives no remunerades (treball domèstic, de
cures, etc.), i segueixen tenint menys representació en el mercat
laboral. Treballen en sectors i ocupacions precaritzats amb salaris més baixos i condicions laborals menys estables. La bretxa
salarial de gènere a nivell mundial és del 23% i 330 milions de
dones i nenes viuen en condicions d’extrema pobresa.
A les cadenes de subministrament globals, en diferents sectors,
des del tèxtil a l’electrònica, es donen vulneracions sistemàtiques
dels drets de les persones treballadores, amb salaris que no permeten una vida digna, jornades laborals excessives i en moltes
ocasions hores extres obligatòries, entorns de treball perillosos
amb exposició a productes tòxics, assetjament i violència.
La desigualtat econòmica i la desigualtat de gènere son fenòmens complexes i globals, que ens afecten a totes de diferents
maneres i en diferents nivells. A Catalunya també existeix la
bretxa salarial, suposant una mitjana d’ingressos de 5.500€
menys a l’any.
El comerç internacional fomenta i consolida aquestes desigualtats i les injustícies vers les dones. Des de les alternatives econòmiques com el Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària, per tant, no lluitem només per reduir les
distàncies entre ciutadania del Nord i ciutadania del Sud global,
sinó que lluitem per una justícia social equitativa.
Amb el nostre consum quotidià estem potenciant un tipus
d’economia o una altra. Beure un cafè o menjar una xocolata
produïts amb criteris de comerç just significa apostar per models
econòmics que són equitatius i sostenibles socialment i mediambientalment. Triar comerç just i economia social i solidària significa participar en models econòmics que respecten la igualtat de
gènere laboral, la presa de decisions equitativa i igualitària, a més

del respecte per la sostenibilitat ambiental.
Des d’aquesta campanya incorporem una mirada feminista i
promovem la participació, l’apoderament i el protagonisme de
totes les dones a través del foment del comerç just i les finances
ètiques. Volem donar visibilitat a les bones pràctiques coresponsabilitzadores que s’estan produint a l’Economia Social i Solidària.
Comerç Just significa igualtat de sou per les dones per la mateixa feina i remuneració justa en tots els casos. Comerç Just significa accés a la propietat de la terra. Comerç Just significa apoderament polític i social a traves de la participació democràtica i
en la presa de decisions en les cooperatives. Comerç Just significa
accés a l’educació. Comerç Just significa desafiar els estereotips i
les convencions socials tradicionals.
Les Finances Ètiques busquen que els diners que dipositem
en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la

societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut
social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Des de
les finances ètiques i solidàries es posa la vida al centre i no el capital, i es recullen principis i valors del feminisme, l’enxarxament
i la construcció del mercat social. És per això que les Finances
Ètiques inverteixen en iniciatives de Comerç Just i d’Economia
Solidària, tancant el cercle que comença quan dipositem els nostres estalvis en una entitat financera ètica o consumim un producte de Comerç Just.
Promovem la justícia social, econòmica i mediambiental i això
es concreta en unes pràctiques comercials que garanteixen l’equitat de gènere, la justícia i la igualtat en totes les fases de producció
i comercialització. Triar el Comerç Just, les Finances Ètiques i
l’Economia Social i Solidària és també triar per acabar amb la
desigualtat de gènere.
Posa el filtre lila! Per la igualtat, tria Comerç Just
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>IV
> assemblea de cooperatives d’alumnes

Alumnes.coop consolida la presència al Vallès
Redacció

La Federació de Cooperatives
d’Alumnes de Catalunya,
Alumnes.coop, treballarà per
guanyar visibilitat i prepara
una trobada d’intercanvi de
tots els seus membres el curs
vinent.
Uns 170 representants de
cooperatives d’alumnes
de 46 centres educatius
catalans participaren en la IV
assemblea d’Alumnes.coop
celebrada el passat 17 de maig.

La Federació de Cooperatives Alumnes de Catalunya, Alumnes.coop, presentà l’informe anual i el pla de treball
pel pròxim curs 2019-20 en la seva IV
Assemblea davant de 170 delegats de
les cooperatives d’alumnes de 46 centres educatius catalans. Tot i el petit
retrocés en el còmput total de cooperatives d’alumnes federades, s’ha incrementat la presència a tot el territori
català i, en concret, a les comarques del
Vallès Occidental i Oriental consolida
la seva presència amb 39 cooperatives
d’alumnes federades. Centres educatius de Terrassa, Mollet del Vallès,
Llinars del Vallès, Granollers, Viladecavalls, Sabadell, Caldes de Montbui i
Sant Cugat del Vallès han apostat per
aquesta experiència educativa innovadora.

Les escoles
cooperatives
reivindiquen
la seva funció i
vocació de servei
públic però des
d’una organització
cooperativa.
Les cooperatives d’alumnes reunides
al centre cívic de les Cotxeres de Sants,
aprovaren l’informe de gestió desenvolupat pel Consell Rector d’Alumnes.
coop durant aquest curs així com la
proposta de treball pel curs vinent. La
presidenta d’Alumnes.coop, l’egarenca
Anna Garrigó, de l’escola Tecnos de
Terrassa, donà la benvinguda a totes
les cooperatives d’alumnes arribades
d’arreu de Catalunya i en el seu parlament destacà la satisfacció compartida
amb tot el Consell Rector per “anar
consolidant [la federació] com a un
bon model per a tots els que en for-

mem part, per al món cooperatiu i per
a la nostra societat”.
Tots els promotors de les cooperatives d’alumnes i els membres del
Consell Rector d’Alumnes.coop coincidiren en la voluntat que els nois i
noies membres de les cooperatives
d’alumnes prenguin més protagonisme d’Alumnes.coop, se la facin seva i
s’impliquin encara més per avançar i
enfortir el cooperativisme i l’economia
de les persones.
Les dades
De la part més tècnica de l’informe,
en Joan Segarra, director de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya, FeCEC, destacà la consolidació d’Alumnes.coop com una
aposta d’innovació educativa vivencial
amb presència tot el territori català, especialment a Tarragona on ha triplicat
el nombre de cooperatives federades,
passant de 4 a 12 en un curs. A aquest
indicador se li suma el nombre de centres educatius que participen d’Alumnes.coop ha passat de 41 a 46.
Segarra també ha explicat els motius de la disminució de cooperatives
d’alumnes federades. Aquests es resumeixen en el canvi d’orientació del programa sobre el qual es recolza Alumnes.coop i la readaptació dels centres
educatius i els ateneus cooperatius a la
nova forma de treballar.
Propostes de futur d’Alumnes.
coop
El Consell Rector d’Alumnes.coop
indicà el desig que la Federació creixi,
de moment en 10 cooperatives d’alumnes més. Per poder assolir aquesta fita,
estan treballant amb el llistat de serveis
i actuacions per ser de més utilitat als
membres i també com aquests poden
contribuir a la Federació.
Així mateix, mantenen la seva aposta
per millorar la comunicació i utilitzar
les noves tecnologies (com les videoconferències) per facilitar el treball des
de la distància. Una de les activitats
destacades de cara al curs vinent serà
l’organització d’una trobada anual de
totes les cooperatives d’alumnes i tots
els seus membres. Tenen la voluntat
de fomentar l’intercooperativisme,
enfortir relacions, compartir coneixements i experiències.
Sobre les cooperatives d’alumnes
Les cooperatives d’alumnes són una
experiència educativa innovadora on
els alumnes, amb la col·laboració del
professorat, creen una empresa cooperativa amb els valors i funcionament
democràtic que li són propis i que es
regeixen pels 7 principis cooperatius
internacionals. D’aquesta manera, la
participació i implicació dels alumnes
són clau, ja que les decisions són preses pels alumnes que alhora són els
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▪▪ Assistents a l’assemblea a les Cotxeres de Sants, de Barcelona.

responsables de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de
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que generen han
d’anar destinats a
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millores en l’entorn
on s’ubica l’escola
o en la mateixa
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Les Cooperatives en ser organitzacions arrelades al territori, vetllen per
la millora del mateix i de les persones
que en ells hi viuen, amb la qual cosa
una part dels beneficis que generen
han d’anar destinats a solidaritat o bé
a millores en l’entorn on s’ubica l’escola
o en la mateixa escola.
Els objectius que persegueix la creació d’una cooperativa d’alumnes són:
-Oferir una experiència de participació vivencial en un projecte comú de
base col·laborativa.
-Posar a l’abast dels participants, activitats i processos en els quals assajar de
forma activa els valors del cooperativisme: democràcia, participació, ajuda
mútua, solidaritat.
-Afavorir la implicació amb el territori i amb altres experiències similars.
Sobre Alumnes.coop
La Federació de Cooperatives
d’Alumnes de Catalunya, Alumnes.
coop, és l’entitat que agrupa les cooperatives d’alumnes de diferents escoles
de Catalunya constituïdes en el marc
del projecte desenvolupat per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament
de Catalunya, FeCEC; en el marc del
programa d’Economia Social la Xarxa
d’Ateneus Cooperatius i els Projectes
Singulars del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i amb el suport
de Doble Via i Barabara Educació.
Alumnes.coop té com a missió principal consolidar, impulsar i promocionar les cooperatives d’alumnes que, dia
a dia, enforteixen l’economia i la societat sobre la base de principis democrà-
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tics. A més, servirà per a coordinar-les
entre si i fomentar la intercooperació.
Alumnes.coop es va constituir
formalment el 9 de maig de 2016
amb una seixantena de cooperatives
d’alumnes de Catalunya membres. En
l’actualitat, la conformen 105 cooperatives d’escoles cooperatives, públiques i
concertades.
Més informació a:
www.cooperativesalumnes.cat
Sobre la FeCEC
La Federació de Cooperatives de
l’Ensenyament de Catalunya, FeCEC,
agrupa a 41 escoles cooperatives, que
apleguen més de 6.000 socis cooperativistes i 1.800 treballadors que eduquen prop de 18.600 alumnes.
L’Escola Cooperativa representa el
model d’escola laica, plural, solidària,
activa, transformadora, innovadora i participativa arrelada al territori,
que aprèn a participar i compartir de
forma democràtica i que dóna gran
rellevància al treball en xarxa. Les EscolesCoop parteixen del compromís i
la implicació de pares, mares, docents
i no docents per transformar i innovar
l’ensenyament a partir de la solidaritat,
la pluralitat, el treball en xarxa, l’autogestió i l’autonomia. Aquest model
d’escola té com a eix comú ser cooperativa.
Les escoles cooperatives reivindiquen la seva funció i vocació de servei
públic però des d’una organització cooperativa.
Més informació a:
www.escolescooperatives.cat
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L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental realitza
una diagnosi de l’Economia Social i Solidària
Amb la màxima de fomentar l’economia social i solidària,
l’ACVOcc està fent un esforç en elaborar l’informe de
la diagnosi de l’economia social i solidària del Vallès
Occidental. Aquest ha de servir per mostrar la força i els
valors de tot el ventall d’entitats que treballen en aquest
àmbit transformador de l’economia, així com per ajudar a
fer que les entitats estiguin millor posicionades de cara
l’administració a l’hora d’intervenir en la contractació pública.
ACVOcc

P

arlem amb Javier Domínguez, un dels tècnics de
l’Ateneu Cooperatiu, que
ens explica com funciona aquesta eina
del balanç social, per què l’han fet i
els objectius que persegueix. «Des de
la Generalitat se’ns instà a fer una diagnosi i un recull de bones pràctiques
de l’economia social i solidària (ESS)
de l’àrea de cada Ateneu, a través de
recopilar un seguit de dades de les
entitats vinculades a l’ESS». Detalla
el Javier com en el primer any de funcionament de l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Occidental, ara fa dos anys, «ens
vam centrar en les cooperatives i societats laborals. A partir del segon any
es van incorporar altres actors, segons
recomanà la Diputació de Barcelona,
com són fundacions, centres especial
de treball i associacions. Aquestes són
les més complicades, ja que el problema era destriar quines formen part de
l’ESS».
El balanç social de nom ‘Ensenya el
Cor’, que la Xarxa d’Economia Soli-

dària (XES) convida a fer a les seves
entitats membres, ha estat la base en
què l’ACVOcc s’ha inspirat i ha replicat a l’hora de confeccionar la seva eina:
«consideràvem que era la més adient
quant al rendiment de comptes i de
retorn social cap a la ciutadania», ens
diu en Javier. «Hi ha altres models més
burocratitzats, basats més en la responsabilitat social corporativa, que no
responen als criteris propis de l’ESS,
per això pensem que el balanç social és
l’eina de més projecció».
En aquest curs, tenen el compromís
de cobrir el 25% de les bones pràctiques de l’ESS que es donen al Vallès.
De fet, amb els ajuntaments del territori ja van començar a establir mecanismes de col·laboració. «Enguany signarem un conveni amb l’Ajuntament de
Terrassa per fer aquesta diagnosi de
forma conjunta, per tal que al més aviat
possible, totes les entitats de l’ESS de
la ciutat hagin fet aquest balanç social
amb el nostre suport». Serà una continuació més rigorosa a una primera
diagnosi que es va realitzar des del consistori, en un contracte fet amb un ser-

▪▪ Realitzant la diagnosi al GIT Vallès de Fiare BancaEtica, a l’ecobotiga L’Egarenca

vei d’assessoria extern, en el qual, entre
d’altres, no es van identificar totes les
iniciatives d’economia social i solidària
de la ciutat. En aquest sentit, tenen clar
que s’ha d’arribar a totes les entitats que
fan economia social i solidària de la comarca, més enllà del format jurídic que
tinguin: «parlem per exemple d’un espai de criança, o un grup local de Som
Energia», detalla Domínguez.
Mostrar els valors propis de l’ESS
«Ens agrada mot el lema d’Ensenya el
Cor, ja que cal mostrar els valors propis», afegeix el Javier, a la vegada que
assegura: «sovint les entitats no visibilitzen prou allò que fan bé, i volem ajudar que les entitats agafin el costum de
fer-ho». L’altre objectiu és que les matei-

xes entitats coneguin els seus marges de
millora, «per exemple a l’hora de contractar l’electricitat de fonts d’energies
renovables».
La diagnosi realitzada també es pot
veure en el mapa a la web de l’Ateneu
Cooperatiu. En aquest mapa, a banda
de la ubicació i informació bàsica de
l’entitat, es mostren cinc criteris de bones pràctiques, a tall d’indicadors (referits a l’organització interna, l’impacte
social, l’impacte ambiental, la innovació
i la transformació en cooperativa) els
quals surten del mateix balanç social,
com una forma de reflectir les bones
pràctiques que fomenten el mercat social de la comarcal.
A més, el mapa de l’Ateneu Cooperatiu mostra aquests criteris que serviran
per poder concursar o bé accedir a sub-

vencions de l’administració. Es tracta
d’apropar els serveis que podria oferir
l’entitat a l’administració, tot tenint en
compte que el nou marc normatiu pel
que fa a la contractació Pública, suposa una oportunitat per a les entitats de
l’economia social, solidària i cooperativa. Cal destacar com en els municipis
s’està fomentant la compra i contractació pública socialment responsable prioritzant criteris socials ètics i ambientals en la contractació pública de béns i
serveis. A tall d’exemple, explica el Javier
que enguany, «l’Ajuntament de Barcelona ha concedit a aquelles entitats que
havien fet el balanç social, més punts
per accedir a les subvencions municipals i l’Ajuntament de Manlleu l’ha utilitzat per elaborar un catàleg d’empreses de l’ESS de la comarca d’Osona».

La necessitat de transformar l’economia amb un consum conscient
marca la setmana de comerç just i finances ètiques de Sant Quirze
convidat a participar en el debat i va
advocar per un consum més responsable. Com és habitual en el seu discurs,
fou clar i contundent: «el planeta no
dóna més de si i s’extingeix». Oliveras
situa els problemes que ens envolten
en l’escalfament global, la contaminació - amb la invasió de productes made
in China sense cap control» -, i l’esgotament dels recursos: «en 50 anys ja
no hi haurà petroli», sentencià. I recordà com «un acte tan senzill com anar
a comprar una ampolla de llet incideix
en el consum».
Alternatives de consum a les grans
companyies subministradores

▪▪ Fira de Consum Conscient a Sant Quirze del Vallès, el passat 19 de maig.
Miquel Gordillo

E

l consum conscient i responsable ha estat protagonista
aquesta setmana a Sant Quirze del Vallès. Es tracta d’abordar una
nova forma de fer economia que ha de
posar el seu centre d’atenció en les necessitats de les persones. De fet, aquest
és un dels eslògans de l’economia social i solidària, i així es va debatre, el
passat 16 de maig a La Patronal, en
una taula rodona amb entitats protagonistes d’aquest canvi, que va estar
organitzada per l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Occidental (ACVOC) i la
Mesa de Solidaritat i Cooperació de

Sant Quirze del Vallès.
L’acte va servir com avantsala de la
Fira de comerç just i finances ètiques
que va tenir lloc durant el matí del diumenge 19 de maig, al Parc de Les Morisques. Una oportunitat per conèixer
diverses experiències d’associacions,
cooperatives i productores locals que
són alternatives presents i viables en
aquesta transformació econòmica i social que empeny amb força. Presentat i
moderat per Albert Segura, periodista
del programa “Solidaris” de Catalunya
Ràdio, el debat es va iniciar amb l’afirmació que «una altra economia ja és
aquí».
L’economista Arcadi Oliveras va ser

Al contrari del costat fosc que representa la banca tradicional, hi ha la banca ètica, a la qual s’està sumant cada cop
més gent. «Aquesta sí que està al servei
del desenvolupament de la societat»,
afirmà Nina González, coordinadora de FETS, plataforma que aglutina
entitats de finances ètiques i solidàries.
«Són financeres, en el sentit que tenen
una rendibilitat econòmica i social»,
afegí, a més que «posen sobre la taula
l’economia feminista i l’ecològica, que
han estat tradicionalment desaparegudes de l’àmbit acadèmic». Per això,
les entitats de finances ètiques només
ofereixen préstecs a empreses que incorporen criteris socials i ambientals.
«I no com el BBVA, la primera banca
armada», reblà Oliveras, que havia estat president de FETS. La Nina González, com a representant de LaCoordi, també va fer un reconeixement al

comerç just, que ja parlava d’allò que
hi ha darrere el consum transnacional,
i que més enllà de consumir local, alguns productes bàsics com poden ser
el cafè i la xocolata, es poden adquirir a
través de cooperatives autòctones que
vetllen per un sosteniment mediambiental i per unes condicions socials i
laborals dignes.
Per facilitat el coneixement de les
alternatives que té la ciutadania per
canviar els seus hàbits de consum, es
va crear Opcions. Des d’aquí ofereixen la possibilitat de fer els canvis que
desitgem de companyies subministradores com ara la telefonia, el consum
elèctric, les assegurances, l’alimentació,
la roba, etc. A més envien un butlletí
digital de forma gratuïta que informa
de les diverses opcions que existeixen
en l’àmbit de l’economia social i solidària. Jordi Rojas, representant d’Opcions, defensà els següents principis:
«consumir menys, ja que el capitalisme ens marca que ho fem per sobre
de les nostres possibilitats: si pots
consumir sense comprar, no compris,
fes intercanvi; i si consumeixes, fes-ho
comprant amb consciència i pensant
en les conseqüències».
Rojas també defensà que «sense
unes polítiques públiques favorables, la transformació social es fa més
complicada», per això argumentà que
cal pressionar perquè l’administració
porti a terme unes compres públiques
més responsables: «els ajuntaments
compren molt – fins el 20% del PIB
de la Unió Europea - , i si canvien els
seus criteris de compra, incideixen en

el mercat». Una de les claus que assenyalà Rojas és «si volem posar diners
en empreses que volen tenir beneficis,
o bé en comunitats que no tenen un
afany de lucre». Per això, calen models
de concertació públic-comunitaris.
Habitatge cooperatiu en règim de
cessió d’ús, una realitat
Un altre àmbit en què cal recuperar el
control ciutadà es troba en les cooperatives d’habitatges. Ferran Aguiló, de la
Fundació La Dinamo, destacà que, a diferència de la salut, l’educació o la cultura,
que sí que han tingut tradicionalment
una mirada des del sector públic, «hem
deixat l’habitatge en mans d’una indústria extractiva extrema». Per això, defensà
la propietat compartida «per aquells que
no volem ser ni propietaris individuals
ni llogaters». «Decidim col·lectivament
com volem construir les nostres llars»,
tot destacant que «la propietat individual
de l’habitatge disciplina i coacciona».
Un projecte d’habitatge cooperatiu
emblemàtic és La Borda a Barcelona,
un edifici amb 28 habitatges dissenyat i
construït amb els criteris que s’acorden
de forma col·laborativa. Com a inquilí
d’un dels pisos, en Ferran explicà com
promouen la convivència amb espais
compartits amb rentadores, cuina i menjador col·lectiu, de forma que «som més
eficients a nivell energètic, i recuperem
les relacions personals, a més que ens
ajudem a fer cures compartides». Amb
el model cooperatiu en règim de cessió
d’ús «recuperem el sol i el mantenim públic», afegí.
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Altai, tornem al món de Q
Jordi Sellarès

E

s parlava molt de la publicació per part de Tigre de Paper d’Altai per dos motius.
D’una banda, cada novetat de Wu
Ming que apareix a les lleixes de
les llibreries ens posa en alerta i
ens assegura hores i hores de lectura de la millor novel·la històrica
amb gran reflexió política, amb
substància. A més, que es publiqui
en català també és motiu de celebració ja que hauria de donar a
aquest col·lectiu d’escriptors italians imprescindibles més atenció
mediàtica a casa nostra de la que
han rebut mentre eren publicats
únicament en castellà. Però l’atenció mediàtica que no han rebut no ha impedit que la seva legió de
fans irreductibles anés creixent a través del boca-orella. I crec
que podríem assegurar que els propis autors estan satisfets
que sigui així.
D’altra banda, si Altai ha generat tant de hype és perquè Wu
Ming han decidit tornar al món convuls del segle XVI per
escriure el que vindria a ser una mena de continuació de Q
(1999), la seva mítica novel·la debut que van signar sota el
pseudònim de Luther Blisset. Si ben bé no és una continuació a la manera tradicional, sí que hi ha una continuïtat del
món de Q, dels seus trasbalsos i les seves conseqüències.
Ens trobem una Europa dividida per les guerres de religió
on la persecució religiosa i ideològica està a l’ordre del dia.
Les guerres de religió entre catòlics i la plètora de branques protestants (luterans, calvinistes, anabaptistes, etc.)
ha deixat Europa potes enlaire i els grans Estats teixint
aliances inimaginables; mentre el Vaticà, les repúbliques
italianes (Venècia, Gènova), Espanya i el Sacre Imperi volen
establir una aliança catòlica monolítica, França i el regne
de Polònia no dubtaran a aliar-se amb el Gran Turc, l’Imperi
Otomà, per fer front a aquestes potències centrals, mentre
que Anglaterra, des de la seva posició perifèrica, restarà en
segon pla per veure com es desenvolupa aquesta lluita per
la hegemonia i com treure’n profit.
Ens trobem a Venècia el 1569, on Emanuele de Zante, un espia del Duc, d’origen jueu, és acusat falsament d’una explosió al gran Arsenal de la Sereníssima República. Per salvar
la pell, fugirà a través dels Balcans fins arribar a la Constantinoble otomana. Allà entrarà en contacte amb el que
fins llavors havia estat el seu arxienemic, Giuseppe Nasi
(Yossef Nasi), home de negocis jueu i gran enemic de l’Eu-

ropa catòlica, col·laborador del Sultà Selim (successor de
Solimà el Magnífic), que planeja trencar amb dos-mil anys
de persecució i trobar un espai de llibertat on establir-hi el
seu poble i que a la vegada sigui refugi de tots els perseguits per la seva religió o les seves idees.
A Constantinoble, De Zante hi descobreix una metròpoli multicultural on hi regna la tolerància a diferència de a
l’Europa que acaba de deixar enrere, i poc a poc anirà canviant la seva percepció d’aquest nou món i entrarà al servei
de Nasi i, per extensió, del Gran Turc. Amb un sentiment de
pertinència sempre penjant d’un fil, ja que se sent estranger a tot arreu, De Zante entrarà a formar part del tauler
on es juga la partida pel control de la Mediterrània oriental
i que desembocarà en el cruel setge de Famagusta (Xipre),
que ens porta a recordar aquell cruel i salvatge setge de
Münster de Q, i a la batalla de Lepant el 1571.
Altai és un joc de geopolítica i d’enganys entre les grans
potències del segle XVI, i també d’enganys i lluites de poder dins de cadascuna d’aquestes potències. És també una
novel·la de confrontació de civilitzacions i d’idees on conceptes com la llibertat, la tolerància i el respecte envers
aquells que pensen diferent hi té un pes cabdal. També, les
innovacions tecnològiques jugaran un paper importantíssim en el desenvolupament de la trama i en el seu desenllaç.
Com és habitual en les novel·les de Wu Ming (54, Manituana, L’Exèrcit dels Somnàmbuls, L’invisible arreu...) hi
trobem una profunda reflexió sobre el poder, les idees, el
xoc de civilitzacions i, per què no dir-ho, unes dosis d’acció
que ens deixen estarrufats. Ens narren, de nou, un moment
crucial en la Història, quan un món antic s’esfondrarà per
deixar-ne pas a un de nou (en aquest cas, la fi del domini
Otomà del Mediterrani i la fixació definitiva de Felip II pel
món atlàntic). I com sempre ens passa en les seves novel·
les, no podem parar de fruir fins que tanquem la darrera
pàgina d’un llibre que hem devorat. De nou, Wu Ming totalment imprescindible.

Esther Valero

Recepta: Crostons amb xocolata i mantega
de cacauet (xococrispis saludables)
Ingredients:
• 150 grams de pa dur o biscots.
• 1 tassa de mantega de cacau.
• 1/2 tassa de xarop d’atzavara o mel.
• 4 cullerades soperes de cacau en pols 100% sense
sucre.
• 3 cullerades soperes de mantega de cacauet o
tahina o mantega d’ametlla.
• 1 mica de sal.
PREPARACIÓ:
1. Trenquem en trossets petits el pa dur o els biscots.
2. Fiquem per sobre la mantega de cacauet i barregem
bé perquè es reparteixi per tots els crostons.
3. Ho fiquem al congelador durant 20-30 minuts.
4. Mentrestant, preparem la xocolata. Fonem al bany
Maria la mantega de cacau amb el xarop d’atzavara i
una mica de sal. Després hi afegim el cacau en pols.
5. Traiem els crostons del congelador i afegim per sobre la xocolata desfeta. Ho barregem bé i ho fiquem a
la nevera fins que la xocolata quedi sòlida.
6. Són boníssims barrejats amb llet fresca per
esmorzar o berenar.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Altai
Wu Ming
Traducció de Pau Vidal
Tigre de Paper, Manresa, 2019
425 pàgines

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

Arrenca la segona edició de
la Cursa de les Ciutats de
Terrassa contra el càncer
de pàncrees
Tindrà lloc el 27 d’octubre, i obrirà el calendari d’aquestes
curses que es celebren també a Alacant, Madrid, Vilamartín de
Valdeorras (Orense), Oriola (Alacant) i a Milà i Roma.
Aquesta serà la segona edició que se celebra a Terrassa, primera i pel moment única
ciutat catalana que acull aquesta iniciativa. Creada el 2015 per l’Asociación Cáncer de
Páncreas (ACANPAN) i per l’Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), amb
l’objectiu d’impulsar la investigació del càncer de pàncrees a través de beques, amb
l’aportació del 100% de les inscripcions, i així augmentar l’esperança de vida dels malalts d’aquest càncer, un dels càncer més agressius i mortals i dels menys investigats.
La II convocatòria a Terrassa i la V edició de la Carrera de las Ciudades, tindrà lloc el diumenge 27 d’octubre, en el mateix emplaçament de la primera, la Plaça Nova de Terrassa,
a les 10h, amb curses per a petits i grans, i de totes condicions físiques. Com l’any passat, hi haurà un circuit especial per als més petits, i la de 5 km., que es podrà fer corrent o
caminant. L’organització està treballant amb l’objectiu de millorar el circuit, per a fer-lo
més atractiu, extensiu a la ciutat.
En la Fira de l’Esport que se celebra aquest mateix dia al Parc del Roc Blanc de Terrassa,
es podran fer les inscripcions presencialment i s’entregaran regals als primers inscrits.
En la primera edició, que va haver de tancar inscripcions per a garantir la seguretat i el
bon desenvolupament d’aquesta trobada solidària, hi van participar més de 1.400 corredors/caminants, essent la tercera ciutat amb més participació, per davant de Madrid.
D’aquesta manera, Terrassa va aportar a la beca més de 16.000€, i en total es van recap-

▪▪ Inici de la Cursa de les Ciutats el passat novembre de 2018.

tar 159.000€, juntament amb la resta de les ciutats espanyoles: Oriola 4.520 participants,
Alacant 3.618 participants, Las Rozas (Madrid) 1.227 participants, Vilamartín de Valdeorras
(Orense) 1.035 participants i Milà i Bolonia 700 participants.
Enguany s’ha constituït l’entitat sense ànim de lucre amb el nom d’Associació Ciutat de Terrassa Contra el Càncer de Pàncrees J.A.F.M. que és la promotora d’aquesta iniciativa per
impulsar aquesta lluita a la ciutat, a través de la Cursa de les Ciutats, 100% solidària.
Les inscripcions s’obriran el dia 1 de juny, al preu de 10€ per als participants de la cursa de 5km, i
de 5€ per als nens. www.carreracancerpancreas.es/inscripciones-terrassa

www.malarrassa.cat

CULTURA

→→AGENDA

>>17.15, 19.30 i 22.10h.
Como pez fuera del agua
DISSABTE 1 DE JUNY

>>17, 19.20 i 22h.
Clara y Claire

>>17.15, 19.30 i 22.10h.
Como pez fuera del agua
DIUMENGE 2 DE JUNY

>>17 i 19.20h.
Clara y Claire

>>17.15 i 19.30h.
Como pez fuera del agua
DIMECRES 5 DE JUNY

>>17 i 19.20h.
Clara y Claire

>>17.15 i 19.30h.
Como pez fuera del agua

4, 11 i 18 DE JUNY

>>19h. [Sessió Grup de lectura] Brujeria y contracultura
gay, d’Arthur Evans

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DISSABTE 11 DE MAIG

>>12h. Àlbum il·lustrat:
L’enigma de Vilagallina

>>17.15, 19.30 i 22.10h.
Como pez fuera del agua

>>19.30h. Música del
Kurdistan. A càrrec de Gani
Mirzo. Recollida solidària
d’instruments musicals usats
en favor del Kurdistan

DILLUNS 10 DE JUNY

Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

>>18.30H. [9è Cicle de Cinema
i Arts Escèniques sobre Drets
Humans] Documental Grietas,
de Xuban Isausti.
Entrada gratuïta
ICATER
C/ Gabriel Querol, 21
DIMECRES 19 DE JUNY

>>18.30H. [9è Cicle de Cinema
i Arts Escèniques sobre Drets
Humans] Documental Mai
Més Víctima, d’Ariadna Oltra i
Mireia Pigrau
Entrada gratuïta
Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1

DIVENDRES 7 DE JUNY

INFANTIL
DISSABTE 1 DE JUNY

>>12h. [Taller en familia]
El reflejo de la luna en el agua
a càrrec de Carolina Enrech

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

ESDEVENIMENTS
DIUMENGE 2 DE JUNY

Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

Museu Tèxtil
C/ Salmeron, 25

DISSABTE 8 DE JUNY

DIJOUS 6 DE JUNY

Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

CULTURALS
DIVENDRES 31 DE MAIG

>>Deixeu-me un tenor, de Ken
Ludwig
(última representació)
Teatre Principal
Plaça de Maragall, 2

DISSABTE 1 DE JUNY

>>18.30h. [Teatre Escenes
locals] ¡Vaya numerito!, de

→→ VINYETES

CENTRE CÍVIC MARIA
AURÈLIA CAPMANY (AVDA.
ÀNGEL SALLENT, 55)

>>18h. Conferència – concert:
TOSCA, de G.Puccini
A càrrec de Pol Avinyó, divulgador musical

>>18.30h. Concert benèfic de
piano, a càrrec del pianista
nord-americà Romayne
Wheeler

>>Exposició: Pintura «Sèries»,
d’E. Prat Paz
Fins al 6 de juny.
Horari de l’exposició: de
dimarts a diumenge, de 18:30
a 20:30h.
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/Teatre, 2

Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/Teatre, 2

DIUMENGE 2 DE JUNY

>>12.30h. Vermut musical
Critian Segura (Flamenc)

EXPOSICIONS

>>Exposició: Col·lectiva
COLBACAT 2019
Fins al 13 de juny.
Horari de l’exposició: de
dimarts a diumenge, de 18:30
a 20:30h.

Bau House
Avda. Jacquard, 1

DIJOUS 6 DE JUNY

DIMARTS 11 DE JUNY

MEMÒRIES LÍQUIDES:
VEUS DELS SAFAREIGS
(DONES D’AIGUA)

DISSABTE 1 DE JUNY
>>18.30h. Open Mic amb Atenea Carter (Micro obert)

DIJOUS 6 DE JUNY

Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 7 DE JUNY

CONCERTS

Bau House
Avda. Jacquard, 1

>>18.30h. [Cinema per
la igualtat-LGTBIQ]
L’animale
Preu:2€

Centre Cívic Alcalde Morera
Plaça de Can Palet, 1

Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

>>22h. Time Trial
>>17, 19.20 i 22h.
Clara y Claire

Carlos García Doncel

>>11.30h. Taller familiar Recicla’t la samarreta.
Gratuït

>>De 10.30 a 14h.
Tarda amb l’artista Anne
Moreno

Museu Tèxtil
C/ Salmeron, 25

>>19.30h. Conversa “Tiempos
para la vida. De la conciencia a la acción”, amb Sònia
Giménez Guzmán a partir del
seu llibre.
Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

DIVENDRES 7 DE JUNY

>>De 17.00 a 22.00: Mandarina
Market, mercat de proximitat
de roba i complements.

Bau House
Avda. Jacquard, 1

>>Exposicó fotogràfica
Naturalesa. Autor: Francisco
Espejo.
Fins al 28 de juny
Horari: de 16,00 a 21,00 h, de
dilluns a dissabtes.
Espai Fotoclub del Centre
Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340

>>Col·leccionistes de Terrassa. Exposició col·lectiva de
socis.
Fins al 10 de juliol, dimecres i
divendres de 6 a 2/4 de 9 de
la tarda.
Centre Cultural de Terrassa
Rbla. d’Ègara, 340, 2a

>>Vestits de pel·lícula
Fins el 5 de gener de 2020
Museu Tèxtil
C/ Salmeron, 25

>>Exposició: «Artèrika (informalisme matèric)», de David
Millán
Del 8 al 27 de juny de 2019.
Horari de l’exposició: de
dimarts a diumenge, de 18:30
a 20:30h.
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/Teatre, 2

>>Exposició-Subhasta de
l’ «Associació Sanfilippo».
Fins al al 4 de juliol.
Horari: de dimarts a diumenge, de 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del
vespre.
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/Teatre, 2

HORITZONTALS: 1. Qualitat de
fidel. 2. Vocal. Enllaça dues proposicions o dos termes negatius.
Quelcom de què es parla molt. 3.
Bestiesa. En sentit contrari, segona
lletra de l’alfabet àrab. 4. Acció de
canviar de lloc o de posició. Color.
5. La primera. En sentit contrari,
terme que descriu als membres de
les forces armades d’EEUU. Que
gaudeix de bona salut. Article femení. 6. Mil. Persona que compra i
ven ous. Cinc-cents romans. 7. Títol,
inferior al de rei, atribuït a certs
sobirans orientals. 3,14. 8. En plural, relatiu o pertanyent a l’Amèrica
àrtica i a les parts septentrionals i
muntanyoses de l’Amèrica del Nord.
9. Tret. En sentit contrari, os llarg i
prim de la cama. 10. En sentit contrari, cosa que atrau la mirada. En el
baleàric, forma femenina de l’article
personal, emprat davant de noms,
cognoms i malnoms.

VERTICALS: 1. Acció de fermar o de
donar una fermesa. 2. Vocal. En sentit contrari, cert aliment, també origen
d’una nova vida. Fusta resinosa de pi,
que crema amb molta facilitat. 3. Obra
que recull els mots d’una llengua. 4. Cinquanta romans. Nota musical. Astut.
6. Nom de dona. En sentit contrari i en
plural, començament. 7. Qualitat física
d’un so que indica el seu grau d’elevació i
que depèn de la freqüència de les vibracions del cos sonor. En sentit contrari,
element decoratiu, propi de l’art islàmic.
8. Relatiu o pertanyent a l’anus. Punt
cardinal. Abreviació de “senyor”. 9. Tambor. Consonant. En el català central en
registres informals, forma masculina
de l’article personal, emprat davant de
noms, cognoms i malnoms començats
en consonant. 10. Tona.

→→ PROBLEMA D’ESCACS
Blanques juguen i guanyen.

Malgrat tenir una torre de
menys, el peó passat a la 6ª filera decideix la partida per les
blanques.
(Dommesz – Fodorov)

Solució: 1. Af7+! – Rg7 (Si 1…Rxf7; 2.Dxh6) 2. Dxh6+ - Rxh6 3. Axe8 – Cxe8
4. D7 i les negres abandonaren. 1-0

>>17, 19.20 i 22h.
Clara y Claire

CLUB DE LECTURA

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

DIVENDRES 31 DE MAIG

→→ MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

1. FIDELITAT. 2. E. IN. SONAT. 3. RUCADA. AB. 4. MOCIO. BLAU. 5. A. IG. SA. LA. 6. M.

Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

15

OUAIRE.D. 7. ETNARCA. PI. 8. NEARTICS. 9. TIR. ENOREP. 10. AIORIM. NA.

CINEMA

MALARRASSA

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

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: PILAR DE DIOS ESCRIBANO

“Els jutges són la
principal causa
dels desnonaments”
Pilar de Dios Escribano, després de passar per la PAH, és avui un dels
rostres més coneguts del Colectivo Sin Vivienda (CSV) de Terrassa.
Nascuda a Oriola, arribà en braços de la mare, vídua, a Terrassa, amb
4 germans més. Militant des dels 13 anys, quan s’inicià amb alguns
dels grups d’activistes culturals i polítics que lluitaven contra la
dictadura al barri de ca n’Anglada, confessa decepció amb la política
institucional, encara que no perd l’oportunitat de fer servir el seu vot.
• Què fas en aquests moments?
Fa poc més de 4 anys que vaig haver de deixar la
feina. Tinc una pensió d’invalidesa de poc més
de 600 euros, que em dóna per subsistir, i em
dedico a ajudar tothom que pugui. Ara que hi
ha un gravíssim problema d’habitatge, dedico les
meves forces a aquesta qüestió. De fet, amb el
problema de l’habitatge vaig començar fa més de
10 anys, a la PAH (Plataforma d’Afectades per
la Hipoteca), perquè jo també vaig ser afectada.
Després, per diferències sobre alguns objectius
de la lluita, vam haver de marxar altres companys i jo.
• Avui estàs al CSV.
Sí, al Colectivo Sin Vivienda. Com que no treballo tinc més temps, i malgrat que els problemes físics puc fer tasques i dedico tot el temps
i energies que puc. Donem molt suport a les
famílies, com a persones, és una relació de caliu,
donar-los tranquil·litat enmig de problemes tan
greus.
• S’ocupen habitatges?
Sí, però les ocupacions no són de puntada a la
porta, sense més, perquè són famílies amb criatures que per la crisi han perdut la feina i després el pis de lloguer, i s’han trobat que han hagut d’ocupar. Ara, sempre habitatges desnonats
o abandonats que han passat a mans de bancs,
que n’hi ha molts a Terrassa. La gent que ho necessita ha d’ocupar, perquè no pot estar al carrer
o sense condicions mínimes esperant no sé sap
què. A més, és que aquests habitatges buits són
resultat d’execucions hipotecàries, de manera
que no té sentit que estiguin buits mentre hi ha
famílies que no poden tenir habitatge digne. En
això estem lluitant tot el col·lectiu, som com una
família.
• Quanta gent hi participa? Com us organitzeu?
Va passant gent, cada setmana venen noves famílies, però ara som més de cent persones actives. Ens dividim en grups, per bancs (BBVA,
Sabadell, la Caixa, Santander i Bankia, fons voltors), la majoria som dones, cada grup parla amb
el banc, l’Ajuntament i els agents implicats per
poder parar els desnonaments i aconseguir lloguers socials, que és el que volen les famílies. Els
grups fan reunions i es comuniquen per grups
de missatges. Hi ha un grup de desnonaments
i, després hi ha una trobada general, també amb
grup de missatges. Una de les companyes marroquines fa de traductora, una tasca fonamental,
perquè n’hi ha que no entenen bé encara.
Tenim assemblea general els dilluns, al centre
cívic Montserrat Roig, però estem buscant un

▪▪ Pilar de Dios durant l’entrevista, al barri de Can Palet.

local perquè necessitem espai per fer pancartes
i tenir espai per rebre gent i institucions, com la
Generalitat, que ara fa poc van venir, i no tenim • La teva experiència com a militant o activisdisponibilitat. Des de l’Ajuntament ens han dit ta, però, ve de lluny.
Uf!, sí, ja fa temps. Amb el meu grup d’amigues
que ens buscaran un local.
d’escola, quan tenia 13 anys, ens vam apropar
a ca n’Anglada, on hi havia un centre excursionista, a la plaça del cura, encara hi havia en
Franco, i ens vam trobar amb tot l’ambient, gent
que llavors ja lluitava contra la dictadura. Ens
vam trobar molt identificades i vam començar
a participar en activitats i ajudar. Vam conèixer
gent de diferents partits: LCR, PORE, CNT,
PSUC. Vam llençar octavetes, vam fer pintades.
Un dia em va detenir un secreta perquè li vaig
anotar la matrícula del cotxe i em van portar a la
comissaria, llavors al carrer Unió, i em van tenir
un dia, va venir molta gent que es concentrà a la
porta esperant que sortís.

La gent que ho
necessita ha
d’ocupar, perquè no
pot estar al carrer
o sense condicions
mínimes. Aquests
habitatges buits són
resultat d’execucions
hipotecàries, de
manera que no té
sentit que estiguin
buits mentre hi ha
famílies que no poden
tenir habitatge digne

• Comentes que vas comença a la PAH aquesta lluita pel dret a l’habitatge.
Sí. Era cap al 2008, més o menys. La meva parella va marxar i em vaig trobar que no podia pagar la hipoteca. Llavors la PAH començava, es
trobaven al carrer Sant Crispí de ca n’Anglada, al
local de Ràdio Kaos. I em vaig posar molt. Vaig
conèixer el Xavi Martínez, regidor de TeC, i vaig
anar molt a Barcelona, on vaig conèixer l’Ada
Colau i altres activistes, algunes de les quals han
passat a la política.
La feina que fa la PAH és bona, em va servir
molt. Però jo no estava d’acord en propostes com
la d’acceptar la dació de l’habitatge en pagament,
perquè em sembla que és regalar-li l’habitatge
al banc després d’haver-lo pagat durant temps;
aquesta és la situació del pis on visc ara, i estic
denunciant, estic reclamant a Madrid la clàusula
de venciment anticipat. Abans de donar el pis al
banc, amb tot el que has pagat, cal fer lluita jurídica.

• Vas militar en algun partit?
No vaig entrar a cap partit. El meu primer company sí que era militant de la LCR. El meu cunyat, l’Àngel Pérez, que ha mort ara fa poc, estava al PSUC i a CCOO. Tots eren com uns 10 o
15 anys més grans que jo.
Però participàvem activament. Anàvem a les
manis, malgrat la repressió. Recordo que llavors hi havia l’anomenat ‘comisario Garcia’, que
portava un fuet de cuir lligat a la mà per anar
repartint llenya. En una mani que es va fer per
no pagar escombraries ens van picar a tope, càrregues amb cavalls. Recordo molt que vaig anar
a la mani pel funeral de Puig Antich, l’últim afusellat per la Disctadura. Mentrestant, jo continuava estudiant.
• Amb la Transició et vas apartar de tot activisme?
Després de la mort del Dictador pensàvem que
es produiria un gran canvi. Jo vaig començar a
desencisar-me quan vam començar a veure que
els dirigents entraven en les institucions i ja es
veien com en una altra posició. El que jo penso,
des de l’experiència, és que la gent que es col·loca en un lloc institucional és com que s’oblida
d’on ve, i jo sempre he sigut base, com altra gent.
També als sindicats, va entrar molta gent, molts
que encara continuen lluitant, jo hi vaig estar
també, però em sembla que ja no és el mateix. A
més, la gent es va desmobilitzar molt i ja podies
anar convocant, la gent es va quedar com parada.
• Llavors què vas fer?
Em vaig dedicar a la lectura sobre temes del
món, vaig llegir la biografia del Che, que es va
convertir en el major referent, la persona ideal,
vaig llegir la biografia d’Allende, gent que em

PV

semblava referència.
L’escola l’havia deixat als 14 anys, perquè la família, necessitava ingressos. Vaig treballar en diverses empreses tèxils fins a entrar en un taller de
confecció on vaig estar fixa fins a la baixa i la invalidesa. Entremig, em vaig casar i tenir els tres fills.
• Com veus la situació política actual?
La gent jove, a les universitats i altres espais van
començar altres lluites, s’ha produït un relleu
d’edat i idees. Però, tot i així, crec que molta gent
utilitza les masses per al seu propi benefici, per
això no participo en cap partit.
Tot i això, confesso que tinc afinitat per Esquerra Unida, quasi sempre he votat EUiA, perquè
dintre del que hi ha em sembla d’allò més honest. També m’agrada la CUP. I en les darreres
eleccions vaig votar ERC, pels presos, perquè no
n’hi hauria d’haver cap, i penso en especial en
Junqueras, perquè vegin que hi ha el suport de la
gent de Catalunya, és el que sento. Així mateix,
vaig votar l’1-O, ho vaig veure tot, no ens van
respectar, al marge de què jo no sigui independentista.
• Però deies que no creus en els partits?
No crec, però al mateix temps, penso que quelcom s’hagués pogut fer. L’esquerra ha tingut
oportunitats de governar, encara que el PSOE
no m’agradi, però crec que amb Podemos i forces d’esquerra haurien pogut fer govern favorable als interessos de les majories, però ja veig que
per interessos d’uns i altres tot se’n va a la porra.
Sempre dic el mateix, uniu-vos pel bé de la ciutadania.
• Per acabar, tornem a l’habitatge, quina solució hi veus?
Dic molt clar que els jutges són el principal problema dels desnonaments, li donen sempre la raó
als fons voltors i els bancs, contra el dret de les
famílies al sostre. El fons Cerberus, dels EUA, ha
comprat al BBVA paquets de pisos per 25.000
euros cada pis; pisos on vivien famílies que ara
són desnonades, és inadmissible, això no té sortida. Els jutges són el principal problema. Hem
parlat amb el degà, però diuen que cada jutge
decideix segons criteri propi, i sempre donen la
raó al banc, fins i tot davant famílies acreditades totalment per Serveis Socials, amb pobresa
energètica acreditada i tot, és una injustícia que
s’ha d’acabar.
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Número 55
MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
el DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

