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>Entrevista
>
amb Ramon Clariana, membre de la junta de la FAVT

Els reptes de la ciutat per al nou govern
Amb més de 30 anys de participació en el moviment veïnal,
7 anys a la junta de la Federació d’Associacions Veïnals de
Terrassa, una part dels quals com a president, en Ramon
Clariana, nascut a Terrassa el 1948 i format enginyer tècnic
industrial químic, avui ja jubilat, ha estat a consells de
districte, taules i consells municipals varis, a més d’entitats
com Taula de l’Aigua, Consell d’Entitats i altres. Sempre com
a activista voluntari, però amb una dedicació rigorosa que
l’ha permès un coneixement a fons de la ciutat i dels seus
problemes, profunda i transversal, «al marge d’incidències
polítiques». Afirma que «la situació actual és molt important,
tenim dues eleccions, generals i municipals que anuncien
nous escenaris. Però sigui qui sigui el nou govern, és
absolutament necessari que el disseny d’un projecte de ciutat
i el porti a la pràctica de forma ràpida, per anar endavant».
Pep Valenzuela

• És aquesta afirmació una crítica
a la política general del govern
d’aquesta legislatura que acaba?
Algunes coses s’estan desenvolupant,
però tenim problemes greus en alguns
serveis públics, hi ha moltes persones
que tenen molt afectats els seus drets
bàsics. I això, sigui o no competència
directa municipal, l’Ajuntament, no
només l’equip de govern, està obligat
a enfrontar-ho. Ara cal definir el projecte de ciutat i posar mans a l’obra.
• En quines línies penses?
Quatre línies generals: nova visió
territorial, aprofundir la participació
ciutadana millorant la informació
i transparència; millora dels serveis públics municipals i, quart eix,
garantir el respecte dels drets humans i socials de tothom a Terrassa.
• El model territorial està tot per
fer...
Cal una revisió immediata i a fons
del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) del 2003. Aquest
fixava un creixement residencial molt
gran: Can Colomer i Torrent Mitger,
Can Marcet i Les Aimerigues, pensant
a arribar a una població de 250.000
persones, lligat amb la cobertura de

la riera del Palau. D’això no s’ha complert quasi res.
Però, és que, a més, aquest projecte
de desenvolupament és insostenible.
I ara mateix és incompatible amb el
pla de l’Anella Verda que s’ha aprovat
en el Ple d’abril, que hauria de ser un
pla sostenible de promoció i respecte
a tota la zona periurbana, amb respecte mediambiental, d’aprofitament
per activitats relacionades amb l’agricultura i ramaderia i inclús ús social.
• Hi ha també la qüestió de les rieres
Sí. En aquesta situació cal repensar la funció d’aquests espais. Però en
qualsevol cas cal garantir la neteja i
mantenir de totes les rieres i torrents.
És necessari un consens amb l’Agència
Catalana de l’Aigua, i donar veu a la
Taula de les Rieres, que és municipal,
amb participació de les AV dels barris.
Una altra qüestió és la mobilitat urbana. Aquí, un tema molt important
és la xarxa de les línies d’autobús. Ha
de ser coherent amb el disseny. No es
tracta d’una parada més o menys. Això,
quan està pendent la nova licitació del
servei podria ser una oportunitat o un
nou entrebanc, però el nou projecte de
futur no està definit, ni tan sols se sap
quina incidència tindrà la creació de
la projectea zona protegida del centre,

• Quin és el servei municipal que funciona pitjor?
Polèmic i el més mal valorat: el de recollida de residus i de neteja pública. Malgrat la feina positiva de les
entitats a la Taula de Residus, el govern local no ha fet
l’estudi de la gestió interna de l’empresa municipal EcoEquip. Sabem que la inversió en el servei ha augmentat, i això està bé, però si no millora la gestió global,
com s’ha vist, els resultats no milloren. Pel que fa a la
neteja, com que no s’ha fet el molt reclamat contracte
programa Ajuntament-Eco-equip, no està definit el
que s’ha de fer.
D’altra banda, cal diferenciar neteja pública de recollida de residus. A la neteja poden intervenir tres
agents: Eco-equip, brigada d’obres/jardineria i una
empresa externa que fa certs treballs. Caldria definir
funcions i també acabar amb aquesta confusió, que
moltes vegades una entitat per l’altra no netegen bé les
coses i ningú respon. Hem reclamat que, donada l’envergadura del tema, caldria un pacte de tots els partits
en aquest tema que estableixi el contracte-programa.
• Altres serveis problemàtics?
La ciutadania percep que hi ha menys policia, aquesta és l’opinió de la majoria d’AV. Per altra banda, el model seguretat ciutadana no és prou bo. Primer, la Policia Municipal ha de ser molt propera, per definició.
D’altra banda, la seva acció ha de ser preventiva, per
millorar la convivència, per sobre les mides de control i

▪▪ Ramon Clariana intervenint a l’assemblea de la FAVT, el passat 6 d’abril.

que encara pràcticament no ha començat, i incideix en les línies del bus, com
ara carrers Sant Antoni i Mas Adei, la
Rambla i altres. O sigui, està tot per
veure. Des de la FAVT hem demanat
que se’ns doni informació i explicacions, però ni les entitats ni els ciutadans que van participar en el procés,
ja fa temps, hem rebut cap informació.

nem que el nou equip de govern està
obligat a desenvolupar-les, són fruit
d’un treball social molt important.
Aquí estem en un clau, o sigui que la
participació ciutadana tingués un cert
caràcter decisiu, no només deliberatiu
o informatiu, sinó les persones i entitats veuen que la seva participació no
té resultats.

• No ha funcionat massa la participació ciutadana.
No. S’ha fet un nou reglament de
participació a partir de l’experiència
de diferents consells municipals i s’ha
anat ajustant. Però ha tingut un fre,
algunes de les millores depenien del
Reglament Orgànic Municipal que
s’ha aprovat només recentment. I ara
cal fer l’actualització del reglament del
ROM.
De fet, la participació ha avançat més
perquè hi ha hagut la feina i compromís dels moviments socials i entitats
ciutadanes, com la mateixa FAVT, la
Xarxa d’Economia Solidària, la Taula
de l’Aigua, el Consell d’Entitats, la Pepeta (AMPAs i AFAx), i el Parlament
Ciutadà. A proposta d’aquestes, el
Ple municipal aprovà mocions sobre
Educació, Salut i Residències. Ente-

• En el cas de l’aigua s’ha avançat
més?
Sí. És una experiència molt important. L’Observatori de l’Aigua és
propositiu i de control, i a més nomena dos representants al Consell
d’Administració de l’empresa Taigua.
Però en els altres àmbits no és així.

repressió. Ho hem dit al Consell de Seguretat.
• I que funcionin bé?
L’aigua, sens dubte és de referència, tot i que funciona
només des de gener. Caldrà que l’Ajuntament doni tota
la informació del que es vagi fent. Hi ha l’Observatori,
com deia abans, per controlar i permetre la participació
ciutadana.
Pot ser que alguns ciutadans encara no entenen per
què hi ha hagut el canvi, si funcionava «bé». Però no
era caprici, el contracte havia acabat després de 75
anys, calia veure la manera millor de gestionar el servei i l’opció pública va guanyar suport ample. A banda
els contenciosos judicials engegats per Mina, la gestió
pública anirà endavant. Per això la mateixa Mina ha
signat el contracte per garantir una transició de 5 anys,
després tot quedarà en mans de l’Ajuntament.
• S’ha parlat molt del model de comerç, del conflicte petit comerç-grans superfícies-mercats tradicionals-vida als barris...
Hi ha la percepció que el centre ciutat és un mica
buit, i els barris pitjor. S’està perdent el petit comerç
i vida als barris. L’Ajuntament no és l’únic responsable,
però pot obviar la qüestió, que és supramunicipal, comarcal i de regió metropolitana. Aquí cal intervenir. És
un tema essencial, el petit comerç és fonamental per
fer estructura de ciutat, com ho és la petita empresa
en general.
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Per exemple, és urgent una millora
de la gestió dels equipaments cívics.
Perquè són d’ús públic i ciutadà, però
la gestió és exclusivament de l’Ajuntament.
En general, l’Ajuntament no informa prou del que fa. Fa moltes coses,
en alguns casos bé, però el ciutadà no
se’n assabenta, per exemple del que fa
el Consell del Districte, de les taules
de participació, fins i tot del PAM i
l’acció de la Sindicatura de Greuges.
El resultat és que els índexs de participació són baixos. La participació
ha de ser real i s’ha de potenciar amb
molts més medis. En aquest sentit,
seria molt bo fer referèndums locals
sobre temes d’interès general.

La ciutat i els drets humans i socials
• Comentaves el problema de la vulneració de drets humans fonamentals.
Parlem de la necessitat de treballar amb una perspectiva de defensa dels
drets humans i socials. Avui hi ha un gravíssim problema amb el dret a
l’habitatge, amb les llistes d’espera a la sanitat, la segregació escolar, la terrible
manca de residències per a gent gran i per a gent amb discapacitat, així com
vulneració del dret a l’accessibilitat universal.
Tenim un instrument fonamental, signat per l’Ajuntament, que és la Carta
Europea de Salvaguarda dels DD.HH. a la ciutat, des del 2000; però que
fins ara ha estat sense ser coneguda ni aplicada. Tota l’acció de govern hauria
d’estar impregnada de la Carta, de la seva filosofia, i segur que bona part dels
problemes de la ciutadania estarien, si no resolts, sí molt millorats.
Caldria una estreta col·laboració Ajuntament-Sindicatura de Gregues, així
com un acostament a les entitats que treballen aquests temes, com l’Espai
Drets, la Comissió de Seguiment de la Carta Europea (que té acord signat
amb l’Ajuntament), el Consell d’Entitats, el Parlament Ciutadà, la PAH, el
CSV, Sindicat Llogaters, Comissió Residències i altres.
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>L’assemblea
>
de la FAVT aprovà el pla de treball 2019

El moviment veïnals posa deures al proper govern
Pep Valenzuela

Són temps de lluita!

L

a Federació d’Associacions
Veïnals de Terrassa aprovava,
el passat 6 d’abril, en l’assemblea general ordinària de l’entitat, el
pla de treball per 2019, el pressupost
i el reglament intern, així com tres
importants «pronunciaments» sobre
«participació ciutadana per decidir els
canvis de línies d’autobusos urbans»,
demanar a tots els partits i el futur
govern local un compromís ferm per
exigir la construcció de residències per
a gent gran, i un «pacte de partits per
la neteja viària i la recollida i reducció
de residus».
El nou règim intern, aprovat per
unanimitat de les representants de les
12 associacions presents, incorpora els
canvis realitzats aprovats dels estatuts,
pels quals es limitava la composició de
la Junta Directiva a 9 membres, per
treballar amb més agilitat i amb funcions més executives, mentre que es
creava un organisme nou, el Consell
Gestor, que es reuneix cada 3 mesos,
per controlar la feina de la Junta i debatre amb una perspectiva de curt i
mig termini.
En el pla de treball 2019, que bàsicament dóna continuïtat a les tasques
que ja es van realitzant, destaca el compromís per participar en tot el referent
a l’aigua: l’Observatori i el Consell
d’Administració de Taigua; tot plegat,
una experiència sense precedents que
exigirà molta dedicació.
«Molt important també», subratllà la Dolores Lledó, presidenta de la
Junta, «és desenvolupar el conveni de
col·laboració signat amb la Síndica de
Greuges de Terrassa», pel qual la Sindicatura es traslladarà al conjunt dels
barris per recollir greuges i queixes.

Dolors Lledó ( Presidenta FAVT)

▪▪ Votació unànime en fa vor del Pla de Treball de la FAVT 2019.

Una tasca que s’ha iniciat amb visites
als barris de Can Palet de Vistalegre
i Torre-sana, apuntà la síndica Isabel
Marquès, present a l’assemblea de les
entitats veïnals. També participà com
a convidada a l’assemblea una representant del Casal de la Dona.
A més de continuar participant de
forma protagonista en el conjunt de
taules i consells municipals, el Pla
emfasitza la necessitat de donar més
impuls a les comissions de residències,
rieres, residus i de mobilitat, a més de
la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública.
En Gregorio Ramírez, de l’AV de la
Cogullada i membre de la comissió de

rieres, informà de la creació de la Taula
de les Rieres, amb participació de les
entitats afectades, tant de la riera del
Palau com la de les Arenes. «Estan
molt descuidades, és una discriminació dels barris afectats», afirmà, «l’objectiu principal és la seguretat com a
part d’un projecte de futur pels 14 quilòmetres de rieres», afegí tot reclamant
que «ja n’hi ha prou que Ajuntament i
Generalitat no es posin d’acord per fer
la feina».
Pel que fa a mobilitat i accessibilitat
universal, en Joan Vila, vicepresident
de la Junta i membre de Prou Barreres,
denuncià que l’Ajuntament encara «no
té protocols clars per garantir l’accessi-
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bilitat de totes les persones a tots els
espais».
Representant de la FAVT a la plataforma per la sanitat pública, en Jaume
Pavia informà sobre la «manipulació
de dades sobre les llistes d’espera», tant
per part del CatSalut com de la Mútua de Terrassa per tal que les mateixes no mostrin l’estat real de la situació,
que «és molt més greu del que es reconeix oficialment». Pavia assegurà que
«Mútua és un gran problema. Mentre
que amb el Consorci Sanitari de Terrassa s’han fet reunions, Mútua no vol
ni parlar». L’Ajuntament, mentrestant,
afegí, no assumeix les seves responsabilitats.

Hem de posar en valor el treball
que es porta a terme, tant la mateixa federació com les 25 AA.VV.
federades, en pro de la millora de la
ciutat i els seus barris. Es punts més
importants que hem de destacar
són els següents:
-La preocupació pel tema del finançament de les entitats i el sistema de subvencions municipals.
-La necessitat de millorar les relacions entre Federació i associacions.
-La representació de la Federació
dins de l’Observatori de l’Aigua .
-La defensa dels drets a la nostra
ciutat i el suport al treball fet per
diferents col·lectius (Moviment per
les pensions Dignes, Comissió de
residències públiques, Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública,
Espai Drets... entre d’altres).
-El conveni de col·laboració entre
Federació/AA.VV. i la Sindicatura
de Greuges de Terrassa.
Com a referent en molts dels
temes que es tracten a la ciutat, la
FAVT ha de continuar liderant
des de l’àmbit social qüestions tan
importants per a la ciutadania com:
residus, transport d’autobusos, aigua pública, accessibilitat, residències i defensa dels drets; i vetllant
perquè qui ens governi escolti la
veu del poble.
Són temps de lluita social que
demanen un esforç afegit de totes,
no oblidem mai que els drets es
conquereixen des del carrer, si ens
movem, els movem!

Urgència autobusos, residències i residus!!!

M

embres de la Junta FAVT
i d’AAVV van participar
activament en les 3 sessions
del Procés Participatiu per definir la
futura Xarxa d’Autobusos de Terrassa, entre els mesos de maig i juny del
2017, organitzades per l’Ajuntament
de Terrassa.
Han passat gairebé 2 anys i des de
l’Ajuntament no s’ha donat cap informació de les conclusions d’aquest
procés ni de les intencions municipals, informa la FAVT. Tampoc han
estat ateses peticions de diverses AV
demanant canvis puntuals en algunes
línies.
Per empitjorar la situació, en el Ple
Municipal extraordinari del passat 21
de gener, en què es va aprovar l’inici de
l’expedient de contractació de la nova
concessió del servei d’autobusos es va
barrejar l’aprovació d’unes millores
del mateix pel període 2020-2029, de
les que l’Ajuntament no ha donat cap
mena d’informació a la ciutadania.
La FAVT considera que aprovar
qualsevol canvi sense cap mena d’informació prèvia, és una «falta de respecte al Procés Participatiu que es va
fer». I demana que abans d’aprovar
futurs canvis «es faci públic l’informe del procés participatiu del 2017,
així com que els canvis previstos es
sotmetin a un procés d’informació i consulta pública, per escoltar i
respectar l’opinió de la ciutadania i
alhora no condicionar la feina del govern que surti de les eleccions del 26
de maig».

Residències
A Terrassa hi ha 31 residències per
a gent gran, però només una és de titularitat pública, la de Mossèn Homs,
funcionant a mig gas, amb llista d’espera de més d’un any. I encara, per optar
a una plaça pública cal tenir reconegut
el grau de dependència 2.
Hi ha residències amb places concertades, però l’oferta és molt inferior
a la demanda i amb llistes d’espera de
molts mesos. Una plaça a una residència privada, si en trobes, costa de mitjana més 2.000 € al mes.
Segons un estudi de la Comissió, a
Terrassa calen entre 90 i 180 places de
residències públiques.
En aquesta situació, informa la Comissió de Residències que «ni la Generalitat ni l’Ajuntament, per motius
polítics i/o econòmics, no fan res».
S’han fet recursos al Síndic de Greuges de Catalunya i a l’Ajuntament, de
moment sense cap resultat.
La Comissió considera que els grups
polítics aquí hi tenen molt a dir, deixant a banda les diferències. Els demana incloure als respectius programes:
-Les dades actualitzades de la situació de les persones dependents a Terrassa, així com de la situació de les persones amb problemes de salut mental
a la comarca.
-Fer un estudi de la situació de Residències i l’elaboració d’un pla d’acció,
tot cercant solucions de futur a curt i
mitjà termini i contemplant alternatives a les residències, com el cohabitatge,
habitatges tutelats, etc.

-Que es facin les obres de remodelació i ampliació de la Residència Mossèn Homs i que aquestes noves places
estiguin disponibles immediatament,
que és un compromís del Conseller
responsable assolit en la seva última
visita.
-Que es reclami o es convingui amb
la Generalitat la construcció de la Residència a Sant Pere Nord, que té el
projecte acabat i que el Parlament va
instar al govern a què s’executés. Fer el
projecte i construcció de la residència
a Ca n’Anglada, que ja té els terrenys
destinats.
Terrassa Neta, per favor!!!!!
«S’ha menystingut la participació
ciutadana (fins i tot deixant en un
calaix acords del Ple Municipal)»,
denuncia la FAVT en relació amb el
«desastre» de la neteja i residus a la
ciutat, tot considerant, a més, que «les
mesures adoptades no són suficients».
De fet, afegeix el pronunciament de
la federació veïnal, «la política de gestió
dels residus no ha avançat, estem molt
lluny dels objectius tant de reciclatge i
de prevenció». Per acabar d’adobar-ho,
per la «ineficàcia del govern», aquesta
legislatura, no s’aprovaran: ni el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus
de Terrassa 2018-2030 ni el Contracte
Programa Ajuntament – Eco-Equip,
ni l’Auditoria de Gestió de l’Empresa
Eco-Equip.
La Taula de Residus hauria estat un
«fracàs com a òrgan operatiu i de participació ciutadana efectiva», declara la

FAVT.
En el seu «pronunciament», demana i
proposa: «És urgent i necessari establir
un Observatori Ciutadà de Residus i
Neteja que permeti garantir la solució
d’aquesta problemàtica tota». I és més
urgent encara, perquè pot ser també un
«problema greu mediambiental».
Per tal d’assegurar l’efectivitat d’aquest
possible Pla, la federació veïnal reclama
la «unitat dels partits polítics». Que es
faci un «pacte que garanteixi la continuïtat de totes les accions necessàries».
Sobre el problema de l’incivisme, que

tant agrada al Govern local, si més no
per justificar-se, «afecta els mitjans de
control que té el Municipi (especialment Policia Municipal)», afirma la
FAVT, «i no poden quedar al marge
de la solució». Proposa revisar les Ordenances, i «sobretot, les accions d’informació i sensibilització, combinades
amb accions sancionadores efectives».
Finalment, sens dubte caldria posar
en marxa una millor educació sobre la
recollida selectiva i de millora del civisme, que «fins avui han estat manifestament poc efectives».
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Entitats exigeixen que es prioritzi l’habitatge
social i la lluita contra la bombolla dels lloguers
La PAH, el Sindicat de
Llogateres i el Consell
d’Entitats lamenten que el
govern local hagi intentat
aprovar un informe de
mínims a mode de Pla
d’Habitatge, en només
cinc mesos abans de
les eleccions, i sense
una participació real
d’entitats i ciutadania.
Miquel Gordillo

L

es polítiques de l’Ajuntament
en matèria d’habitatge, o més
aviat la manca d’aquestes, sovint han estat motiu de dures crítiques
per part de la societat civil. Així ho van
denunciar la PAH, el Sindicat de Llogaters, i el Consell d’Entitats d’Acció
Ciutadana, les quals han participat en
un intent de Pla local d’Habitatge que
s’ha treballat a correcuita en el tram
final de mandat, sense la participació
ciutadana que es requeria, i que ja no
serà aprovat en aquesta legislatura, precisament per no comptar amb prou
suport per part dels grups municipals.
Ara, aquests col·lectius insten a què el
govern que es formi després de les municipals afronti un pla «valent i ambiciós» que doni resposta urgent a aquesta
greu problemàtica.

Els col·lectius denuncien en un comunicat conjunt que l’Ajuntament
hagi volgut fer i aprovar un pla a cinc
mesos de les eleccions municipals.
Consideren que de fet s’està incomplint
la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007, que obliga els consistoris a disposar d’un Pla local d’Habitatge. «Aquest Ajuntament ha estat més
de 10 anys sense cap pla d’aquest tipus,
sense dades oficials sobre el problema,
i improvisant les polítiques d’habitatge,
tant les d’emergència, com les estructurals», resa el manifest. A més, el Pla
implicaria un procés participatiu que
reculli propostes fetes des de les entitats socials i la ciutadania, la qual cosa
no s’ha complit en el procés de l’informe que havia presentat el govern local.

Contra els desnonaments i la bombolla del preu del lloguer
Rafael Gàzquez, en representació del
Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana,
va manifestat que al març es va presentar un informe «que és una mera llista
d’actuacions sense prioritzar, sense cap
mena d’estadístiques i dades que les fonamentin, ni tampoc una descripció o
desenvolupament de quan, com i amb
quins recursos es faran realitat». Un
exemple seria el nombre d’habitatges
protegits o d’emergència que s’aconseguiran anualment.
«El govern de la ciutat ha tornat a
actuar tard i malament», va expressar
Gàzquez, «sense cap resposta al problema dels desnonaments continuats
i a la bombolla del preu del lloguer».
Per això, les entitats exigeixen al govern

▪▪ Membres de la PAH amb Rafael Gázquez, del Consell d’Entitats, Ferran Morillas, de la PAH, i Cesc Castellet,
del Sindicat de Llogateres.

sortint de les municipals, que s’elabori
un Pla «valent i ambiciós» que contingui «una diagnosi del problema,
una proposta d’actuacions quantificades, prioritzades, calendaritzades i
pressupostades», i que reculli totes les
aportacions presentades per les entitats
socials.
«Després de 9 anys exigint una planificació de les polítiques d’habitatge,
hem participat en aquest procés participatiu de manera molt activa i aportant
propostes clares», va expressar Cesc
Castellet, del Sindicat de Llogateres.
Les entitats consideren que el Pla que
s’havia presentat incomplia els mínims

MG

exigibles per ser considerat com a tal, i
resumeixen les seves reivindicacions en
punts molt clars i que consideren prioritaris. Entre aquests, el d’augmentar i
arribar al 30% d’habitatge protegit en la
nova construcció i rehabilitació, segons
el mateix Ple municipal va aprovar mesos enrere, així com establir indicadors
sobre l’estat del dret a l’habitatge, que
sigui públic i s’actualitzi com a mínim
anualment, especialment sobre la bombolla dels lloguers i les situacions de
major vulnerabilitat en l’accés de l’habitatge.
Es demana també que es reactivin les
sancions per habitatges buits i mal con-

servats dels bancs, així com crear noves
unitats antidesnonaments que treballin
per garantir l’aplicació plena de la Llei
24/2015 i la fi dels desnonaments a la
ciutat, especialment els desallotjaments
oberts.
Pel que fa al problema dels lloguers,
s’insta a realitzar una diagnosi específica
i urgent i aplicar mesures contundents
per a frenar la bombolla dels preus, i
finalment, un pla de xoc estructural
d’habitatge social que permeti arribar al
20% d’habitatge social a la ciutat. També es reclama que es garanteixin formes
alternatives d’accés a l’habitatge com les
cooperatives en cessió d’ús.

a tota la població amb el material que
hem elaborat, parlar amb diferents
organitzacions socials, associacions de
veïnes, plantejant accions per combatre el discurs que criminalitza l’ocupació, i el més important: seguirem
organitzades i recuperant habitatges
per donar-los vida!
Sabem que la criminalització de
l’ocupació serà el discurs que alguns
polítics utilitzaran per guanyar 4 vots.
Des de l’Obra Social catalana estarem
atentes a aquesta campanya electoral i
no permetrem que s’utilitzi el discurs
que criminalitza la pobresa. Asse-

nyalarem a tots els polítics que facin
campanya en aquest sentit. Prou de
criminalitzar les ocupacions!
Treballem per aconseguir uns lloguers socials per a totes les persones
que ho necessitin i per a que els bancs
i grans propietaris cedeixin els seus
pisos buits al parc públic d’habitatge.
Defensem el nostre dret humà a un
habitatge digne. És l’hora de recuperar la funció social de l’habitatge.

>Campanya
>
PAH Viure no és delicte
L’Obra Social de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca va
iniciar el passat 3 d’abril una
campanya a Catalunya contra
la criminalització de l’ocupació,
a la que han anomenat “Viure
no és un delicte”. Publiquem
el text íntegre del manifest.
Com bé sabeu, el dret a l’habitatge està
recollit en diferents normatives i tractats, com per exemple, a l’Article 25
de la Declaració Universal dels Drets
Humans. O al Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Culturals,
que ha estat ratificat per 108 Estats,
entre ells Espanya, en el qual, a més
es reconeix a l’Estat com el garant
d’aquest dret. Així mateix, l’article 47 de
la Constitució Espanyola també recull
el dret a un habitatge digne i adequat.
Per últim, recordar que a Espanya el
Relator Especial de les Nacions Unides pel dret a un habitatge digne va
llançar una sèrie de recomanacions que
no han estat implementades pel nostre
govern.
L’accés a l’habitatge no està garantit a
Catalunya. L’Administració pública no
és capaç de donar solucions habitacionals a les necessitats de la ciutadania,
tenint una Mesa d’Emergència habitacional desbordada. Durant els últims
cinc anys, el preu mig del lloguer a
Catalunya ha crescut un 49%,cosa que
obliga les persones a destinar el 51%
dels seus ingressos per poder mantenir-lo. Tot això ha contribuït a que el
risc de pobresa es situï en una taxa del
20% i que en el cas dels menors de 16
anys ascendeix al 28,5%.

D’altra banda, els desnonaments, tot
i que ja no són mediàtics, continuen en
augment. Ens trobem amb l’esgarrifosa
dada de què es produeixen 2 desnonaments cada hora a Catalunya, dels
quals el 64% ve causat per impagament
del lloguer.
Com a possible alternativa habitacional podríem comptar amb els anomenats habitatges socials. Malauradament, les dades ens diuen que només
un 1,3% del parc d’habitatge correspon
a aquesta tipologia d’habitatge públic.
I es que Espanya només disposa de 3
habitatges de lloguer social per cada
1.000 habitants, sent així el país de la
UE amb menys oferta. Això provoca
que l’espera per accedir a un habitatge
social pugui allargar-se anys. Mentrestant l’única alternativa que es dona és
la de l’amuntegament de fins a tres generacions familiars a una mateixa casa,
amb totes les problemàtiques socials,
familiars i psicològiques que això comporta.
En contrapartida ens trobem que a
Catalunya existeixen un 11,6% d’habitatges buits, el que suposa un total
de 448.000 habitatges. Degut a aquest
context social, econòmic i polític que
ens rodeja, moltes famílies que han
vist vulnerat el seu dret a l’habitatge,
han trobat en l’ocupació de pisos buits
l’única solució per poder viure dignament. Amb l’Obra Social de la PAH i
l’organització popular i col·lectiva s’han
reallotjat més de 4.000 persones que
no tenien cap alternativa habitacional,
a pisos buits de bancs o de grans tenidors. Amb aquestes recuperacions posem al centre la funció social de l’habitatge: que les persones hi puguin viure.
Així mateix, al contrari del que l’imaginari col·lectiu ha instaurat, quasi el
70% de les persones que ocupen un
habitatge buit d’un banc o un gran te-

nidor diuen tenir una relació positiva
o molt positiva amb la comunitat de
veïnes.
Aquestes accions de justícia social
molesten al sistema capitalista, ja que
la propietat privada és una de les seves bases. La seva resposta no ha estat
altra que la criminalització d’aquestes
recuperacions utilitzant totes les armes
a la seva disposició, sobretot als grans
mitjans de comunicació. A través d’ells,
partits polítics i grans entitats financeres pretenen criminalitzar la pobresa
amb mentides i manipulacions de la
realitat que alimenten mites sobre les
ocupacions. Volen relacionar pobresa
i delinqüència, ocupació i màfia, drogues i mala convivència, quan ells son
els responsables principals d’aquest
sistema que ens condemna a la misèria.
Per això som aquí, per contestar les
seves mentides afirmant que el 93%
de les persones que ocupen un habitatge buit viuen per sota del llindar de
la pobresa. A més, el 82% dels habitatges ocupats a Catalunya són propietat
de bancs i grans empreses. Acabem
amb la mentida de què a qualsevol
persona li poden ocupar la seva casa
quan no hi sigui. L’ocupació de pisos
buits s’ha convertit en l’única alternativa per a milers de famílies que només intenten tenir un sostre on viure.
Per això demanem a la ciutadania que
no es deixin enganyar, que no mirin
cap una altra banda i s’uneixen a la
nostra lluita contra la màfia financera
i política, aquella que posseeix milers
de pisos buits, de les que nosaltres no
volem res més que recuperar la seva
funció social. Prou mentides. Prou
desnonaments. Prou guerra entre pobres.
Per això presentem la nostra campanya “Viure no és un delicte” a tot Catalunya, en la que intentarem arribar

Cases sense gent i gent sense cases?
Ni parlar-ne! Organitza’t amb la teva
PAH
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>Insostenible
>
situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Terrassa

Capaç: construcció de la residència i centre de dia
Redacció

-Coordinadora Capaç demana suport al Manifest reclamant la construcció del Centre de Dia i Residència
per a persones amb Discapacitat Intel·lectual
-Terrassa només disposa d’un centre
per a les persones amb discapacitat
intel·lectual severa, amb les mateixes
places de residència que fa 20 anys, tot
i que la població amb discapacitat s’ha
doblat en aquest període de temps a la
nostra ciutat
-Les persones que necessiten plaça
de residència són enviades a altres
comarques, amb el greu perjudici que
això representa per elles i les seves famílies
-En el Centre de Dia s’estan forçant
places en el mateix espai. En un lloc
inicialment previst per a 18 persones
ara n’hi ha 24 i es volen encabir fins
a 29
-La construcció d’un nou equipament es va aprovar en el conveni
signat el 2006 entre la Generalitat i
l’Ajuntament de Terrassa, que va cedir
els terrenys per a la construcció l’any
2009. Però deu anys després encara
no s’ha fet ni tan sols la redacció del
projecte
-Davant aquesta vulneració dels
drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual i del reiterat menyspreu
per part dels responsables del Departament de Treball i Afers Socials, que
ara es neguen a reunir-se amb l’entitat,
s’inicia una campanya pública de denúncia
-Capaç demana el suport a les en-

▪▪ Festa de la coordinadora Capaç al parc de Vallparadís

titats de la ciutat: el Manifest ja té
l’adhesió de la Síndica de Greuges de
Terrassa i de diverses entitats: Federa-

ció d’Associacions Veïnals (FAVT),
Associació Local d’Entitats per la inclusió (ALEI), Associació de Veïns de

Sant Pere Nord, Salut Mental Terrassa, Prodis, Fupar, Escola l’Heura, Escola Crespinell.

A finals de març la Coordinadora
Capaç denunciava la crítica situació
dels recursos d’atenció diürna i residencial per a les persones amb discapacitat intel·lectual severa a la nostra
ciutat i novament reclamava la construcció de la Residència i Centre de
Dia per a persones amb discapacitat
intel·lectual severa.
L’incompliment del Conveni signat l’any 2006 per a la construcció
d’un nou equipament ha agreujat la
situació a la ciutat. Amb 217.000 habitants, dels quals 15.000 amb discapacitat reconeguda, hi ha només 62
places de residència, les mateixes que
fa 20 anys.
En tot aquest temps, Capaç ha intentat avançar en el diàleg amb el Departament d’Afers Socials, mantenint
nombroses reunions amb responsables, fins a tres Conselleres, però tots
els compromisos s’han incomplert
i ara ni tan sols en volen parlar més.
També hem portat el tema al Ple Municipal, que va reclamar la construcció
del nou equipament en tres resolucions aprovades per unanimitat.
Davant d’aquesta greu situació
Capaç demana l’adhesió de totes les
associacions i entitats de la ciutat al
manifest i les mobilitzacions per exigir solucions immediates.
La Coordinadora Capaç és una entitat
integrada per les AMPA de les escoles
d’educació especial de Terrassa (Crespinell, El Pi, Fàtima i l’Heura) i per
familiars de persones adultes amb discapacitat intel·lectual que són usuaris de
centres ocupacionals, centre de dia i tallers com FUPAR, Prodis, i La Pineda.

Manifest pel nou centre de dia/residència per a persones amb
discapacitat intel·lectual a Terrassa
A Terrassa, la tercera ciutat més gran de Catalunya, viuen
unes 15.000 persones amb discapacitat, d’elles 1.800 amb discapacitat intel·lectual.
Moltes d’aquestes persones, les que tenen més demanda de
suport pel seu elevat grau de discapacitat, necessitaran en la
seva etapa adulta el servei de Centre de Dia, mentre segueixen a
càrrec de la seva família. I quan aquesta ja no hi sigui o no pugui
seguir donant-los-hi l’atenció i cura que requereixen, es veuran
en l’obligació d’anar a viure a una Residència. La manca de suports a les famílies fa que, lamentablement, aquesta situació es
produeixi a edats no gaire avançades.
A la nostra ciutat només hi ha un equipament, La Pineda. La
seva capacitat inicial al Centre de Dia era de 18 places. En els
darrers anys, per poder atendre la demanda, s’ha forçat la capacitat fins a 24 places (sense una ampliació real d’espais) i s’ha
anunciat una nova ampliació registral de fins a 29 places. Això
vol dir incrementar l’ocupació del mateix espai en un 61%, amb
la conseqüent massificació i pèrdua de qualitat en l’atenció que
rebran aquestes persones.
Pel que fa a Residència, les 62 places són pràcticament les
mateixes que hi havia l’any 2.000, quan el nombre de persones
amb discapacitat a la nostra ciutat era la meitat que ara, i estan
permanentment ocupades. Les persones que necessiten aquest
recurs només són ateses en casos d’extrema necessitat i, degut
a la manca de places, són enviades a altres ciutats i comarques.
Això té un impacte brutal en la vida d’aquestes famílies, obligades a llargs desplaçaments per veure als seus fills o a haver de
marxar de la seva ciutat.
Cal recordar que, en aquest tipus d’equipaments, no hi ha cap
altra alternativa: ni concertada, ni privada.
L’any 2006, l’Ajuntament de Terrassa i el Govern de la Generalitat van acordar i signar un conveni per a la construcció d’un
segon equipament, amb una capacitat de 18 places de Centre de
Dia i 60 de Residència.
L’any 2009, el Ple Municipal va acordar la cessió d’un terreny
de 10.000 m2 amb aquesta finalitat. Però des de llavors, des del
Govern no s’ha fet res: ni tan sols la planificació i redacció del
projecte.

Des de la nostra entitat, que agrupa a famílies amb discapacitat intel·lectual de Terrassa, portem 10 anys reclamant el compliment d’aquest acord i la construcció d’aquest nou centre, imprescindible per a la nostra ciutat. En aquest temps hem tingut
nombroses reunions amb representants de l’Ajuntament i de la
Generalitat: fins a tres entrevistes amb Conselleres d’Afers Socials. L’any 2014 es va arribar a constituir una Comissió mixta
per fer una anàlisi de necessitats, amb el compromís d’actuar en
conseqüència. Aquest compromís va tornar a ser paper mullat.
Ara estem en un moment de paràlisi total, en què el Departament d’Afers Socials no assumeix els compromisos contrets,
es nega a assumir la realitat i ni tan sols es volen reunir amb
nosaltres per desbloquejar la situació i buscar solucions urgents.
Ja fa massa anys que les persones amb discapacitat i les seves
famílies estem patint una reiterada vulneració dels nostres drets.
Sempre els primers a l’hora de les retallades i els eterns oblidats
a l’hora de les prioritats en inversió i recursos.
Per tot això, MANIFESTEM:
Les persones amb discapacitat i les seves famílies tenen dret
als recursos indispensables per a poder tenir una vida digna,
com la resta de les persones.
A Terrassa hi ha una manca crònica de places per a les persones amb discapacitat intel·lectual severa, que s’havia de pal·liar
amb la construcció d’una nova Residència i Centre de Dia. Actualment la situació és molt crítica:
-Hi ha un sol Centre de Dia, sobre ocupat i sense capacitat
d’absorbir la demanda que es produirà en els pròxims anys
-Hi ha una sola Residència, sense places lliures. Les persones
que ho necessiten són enviades a residències d’altres comarques.
Sense cap pla ni alternativa per part de l’administració
Les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual ja
estem cansats, molt cansats.... Són deu anys en què hem tingut
tota la paciència del món, hem robat moltes hores a l’atenció
dels nostres fills per demanar una cosa tan senzilla com que es
respectin els seus drets. I disposar dels recursos que necessiten
és un d’ells. Ja n’hi ha prou d’aquesta discriminació!
EXIGIM al Govern de la Generalitat que es faci la dotació
necessària per a la planificació, redacció del projecte i construc-

ció del centre que el Departament de Benestar i Família es va
comprometre a construir en el Conveni de Col·laboració signat
el 8 de novembre de 2006.
DEMANEM als grups municipals que recolzin aquesta petició als seus grups parlamentaris i, en el seu cas, als membres
corresponents del Govern.
DEMANEM a l’Ajuntament que, sense perjudici de reclamar aquest equipament a la Generalitat, prengui les mesures
al seu abast per resoldre la situació de les famílies de Terrassa:
redacció immediata del projecte i, si cal, inici de la construcció.
CONVIDEM a totes les associacions, entitats i persones de
Terrassa a adherir-se a aquesta petició. Necessitem l’ajut de tothom per aconseguir que els drets dels nostres fills no segueixin
sent menystinguts.
Terrassa, 20 de febrer de 2019 Coordinadora Capaç
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L’Anella Verda comença per fi
a ser una realitat
Darrer ple ordinari a l’espera de l’arribada de les eleccions municipals.
Miquel Gordillo

D

esprés d’anys de sentir a
parlar i de donar-hi voltes,
el projecte per fixar la normativa i executar l’Anella Verda es
va aprovar en el Ple d’abril, el darrer
ordinari de l’actual legislatura. L’Anella Verda es va plantejar l’any 2012,
a partir d’una proposta de les entitats Gpenat i Adenc, i es va concebir
com un projecte per evitar la degradació de l’entorn natural i agrícola
que envolta la ciutat.
Parlem d’un espai periurbà que
ocupa una àrea de 4.400 hectàrees,
amb 2.640 que corresponen a boscos, 1.210 a camps de conreu, i 347
a rieres i torrents. Conté 133 quilòmetres de camí, i un de circular de 35
km – actualment existeix un primer
tram-. Es destaca com «un espai de
gran valor ambiental, paisatgístic i
cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic». Per
això, es vol donar a conèixer a la ciutadania el potencial de tot aquest espai. La intenció és que l’Anella Verda
acabarà sent «un signe d’identitat de
la ciutat, com ho són el festival de
jazz, el patrimoni modernista o les
esglésies de Sant Pere», en paraules
del regidor Marc Armengol.
L’Anella Verda respon a «una idea
de com ha de ser el desenvolupament sostenible de Terrassa, per no
depredar territori natural de l’entorn de la ciutat», tal com expressà
Xavi Matilla (TeC). «No és un parc,
ni projecte turístic, per recuperar
torrents»; Per això, el regidor apuntà que «calen inversions necessàries

donada la potència del projecte».
Crítiques pel retard en executar
l’Anella Verda
Precisament el retard en tirar
endavant aquest projecte, ha suposat que l’oposició de les esquerres
llancés dures crítiques, en la seva
opinió, per la «manca de prioritat
que li ha donat el govern» a desenvolupar l’Anella Verda. Per exemple, se li recrimina al govern el fet
que setmanes enrere s’aprovés un
hotel rural de 64 habitacions a la
Masia Egara, «que no era compatible amb el que aprovem avui»,
en paraules de Marc Medina de la
CUP, amb una ampliació de 3.800
Ha que «supera en un 50% allò

que permet el reglament que ara
aprovem». A banda de denunciar la
«claudicació davant dels propietaris» que van presentar al·legacions
al Pla, Carles Caballero (ERC),
reblava al govern: «o protegim el
medi ambient i el paisatge o fem
hotels».
Mentre Armengol s’escudava que
en el retard del projecte va influir
un informe desfavorable de la Generalitat - a causa de discrepàncies
entre el departament d’Urbanisme
i de Medi Ambient-, del passat
2018, Matilla (TeC) retreu al govern: «han trigat 5 anys no pel recurs de la Generalitat, sinó perquè
no van dotar als serveis implicats
dels recursos adients per tirar-lo
endavant».

L’Anella Verda en dades
L’Anella Verda es va plantejar l’any 2012, per part de les entitats Gpenat i Adenc, com una proposta per evitar la degradació de l’entorn natural i agrícola que envolta la ciutat. Ocupa una superfície de 4.400 hectàrees, amb 2.640 Ha
de boscos, 1.210 Ha de conreus, 347 Ha de rieres i torrents. Es tracta d’un espai de gran valor ambiental, paisatgístic
i cultural, amb un important potencial ecològic, social i econòmic.
El Ple del 18 de desembre de 2014 va aprovar inicialment els dos documents urbanístics que permetien la consecució d’aquests objectius. Ara, s’han aprovat la modificació provisional puntual del POUM a l’àmbit de l’Anella Verda,
el Pla especial i el Catàleg de masies per garantir la seva protecció urbanística i ambiental a través de modificacions de
qualificacions, d’ajustos de règim de sòl, la regulació dels usos i també de les construccions, tant existents com futures.
Ara, l’aprovació definitiva correspondrà a la Generalitat, que té les competències per fer-ho.
Entre els elements importants, destaquen la delimitació de set àmbits diferents per treballar en la preservació de
la connectivitat ecològica; la concreció d’unes zones d’especial protecció per a la biodiversitat (on es restringeixen els
usos, activitats i instal·lacions que la poguessin malmetre) i el fet que les noves construccions per activitats s’agrupin
entorn de les masies existents per aprofitar, d’aquesta manera, els accessos, els serveis i xarxes de subministrament.
A la vegada, es crearan tres noves zones per ordenar el sòl no urbanitzable d’acord amb els seus usos: la protecció
de rieres i torrents (166 Ha) per preservar la seva funcionalitat ecològica; l’ús agrícola (1.210 Ha) per als sòls que
fan, o faran, aquestes activitats, i una zona de bosc (2.640 Ha) que engloba les masses forestals que es consideren no
aptes pel conreu.
D’altra banda, s’identifiquen quatre tipus d’àmbits d’especial interès ecològic que en conjunt sumen 2.554 Ha (el
58% del sòl no urbanitzable). Alhora, es contempla la substitució de la denominació de camins rurals i històrics del
POUM per la de camins principals i secundaris. En total, s’estructura una xarxa de 133 quilòmetres de camins per
a l’ús públic, que permet donar accessibilitat a les masies i a les activitats econòmiques pròpies d’aquest territori rural.
Un dels aspectes destacats de l’Anella Verda és el camí circular de 35 quilòmetres de longitud que recorre tot l’entorn natural i agrícola, donant la volta sencera al terme municipal, i que transita per llocs d’elevat interès paisatgístic
i patrimonial. Des de la ciutat s’accedeix amb facilitat a través de les “portes de l’Anella Verda” i dels camins històrics
que connecten amb aquest itinerari.
L’Ajuntament ha arranjat un primer tram. Els dos següents, que gairebé completaran tot el recorregut, estan en
projecte i comptaran amb senyalització específica, àrees d’estada i miradors, a més d’una millora del paviment i
diverses plantacions.
Pla especial i Catàleg de masies
El Pla especial de l’Anella Verda contempla les condicions de protecció ambiental i la regulació detallada de les
qualificacions del sòl fixades en la modificació puntual del POUM. i l’aprovació provisional del Catàleg de masies,
que descriu les 22 catalogades incloses dins l’àmbit del Pla especial. D’aquesta manera es pretén, d’una banda, ordenar el territori, establir les mesures de protecció ambiental del paisatge i les condicions en què es desenvolupen els
usos i activitats econòmiques. I, de l’altra, identificar les masies en sòl no urbanitzable per regular i establir els usos
admesos i protegir-les pel seu valor històric, ambiental, arquitectònic i social.
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Una memòria de la feina
de tots els grups per fer
balanç del mandat

E

l PSC es va haver d’empassar una proposta aprovada per la
resta dels grups, i que havia presentat Terrassa en Comú,
consistent en elaborar una memòria d’activitats per informar
de totes les propostes aprovades i presentades per tots els grups durant la legislatura. La memòria serviria també com a avaluació de les
polítiques públiques municipals dutes a terme durant la legislatura
que ara acaba.
La queixa compartida per tota l’oposició és que al llarg del mandat
s’han aprovat «múltiples propostes de resolució i acords de Junta de
Portaveus que no han tingut el tracte ni la comunicació pública que
es mereixien des de l’equip de govern del PSC». Des de TeC, es denuncia que l’equip de govern hagi posat «les eines de comunicació i
informació institucionals al servei únic del que han fet ells i ha intentat ocultar la feina que han fet la resta de grups municipals».
El debat al voltant de la proposta provocà molts retrets adreçats al
regidor del PSC, Javi García, per qüestionar la idoneïtat d’elaborar
aquesta memòria, i després que s’escudés en què ja hi ha el portal
de transparència on es poden veure les actes dels plens i de totes
les reunions. També afirmà que són els mateixos grups qui han de
comunicar les seves propostes, a més de retreure que va ser l’oposició
qui «es va carregar la revista Visquem Terrassa». Xavi Matilla mostrà «esgarrifança que el regidor de Qualitat Democràtica confongui
grup municipal amb partit polític. No som partits, som institució»,
afegí. Per això, demanen que «es comuniqui adequadament, comprensible i ordenada la tasca que els grup hem fet aquests 4 anys, i té
sentit fer-ho ara per fer balanç del mandat». A la vegada, l’oposició
retreia al govern del PSC, «per què van treure llavors un pamfleto
publicitari ara fa un mes?»
De nou els grups van recriminar al govern: «vostès no han volgut
informat, han fet apropiació dels mecanismes informatius de la ciutat, només informant de les de l’equip de govern». En la mateixa línia, el regidor del PP, Àlex Rodríguez, afegí que «després de 40 anys,
confonen Ajuntament i partit». Medina (CUP) també se sumà a la
idea de que s’havia invisibilitzat la tasca dels grups proposants, excepte «quan al govern li interessava posar-se la medalla» i pretendre
que les propostes eren seves.
Cessió d’ús de naus del Vapor Cortès a Prodis
A la sessió plenària es va aprovar també la cessió d’ús, per un termini de 50 anys, de tres naus del Vapor Cortès a Prodis, on l’entitat durà a terme la seva tasca d’inserció sociolaboral. Igualment es
va aprovar l’atorgament de 400.000 euros a 22 projectes solidaris
d’ONG de la ciutat.
El darrer ple del mandat també ha aprovat la bandera oficial de la
ciutat, per tal d’unificar en una les que existien fins ara, i que s’estrenarà per Festa Major.

▪▪ Nova
bandera
oficial de
Terrassa.
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>Resultats
>
a Terrassa de les eleccions espanyoles

Eleccions 28A, un canvi de cicle
El vot de les eleccions generals del 28A confirmen un canvi de cicle important tant
en l’àmbit de l’Estat espanyol com en el català en diferents aspectes. Primer, la desfeta
del PP i la fragmentació de l’espai de dretes. La desfeta del primer partit de la dreta ha
estat tan greu que es fa difícil imaginar quines puguin ser les conseqüències per als dirigents assenyalats com a responsables. En tot cas, la proximitat de les pròximes eleccions
municipals, autonòmiques i europees han deixat la resolució concreta d’aquest afer per
després de les mateixes.
Segon, ha estat elegida una majoria suficient de centre esquerra, amb el PSOE al capdavant, que, almenys en el discurs, podria donar lloc a un gran canvi en les polítiques
socials i econòmiques, en la línia de continuar impulsant i fins i tot enfortint allò dels
«divendres socials» del primer i breu govern Sánchez.
Tercer, el sistema polític espanyol s’afirma com multipartidista.
Quart, ningú se’n recorda ja de la nova política. Els partits que haurien pogut protagonitzar aquesta aposta s’han integrat plenament, tot i que algunes de les innovacions
aportades per Podemos i Comuns continuen fent diferència.
Cinquè, a Catalunya, ERC guanya de forma clara en vots i electes, deixant lluny enrere la postconvergència, tot obrint noves vies per al procés sobiranista. Mentre, el PSC
recupera espai i Comuns resisteix com a tercera força, malgrat perdre un bon grapat de
vots i quasi la meitat d’electes. Entre tots tres partits hi ha una majoria clara i suficient
d’esquerres al país.
Sisè, l’ultradreta entra en l’e scenari amb força. Menys del que es pronosticava, però
amb un bon grup parlamentari de 24 escons, un d’ells per la província de Barcelona.

Setè, al País Basc no treuen representació ni el PP ni Ciudadanos ni Vox. A Catalunya,
Ciudadanos conserva els 5 que tenia, el PP en treu un, i Vox un altre.
Encara que sense poder concretar massa, tot indica que els canvis que vénen són importants. Ara, però, cal esperar encara els resultats de les eleccions municipals, europees
i de bona part de les comunitats autònomes. Serà amb aquest nou i concret equilibri de
forces quan els partits mouran fitxa.
Aquests resultats, però, ja tindran un efecte immediat i important en els resultats de
les eleccions, malgrat la coneguda i comprovada diferència de comportament del vot en
les diferents eleccions.
També a Terrassa. La victòria del PSOE a l’Estat i la recuperació del PSC a Catalunya
faran que el partit de l’alcalde Vega entri en campanya en millors condicions, per més
que la crisi patida pel PSC local i la presentació de l’exalcalde Ballart liderant una nova
força, apunten que la pèrdua de suports serà gran el proper 26 de maig.
Ara però, qui sembla tenir-ho pitjor és l’e spai dels Comuns. A la tendència a la baixa
a nivell de Catalunya cal sumar la divisió del vot amb l’aparició d’una altra candidatura
formada per quasi tots els socis que en el seu dia van donar vida a Terrassa en Comú.
ICV, EUiA i Podemos s’han desmarcat de TeC. Aquesta divisió del vot amenaça deixar
la representació d’aquest espai en mínims.
ERC, pel seu costat, ha tret el millor resultat electoral a Terrassa en unes generals i tot
apunta que, si bé no hi ha una traducció automàtica a les municipals, segur que creixerà.
S’apunta que Tot per Terrassa, de l’exalcalde entrarà bé.

Resultats definitius Eleccions al Congrés i al Senat 2019
i comparativa amb eleccions de 2016
Espanya abril 2019
Vots

Percentatge

Espanya 2016
Escons

Vots

Percentatge

Escons

PSOE

7.480.755

28,68%

123

5.443.846

22,63%

85

PP

4.356.023

16,70%

66

7.941.236

33,01%

137

Cs

4.136.600

15,86%

57

3.141.570

13,06%

32

PODEMOS-ECP-IU-EQUO

3.732.929

14,31%

42

4.080.225

16,61%

57

VOX

2.677.173

10,26%

24

47.182

0,20%

0

ERC-SOBIRANISTES

1.015.355

3,89%

15

632.234

2,63%

9

JxCAT-JUNTS

497.638

1,91%

7

-

-

-

EAJ-PNV

394.627

1,51%

6

287.014

1,19%

5

EH Bildu

258.840

0,99%

4

184.713

0,77%

2

COALICIÓN CANARIA

137.196

0,53%

2

78.253

0,33%

NAVARRA SUMA

107.124

0,41%

2

-

-

-

COMPROMÍS 2019

172.751

0,66%

1

-

-

-

52.197

0,20%

1

-

-

-

PRC

•• Participació		

75,75 %

••
••
••
••

26.361.051		
8.437.153
199.511
275.410

Total de votants
Abstenció		
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

Repartiment d’escons al Congrés dels Diputats

Resultats definitius a Catalunya Eleccions al Congrés

Resultats definitius a Terrassa Eleccions al Congrés

Abril 2019

2016

Abil 2019
Vots

Vots
ERC-SOBIRANISTES

Percentatge

Escons

Vots

Percentatge

24,59%

15

632.234

18,18%

9

PSC

958.343

23,21%

12

559.870

16,10%

7

ECP-GUANYEM EL CANVI

614.738

14,89%

7

853.102

24,53%

12

JxCAT-JUNTS

497.638

12,05%

7

Cs

477.096

11,55%

5

380.497

10,94%

5

PP

200.209

4,85%

1

464.538

13,36%

6

VOX

148.481

3,60%

1

198

0,01%

0

FRONT REPUBLICÀ

113.008

2,74%

0

63.713

1,54%

0

•• Participació		

77,58 %

••
••
••
••

4.149.485		
1.198.965
22.431
20.557

Total de votants
Abstenció		
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

22,42%
0,54 %
0,50 %

59.897

1,72%

2016

Percentatge

Vots

Percentatge

Escons

1.015.355

PACMA

24,25 %
0,76 %
1,04 %

0

PSC

30.917

25,65%

18.130

18,02%

ERC-Sobiranistes

25.143

20,86%

14.924

14,83%

EPC-Guanyem el canvi

21.795

18,08%

28.602

28,43%

Cs

15.662

12,99%

12.766

12,69%

JxCAT-Junts

10.516

8,73%

-

-

PP

5.127

4,25%

12.355

12,28%

Vox

5.018

4,16%

-

-

Front Republicà

2.708

2,25%

-

-

PACMA

2.282

1,89%

1.984

1,97%

266

0,22%

367

0,36%

Recortes Cero-GV
•• Participació		

77,98 %

••
••
••
••

121.091
34.190
802
566

Total de votants
Abstenció		
Vots en blanc 		
Vots nuls 		

22,02 %
0,67 %
0,47 %
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>Manifestacions
>
a Terrassa i Sabadell

El 1r de Maig mobilitza milers de persones

>El
> Primer de Maig es va celebrar als carrers de Terrassa i Sabadell.
ATerrassa (imatge a l’esquerra), la manifestació va ser convocada per CCOO, en el 50è aniversari
de la celebració de la primera manifestació del Primer de Maig, l’any 1969, encara en plena dictadura,
amb suport de partits (ICV, EUiA, TeC, ERC, Primàries Catalunya) i de moviments socials com ara
Iaioflautes, Moviment per les Pensions Dignes, FAVT. Va ajuntar més de mil persones al centre de la
ciutat, des de la Plaça Lluís Companys fins arribar al Parc dels Països dels Catalans.
El sindicalisme alternatiu i les forces de l’esquerra independentista, van tornar a convocar, un any més,
a Sabadell, una marxa per reivindicar una jornada combativa i per reclamar més drets i llibertats.

50 anys Font de les Canyes, memòria contra l’oblit
Domènec Martínez

Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa

L

a Font de les Canyes és avui
un lloc inhòspit i poc conegut.
Una font d’aigües contaminades amb difícil accés i un entorn
parcel·lat d’horts, espais ocupats pels
veïns de la zona nord de la ciutat
(Sant Llorenç, La Grípia…) durant
els anys de la recessió econòmica, tot
just quan estrenàvem la democràcia.
Tanmateix, és un indret carregat
d’història. Des de començaments de
1967 era un dels llocs de trobada els
diumenges del moviment obrer de
Terrassa. La seva activitat va ser recollida per “los funcionarios de la Sexta
Brigada Regional la Brigada Político Social” tal com s’acredita al llibre
Combat per la llibertat. Memòria
de la lluita antifranquista a Terrassa
(1939-1979).
En aquells temps era un lloc molt
atractiu per anar d’excursió els diumenges amb la família, o per les sortides escolars de dijous gras. Un bosc
de pins, una font d’aigua fresca i uns
accessos transitables a peu, a pocs
quilòmetres de la ciutat.
La Font de les Canyes, els boscos
de de Can Gonteres o els camps de
Vilardell, entre d’altres, eren llocs freqüents de trobada de les Comissions
Obreres de Terrassa. El ritual consistia en fer una rotllana, informar
de les accions i reivindicacions a les
fàbriques, posar en comú els diners
recollits per ajudar a les famílies de
les persones detingudes o empresonades, i marcar les accions futures del
moviment obrer i popular.
Com és ben conegut, Cipriano García, militant del PSUC, era la perso-

na que tenia més autoritat (anys de
presó i formació política a Burgos, la
universitat dels presos comunistes)
per tal d’ordenar els debats, recollir
les diferents informacions i traçar
un discurs amb propostes coherents.
És a dir, partir de les reivindicacions
específiques, concretes (salaris, condicions de treball, jornades, carestia
de la vida), amb la necessitat de coordinar aquestes lluites puntuals, la
lluita sindical a les fàbriques, fins i
tot ocupant locals i espais del sindicat vertical, per tal d’integrar-los en el
combat per les llibertats democràtiques i els drets socials. Ras i curt: la
lluita contra la dictadura.
Amb aquest propòsit va tenir lloc
la celebració del Primer de Maig de
1969, enguany fa 50, a la Font de les
Canyes, com una jornada de solidaritat i de lluita convocada per les Comissions Obreres i amb el suport de
la Comissió Cívica de Terrassa.
Cipriano García, militant del
PSUC, era la persona que tenia
més autoritat per tal d’ordenar
els debats, recollir les
diferents informacions i traçar
un discurs amb propostes
coherents.

La situació no era gens fàcil, sortíem d’un Estat d’excepció (mesures
encara més terrorífiques dins de la
dictadura) i el Capità General de la
regió Militar amenaçava amb aplicar
la jurisdicció militar a les persones
que participessin en aquests actes.
Molt sovint, quan preparem acti-

vitats de memòria, se’n demana que
aportem fotografies o cròniques de
l’hemeroteca per il·lustrar aquests
fets. Impensable en aquells temps!
Tenim únicament els informes de la
Guardia Civil i el testimoni d’algunes
de les persones que van participar.
“Como en años anteriores desde la
mañana, acudió mucho personal al
paraje conocido por “Fuente de las
Cañas”, sito en los extrarradios de la
Ciudad reuniéndose allí muchas familias con el fin de pasar un día de
campo (…) Sobre las 17,30 unas
trescientas persones, integrado por
jóvenes de ambos sexos aunque en su
mayoría eran varones, se preparaban
para manifestarse. Tenían instaladas
cuatro pancartas con las siguientes
inscripciones: UNIDOS POR LA
PAZ, JOVEN UNETE A NOSOTROS PARA DEFENDER
TUS DERECHOS, JUVENTUD
DEMOCRATICA FEMENINA,
otra con la efigie de Che Guevara y
otros recortes de prensa extranjera
alusivos al Vietnam y otros países
donde se han suscitado luchas. Otras
que decían: 1º de MAYO 1969 A
LA CALLE QUE YA ES HORA
DE PASEARNOS A CUERPO,
UNIDAD CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA, LAS
MUJERES DEMOCRÁTICAS.”
Deia l’informe de la Brigada Político-Social, i recollit al llibre anteriorment citat.
Efectivament, algunes de les pancartes les vam confeccionar al Club
JG ( Julián Grimau), el club de les
Joventuts Comunistes que en aque-

lla època s’havia traslladat de La
Cogullada al barri de les Arenes. Es
van cantar cançons com “Gallo Rojo,
Gallo Negro”, “A la huelga”, “Hay una
lumbre en Asturias” del gran Chicho
Sánchez Ferlosio, es van recitar poesies de Machado, Miguel Hernández y Gabriel Celaya, i vam llegir
textos del llibre de Bertrand Rusell
“Crímenes de Guerra en Vietnam”,
entre d’altres activitats.
Tal com diu l’informe de la Guardia Civil, més de 300 persones, amb
pancartes reivindicatives i certament
subversives, vam sortir en manifestació cap a la ciutat. Les càrregues de la
Guardia Civil acaben amb persones
detingudes, ferides i empresonades.
Tres hores més tard una nova manifestació a Ca n’Anglada exigint la seva
llibertat provoca la detenció de noves
persones i l’aplicació de la jurisdicció militar. Itinerari: Caserna de la
Guardia Civil, presó de Terrassa, Capitania General de Barcelona i presó
Model, on arribem el 3 de maig.
Tal com diu l’informe de la
Guardia Civil, més de 300
persones, amb pancartes
reivindicatives i certament
subversives, vam sortir en
manifestació cap a la ciutat.

Per aquesta raó CCOO i l’Espai
de Memòria han volgut recuperar
aquesta fita enguany. Per recordar-nos que la defensa de les llibertats i els drets socials no han caigut
del cel. I que cal defensar-los i preservar-los cada dia. Ho farem posant

una placa als entorns de la Font de
les Canyes, i amb un dinar posterior
de fraternitat i solidaritat amb la gent
treballadora. També amb testimonis
d’aquella jornada.
Dies abans, el 25 de maig, inaugurarem l’exposició dedicada a la
memòria de Cipriano García. No
és un acte innocent. Cal recordar
que quan es va inaugurar l’exposició
de La Model “la Model ens parla”,
coincidint amb el seu tancament,
l’any 2017, Cipriano no hi era. Una
absència d’una figura del moviment
obrer a Catalunya, com d’altres que
van passar per La Model, absolutament incomprensible. Va ser una de
les persones que es van fer responsables de la coordinació de CCOO
d’Espanya, després de la caiguda
de Marcelino Camacho i Nicolàs
Sartorius (Procés 1001). També és
un dels fundadors de la CONC, la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Enguany s’ha fet una exposició
per reivindicar el paper de les dones compromeses amb la lluita
veïnal, sindical i política durant la
transició. Efectivament “Les Dones
també hi érem”, es reclama amb raó
i justícia democràtica. A la Font de
les Canyes, la lluita sindical i obrera,
també, i cal rescatar-les de l’oblit. La
memòria és fràgil i la seva banalització, una pèrdua que no ens podem
permetre en aquests temps convulsos a Europa. Memòria útil, doncs,
per combatre les xenofòbies, la vulneració dels drets humans, i el retall
dels drets socials i democràtics.
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Communia, tecnologies lliures al servei del
procomú i l’economia social i solidària
En l’àmbit de les tecnologies, existeixen iniciatives amb
professionals convençuts que el coneixement ha de ser
lliure, obert, horitzontal i accessible a tothom. Des de
fa uns anys, Communia s’ha convertit en un col·lectiu
amb experiència en el compartiment i el procomú de la
tecnologia, a partir del programari lliure, amb la premissa de
disposar de tecnologies lliures per a la cooperació social.
Miquel Gordillo

P

er conèixer amb més detall qui
són i com funciona Communia, hem conversat amb els
seus impulsors. En Carles Sala, un
dels seus components, ens explica que
actualment «som una petita empresa
de software que ofereix diferents tipus
de serveis lligats al voltant del programari lliure», a través d’oferir solucions
en gestió i publicació de continguts digitals, i que ajuden a «generar infraestructures per a associacions i entitats».
És a dir, una assessoria de tecnologia
que ofereix serveis de desenvolupament web, streaming multimèdia, formació i sistemes informàtics.
La iniciativa es remunta al 2011,
«una mica abans de la crisi, quan vam
començar a tenir problemes al mercat laboral». Abans havien participat
en experiències locals molt vinculades al fet de compartir, com ara la ràdio
Post-Scriptum o abans, ràdio Tse-Tse.
Va ser en aquella època, a inicis dels
anys 2000, quan entren en contacte
amb conceptes com el copyleft, llicències obertes, etc., «Comença a parlar-se
molt de tot això, i hi ha un boom de
pensar en continguts d’una altra manera», diu l’Aleix Quintana, l’altre
membre del col·lectiu. A més, «crèiem
que es podien generar noves condicions laborals amb aquestes pràctiques
i generar rendes pròpies». Tenen la
seva seu a l’Ateneu Candela, un espai
on comparteixen visions del que és
el procomú amb altres iniciatives, com
la llibreria Synusia, o el bar de l’Ateneu.
Segons l’Aleix, «es plantegen un format d’empresa per revitalitzar-se»,
diu l’Aleix. Així, «hem anat veient com
s’alimenta el comunal i pensem en altres formes de distribució P2P i en
noves formes d’economia».
També destaquen que «només pel
fet d’estar aquí al Candela, tenim molt
contacte amb entitats que ens han acabat demanant serveis», diu el Carles.
D’aquests, molts projectes no tenen
un retorn econòmic, «però ens venia

de gust col·laborar-hi, ja que hi veiem
la seva importància i experimentem en
aquest camp».
L’ús del programari lliure els serveix
«per treure rendes del centre a la perifèria», expressa el Carles; «no podríem
oferir serveis tecnològics que siguin
d’alta qualitat a col·lectius a partir d’un
comú que podem agafar i tornar, per
exemple una web de primera divisió».
▪▪ Aleix Quintana i Carles Sala, membres fundadors de Communia.
MG
Segons l’Aleix, «es tracta de començar
una empresa sense tenir dependència
del capital i de grans corporacions». «I
afegint: «m’esperava una estructura de amb la qual comparteixen en algunes servei de joventut de la Baumann ens
amb un producte tecnologia de primer
funcionament més jeràrquica, després experiències. «Són entitats que tenen van dir que tenien moltes màquines
ordre», apunta el Carles.
vaig veure que es parlava com a nosal- també l’òptica de cooperar», hem par- antigues que no estaven fent servir, llatres, i que ho fem entre totes tot».
ticipat amb la FESC, els comuns digi- vors han de posar software lliure que
D’entre els serveis que ofereixen tals, i ara també amb la XES local, ja és l’únic que el suporta». Tenen clar
a Communia, a banda de l’assessoria i que considerem bàsic posar el peu a que el programari lliure serà l’eina que
l’acompanyament a altres col·lectius, en l’entorn física més proper».
«els expulsats acabaran fent servir».
Han viscut i són coneixedors de l’evo- «A mitjans dels anys 2000, es veia el
destaquen quatre línies de treball. Hi
ha el desenvolupament web, «estem lució del programari lliure. Recorda software lliure com una manera d’esmolt centrats en Drupal i també altres l’Aleix com amb l’administració públi- talviar-se llicències», explica el Carles, i
plataformes», que pugui ser d’interès a ca va haver-hi un repunt important, afegeix: «ara sabem que això passa per
tercers. També es dediquen al món dels llavors amb el temps, el manteniment una estratègia més global que requereix
audiovisuals i streaming quan s’han de el portaven empreses, fins que aquest mantenir màquines i espais, hi ha altres
passar coses per internet. Una altra línia suport va anar desapareixent. Per costos de serveis, és una visió antiga noés la formativa: «ara estem fent molta exemple, explica que «fa dos anys el més l’econòmica».
formació a joves, també amb maquinari lliure, ja que es poden fer moltes
coses, bàsicament a com fer servir les
El perill de les dades compartides al núvol
tecnologies», apunta l’Aleix. Un altre
aspecte són els sistemes, ens demanen
funcionament de xarxes i màquines, en
ls membres de Communia, com a coneixedors que són de la mafunció de les seves necessitats.
tèria, es refereixen a la cessió de les dades personals i privades que
Els clients amb qui treballen són
Actualment en formen part de Comhabitualment fem a les grans corporacions d’internet que controlen
principalment de Terrassa i de l’àrea
munia l’Aleix i el Carles, juntament
els serveis del núvol, i el processament massiu d’aquestes dades. «O comenmetropolitana, a més d’algunes col·laamb l’Anna Castro, que col·labora des
cen a haver-hi projectes d’autonomia tecnològica, o hi haurà un problema
boracions amb entitats de Donosti i
de fa uns mesos fent pràctiques d’un
de dependència greu». Per això, l’Àlex es lamenta: «Com pot ser que una
Madrid. Es tracta de treballs per a insgrau superior de desenvolupament
titucions públiques, del món educatiu,
administració pública acabi patrocinat això?». Defensen que en aquest
web. Van arribar a ser quatre. Malgrat
universitats, així com entitats del tercer
tema, «el software lliure pot aportar solucions que siguin auditables, all’aposta que en fan, reconeixen que
tres són totalment tancades i no es pot saber. És aquí on tenim un repte».
sector i empreses. «Preferim projectes
mantenir aquesta estructura «no és
En aquest terreny, manifesten que «torna a ser necessari a fer divulgació i
que no siguin tan grans, de forma que
gens fàcil». L’Anna va trobar a Comcursos del que és el software lliure, després d’una etapa en què hi ha hagut
podem donar l’abast, si depens només
munia precisament aquesta filosofia
una recentralitació amb el tema del núvol, per dotar d’autonomia i infraesd’un gran client, cau i et vas a pique»,
de compartir: «venim d’un món on
tructures als projectes». Ho coneixem ja que tothom ens hi veiem immerdiu l’Aleix. Entre alguns projectes repredominen les llicències privatives,
sos en aquesta voràgine de compartir les nostres dades. «Ara és molt comú
cents, han desenvolupat la web del
per això des d’aquí es pot fer un retorn
que tothom tingui les seves adreces i contactes a Google grups, documents
moviment d’esplais del Vallès, o la col·
a la comunitat: jo puc agafar un mòdul
al Drive, contactes al whatsapp... Cert que són eines molt útils i que van
laboració amb Jazz Terrassa.
per fer-lo servir i a més millorar-ho, el
molt bé, però això s’ha de replantejar, ja que ens pot passar factura si no
Tot això respon igualment al lligam
que és l’open source», ens explica, tot
tenim alternatives», conclou el Carles.
que han establert amb l’economia social i solidària. Col·laboren amb la XES,

Communia és
una assessoria de
tecnologia que
ofereix serveis de
desenvolupament
web, streaming
multimèdia,
formació i sistemes
informàtics.

E

Som Energia supera el miler de socis
i sòcies a Terrassa

A

finals del passat mes de març
es va produir l’alta de soci número 1.000 de la cooperativa
Som Energia a Terrassa. Amb aquesta
dada la ciutat es consolida com una de
les localitats amb més persones associades de tot l’estat, només per darrera
de Barcelona, Madrid, València, Sabadell i Girona. El creixement durant
els darrers mesos ha estat espectacular,
només el darrer any les altres es van
incrementar en més d’un 50%. El creixement ha estat degut en bona part a
l’acció divulgativa portada a terme pel
Grup Local de la cooperativa, que ha
participat en diferents fires i esdeveni-

ments relacionats amb el consum sostenible i de proximitat.
L’increment dels contractes de subministrament encara ha estat més
elevat i ja són més de 1.500 les llars i
establiments de la ciutat connectats a
Som Energia. Amb motiu d’aquesta
fita es portarà a terme una celebració
oberta a totes les persones associades
que es farà durant la Setmana del
Medi Ambient. L’acte tindrà lloc el dijous 13 de juny a les 7 de la tarda a
l’Ateneu Candela, conjuntament amb
una conferència sobre vehicle elèctric i
mobilitat sostenible.
Font: somenergia.coop

▪▪ La Maria Teresa Cid
Murillo i l’Enrique Rodríguez Ruiz socis 998
i 1.000 al punt d’informació de Som Energia
a Terrassa a l’Ecobotiga
l’Egarenca.
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La XES promou les 15 mesures per una economia
de transformació social des de l’àmbit local
La Xarxa d’Economia Solidària (XES) pren part en les eleccions municipals del pròxim
26 de maig. Amb les 15 mesures cap a l’Economia Social i Solidària en els municipis, es
pretén fer visibles les propostes de l’ESS de cara a les candidatures que es presenten a
les eleccions municipals. Es tracta de que les candidatures i les administracions locals
acompanyin aquest procés d’autoorganització econòmica de les comunitats locals, basat
en la democratització econòmica i la transició cooperativa, ecològica i feminista dels
municipis.
A partir de les iniciatives que conformen la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya
s’estan impulsant, en cada vegada més municipis catalans, una altra forma de fer
que conjuga activitat econòmica, arrelament local i transformació social, a partir
d’una economia centrada en la sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les
necessitats humanes.
Una economia socialment justa, políticament emancipadora, compromesa
amb la lluita contra les desigualtats per raó de classe, gènere, origen o opció
sexual. Una economia arrelada al territori, que fomenta la diversitat econòmica
i cultural, respectuosa amb el medi ambient. Una economia social i solidària.

▪▪ Presentació de les 15 mesures, el passat 10 d’abril a l’auditori de la Fira de Sabadell

1 L’impuls d’una nova matriu econòmica
necessita les energies de tots els agents
socioeconòmics del canvi
2 Peralatransformaciósocioeconòmicalocal
calen eines que la facin possible
3 Espais per a la promoció econòmica de
proximitat
4 Gestiócooperativai/ocomunaldelpatrimoni
col·lectiu
5 Pera garantirelcanvi socioeconòmic, cal
treballar el canvi cultural i educatiu a llarg
termini
6 Assessoria,formacióiacompanyamentde
noves iniciatives socioeconòmiques
7 Facilitarl’accésalfinançamentatravésd’un
sistemaintegraldefinancesètiquesipromoure
una relocalització del crèdit

El periòdic independent i gratuït de Terrassa
COL·LECTIU EDITOR
Pep Valenzuela, Miquel Gordillo, Jordi F. Fernández
DISSENY I MAQUETACIÓ
Luis Miguel Galache, Pep Valenzuela, Miquel Gordillo
COL·LABORACIONS
Joan Tamayo, Jordi Sellarès, Salvador Pérez, Miquel Mallafré,
Emili Díaz, Maria C., Iván Carrasco, Jaume E. Vilaseca.

PUBLICITAT
publicitat@malarrassa.cat

8 Suportalaintercooperació,alMercatSocial
Local i al consum responsable
9 L’ESS ha de poder abastir el conjunt de
les necessitats socials, també les de les
administracions públiques
10 Recuperaciód’empresesirelleuempresarial
11 Municipalitzacionsicooperativitzacionsde
serveis públics
12 Sobiraniaalimentària,energètica,residencial
13 Per democratitzar la societat del
coneixement, cal reconèixer l’espai públic
digital com a espai de gestió comunitària i
fomentarelcooperativisme de plataforma
14 Cal crear un relat sobre la transformació
socioeconòmica dels municipis
15 Transformació feminista de
l’economia
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Miquel Pujadó, el bard incombustible
La biografia del cantor terrassenc es va presentar el passat 12 d’abril a la Biblioteca Central.
Pep Valenzuela

E

l Miquel-Lluís Muntané, es
coneixen des dels anys 70, en el
món de la cançó, cantants molt
joves tots dos. Amics des de llavors,
fa temps que em deia que volia fer un
relat biogràfic sobre mi mateix. Ell va
convèncer l’editorial Llibres del Segle i
durant el 2018 van anar fent trobades
mensuals durant les quals anaven parlant una mica de tot plegat.
A partir dels materials d’aquestes
converses, a més de lletres de cançons,
fragments d’entrevistes i els textos propis, l’autor va «cuinar» el llibre com li
va semblar oportú, comenta en Miquel
Pujadó en entrevista amb Malarrassa.
Al Miquel li sembla «curiós» el fet
que es publiqui un llibre sobre la seva
vida. Per ell, personalment, és interessant conèixer una altra mirada sobre la
pròpia vida, «que t’ajuda a conèixer-te
millor».
En el pròleg, tanmateix, la Isabel
Clara-Simó afirma que aquest és un
«llibre excepcional», perquè la cançó catalana és tractada amb «rigor i
afecte», perquè de l’intercanvi entre
en Muntané i Miquel «s’intercanvien
pensaments» amb els que «aprens de
l’un i de l’altre». Però, «sobretot, hi ha
Miquel Pujadó: un home culte, un
poeta excepcional i un cantautor com
seria difícil trobar-ne un altre igual».
Més enllà, la prologuista afirma que
aquest és «un llibre imprescindible:
per als historiadors i per als lingüistes,
per als músics i per als dramaturgs»,
així com per als «amants de cançó i
per a les persones, cultes o no, que estimen una cançó ben dita, ben musicada

i ben cantada».
En Muntané fa un relat temàtic, no
cronològic. Ho ha anat amanint amb
fragments de cançons d’en Miquel relacionades amb el tema, fent un relat
des d’una perspectiva polièdrica, fent
una visió general de la manera de pensar i de fer, escriure. Hi ha també un
capítol de fotos amb família, amistats
i relacions artístiques.
Certament, en Miquel tenia moltes
coses a dir. Durant la seva vida s’ha
relacionat i treballat o col·laborat amb
persones importants en el món de la
cançó i el teatre , com en Carles Canut,
Josep Maria Pou, Aznavour, Gato
Pérez, Moustaki, Paco Ibáñez, Ovidi
Montllor, Serrat, en Raimon, Xesco
Boix i altres.
I té una opinió a considerar sobre algunes de les experiències que ha viscut
el país en les darreres dècades. Començant per la mateixa cançó, la catalana i
altres, perquè va ser el descobriment de
la cançó francesa d’en Brassens i Léo
Ferré que «em va causar un gran impacte i em va desvetllar l’interès».
Fa una crítica dura del dit «rock català», que «no se’l van inventar els mitjans
de comunicació, però sí que van aprofitar el sorgiment d’alguns grups per
utilitzar-los per substituir la cançó, que
més havia feia nosa al poder».
En Miquel parla també sobre els músics i els poetes, la llengua, el teatre, la
docència, la política i el compromís...
una opinió des de l’experiència personal.
No amaga el «bard» terrassenc, nascut a Madrid, l’orgull que sent per la publicació, que a més coincideix amb l’any
del seu 60è aniversari. En tot cas, això

▪▪ Miquel Pujadó amb el llibre a la mà, durant l’entrevista amb Malarrassa, als Amics de les Arts

no li fa perdre el ritme de vida, marca
per una, es podria dir, ultra activitat
artística i professional que barreja composició de cançons, escriptura de llibres,
traduccions, adaptacions de clàssics en
català i castellà per a lectores infantils i
juvenils, actuacions i/o sessions de poesia cantada a instituts i escoles oficials
d’idiomes per tot l’Estat espanyol, així

com actuacions a altres països.
Miquel-Lluís Muntané
L’autor del llibre és sociòleg -especialitzat en sociologia de la cultura-,
escriptor, periodista i gestor cultural.
Ha exercit la docència a l’Institut de
Ciències de l’Educació de la UB. En
l’àmbit comunicatiu, va ser director de

la revista Saba Poètica, i ha col·laborat
o col·labora a El Punt-Avui, el 9 Nou,
El Temps, Catalònia, Serra d’Or, El
Triangle, Revista de Catalunya, Revista Musical Catalana, Onda Cero i
COM Ràdio, entre d’altres mitjans. Ha
publicat una trentena d’obres que comprenen poesia, narrativa, assaig, teatre i
memorialisme.

ADN, ‘Viajeros del tiempo’, recopila treballs i anuncia novetats
La banda de heavy metal nascuda en la dècada dels 1980 publica ara, per primera vegada en EP i LP, els seus 17 temes,
mentre prepara nou material per engegar una nova fase, des de l’experiència viscuda i incorporant noves vibracions.
Pep Valenzuela

A

DN havia anunciat la publicació d’un EP amb el conjunt
dels temes que havien creat
durant els anys de vida activa com a
grup, en els anys 80. Ara, però, treuen
un primer CD, Viajeros en el tiempo,
amb 5 temes només, tot anunciant pel
mes de gener dels 2020 un LP amb els
17 temes que falten. Explica en Ricard
Reollo, en entrevista amb Malarrassa,
que ha estat només per qüestions tècniques. Publica la companyia Leyenda
Records, especialitzada en grups de
heavy metal i altres de rock.
En aquest EP rescaten 4 temes
antics, respectant la gravació original,
intentant reproduir el so antic, que ha
estat una feina tècnica difícil. El cinquè
tema, com a bonus track, és de la formació original d’ADN, de l’any 1982,
en un bar de La Maurina, amb una
platina i dos micròfons. Tot plegat són
peces de col·leccionista, «tenim molta
gent que les col·lecciona, i els donen
molt valor», assegura en Ricard. En
el proper CD sortiran 9 temes de diversos concerts, que no s’havien gravat
mai, i 3 més d’aquest mateix del bar de
La Maurina.
Ara mateix ja hi ha una acollida i
venda de l’EP molt bona, declara en
Ricard, membre fundador, guitarra,
dobro i veu. Van fer una tirada de 500
EP, dels quals han venut molt de pressa més de 350. Fins i tot fora del país, a
llocs llunyans com Mèxic, Japó, Suècia,
i altres més propers, com Euskadi.

Aquest treball de recopilació
dels temes propis s’allarga des
de fa alguns anys i s’ha anat fent
malgrat la sortida d’alguns dels
membres de les diferents formacions que ha tingut ADN fins
ara, amb l’equip actual, format
pel mateix Ricard, l’Àngel Làzaro a la bateria i l’Uri Puig al baix
i veus.
«Tanquem així l’època antiga»,
diu en Ricard, «i ara farem temes nous molt més moderns i
diferents, perquè la meva inspiració com a compositor també
ha canviat molt». De totes maneres, a les actuacions continuaran oferint els temes de la primera etapa. Ara mateix ja tenen
prou temes nous, però abans de
fer-los públics volen acabar amb
la publicació de tot el material
de la primera etapa. L’Uri matisa
encara: «Aquest disc agafa l’essència d’ADN, però té uns matisos que escoltes ara i no sona
com música de fa 30 anys».
En tot cas, afegeix en Ricard,
a la dècada dels 80 vam fer un
estil identificable, la gent ens reconeix, els girs, les maneres. Per
això el títol, continuem aportant.
El heavy d’avui, coincideixen,
no és igual. Els temes nous
d’ADN parteixen de l’estil dels
80, però agafant elements nous
i moderns, noves afinacions i
sons, és un dis del segle XXI. En
aquest sentit, l’aportació de l’Uri

ha estat molt important, emfasitza
el Ricard, tot afirmant que «la novetat del heavy del XXI, la diferència principal, és que mentre als 80
hi havia unes melodies espectaculars, harmonies i veus, ara es treballa més la velocitat i el volum».
L’Uri afegeix encara una altra diferència: «crec que hi ha tota una
barreja d’estils, s’ha produït un gran
mestissatge en aquest temps. Als
80 estava molt definit els estils:
hard rock, heavy, trash, black. Ara
hi ha una barreja de tants estils, és
una teranyina que s’ha anat fent
gran, i avui en dia són molts d’estils o subestils. Avui hi ha una tal
obertura que costa dir que n’hi hagi
estils ben definits. Potser sí que, en
general, hi ha afinacions amb molts
més baixos i greus, amb més cos».
En aquest punt, l’Àngel apunta la
diferència gran en el cas dels cantants, «abans hi havia de molt aguts
i ara, en general, són més baixos».
Ben ferms sobre la pròpia experiència i caminant cap a nous
horitzons i temps, «hi ha ADN
per molt temps», sentencia en Ricard, «mentre ens quedin forces,
que seran uns quants anys». I encara, confessa: «havíem pensat fer
aquesta recopilació i prou, però
ens hem engrescat de nou i anem
a tope». Sense concerts programats
encara, ADN dedica el temps a
preparar-se, tot pensant en el 2020.
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→→POESIA

COVA
Àngel Carbonell

En el món lletraferit de Terrassa, l’A nna Fernández és una
persona prou coneguda. Quan els espais reservats als llibres van desapareixent a tot arreu substituïts per clics de
comanda en un teclat, La Temerària brilla com un far illenc
enmig de l’oceà. I les persones que hi treballen o hi han treballat esdevenen, d’una manera o altra, part de la pròpia
família, de la pròpia tribu, de l’espai compartit.
Per això hem de saludar l’aparició del poemari Cova com
una mena de naixement a casa. Que algú conegut i de qui
ja n’hem constatat el gust literari i les maneres publiqui un
llibre és un motiu de joia, però si el poemari, a més, resulta complet i colpidor, ben treballat i, sobretot, carregat de
contingut, llavors la joia es descontrola i aboca a una mena
de beatitud literària.
Aquest és el cas de Cova, un poemari intens i treballat.
Tan treballat que, si no coneguéssim de res l’autora i el seu
nom ens resultés tot just una dada més a les solapes, també hauríem de celebrar, amb el mateix entusiasme, la seva
aparició. I això que no és un llibre fàcil: el seu títol mateix
ja ens parla d’un espai per explorar, que aprofundeix en la
roca viva, un lloc on les coses es tornen primitives i essencials i en què les ombres ballen com gegants a les parets
quan es mou la torxa.
El primer encert és la càrrega poètica, dura i afilada. No hi
ha res sobrer. L’autora ha anat gratant la cova i només hi
queda roca. Però, alhora, aquest espai dur també és el refugi per a sentir els batecs del propi cor i, en aquest cas, molt
especialment, per a parlar “amb tu” i per parlar “nosaltres”.
Molts dels poemes s’adrecen a una sempre present segona
persona: “no et moguis...”, “t’he escoltat...”, “si m’acarones...”. I
aquest diàleg construeix el camí cap a un “nosaltres” ple de
desig, de frustració i fins i tot de retrets.
Tota aquesta diversitat de destinataris no trenquen la
veu interior que fa fluir el relat poètic i que dona unitat
al conjunt. Una unitat reforçada, a més, per l’omnipresent
lletra “c” del títol de cadascun dels poemes i fins i tot de
les tres parts –clivella, còncava i convexa—en què s’estructura l’obra. A cada poema hi trobem un ús gairebé espartà
del llenguatge, dur i sec, però alhora ric i ben dominat per
l’autora. Hi veiem també –i caldrà veure com evoluciona
en obres posteriors— una certa preocupació per la forma

Esther Valero

mètrica de tant en tant i també una voluntat de crear sonoritats i ritmes ben travats. Tot ens augura que
aquest primer i reeixit poemari no serà pas l’únic de
l’autora i que ben aviat en vindran d’altres, tant o més
polits i cisellats que Cova, i que de l’A nna Fernández en
continuarem parlant i, el que encara és millor, en sentirem a parlar força i bé.
FITXA BIBLIOGRÀFICA
Cova
Anna Fernández
Pròleg de Toritaka Tokumei
Editorial Fonoll
Juneda, març de 2019
70 pàgines

Recepta: Curri de mongetes
Ingredients (per a dues persones):
• 1 pot de mongetes pintes (400 g)
• 1 llauna de llet de coco (200 g)
• 1 ceba
• 2 grans d’all
• 3 pastanagues
• 1 manat de coriandre
• 2 cullerades soperes de garam masala
• 1 cullerada soperes de llavors de sèsam
• 2 cullerades soperes de gingebre ratllat
• uns quants anacards
• arròs integral per acompanyar (millor basmati)
PREPARACIÓ:
Comencem daurant els alls trossellats en una mica
d’oli. Incorporem la ceba picada i després les pastanagues tallades a rodanxes. Salpebrem i afegim les espècies garam masala. Integrem amb unes quantes voltes
abans de vessar la llet de coco. Coem a foc mitjà uns
deu minuts. Després d’apagar el foc, ratllar el gingebre
per sobre. Servir amb unes fulles de coriandre, el sèsam i els anacards, acompanyat de l’arròs..

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

Urgent, derogar l’estafa de la reforma laboral de 2012
Si realment ets una formació política d’esquerres, amb sensibilitat social i convençuda de que cal governar amb els Drets Humans com a premissa bàsica, no queda un altre remei que derogar ja! l’estafa que va suposar la Reforma Laboral del 2012.

COL·LECTIU ADVOCATS
I ADVOCADES
PELS DDHH
C/ Prior Tapia 26
Telèfon 629 84 36 74

“Demà aprovem la reforma del mercat laboral i ja veurà que serà
extremadament agressiva, amb molta flexibilitat en la negociació col·lectiva i reducció de la indemnització per acomiadament».
Qui s’expressava així no era cap altre que el ministre d’Economia
de l’estat espanyol, Luis de Guindos, en una conversa amb el comissari d’Assumptes Econòmics de la UE, Olli Rehn. Les paraules
van ser captades pel so ambient d’una càmera que gravava les
trobades prèvies a una reunió de l’Eurogrup. I, efectivament, l’endemà, 10 de febrer del 2012, s’aprovava via decret llei la pitjor caiguda de drets laborals i salarials de la classe treballadora d’ençà
de la mort del dictador.

Cal posar-nos en context: l’estat espanyol estava profundament afectat per la crisi social i financera i amb un forat molt elevat en el seu sistema bancari per l’esclat de la bombolla immobiliària. L’aposta governamental per gestionar aquesta situació es va focalitzar en dos punts:
d’una banda, incrementar el ritme de retallades seguint el dogma de l’austeritat imposada per
la UE i, de l’altra, reduir fortament els costos laborals per tal d’incrementar la taxa de guany de
les empreses i afavorir la falsa recuperació en què vivim.
Si ens aturem en el segon punt, la devaluació interna feta sobre costos i flexibilitat de la mà
d’obra només es pot qualificar de brutal. En només nou mesos des de l’entrada en vigor de la
reforma laboral, el pes dels salaris dels treballadors sobre el total del PIB espanyol va baixar
2,6 punts, la caiguda més important de tota la crisi.
Un dels canvis més destacables va ser l’eliminació de la ultra activitat en la majoria de convenis
sectorials. Des de la reforma laboral, quan un conveni caduca, el contingut —recull de drets, salaris base...— deixa d’estar blindat si no s’assoleix un nou acord. Així, quan passa un any després
de la fi de la vigència, el conveni s’elimina totalment, com ha passat recentment amb el conveni
d’oficines i despatxos de Biscaia. Aquesta espasa de Damocles ha permès a les patronals obtenir moltes concessions en cada negociació, perquè els treballadors volen evitar el mal major
de perdre-ho tot.
Una altra via per reduir drets laborals és permetre que els convenis d’empresa tinguin condi-

cions pitjors que el conveni sectorial, cosa que desencadena un dúmping social quan empreses amb comitès d’empresa dòcils signen salaris per sota del mínim per categoria. Destaca la
proliferació de les anomenades «empreses multiservei» que, sovint amb un comitè d’empresa
creat ad hoc, aprofiten les pitjors condicions signades per oferir tarifes reduïdes en la prestació de serveis a tercers. Un clàssic exemple d’aquestes pràctiques el trobem en les ínfimes
condicions de treball de les kellys, molt per sota del que hauria de ser el conveni de referència
d’Hosteleria.
Pel que fa a la reducció en el cost de l’acomiadament que va fer la reforma, si bé la part més
cridanera sembla que sigui el pas de 45 dies d’indemnització per any treballat a 33 en el cas
dels acomiadaments improcedents, l’autèntic daltabaix està determinat pels acomiadaments
objectius: indemnització de 20 dies per any treballat.
Tant en els casos d’acomiadament objectiu individual o col·lectiu (ERO), s’accepta com a causa
vàlida la «previsió econòmica negativa de l’empresa» per executar la modalitat. Una ambigüitat
així és una porta oberta a l’ús a discreció. Cal destacar, també, que l’eliminació de l’acceptació
de la conselleria o del ministeri per tirar endavant qualsevol ERO ha permès reduir el número
de traves.
L’ampliació de les causes d’acomiadament objectiu per malaltia va ser un altre dels punts negatius
incorporats amb afectacions molt greus. Per exemple: la setmana passada, la plantilla de Correus
de Barcelona va fer cinc dies de vaga contra els acomiadaments produïts per aquesta raó.
Un altre aspecte per eliminar condicions laborals ha estat la relaxació de les condicions per a
fer modificacions substancials de les condicions de treball. En només 15 dies i adduint algun
dels motius de tràmit existents, moltes empreses han pogut reduir qualsevol garantia, salari
o dret de la plantilla. L’escàs període de negociació pretén limitar les possibles respostes en
forma de vaga.
En relació al treball a temps parcial, com que es permet fer hores extraordinàries en
aquesta modalitat, es va donar a les empreses la clau perquè les plantilles s’adaptin a les
corbes de producció. Es paga així pel temps de treball imprescindible, i amb un contracte
per a sis hores s’amplia a vuit quan convé. El % de contractes laborals actualment es el
mes alt de la UE.
Sobren les paraules i alegries post 28 d’Abril, i cal exigir Justícia!

www.malarrassa.cat

CULTURA

→→AGENDA

>>17, 19.30 i 21.50h.
La espía roja
DISSABTE 4 DE MAIG

>>17.15, 19.40 i 22h.
Gloria Bell

>>17, 19.30 i 21.50h.
La espía roja
DIUMENGE 5 DE MAIG

>>17.15 i 19.40h.
Gloria Bell
>>17 i 19.30h.
La espía roja

DIMECRES 8 DE MAIG

>>17.15 i 19.40h.
Gloria Bell
>>17 i 19.30h.
La espía roja

DISSABTE 4 DE MAIG

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

Nova Jazz Cava
Passate Tete Montoliu s/n

DILLUNS 13 DE MAIG

>>20h. Concert de Brokens
Preu: Taquilla inversa
Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

DIUMENGE 5 DE MAIG

>>12h. Concert familiar i tribut
a Bruno Mars (Xics’n’Roll)
Preu: Des de 8€
Sala Faktoria
C/ La Rasa, 64

>>12.30h. Vermut musical
amb Ninus
Preu: Taquilla inversa

DIJOUS 9 DE MAIG

Ateneu Terrassenc
C/ Sant Quirze, 2

DIMECRES 8 DE MAIG

>>21.30h. [Videodrome]
Iron Maiden: Flight 666
Entrada gratuïta
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

CLUB DE LECTURA
DILLUNS 6 DE MAIG

>>19h. Fra Junoy o l’agonia
dels sons i Bogeries de
Brooklyn, de Jaume Cabré i
Paul Auster.
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/ Sant Pere, 46

DISSABTE 11 DE MAIG

>>12h. Àlbum il·lustrat:
L’enigma de Vilagallina
Llibreria Synusia
C/ Montserrat, 136

CONCERTS
DIVENDRES 3 DE MAIG

>>22.30h. Crazy Trio & Matthew Simon
Preu: 12€

→→ VINYETES

>>20h. Luis El Granaino & Jony
Maqueda “Alma & Pura”
Preu: 15€
Nova Jazz Cava
Passate Tete Montoliu s/n

CULTURALS
DIVENDRES 3 DE MAIG

>>Presentació del llibre
Autobiografia de Manuel
Martínez (Ed. Pepitas de
Calabaza)
Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

DIUMENGE 5 DE MAIG

>>18.30h. Modou, Modou
[Estereo Rum’s Teatre]
INS Les Aimerigues
C/ Icària, 80

>>18h. Raphaelle [CAET]
Preu: 10,50€
Teatre Alegria
C/ Gaudí, 15

>>18h. Marcel Gros (circ)
Preu: 10€
Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

DIUMENGE 5 DE MAIG

>>De 10.30 a 14h.
14a Distrobada, pels drets de
les persones amb discapacitat intel·lectual
Muntanyeta del Parc de Vallparadís

>>19h. Trobada amb Silvia
Federici. Caça de Bruixes i
violències contra les dones.
(Aforament limitat)

DIMARTS 7 DE MAIG

Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

Espai de Paraula
C/ Sant Pere 32-34, 1r 4a

DIUMENGE 5 DE MAIG
III JORNADA
SOLIDÀRIA DELS
CASTELLERS DE
TERRASSA

>>20.30h. Xerrada: Anatomia
funcional, a càrrec de Josep
Ferrer, quiromassatgista.

DIMARTS 14 DE MAIG

>>17.30h. Xerrada: Educar
sense càstigs ni premis.
Amb Laura Díaz de Entresotos, psicòloga.
Preu: 3€
Escola Maria Auxiliadora
C/ Santa Maria Mazzarello, 49

EXPOSICIONS

Bau House Bar
Avinguda Jacquard, 1

>>22h. Time Trial

>>17, 19.30 i 21.50h.
La espía roja

>>20h. Ailey II (Dansa)
Preu: 22-38€

>>22.30h. Bernard Van Rossum Quartet
Preu: 15€

>>18h. Concert de piano a
càrrec de Gerard Jensen

>>17.15, 19.40 i 22h.
Gloria Bell

10 I 11 DE MAIG

>>Col·leccionistes de Terrassa. Exposició col·lectiva de
socis.
Del 3 de maig 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

PLAÇA DIDÓ

INFANTIL

>>La llum que et va tocar,
de Lluís Estopiñan
Centre Cultural - La Galeria
Rambla d’Ègara, 340

DISSABTE 11 DE MAIG

>>Poesia visual: «Altres
efectes del dòmino», d’Antoni
Matias
Del 4 al 10 de maig

Ateneu Candela
C/ Montserrat, 136

Amics de les Arts i Joventuts
Musicals
C/ Sant Pere, 46

DIUMENGE 12 DE MAIG

>>Exposició: COL·LECTIVA
2019 «El Medi ambient».
Del 27 d’abril al 16 de maig, de
2/4 de 7 a 2/4 de 9 del vespre,
de dimarts a diumenge.

>>12h. L’enigma de Vilagallina
d’Albert Arrayás (Club de
Lectura)

>>10h, 12h i 16.30h.
Black Music Pels Més Menuts
Preu: 12€

Centre Cultural
Rambla d’Ègara, 340

ESDEVENIMENTS
DIVENDRES 3 DE MAIG

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

>>Vestits de pel·lícula
Fins el 5 de gener de 2020

>>19h. Acte Musical i reivindicatiu Cançons per la llibertat,
amb José Pino i Pepe Xino.
Donatiu de 5€
(Moviment per unes
Pensions Dignes)

Museu Tèxtil
C/ Salmeron, 25

Centre Cívic President Macià
Rbla. Francesc Macià, 189

Sala Espai Fotoclub del Centre
Cultural Terrassa
Rambla d’Ègara, 340

>>Exposició fotogràfica de la
Fira Modernista de Terrassa
Del 4 al 30 de maig, de dilluns
a dissabtes de 16 a 21 hores.

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

>>17.15, 19.40 i 22h.
Gloria Bell

Nova Jazz Cava
Passate Tete Montoliu s/n

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

DIVENDRES 3 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: DOLORS FRIGOLA

Una vida dedicada
a l’activisme social
i compromès

▪▪ Dolors Frigola després de la conversa amb Malarrassa.

• Com van ser els teus inicis en el món de l’activisme?
A principis de la dècada dels anys 70, em vaig
formar en el món de l’escoltisme. Poc després
vaig anar a parar al Centre Juvenil del Segle XX,
on vaig trobar una finestra al món que em van
servir per descobrir les meves inquietuds socials i culturals. Era una època molt creativa en
què fèiem de tot: fòrums, excursions, xerrades,
etc. Aquí vaig entrar en contacte amb el col·lectiu Treballadors Autogestionaris Socialistes, el
TAS, que publicava la revista mensual El Topo
Obrero, amb gent de Catalunya, València i Madrid amb qui fèiem trobades anuals. Era una
línia d’organització diferent dels partits polítics
de l’època, nosaltres érem molt crítics amb el paper de les cúpules que dirigien a les bases. Jo vaig
participar molt plenament en el TAS, va ser molt
bonic. es va fer una vaga general de 3 setmanes
pel conveni del metall de Terrassa i Comarca i
es va organitzar a partir de la creació de l’Assemblea de delegats del metall, al marge del sindicat
vertical del règim franquista. Però també va tenir
un final agredolç perquè es va signar el conveni
sense haver-se ratificat per part de l’assemblea de
delegats.
Més endavant em vaig presentar a eleccions
sindicals i vaig entrar al comitè d’empresa, juntament amb la Núria Martí o l’Asun Solé, quan
treballava en una empresa metal·lúrgica amb 150
homes, ho recordo com una cosa important. En
aquesta època vam decidir entrar a la Unión Sindical Obrera (USO), ja que en aquell moment
consideràvem que era el sindicat menys contaminat pels partits polítics. Aquí a Terrassa va tenir
molta presència i vam participar en accions molt
importants. Particularment recordo la vaga del
1976, quan l’assemblearisme era molt important.
Llavors les decisions es prenien en assemblea, la
qual et donava seguretat, no anaves sola pel teu
compte. Tot i això, amb el temps vam decidir
marxar igualment degut als pactes sindicals que,
francament, no es podien justificar.
• Sindicalisme i activisme als barris, estaven
molt lligats en aquella època.
Doncs sí, cap al 1976 ens vaig anar a viure al barri
de Xúquer amb la meva parella, sense casar-nos
per l’església. Intentaves que el teu pensament fos
coherent amb la teva manera de viure, ara seria
fàcil fer-ho això, però en aquella època era una
decisió transcendental. Anys més tard, vam decidir casar-nos pel civil i, fins i tot, vam haver d’anar
a la nostra parròquia a demanar un document
d’apostasia per justificar que ens per justificar
que ens casàvem pel civil.

MG

Xúquer llavors era un dels barris més abandonat
de la ciutat, amb els carrers inundats de fang quan
plovia, no arribaven els busos... Hi vam viure durant 11 anys, era com una petita vila on tothom
es coneixia, a més estàvem molt implicats amb
l’associació de veïns: participava en un grup de
dones, fèiem classes de català, parlàvem de sexualitat, quelcom molt avançat per l’època, vam
organitzar la festa de la primavera, que encara es
continua fent ara. En aquells moments, la meva
feina el meu compromís social el vaig enfocar cap
a l’Escola Bressol. Vam viure l’època de la lluita
per l’escola nova de Lanaspa. Mentrestant vaig
començar a estudiar la carrera d’Història a les
tardes, tot mentre treballava.
Després he treballat durant 27 anys a l’Ajuntament, a l’administració pública, enguany m’he
prejubilat. I puc dir que em sento satisfeta d’haver-hi treballat, amb la idea de servidora pública a
la ciutadania i en àmbits que m’han permès portar-ho a terme.

“El lema de Terrassa
Feminista deixa molt
a desitjar per exemple
en el cas de la neteja
d’edificis municipals,
on les treballadores
són sotmeses a unes
condicions laborals
molt precàries”

Dolors Frigola Comas, nascuda a Banyoles, té 64 anys. Ha destinat
bona part del seu temps a l’activisme social, en diferents graus
segons les èpoques, però sempre amb una ferma creença en la idea
d’una «ciutadania unida i compromesa», tal com ens explica en una
conversa. També és seguidora i coneixedora de l’entorn de la cultura
local. Ara fa poc que s’ha prejubilat, després de treballar 27 anys
a l’administració pública, i manté la seva implicació en el Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana, les Dones d’Aigua, entre d’altres.

gua, l’Observatori Ciutadà Municipal, el Consell
d’Entitats, que són fruit de persones que estàvem
implicades en el Procés Constituent.

Em sembla molt agosarat haver adoptat aquest
lema. Terrassa té, per una banda, un important i
potent moviment feminista que va quedar palès
a les darreres manifestacions del 8 de març, però
• El Consell d’Entitats ha arribat a adquirir com a administració pública deixa molt a desitjar
molt protagonisme en l’esfera local.
quan tenim serveis externalitzats a empreses privaEs va constituir el novembre de 2015, i amb els des, com és el cas de la neteja d’edificis municipals,
seus encerts i desencerts, és un projecte de llarga on les treballadores són sotmeses a unes condicidurada, on el que hem fet, sense ser massa trans- ons laborals molt precàries i deplorables responent
cendental, ha tingut uns resultats molt visibles. només a contractacions públiques on es prima
Per mi és un espai horitzontal, on confluïm per- l’oferta més econòmica. Això també ho dic per
sones i entitats, i on es té molt en compte l’escolta coneixement propi de companyes que treballen en
activa, el fet de crear un espai de confiança, de aquest àmbit i amb les quals he compartit aquest
debat i d’aprenentatge continuat. S’han orga- sentiment d’explotació laboral.
nitzat dos parlaments ciutadans, amb propostes
que han tingut força ressò. Nosaltres diem que el
Consell vol anar més enllà de la protesta, es volen
fer propostes constructives, la ciutadania ha de
tenir el seu propi espai de debat, sense entrar en
competència en l’àmbit dels partits polítics.
• Algunes de les mocions del Parlament Ciutadà s’han presentat i aprovat fins i tot en el
Ple municipal.
Aquesta independència que tenim ens dóna
molta credibilitat, davant l’Ajuntament i davant
l’opinió pública. Per exemple, va ser des del Consell que vam veure les irregularitats del procés
per escollir la Sindicatura de Greuges per part de
l’Ajuntament, ara fa dos anys, o ho veiem actualment amb la participació i el frau que ha suposat
el Pla local d’Habitatge, que hem vist com ha
anat...
• Formes part també de les Dones d’Aigua, a
què respon aquest col·lectiu?
Les Dones d’Aigua va sorgir a partir de la manifestació de març de 2017 en què es donava
suport a la municipalització del servei per passar
a una gestió pública. Poc després ens conviden a
participar en la Setmana de Medi Ambient, vam
fer uns plafons amb una exposició per visibilitzar
el paper de la dona, qui té la responsabilitat de les
cures, sobretot a països d’Àfrica i Amèrica, i que
ha d’anar a buscar aigua allà on n’hi ha. Per això
diem que l’aigua té gènere. Ara tornem a participar en la setmana del medi ambient i comptarem
amb la presència de la historiadora Roser Vendrell, que ha recollit vivències i testimonis orals
dels espais públics dels safaretjos a on les dones
anaven a rentar la roba i a parlar. Porta el nom de
‘Memòries Líquides’, i serà el 7 de juny a la Biblioteca Central.

• Els darrers anys se t’ha vist participant en
molts espais.
Després de tota aquella època on semblava que
no passava res i que el capitalisme escampava per
tot arreu, jo vaig estar força desvinculada. Va ser
a partir del rebombori de la crisi, que ens va fer
sacsejar a molta gent que semblàvem adormides,
quan jo vaig entrar en contacte amb el Procés
Constituent. No volíem ser un partit polític, sinó
defensar la unitat d’esquerres des de l’activisme
social, amb una idea de ciutadania unida i compromesa. Vam participar en la formació d’una
confluència política a la ciutat, que no va acabar
sent com ens hagués agradat. És cert que allò va • Així què et sembla que es digui que Terrassa
donar pas a diferents projectes: la Taula de l’Ai- és Ciutat feminista?

“El Consell d’Entitats
és un espai horitzontal,
on confluïm persones i
entitats, on es té molt
en compte l’escolta
activa, i el fet de crear un
espai de confiança”

• També tens moltes inquietuds culturals, coneixes i participes en diversos espais.
Estic a l’entitat Un Munt de Mots, que ens trobem
un cop al mes i compartim els contes que escrivim,
més enllà de la vivència d’escriure tota sola a casa.
També col·laboro amb la revista Bocamoll de l’AV
del Barri Segle XX, i amb el grup de teatre del Casal de la Dona, amb qui hem omplert de públic tots
els teatres amb l’obra ‘El Conte del Capipatriarcat’,
de les directores Anna Bitrià i Carme Dencàs. Es
tornarà a representar el 15 de maig al Centre Cívic
de Can Palet, i el 24 de maig el 24 de maig al Teatre
de la Santa Creu, a petició del Grup de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Terrassa.
• De manera resumida, com veus la situació de
la cultura a Terrassa?
Sense ser una experta en aquest tema, penso que
tenim una ciutat molt rica i afortunada per la gran
quantitat d’entitats d’àmbit cultural, que aporten
molt dinamisme a la ciutat i que supera amb escreix l’oferta cultural que surt del mateix Ajuntament. Aquest fet el vaig viure plenament al llarg
dels 10 anys que vaig treballar organitzant la Fira
Modernista.
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