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Pep Valenzuela

I niciat a Terrassa, el passat 7 de 
març, l’espai Àgores pels Drets 
Humans (DD HH), aquest 17 

de juny es presentava, en el mateix lloc 
de la presentació, la ja batejada com 
a «Sala dels DD HH» de la Masia 
Freixa, el ‘Pla de Drets Humans de 
Catalunya’. Es tracta d’una primera 
proposta resultant d’aquest procés 
obert i participatiu, engegat arreu del 
país, liderat i coordinat pel Síndic de 
Greuges de Catalunya i l’Espai Drets 
de Terrassa, amb col·laboració de l’Ins·
titut de Drets Humans de Catalunya.

Isabel Marquès, Síndica de Terras·
sa, i en Joan Tamayo, representant de 
l’Espai Drets, presentaren aquest Pla 
en un acte amb assistència de parti·
cipants de les àgores temàtiques que 
s’han constituït a la ciutat, un total de 
10, i d’entitats compromeses, entre les 
quals la Federació d’Associacions Veï·
nals de Terrassa, la PAH i el Colectivo 
Sin Vivienda, Prou Barreres, Fupar, 
Prodis, Coordinadora Capaç, LGTB 
Terrassa, Plataforma per la Sanitat 
Pública i la Comunitat Educativa.

Després de la lectura de poemes del 
darrer llibre de la Kris Linça, Dona sal-
vatge, present en l’acte, en aquesta oca·
sió com a treballadora de Prodis, en 
Tamayo va fer un resum de la molta 
feina realitzada en aquests pocs mesos 
de camí: «Continua la lluita pels DD 
HH, tanquem ara una primera fase en 
la qual, a partir d’un primer diagnòs·
tic presentat pel Síndic de Catalunya, 
Rafael Ribó, hem anat fent una radio·
grafia de la situació al país, a partir de 

les localitats, obrint àgores arreu, que 
han aportat visions, opinions i mesu·
res noves al Pla».

El document amb les propostes es 
presentarà al Parlament de Catalunya 
i a tots els nivells de govern, especial·
ment municipal, perquè serveixi per 
orientar polítiques públiques i, millor 
encara, elaborar plans per a fer efectius 
els drets humans i socials al nostre país 
i a les nostres ciutats.

Lluny de qualsevol mena d’orgull 
egarenc, en Joan destacà el paper de 
motor que les àgores i entitats de la 
ciutat han tingut en aquest procés: 
«estem molt contentes del paper i la 
feina desenvolupats». Això, però, em·
fasitzà, no és producte de l’atzar sinó 
el «resultat de la feina que des de fa 
alguns anys porten endavant entitats 
locals, entre les quals cal destacar el 
Parlament Ciutadà».

Concretament, només a Terrassa, 
hom parla de més de 300 persones 
participants en les més de 50 troba·
des de les 10 àgores (habitatge, salut, 
educació, participació ciutadana, gent 
gran, LGTBIQ, discapacitat, treball, 
consum, accés a la Justícia). El repre·
sentant de l’Espai Drets, membre 
també de la Comissió de Defensa dels 
DD HH del Col·legi d’Advocats de 
Terrassa, cità algunes de les propostes 
incloses en el Pla, com ara la d’elabo·
ració de nous models residencials que 
permetin la inclusió social i plena au·
tonomia de les persones amb capaci·
tats diverses.

Posà molt d’èmfasi en l’exigència de 
reversió de les retallades pressupostà·
ries, especialment en les àrees de sa·

lut i educació, tot plegat en el context 
d’inversions suficients per a garantir 
l’exercici efectiu i ple d’aquests drets 
fonamentals.

Especial rellevància pel que fa al dret 
al treball, una de les claus fonamentals 
per a la vida malgrat tots els canvis en 
la producció i les relacions laborals 
que, més aviat han produït un nivell 
de pèrdua de drets i condicions labo·
rals i salarials que trenca radicalment 
amb els avenços aconseguits durant el 

segle passat, tot creant situacions que 
en molts casos són assimilables a l’es·
clavatge, tal com fa temps denuncien i 
posen en evidència nombroses infor·
macions i estudis.

La creació dels nous governs locals, 
després de les eleccions del passat 26 
de maig, és un bon moment per de·
manar i, fins i tot, exigir la incorpora·
ció als programes de govern d’aquest 
Pla de Drets Humans, apuntà en 
Tamayo.

Finalment, l’adjunt al Síndic de 
Greuges de Catalunya, Jaume Saura, 
felicità les persones assistents i Ter·
rassa per la feina feta, recordant que 
el procés d’Àgores es va inaugurar 
en aquesta ciutat i que ha anat molt 
bé. Insistí en el fet què «ara, la feina 
continua». Cal, per exemple, establir 
«indicadors de compliment dels DD 
HH», que permetin fer un seguiment 
dia a dia i estricte del respecte als ma·
teixos.

 >Presentat a Terrassa, per la Síndica de Greuges, Espai Drets i l’adjunt del Sínidic de Greuges de Catalunya

Pla de Drets Humans de Catalunya per incidir en les polítiques públiques

 ▪ L’adjunt del Síndic de Catalunya, Jaume Saura, va saludar en nom de Rafael Ribó a les participants.

Isabel Marquès i Amat

Arran de la nova relació de col·
laboració amb els mitjans de 
comunicació de la ciutat de 

Terrassa per donar a conèixer l’activitat 
de la Síndica Municipal de Greuges de 
Terrassa, agraïm a Malarrassa, el periò·
dic independent i gratuït de Terrassa, 
la publicació de les nostres dades d’ac·
tivitats mensuals, concretament les re·
collides al llarg del passat mes de maig 
de 2019.

Al llarg del mes de maig, des de 
l’Oficina de la Síndica Municipal de 
Greuges de Terrassa hem atès 96 con·
sultes de ciutadans i ciutadanes, 17 de 
les quals han generat l’elaboració de 8 
greuges a l’Ajuntament de Terrassa i 9 
al Síndic de Greuges de Catalunya, ar·
ribant als 89 greuges presentats durant 
els primers cinc mesos de l’any 2019.

Durant els 22 dies hàbils al llarg del 
mes de maig amb l’obertura de l’Ofici·
na a la Masia Freixa del parc de Sant 
Jordi, la mitjana d’atenció de les queixes 
rebudes ha estat d’uns 30 minuts per a 
cada persona; 84 de les quals han estat 
ateses de forma presencial, 9 de forma 
telefònica i 3 a través de diferents cor·
reus electrònics rebuts.

L’àmbit de Serveis Socials incremen·
ta les seves necessitats amb demandes 
d’ajut per l’augment de l’habitatge soci·
al i la situació de comunicació de llen·
çaments, per tal d’evitar possibles des·
nonaments o la introducció de famílies 
a la taula d’emergència. Són situacions 
que s’agreugen quan s’ajunten amb pre·
carietat econòmica o inmigració.

Aspectes relacionats amb la sanitat 
i la salut de les persones, així com la 

sol·licitud, tramitació i atorgació de la 
Renda Garantida acostumen a ser cada 
vegada més habituals, per les expecta·
tives creades i els resultats obtinguts, 
moltes vegades amb falta d’informació 
i atenció personalitzada per part de les 
institucions competents.

Totes les queixes vinculades al De·
partament d’Ensenyament, que tam·
bé sofreixen un augment significatiu, 
en no poder ser ateses directament a 
Terrassa des de l’Oficina de la Síndica 
Municipal de Greuges de Terrassa, es 
deriven al departament específic del 
Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. 
Rafel Ribó, en formar part de les seves 
competències.

També volem fer esment de les quei·
xes relacionades directament amb el 

Servei de Consum de l’Ajuntament de 
Terrassa que ofereix informació, orien·
tació i assessorament a tota la ciutada·
nia  i empreses de Terrassa pel control 
del mercat, la seguretat dels productes 
i serveis, acceptant reclamacions o de·
nuncies i rebre formació.

El dret a la informació o a la seva 
manca, provoca en molts casos la in·
tervenció de la Síndica de Greuges, 
especialment quan es denega sense cap 
mena d’explicacions alguna petició sol·
licitada o obtinguda amb anterioritat. 
És en aquest moment quan la inter·
mediació pot resoldre bona part dels 
possibles conflictes plantejats.

Finalment, la mobilitat a la ciutat i les 
dificultats per a l’aparcament a la via 
pública dels vehicles particulars, insis·

teixo especialment amb els vehicles de 
persones amb discapacitats, dificultats 
de salut o mobilitat reduïda, tanquen 
el gruix de greuges rebudes a l’Oficina 
de la Síndica de Greuges de Terrassa al 
llarg del mes de maig de 2019.

També volem insistir en què els greu·
ges que no estan vinculats a l’Ajunta·
ment i cal traslladar al Síndic de Greu·
ges de Catalunya, són derivacions en el 
cas que alguna queixa no sigui de Ter·
rassa o la població dels residents que el 
proposa no disposa de Síndic o Síndica 
local, però també en àmbits com la ren·
da garantida o l’ensenyament.

En relació amb l’activitat del mes de 
maig, de forma majoritària, les consul·
tes ateses per la Síndica han estat rela·
cionades amb inconvenients vinculats a 

les ventades de 2014, relacionades amb 
el Servei d’Urbanisme, i l’aplicació del 
Pla d’Ordenació Urbanística Munici·
pal POUM, el Padró d’Habitants, les 
millores en accessibilitat d’edificis i Fu·
nerària.

En relació als casos vinculats als Ser·
veis Socials i l’Habitatge, ens mostren 
moltes situacions de crisi econòmica de 
persones i famílies, algunes desestructu·
rades, que encara fan més complexa les 
solucions o la possibilitat d’entesa, amb 
conseqüències en l’educació dels infants 
a càrrec o situacions d’allunyaments per 
agressions o abusos sexuals i de gènere.

La falta d’execució de la renda garanti·
da, necessitats en la resolució d’aspectes 
jurídics i les relacions amb la banca for·
men altres indicadors que comporten 
queixes habituals que des de l’Oficina 
de la Síndica Municipal de Greuges de 
Terrassa atenem i intentem orientar per 
a la seva millora o resolució positiva per 
a les persones agreujades.

Per a les persones que vulguin obte·
nir més informació dels procediments 
i funcions de la Síndica de Greuges de 
Terrassa, els recomano que visitin la pà·
gina web www.sindicaterrassa.org i una 
vegada informades, puguin decidir si 
ens fan arribar alguna queixa a través del 
formulari que els presentem a la nostra 
portada.

Seguirem intentant ajudar a tota la 
ciutadania per a la defensa dels seus 
drets davant l’administració pública lo·
cal de Terrassa, com en la d’altres àmbits 
que no formen part de les nostres fun·
cions, per a la millora de la convivència 
i l’augment de la qualitat democràtica de 
les nostres institucions vers la seva ciu·
tadania.

 >La Veu de la Síndica del mes de maig de 2019

Renda garantida i habitatge, els greuges que creixen

PV

 ▪ La Síndica Isabel Marquès intervé en l’acte de presentació del Pla de Drets Humans de Catalunya PV
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 >Marca d’identitat dels barris

Festes majors, els moments de més participació
M. Gordillo/P. Valenzuela

Quan arriba la Festa Major 
de la ciutat, bona part dels 
barris han celebrat ja la 
seva particular festa major, 
gràcies fonamentalment 
al treball militant de les 
activistes d’associacions 
veïnals, que cobreixen amb 
voluntarisme i imaginació el 
que manca de pressupost.

Can Palet, les primeres festes de 
l’any a la ciutat

La Festa Major de Can Palet inau·
gura el cicle de festes dels barris. Se 
celebra al mes de març, durant tota 
una setmana, i es comença a organit·
zar quan des de l’associació de veïns 
es contacta amb les entitats del barri 
«perquè s’hi impliquin i que cada una  
d’elles aporti la seva experiència», ens 
explica Manuel Hidalgo, membre de 
l’AV. Per això, les entitats participants 
són diverses i transversals: hi ha el 
grup de la gent gran, l’Esplai de Can 
Palet, el col·lectiu de dones, les Ampes 
de les escoles del barri, o l’associació 
per la igualtat de drets AMAL, entre 
d’altres.

Pel que fa al programa d’activitats, el 
representant de l’AV destaca la cerca·
vila amb grups de cultura popular, el 
teatre de nit, la fi de festa amb havane·
res, i les activitats folklòriques, castells, 
sardanes, puntaires, entre d’altres. A 
la vegada, la Parròquia participa or·

ganitzant diverses activitats. A banda 
de la clàssica cursa, que porta 39 edi·
cions, des de fa set anys es fa una ca·
minada popular el primer dia de festes, 
així com el torneig de futbol sala i de 
bàsquet. Un altre dels esdeveniments 
habituals de la festa a Can Palet és la 
Rambla Jove, que s’ubica al llarg del 
carrer Colom, on el ‘grup de dones 
amb iniciativa’ «pot mostrar la feina 
que ha estat realitzant durant l’any, 
igual que fan altres la resta d’entitats», 
explica Hidalgo.

«Cal mantenir l’espai al carrer on 
muntem les activitats, ja que cada 

vegada es redueix més», menciona 
Hidalgo com un dels aspectes en què 
l’organització ha de parar més atenció. 
Afegeix també que «no volem que les 
activitats tinguin un cost per als veïns, 
a veure si això ho podem mantenir». 
Una qüestió aquesta que es pot ate·
nuar en part amb les subvencions i les 
contribucions que fan els comerços del 
barri.

Ca n’Aurell aposta per la cultura 
popular i tradicional catalana

A finals de maig i/o inici de juny, 

Queixes veïnals pel tancament 
indiscriminat d’oficines bancàries

 ▪ Festa Major del barri de Poble Nou-Zona Esportiva d’enguany.

el barri de Ca n’Aurell celebra la Fes·
ta Major, tradicionalment amb una 
aposta per la cultura popular i tra·
dicional catalana. No falten les sar·
danes, els castells, bestiari i correfoc, 
coral i havaneres, amb la participació 
de colles del barri com el Drac Baluk 
i Diables, i els Castellers de Terrassa; 
d’altra banda, en espais emblemàtics 
de la ciutat com el parc de Sant Jordi 
i la plaça del Progrés. 

La programació recull les propos·
tes d’altres entitats, com ara el ca·
sal de gent gran, el club de petanca, 
sardanistes, artesans i comerciants. 
Tot plegat una festa que comença, 
almenys, uns quatre mesos abans per 
poder mobilitzar les forces i recursos 
econòmics necessaris. Els recursos, a 
banda l’aportació amb la qual, tam·
bé tradicionalment (conveni anual), 
l’Ajuntament col·labora a subvenci·
onar les activitats, s’han de garantir 
amb recursos propis, la majoria pro·
vinents de la publicitat que fan els 
comerços. En aquest cas pot arribar 
als 6.000 euros.

L’equip de persones al davant de la 
festa gira entorn de la mitja dotzena, 
a banda aquelles que es dediquen no·
més a garantir alguna de les activitats, 
informa l’Antoni Falgar, president de 
l’AV durant els darrers anys. Clar que, 

a diferència d’altres barris, en aques·
ta festa l’associació veïnal no instal·la 
barra ni organitza els típics dinars o 
sopars massius, activitats que solen 
ser intensives en mà d’obra.

La festa, però, no s’acaba amb la fi 
de la programació d’activitats. L’equip 
encara haurà de treballar un altre 
mes en liquidar pagaments i prestar 
comptes; activitat que, però, mai no 
treu la satisfacció de la feina ben feta 
i d’alimentar les il·lusions per a una 
nova festa.

Poble Nou-Zona Esportiva: «Mol-
ta feina, però ho passem molt bé»

«Els tres dies de la festa major tre·
ballem a tope, quasi sense dormir», 
afirma la Mari Carmen Martínez, 
presidenta de l’AV del barri de Poble 
Nou·Zona Esportiva, bona coneixe·
dora d’aquesta activitat que es realitza 
des de fa 25 anys. Una festa celebrada 
la segona setmana de juny, però que 
comença a preparar·se el mes de fe·
brer, amb una comissió específica pel 
cas.

En aquest barri, la feina per la pae·
lla, la sardinada i botifarrada populars 
consumeix una part fonamental dels 
esforços físics, de temps i econòmics, 
amb un pressupost que pot arribar 
als 20.000 euros en total. També aquí 
les entitats del comerç garanteixen un 
percentatge important del finança·
ment via publicitat en els tradicionals 
programes impresos.

La Mari Carmen explica que la par·
ticipació de l’equip de joves que porta 
l’esplai La Fera és fonamental a l’hora 
de posar mans, de fet és l’equip que 
porta la barra de bar. Com en els al·
tres barris, l’Ajuntament garanteix su·
port amb cadires, taules i escenari, en·
tre altres elements d’infraestructura.

La programació, fora les dues or·
questres pel ball de divendres i dis·
sabte, va a càrrec de l’esplai i grups 
petits que actuen de forma gratuïta, 
tot i que «sempre intentem ajudar 
econòmicament una mica».

Hi ha tota una feinada burocràtica 
i paperassa, destaca la Mari Carmen, 
com ara assegurances civils per a de·
terminats conceptes i per a algunes 
activitats, que a més han de tenir 
ambulància a punt per a la cursa i 
correfoc del Bitxo del Torrent Mitger, 
també Protecció Civil. En resum, em·
fasitza la presidenta de l’AV, «treba·
llem molt, però ens ho passem molt 
bé, sempre acabem molt contentes».

Dolores Lledó, Presidenta Favt 

Quan es presenten els plans de tre·
ball a les corresponents assemblees, 
es fa amb la intenció de concretar i 
portar a terme tot allò que es diu en 
les seves pàgines i en el moment que 
es pretén. Parlem ara d’un dels punts 
que consten en el nostre actual Pla de 
Treball: l’apropament als barris fede·
rats per eixamplar relacions i veure in 
situ la realitat diària de cada entitat. 
Aquesta feina s’ha començat el mes 
de juny, amb visites a les AV de Plaça 
Catalunya·Escola industrial i Xúquer.

Constatem allò que ja anem remar·
cant des de fa temps: es necessiten 
moltes millores als barris, més recur·
sos de l’Ajuntament, més inversions 
en infraestructures, asseure’s amb 
cada associació i millorar vials, ac·
cessibilitat, recollida de residus, zo·
nes infantils… No és de rebut que 
moltes d’aquestes necessitats s’acabin 
gestionant/demanant via consells de 
districte. Aquest és un altre debat al 
qual haurem de donar veu més aviat 
que tard, el dels consells de districte i 
la seva validesa real.

Però tornem als barris. Des de la 
Favt, com hem dit, hem començat a 
fer reunions mensuals amb cadascuna 
de les AV federades, esperem conti·
nuar reunint les seves visions i preo·
cupacions, així com les necessitats a 

nivell de ciutat i barri de totes elles, 
per valorar com fer·les arribar a les 
administracions corresponents i, en 
tot allò que ens afecti com a federació, 
millorar·ho.

En relació amb aquestes necessitats, 
hem de valorar molt negativament el 
fet del tancament d’oficines de bancs i 
caixes a la nostra ciutat. Aquests tan·
caments d’oficines, sempre prioritzant 
el volum de negoci i l’enfocament en 
un nou tipus de servei, deixa de banda 
a un grup social que, per raons d’edat 
o coneixements, no es poden “reciclar” 
als nous tipus d’oficines, així com al 
fet d’haver de fer desplaçaments més 

grans per poder anar a l’oficina més 
propera, amb el consegüent patiment 
físic (persones d’edat i limitades en la 
seva motricitat). Aquest és un pro·
blema i no precisament menor, ja que 
novament qui torna a patir les conse·
qüències és un dels grups més febles 
de la societat, la gent gran. Reflexio·
nem sobre la societat que ens toca viu·
re, potser en algun moment hauríem 
de dir prou i aixecar la veu, i, qui sap, si 
prendre mesures més “doloroses” per 
al banc que manega els nostres diners, 
però millors per als nostres interessos 
personals. Recordem, l’oferta i la de·
manda…

 ▪ Oficina del BBVA tancada al Passeig 22 de Juliol.
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 >El Kalitxet i Kan Moix: el jovent vol emancipar-se

Ocupacions per fer efectiu el dret a l’habitatge

Pep Valenzuela

De manera que les persones 
cerquen solucions imme·
diates i, en alguns casos, 

denuncien també aquest problema 
estructural del sistema en el qual 
vivim. És el cas de les ocupacions de 
Kan Moix i el Kalitxet, dues cases 
en el centre de la ciutat, abandona·
des fa anys i que, des de fa alguns 
mesos, són «alternativa per fer efec·
tiu el dret a l’habitatge» per a joves 
i un «millor ambient pel barri», co·
menten algunes de les ocupants.

A Kan Moix (edifici de l’antic 
bar·restaurant Emília, al carrer Go·
leta, a tocar de la porta al Raval del 
Mercat de la Independència), l’Al·
bert i la Nàdia (noms ficticis) reben 
el redactor de Malarrassa en l’espai 
que apunta a ser sala menjador, a la 
planta baixa. Són 11 les persones en 
procés d’instal·lació en aquest habi·
tatge, perquè només 6 s’han mudat 
del tot, la resta va combinant. La 
majoria estudiants, algunes estudi·
ants i treballadores ocasionals; l’Al·
bert, treballador en atur, o potser 
millor, segons el concepte abans ci·
tat, «de baixa intensitat d’ocupació».

Amb una mitjana d’edat de 20 

anys, es plantejaven viure fora de 
la casa familiar. Al temps, militants 
de l’organització juvenil Arran i l’es·
querra independentista, organitza·
ven una campanya nacional pel dret 
a l’habitatge. 

Sense opcions 
de compra ni de 

lloguer, localitzat 
el local abandonat 

des de fa uns 8 
anys, decidiren fer 
efectiu l’esmentat 

dret el passat 29 de 
març.

Amb l’objectiu de viure·hi, «i ho 
estem aconseguint», emfasitza la 
Nàdia, no els preocupa la reacció de 
l’entitat titular de la propietat del lo·
cal, segurament alguna «societat es·
peculadora». En tot cas, fins ara no 
tenen constància de cap reclamació, 

comunicació o citació.
En aquests pocs mesos, han anat 

netejant i endreçant un local que es·
tava «destrossat, tot de pols i runes, 
encara que l’estructura està bé». 
Electricitat en tenen, però aigua no, 
així que han de portar per cuinar 
i rentar una mica. Les condicions 
són encara precàries, comparteixen 
espais, dormitoris i sala d’estar, i el 
menjador i la cuina funcionen.

L’organització havia començat 
abans d’ocupar, amb la creació d’una 
assemblea on es plantegen el con·
junt de qüestions personals i col·lec·
tives: «cal saber com estava cadascú 
i quina implicació podi fer al projec·
te», declara l’Albert, «ja vam entrar 
amb rodatge com a assemblea, i ha 
sigut una continuïtat». 

La veritat, confessa la Nàdia, és 
que estan «contentes amb l’experi·
ència, que és la primera vegada». A 
més, després dels primers dies, que 

«estàvem molt pendents per si ens 
venien a treure, la poli o altres, ara 
estem molt tranquil·les», assegura, 
«sempre tens una mica d’inquietud, 
però no pots viure en tensió».

Hi ha assemblea setmanal 
per organitzar intendència, 
compres, cuina i el que calgui; 
i aquí hi participa tothom, 
tant qui hi viu 24 hores com 
qui està a mitges. Fan un 
fons comú per les compres 
bàsiques.

Davant l’eventual reclamació de 
la propietat, l’assemblea només es 
planteja reclamar i continuar fent 
efectiu el seu dret a l’habitatge, en 
aquest cas en un local buit, «ens 
volem quedar a viure aquí», afirma 
l’Albert. 

Un altre aspecte de l’ocupació de 
Kan Moix, avui només un projecte 

però ja en perspectiva, és fer acti·
vitats públiques, o sigui funcionar 
com un centre social ocupat a l’estil 
del Kasalet o l’Atzur. El local és gran, 
era bar·restaurant i encara conserva 
la barra. Això, però, arribarà quan 
tinguin arreglades les habitacions i 
l’habitatge en general en condicions.

Mantenen relacions amb altres 
ocupacions, com el Kalitxet, l’Atzur 
i el Kasalet, però no amb altres or·
ganitzacions que també lluiten pel 
dret a l’habitatge, com el Colectivo 
Sin Vivienda o la PAH. Aquestes 
intenten impedir desnonaments, si·
gui per impagament d’hipoteques o 
problemes amb el lloguer, i ajudar a 
les famílies expulsades de les seves 
cases; mentre que «nosaltres vam 
tenir molt clar des del principi el 
rerefons polític i com enfocàvem la 
campanya», subratlla la Nàdia.

*Alternativas Económicas n.69, p.34

 ▪ El local de l’àntic bar-restaurant Emília acull ara un grup de joves que donen nova vida a l’espai

Emancipar-se de la família és una possibilitat cada dia més llunyana 

per a bona part del jovent i de no tan joves. Primer, perquè els preus 

de compra i lloguer són estratosfèrics: «Els habitants del Principat 

destinen el 49,2% de la seva nòmina al pagament del lloguer, 

segons un estudi de Fotocasa i Infojobs», segons una informació 

apareguda al mitjà digital VilaWeb. I això amb mitjanes que no 

aconsegueixen copsar la realitat de la població que viu per sota 

de les mateixes, que és molt més de la meitat. D’altra banda, com 

afirma Pau Marí-Klose, ex-alt comissionat per a la pobresa infantil, 

«avui, la distinció entre atur i ocupació és falsa. Per entendre la 

pobresa cal parlar de baixa intensitat d’ocupació, no d’atur»*.

PV

Kalitxet: estudiants i treballadores precàries no volen esperar més
P.V.

A la plaça de la Creu gran, un 
grup de 4 joves ocuparen, 
pels volts de l’octubre de l’any 

passat, dues velles cases buides i aban·
donades des de fa 10 anys o més. Són 
joves, entorn als 20 anys o poc més, i 
volen una casa per viure·hi, emanci·
par·se. Estudiants i treballadores, en 
administració, teleoperadores i mo·
nitoratge de menjadors escolars, for·
men part d’aquest sector dit precariat 
o, com citàvem abans, treballadores 
de «baixa intensitat d’ocupació», que, 
òbviament, no guanyen prou per pa·
gar·se cap lloguer. Però no per això 
deixen de tenir dret a un habitatge i 
vida dignes.

Diferent de Kan Moix, en aquest 
cas l’ocupació no forma part de cap 
campanya reivindicativa ni tampoc 
es planteja com a espai social o pú-
blic. «Buscàvem algun lloc per viure i 
emancipar-nos de forma normal; ens 
van informar de la situació d’aquest 
espai», recorda la Maria (nom fictici), 
«i vam decidir ocupar l’espai», afegeix 
tot plantejant que, a més d’una solu-
ció personal, amb l’ocupació «donem 
vida a espais abandonats que acaben 
creant problemes per al veïnatge, per 
la brutícia, plagues i altres efectes que 
generen, i també donem vida al barri, 
formant part del teixit social».

Van haver d’obrir un forat en la tà-

pia amb la qual la societat o empresa 
propietària havia tancat l’entrada per 
impedir que fos ocupada mentre, és 
fàcil imaginar, les condicions econò-
miques, urbanístiques, de permisos i 
altres permetessin fer algun bon ne-
goci. Aparentment, «per les dades que 
tenim», informa la Maria, la propietat 
podria ser de Visolgran SL, una socie-
tat que es presenta com de «promoció 
immobiliària» i amb la qual ja n’han 
tingut problemes diferents ocupaci-
ons de la ciutat, i que té una estreta 
relació amb la famosa Finques Vidal 
Gomà.

En aquests mesos ningú els ha vin-
gut a fer fora. Van rebre, però, una de-
núncia cap al febrer. «Però no pensem 
marxar», assegura la Maria, «anirem 
arreglant la casa». Tenen tres habita-
cions acabades, la quarta l’acabaran 
aquesta setmana: netejar, pintar, po-
sar llum, moblar. A la cuina falta con-
nectar la vitroceràmica i posar la pica 
rentaplats; després, acabar el menja-
dor i netejar i arreglar el pati, que està 
molt malament, ple de trastos vells i 
algunes runes, com va poder compro-
var Malarrassa.

Tal com han anat les coses, no s’ha 
plantejat, «ni creiem que hi hagi op-
ció», mirar d’aconseguir un lloguer 
social. Mantenen relació estreta amb 
el Kasalet, Kan Moix i el centre social 
ocupat l’Atzur. Amb altres organitza-
cions de lluita pel dret a l’habitatge, 

com PAH, CSV o Sindicat de Lloga-
teres, no tenen relació. «No sé massa 
bé com funcionen», explica la Maria, 
«però sembla que més aviat el que in-
tenten és parar desnonaments, sigui 
de pisos en lloguer o per problemes 
amb la hipoteca. I quan els fan fora 
els ajuden. És una altra perspectiva, 

altre tipus d’ocupació, des de perspec-
tives i situacions diferents. De totes 
maneres, compartim la lluita: a elles 
les fan fora i aquí hi ha cases buides, 
és el capitalisme especulador que se 
n’aprofita».

Les quatre funcionen com a col-
lectiu, amb espais particulars, «i ens 

trobem bé, tot i saber que és molt 
provisional i que en algun moment 
o altre ens faran fora. Però anem 
fent». D’altra banda, s’organitzen 
amb altres grups que fa recollida 
d’aliments per botigues i mercats, 
una acció «contra el malbaratament 
d’aliments i pel seu aprofitament».

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’ PV
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Pep Valenzuela

Nascuda a la casa familiar, la 
besàvia era llevadora, en el 
carrer Sant Isidre, veïna de la 
Marta Pessarrodona, premi de 
les Lletres Catalanes d’aquest 
any i qui també la besàvia 
va ajudar a venir al món, la 
de l’Anna Carol és una vida 
molt lligada a la defensa de la 
llengua i cultura catalanes i a 
Òmnium Cultural. Estudiant 
de Magisteri, final dels anys 
60, començà a donar classes 
de català com a voluntària 
de l’entitat, tasca a la qual es 
va dedicar professionalment 
després d’acabar Filologia 
Catalana. Escollida fa pocs 
mesos, és la primera dona 
presidenta d’Òmnium Cultural 
Terrassa en els seus 50 anys 
d’activitat.

• T’estrenes en l’activisme, 
per dir-ho d’alguna mane-
ra donant classes de català? 
Jo tenia uns 17 anys, Òmnium cer·
cava monitores per fer classes de 
català a les dites «escuelas nacio·
nales», llavors oral només, perquè 
d’escrit quasi que no en sabíem. Vaig 
començar al Bisbat d’Ègara, fèiem 
classes per a l’alumnat que voluntàri·
ament s’apuntava, llavors encara esta·
va lluny que el català fos assignatura 
al currículum. Recordo que allà vaig 
conèixer el Cristóbal Castro, des de 
fa temps reputat fotògraf. Mentre es·
tudiava Magisteri, amb aquelles clas·
ses Òmnium ens donava uns diners, 
per pagar quatre despeses. En acabar 
Magisteri vaig fer Filologia Catalana. 
Després he donat classes de llengua 
i literatura catalana i fins ara, que ja 
em jubilo, a l’escola Cultura Pràctica.

• Vas continuar la relació amb Òm-
nium?
Des de llavors el vincle amb Òm·

nium l’he mantingut sempre. Després 
de les classes em van demanar formar 
part de jurats literaris, d’infantils i ju·
venils, del Premi Maria Rovira, de 
narracions per joves, bastants anys. 
Ara fa 7 anys em vaig incorporar a la 
junta com a vocal, i era secretària del 
premi de novel·la Ferran Canyameres 
(creat per Òmnium Terrassa el 1986). 
En la darrera assemblea vaig ser elegi·
da presidenta.

• Alguna altra militància?
Vaig estar uns anys militant a ERC, 

fins i tot en vaig fer part de les llistes a 
l’Ajuntament. Però coincidint amb el 
primer tripartit a la Generalitat, amb 
Josep Montilla com a president, vaig 
plegar. De fet, sempre m’han preo·
cupat més i molt especialment els 
temes de la llengua i la cultura.

• En els darrers anys, però, Òm-
nium ha desenvolupat un paper 
important en el procés sobiranis-
ta.
Sí. Com diu en Jordi Cuixart: 

«Òmnium va néixer per salvar els 
mots i ara ens toca salvar les lliber·
tats». Va néixer amb una finalitat i ha 
anat derivant i en aquests moments 
ens trobem que se’ns estan vulnerant 
els drets fonamentals i hem de lluitar 
per les llibertats. A Òmnium sempre 
s’han respectat totes les ideologies, 
ha estat molt neutre en aquest sentit. 
Hi ha molta gent que no es vol vin·
cular amb una ideologia concreta, no 
vol militar en un partit concret, però 
sí per la llengua i el país. La veritat 
és que no parem d’augmentar de per·
sones sòcies. En aquests moments, a 
Terrassa, som 5.000 sòcies.

• El Procés us ha canviat bas-
tant la vida...
Sí. En la nova situació política 

ens hem hagut de mobilitzar com 
mai abans. Mai havíem tingut cap 
president a la presó, encara que sí 
que havien tancat Òmnium, als 
anys 60. Estem vivint una situ·
ació totalment sorprenent; sem·
bla impossible, al segle XXI, que 
se’ns estiguin vulnerant drets bà·
sics elementals. Però anem enda·
vant. Com deia ahir en Jordi Cui·
xart: «ho tornarem a fer». Molta 
gent s’indigna, i cada vegada que 
en Jordi parla s’incrementen els 
socis. En acabar les seves decla·
racions al judici a Madrid, ja so·
nava el telèfon, gent que es volia 
fer sòcia.

• Creus que hem viscut un salt de 
qualitat del moviment indepen-
dentista?
Sí. Crec que no hi ha marxa enrere. La 

societat en general, clar que no es pot 
dir tothom, pensa que cal un altre país, 
una república, un altre camí que sembla 
l’únic viable perquè nosaltres puguem 
prosperar econòmicament i en tots els 
aspectes. La independència és el camí.

• Ets la primera presidenta 
d’Òmnium a Terrassa. Com ho 
vius?
Jo estic a la junta des de fa 7 anys i 

conec bé l’entitat. En Xavi Ordeix, ante·
rior president, marxà abans d’acabar el 
mandat i proposà que jo assumís el càr·
rec. Jo, tot i que el moment és complicat 
i toca fer altres coses, ho vaig viure com 

un repte personal i de país. Estic molt 
contenta. També perquè no he entrat 
perquè toqués una dona. A la junta, de 
les 14 persones n’hi ha 6 dones.

D’altra banda, aquest any, quan vaig 
començar el mandat de presidenta he 
tingut algunes alegries. Ens van donar, 
a Òmnium Cultural Terrassa, el premi 
Gorra Frígia, d’ERC, a entitats desta·
cades pels valors republicans. I després, 
personalment, em van nomenar capdi·
data a Capgròs de l’any 2019; em van 
fer moltíssima il·lusió, pel reconeixe·
ment a la meva persona. Porto 4 mesos 
només de presidenta i estic molt satis·
feta, tot i la tristesa de tenir en Cuixart 
empresonat. No parem de treballar, 
que no ens hem de deixar intimidar i 
hem de seguir endavant treballant i 
lluitant.

 >Entrevista amb Anna Carol, presidenta d’Òmnium Cultural Terrassa

“No hi ha marxa enrere, la majoria vol república”

• Podries explicar una mica el pla de treball 
habitual de l’entitat?
Aquest any celebrem el 50è aniversari de la 

creació d’Òmnium a Terrassa i el pla és una 
mica més ambiciós, però serveix per entendre. 
Terrassa va ser la primera seu territorial després 
de la nacional, creada el 16 d’octubre del 1969. 

Hem fet un homenatge especial a Rialles, un 
grup que intentava que els nens i nenes de les 
escoles tinguessin les seves hores d’esplai o d’oci 
en català, i portava espectacles infantils de molta 
qualitat: pallassos, teatre, cinema i altres activi·
tats. Preparem un altre homenatge als monitors 
i monitores que, amb la seva bona voluntat, van 
començar a entrar a les escoles per fer classes 
de català, bàsicament oral, als nens i nenes que 
no tenien ni idea. Serà el 25 de setembre. Hem 
buscat a arxius i hem preguntat a persones, a la 
filla de l’Anna Santamaria, que va ser iniciadora 
d’aquesta experiència; hem enviat missatges a 
les xarxes, ara en tenim una quarantena. 

L’Anna va ser impulsora, anava a les escoles 
públiques a demanar permís per si volien o ac·
ceptaven els monitors i monitores per fer algu·
na hora de català, algunes escoles deien sí i altres 
no. Intentàvem «salvar els mots», que deia en 
Cuixart.

Encara en relació a l’aniversari, en Marc Za·
nón, un jove historiador, està fent un llibre del 
50è aniversari. També preparem una exposició. 
Per últim, farem un acte amb tots els presidents 
d’Òmnium Terrassa, segurament el dia de la 
presentació del llibre. Jo sóc la número dotze. 

Malauradament, faltaran tres que ja ens van 
deixar.

• Quines són les activitats que feu habitual-
ment?
Cada any fem un concert per promoure la 

música en català, normalment pels volts de 
Sant Jordi, però aquest any ho hem canviat a 
octubre. Vindrà el grup Altercat, el del Miki 
d’Eurovision, que són exalumnes meus, casual·
ment. Estan molt contents de venir i participar. 
En aquest sentit, una de les coses que volem 
potenciar, i que per a mi és molt important, és 
aproximar·nos molt al jovent. Vaig pensar que 
un concert amb aquest grup pot donar·los a 
conèixer Òmnium. 

Després, els premis literaris. El més impor·
tant és el Ferran Canyameres, que és el premi 
de novel·la negra més antic i més ben dotat de 
Catalunya. Aquest any la dotació és de 6.000 
euros, l’any passat es va declarar desert i aquest 
s’ha augmentat una mica. El nivell d’exigència 
és alt. Aquest any es presenten 14 novel·les. El 
premi s’entrega al Jazz Cava, enmig de la Festa 
de la Nit del Misteri. Hi participa gent dels Pa·
ïsos Catalans.

En aquesta mateixa Nit del Misteri s’atorguen 
també el premi Maria Montserrat Oller, per 
alumnat de 5è i 6è de Primària; i el premi Maria 
Rovira, per alumnat de 2a; a més del premi de 
poesia Enric Gall, juntament amb el de narraci·
ons curtes, també dit Ferran Canyameres.

Finalment, programem cursos d’història, amb 

el Centre d’Estudis His·
tòrics de Terrassa; i altres 
sobre temàtica científica.

·Tot plegat, molta fei-
na... Com us organitzeu?

La junta, formada per 
14 membres, es reuneix 
mensualment, i formem 
comissions de treball per 
cada una de les activitats. 
Després hi ha el volun·
tariat; tenim una borsa 
i anem cridant a mesura 
que calen forces. La veritat 
és que en els darrers anys 
i, especialment des que 
tenim el president Jordi 
Cuixart a la presó, se’ns 
gira molta feina extra, com 
fer i penjar cartells, posar 
parades, organitzar actes i 
encartellades. 

Tenim també una gran 
coordinació amb l’ANC, 
que és una organització 
més activista. Òmnium té 
un tipus de soci que no és 
tan actiu i polític, és un al·
tre perfil. Costa més el vo·
luntariat. La gent ve, paga 
la quota, té la sensació que 
ja col·labora.

 ▪ Anna Carol a la seu d’Òmnium Cultural Terrassa durant l’entrevista amb Malarrassa

A Terrassa, 50 anys defensant la llengua i la cultura catalanes

PV

PV
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 >Ballart recupera l’alcaldia de l’anomenat “govern del canvi” de la ciutat

Tot per Terrassa i ERC-MES s’estrenen anunciant 
una eventual municipalització dels busos

Miquel Gordillo

Després de les passades 
eleccions municipals, com 
és sabut, s’ha produït un 

canvi històric a l’Ajuntament. Per 
primer cop en 40 anys, un partit 
nou ha aconseguit superar i treure 
el PSC del govern local. El «canvi 
a la ciutat», com s’ha expressat, ha 
estat possible gràcies a la coalició 
formada pel partit que va guanyar 
amb claredat i sorpresa les elec·
cions, Tot per Terrassa, i ERC·
MES. El resultat és que Jordi Ba·
llart torna a l’alcaldia per la porta 
gran, després de dimitir del càrrec 
per desavinences amb el PSC, i 
d’aconseguir una victòria irrefuta·
ble sobre el que va ser el seu partit 
de tota la vida.

La multiplicació de forces políti·
ques que es presentaven i l’aritmè·
tica electoral ha provocat que, en 
contra de les previsions, en aquest 
mandat hi hagi menys grups repre·
sentats al consistori (de 7 a 5 grups 
polítics). Durant el plenari de 
constitució celebrat el passat 15 de 
juny es va dibuixar aquest nou es·
cenari en la política local. D’aques·
ta forma, i després d’unes negoci·
acions que han semblat fàcils des 
del primer moment, els vots dels 
dos grups sumen els quinze regi·
dors necessaris per conformar una 
majoria (10 de TxT, 5 d’ERC·
MES). Els altres tres grups resten 
a l’oposició, formada pel PSC (7 
regidors), Ciutadans (3 regidors) i 
Junts per Terrassa (2 regidors).

Durant el ple d’investidura no 
van faltar tampoc referències emo·
tives adreçades als presos i exiliats 
polítics d’origen egarenc. La renún·
cia com a regidor d’en Lluís Puig, 
actualment exiliat a Brussel·les, va 
ser llegida per Miquel Sàmper, de 
Junts per Terrassa. D’aquesta for·
ma, la seva plaça serà ocupada per 
Meritxell Lluís. Serà també l’ocasió 
de comprovar quina serà l’actitud 
del PSC ara que està a l’oposició, 
després de perdre el govern que ha 
mantingut durant tant de temps, 
amb regidors que majoritàriament 
venen de l’anterior legislatura. 

Precisament a partir d’ara, els 
plens veuran afectat el seu horari, 

 ▪ Jordi Ballart, investit alcalde de Terrassa durant el Ple de constitució del 15 de juny. RAFEL CASANOVA BCF

Jordi Ballart
Alcalde

Isidre Colás
Coordinador General

Presidència
Jennifer Ramírez
Premsa i Comunicació
Protocol
Societat Municipal de Comunicació
Rieres
Relacions Institucionals
Usos del temps

Lluïsa Melgares
Territori i 
Sostenibilitat

Mobilitat, trànsit i 
transports
Neteja i residus
Habitatge i rehabilitació
Accessibilitat
Aigua

Raúl Ibáñez
Manteniment 
urbà, Parcs i 
Jardins
Obres públiques

Xavier F. Rivero
Via pública 
Protecció civil
Seguretat

Noel Duque
Drets Socials

Jennifer Ramírez
LGTBI+

Núria Marín
Polítiques de 
gènere

Teresa Ciurana
Cicles de la 
vida

Isaac Albert
Promoció 
econòmica i 
projecció de 
la ciutat

Carles Caballero
Arquitectura/
Urbanisme
Medi Ambient i 
Sostenibilitat i 
Energia

Serveis econòmics
Organització i RRHH
Gestió tributària i 
Recaptació
Serveis Jurídics
Contractació
Patrimoni
Atenció Ciutadana
Serveis funeraris i 
Cementiri

Noel Duque
Estructura 
territorial, 
Districtes i 
Equipaments

Ona Martínez
Transparència i 
Qualitat
Tecnologia

Serveis Socials i 
Ocupació
Benestar animal

Teresa Ciurana
Solidaritat i 
Cooperació
Ciutadania i 
Convivència
Drets humans
Normalització 
lingüística

Lluïsa Melgares
Habitatge Social
Capacitats 
Diverses

Ona Martínez
Infància i 
adolescència
Joventut
Adultesa i 
famílies
Qualitat 
democràtica
Mónica Polo
Gent gran

Educació Projecció 
de la Ciutat
Relacions 
Internacionals
Indústria i Polígons
Empresa
Ocupació i Formació 
Professional
Consum

Rosa Boladeras
Cultura

Pep Forn 
Economia social i 
Innovació 
Universitats
Turisme
Projectes 
audiovisuals

Jennifer Ramírez
Comerç i mercats

M. Àngel Moreno
Esports

Mónica Polo
Salut

Districte 1:  Rosa Boladeras
Districte 2: Lluïsa Melgares
Districte 3: Mònica Polo
Districte 4: Jennifer Ramírez
Districte 5: Xavier F. Rivero
Districte 6: Noel Duque
Districte 7: PSC (pendent de designar)

Núria Marín
Serveis 
Generals i 
Govern Obert

Isaac Albert
Plans i projectes

3a Tinenta d’Alcalde 2a Tinenta d’Alcalde 4rt Tinent d’Alcalde 5a Tinenta d’Alcalde 1r. Tinent d’Alcalde

Cartipàs 2019- 2023
Ajuntament de Terrassa

Nou cartipàs municipal amb molt pes 
d’ERC-MES (i poc de Jordi Ballart)

El cartipàs municipal per al mandat 2019·2023 comptarà amb cinc grans 
àrees, a més de la de Presidència: Territori i Sostenibilitat; Serveis Generals 
i Govern Obert; Cicles de la Vida; Drets Socials; i Promoció Econòmica i 
Projecció de la ciutat. Els tinents i tinentes d’alcalde seran Isaac Albert (1er), 
Núria Marín (2a),Lluïsa Melgares (3a), Noel Duque (4art) i Teresa Ciurana 
(5a). 

La regidoria de Presidència la portarà Jennifer Ramírez. D’aquesta regidoria 
dependran Premsa, Comunicació, la Societat Municipal de Comunicació de 
Terrassa, Protocol, Relacions Institucionals, Usos del Temps, i la nova regido·
ria de Rieres. Dins de Presidència hi haurà també Plans i Projectes de Ciutat, 
que portarà Isaac Albert. 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat la dirigirà la tinenta d’alcalde Lluïsa Mel·
gares. Melgares portarà directament les regidories de Mobilitat, Trànsit i 
Transport; Neteja i Residus; Habitatge i Rehabilitació; Accessibilitat; i Ai·
gua. Dins d’aquesta àrea, Carles Caballero portarà la regidoria d’Arquitectura 
i Urbanisme, i la de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia. Raúl Ibáñez re·
girà Manteniment Urbà, Parcs i Jardins; i també Obres Públiques. Xavier F. 
Rivero encapçalarà les regidories de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil.

La tinenta d’alcalde Núria Marín dirigirà l’Àrea de Serveis Generals i Go·
vern Obert. Marín portarà directament les regidories de Serveis Econòmics; 
Organització i Recursos Humans; Gestió Tributària i Recaptació; Serveis 
Jurídics; Contractació; Patrimoni; Atenció Ciutadana; i Serveis Funeraris i 
Cementiri.

Dins de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, hi haurà la regidoria 
d’Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, que portarà Noel Duque; 
i també la de Transparència i Qualitat i la de Tecnologia, ambdues a càrrec 
d’Ona Martínez. Teresa Ciurana serà la tinenta d’alcalde que dirigirà la nova 
àrea de Cicles de la Vida. Dins d’aquesta àrea hi haurà la regidoria d’Infàn·
cia i Adolescència; la de Joventut; i la d’Adultesa i Famílies (regides per Ona 
Martínez); la de Gent Gran (a càrrec de Mónica Polo); la d’Educació (que 
portarà directament Teresa Ciurana); i la de Qualitat Democràtica (Ona 
Martínez).

Noel Duque serà el tinent d’alcalde que estarà al capdavant de l’àrea de 
Drets Socials, i dins d’aquesta àrea portarà directament la regidoria de Ser·
veis Socials i Ocupació (des de la qual es treballarà per vincular els serveis 
socials amb l’ocupabilitat de les persones, posant èmfasi en l’empoderament 
de la ciutadania); com també la nova regidoria de Benestar Animal.

Com a regidories incloses en l’àrea de Drets Socials, també hi haurà Polí·
tiques de Gènere (que portarà Núria Marín); LGTBI+ (que regirà Jennifer 
Ramírez); Habitatge Social (a càrrec de Lluïsa Melgares); Solidaritat i Co·
operació (Teresa Ciurana); Ciutadania, Convivència i Drets Humans (Te·
resa Ciurana); Salut (Mónica Polo); Capacitats Diverses (Lluïsa Melgares); i 
Normalització Lingüística (Teresa Ciurana).

El tinent d’alcalde Isaac Albert dirigirà l’àrea de Promoció Econòmica i Pro·
jecció de la Ciutat. Les regidories que portarà directament Isaac Albert són 
les de Projecció de la Ciutat; Relacions Internacionals; Indústria i Polígons; 
Empresa; Ocupació i FP; i Consum.

Dins d’aquesta àrea, hi haurà la regidoria de Cultura (Rosa Boladeras); 
Esports (Miguel Ángel Moreno); Universitats (Pep Forn); Turisme (Pep 
Forn); Comerç i Mercats ( Jennifer Ramírez); Projectes Audiovisuals (Pep 
Forn); i Economia Social i Innovació. (Pep Forn).

tal com ha anunciat el nou govern: 
passaran a celebrar·se el matí del 
darrer divendres del mes, en lloc de 
la tarda de dijous, com havia estat 
habitual. La decisió respon, infor·
ma el nou govern, per la voluntat 
de conciliar els horaris laborals i, 
d’aquesta forma, «donar exemple al 
conjunt de la ciutat».

Primeres mesures anunciades 
i municipalització dels busos en 
l’horitzó

«Per ser un bon alcalde s’ha de ser 
primer un bon pare», va ser una de 
les frase de Ballart després d’expli·
car en el ple de constitució que aca·
bava d’adoptar tres fills amb la seva 
parella. A banda del toc emocional, 
i un cop assentat el nou govern de 
TxT i ERC·MES, es van apuntar 
a grans trets alguns aspectes signi·
ficatius que es pensen treballar.

El mateix Ballart ha descrit el nou 
govern com a «fort, il·lusionat, res·
ponsable, unit i dialogant», basat 
«des del minut zero en la lleialtat, 
la corresponsabilitat i la confian·
ça mútues», per “liderar un canvi 
avalat per una àmplia majoria a les 
urnes”. Tot afegint que es tracta de 
«dues forces polítiques unides en 
les qüestions essencials, compro·
meses a fer un Govern fort i dia·
logant i a desenvolupar polítiques 
progressistes». També s’oneja la 
bandera de la transparència per dir 
que  «explicarem tot allò que fem». 

A falta del Pla de Mandat 2019·
2023, que es donarà a conèixer al 
setembre, el nou govern ha pre·
sentat les primeres accions a dur a 
terme. Hi haurà una regidoria es·
pecífica de Rieres, des de la qual es 
recolliran propostes i estudis tèc·
nics, i es dialogarà amb les entitats i 
administracions, tal com ho va pre·
sentar el nou alcalde. S’ha anunciat 
igualment la regidoria de Benestar 
Animal, per garantir els drets i el 
benestar dels animals. També es 
crearà la figura del coordinador 
general. Una altra novetat serà la 
nova àrea de Cicles de la vida, la 
qual es crea «amb l’objectiu d’aten·
dre tots els cicles de la vida de les 
persones – néixer, créixer i envellir· 
i relligar tots els serveis municipals 

que donen servei a aquests cicles».
El nou govern ja va assegurar 

que vol donar prioritat a un dels 
problemes més assenyalats arreu 
de la ciutat, com és la neteja. Per 
ara, l’anunci s’ha quedat en què es 
revisaran els protocols interns del 
servei de recollida d’escombraries i 
del seu funcionament amb l’objec·
tiu d’impulsar un procés de millo·
ra. D’altra banda, es comunica que 
es vol aturar el procés de licitació 
del servei d’autobusos, actualment 
prorrogat, per valorar la viabilitat 
d’un nou model de gestió pública.

Una altra mesura anunciada va 
encaminada a analitzar les neces·
sitats territorials de la ciutat i im·
pulsar que s’obri un espai de diàleg 
amb veïnat i entitats per definir un 
nou model per descentralitzar els 
serveis i equipaments de la ciutat. 
La regidoria de Seguretat elabora·
rà un primer pla d’actuacions, amb 
caràcter immediat, per tal de prio·
ritzar la seguretat de proximitat. 

I com no podia ser d’una altra 
manera, l’exigència de l’anhelat can·
vi de zona de tarifa del transport 
públic, de la zona 3 actual a la 2, 
i que afecta a tantes persones que 
s’han de desplaçar habitualment 
fora de la ciutat. Per ara, l’alcalde 
demanarà una reunió urgent amb 
el president de la Generalitat de 
Catalunya per abordar específica·
ment la qüestió.

TeC i CUP faran oposició des 
de fora de l’Ajuntament

Per part d’alguns dels portaveus, 
es van adreçar lloances a la tasca 
realitzada durant l’anterior mandat 
pels grups municipals que no han 
assolit representació: Terrassa en 
Comú, la CUP, i també el PP. S’ha 
de recordar que quasi 20 mil vots 
electorals no han obtingut repre·
sentació al consistori; de fet, bona 
part d’aquests vots corresponen a 
partits d’esquerra ( juntament amb 
els de la coalició d’ICV, Podem i 
EUiA). Tant la CUP com TeC ja 
han anunciat que faran, des de fora 
de la institució, un seguiment i una 
fiscalització de l’acció del govern 
i del proclamat com a govern del 
canvi.
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Al marge de si els resultats electorals han 
estat una gran sorpresa o no, això ja és 
passat. Ara cal mirar endavant i veure 

si estem davant de canvis reals o, simplement, 
continuem mantenint projectes i maneres de fer 
similars, on només veiem canvis de formes me·
rament estètics però no profunds.

Portem tots aquests dies coneixent que dife·
rents regidors de Tot per Terrassa parlen als 
mitjans de comunicació locals sobre la Terras·
sa diferent que volen fer, de les necessitats de 
canvis que no es concreten, de la Terrassa il·lu·
sionant de la nova etapa... 
Senzillament, massa expec·
tatives i molts desitjos que 
veurem com es concreten 
de debò. I el mateix plante·
jament per part d’ERC, amb 
més moderació i sense entrar 
en grans expectatives, supo·
so, per a evitar que aquestes 
al final siguin menys de les 
generades.

I com diuen els del Psc·
PsoE, que pensaven que seri·
en més agosarats i novedosos 
donades les expectatives ge·
nerades en el discurs inicial 
per part del nou govern.

I sento dir·ho, que quan ha 
sortit el cartipàs i, tot analit·
zant el mateix, manca saber encara les compe·
tències reals, ja que ha estat una veritable de·
cepció. Si mirem els diferents cartipassos al llarg 
dels anys, no hi ha res que trenqui el format, res 
que generi cap expectativa de canvi. Les matei·
xes àrees, les mateixes regidories, els mateixos 
formats... Com sempre, un mer repartiment de 
regidories atenent a les necessitats del pacte. Al·
gun canvi de nom, però res en el fons. 

Continuem patint la manca d’emprendre can·
vis que de veritat ens indiquin entrar a fons en la 
renovació. Com per exemple, haver posat a dalt 
de tota la jerarquia de l’estructura municipal la 
Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i 
Energia, amb una voluntat ferma d’aplicar una 
política de sostenibilitat ambiental perfecta·
ment definida i jeràrquicament imposada per a 
un Pla Local de Sostenibilitat Ambiental que si·
gui transversal a totes les polítiques municipals, 
i deixar de mantenir una regidoria folklòrica en 
què sobretot en l’última legislatura, ha estat un 
mer servei estètic i inexistent, més que no pas 
real.

Precisament, si de veritat es volen afrontar els 
greus problemes mediambientals com ara la 
consolidació de la municipalització de l’aigua, 
l’acció decidida de fomentar l’Anella Verda, tot 
el que fa referència al Canvi Climàtic (energia 
sostenible, eficiència energètica, emissions con·
taminants de l’aire, utilització de recursos no 
contaminants, canvis importants en les accions 
de mobilitat, foment de combustibles no con·
taminants en el transport privat i sobretot dels 
serveis públics, i així una llarga llista d’accions 
que afrontin aquest problema); tot el referit a la 
gestió dels residus on cal una intervenció clara 
i contundent a Eco·Equip, aprovar el Pla Lo·
cal de Prevenció i Gestió de Residus, posar en 

marxa l’Observatori Municipal de la Neteja i els 
Residus, posar en marxa diferents sistemes de 
recollida de residus per a millorar la prevenció 
i sobretot les dades de recollida selectiva; posar 
més recursos i mitjans en campanyes de sensibi·
lització i d’educació ambiental; millorar les bo·
nificacions ambientals i l’estímul al compromís 
de la ciutadania vers els temes mediambientals; 
i sobretot, aplicar una política transversal i de 
compromís de tot l’Ajuntament per a ser model 
i exemple, i això només es fa posant per sobre de 
tots els àmbits, una política de sostenibilitat je·

rarquitzada i compromesa 
així com d’obligat compli·
ment per a tota l’estructura 
municipal.

Un aspecte encara més 
incomprensible, és que es 
mantingui la mateixa es·
tructura territorial amb 
districtes des de fa trenta 
anys, quan aquesta orga·
nització s’hauria de revisar 
i actualitzar, anant a una 
estructura més reduïda, 
amb un format i funciona·
litats diferents, i afrontar el 
tema de la participació ciu·
tadana d’una forma molt 
més real, compromesa i 
efectiva.

En aquest sentit, encara hi ha un tema que no 
entenc: la presidència dels diferents districtes 
no està compensada, ja que no hi ha regidors 
d’ERC. Això no sé si és un tema de voluntat 
política, o estem davant del model Psc·PsoE, 
on el control del territori era estratègic per 
aquest partit. 

I un altre aspecte encara menys comprensible, 
la presidència del D7 se li cedeix al Psc·PsoE. 
No sé qui ha estat l’il·luminat que ha pres 
aquesta decisió, això es fa com un acte de mala 
consciència, per a garantir el retorn d’aquest 
partit disposant d’un territori on podrà seguir 
comprant voluntats i des d’aquest punt refer·se 
durant aquesta legislatura. Això és un veritable 
absurd i una estratègia nefasta, ja que al supo·
sat enemic, no se li fan concessions i menys les 
que et poden fer mal.

I posar la figura d’un Coordinador General, 
més encara de les característiques de la perso·
na proposada, no deixa de ser una continuïtat 
dels intents anteriors, quan totes elles van ser 
un veritable fracàs. Jo ja he indicat quina era la 
millor figura de transversalització i de Coordi·
nació, però bé.

I ara resta el tema més important: quin serà 
el veritable organigrama de caps i responsa·
bles? Si seran els de sempre i fidels del partit 
anterior, o de veritat, es farà una autèntica re·
novació i un canvi amb criteris professionals 
i un compromís real. Seran canvis merament 
estètics, o compromesos amb el nou discurs i 
maneres de fer? Es continuarà amb veritables 
taps i talps, que alguns ja estan canviant la pell 
i les fidelitats, o trencarem amb un sistema po·
drit de quaranta anys de criteris d’amiguisme, 
de partit i d’interessos? Veurem, aquesta és la 
segona cara del cartipàs.

Algunes reflexions sobre el 
cartipàs municipal i el que ve

Salvador Perez Riera

L’enigma final  

(Borbón y cuenta nueva)
Miquel Mallafré

Què ha dut a Joan Carles a fer·nos creure que plega, a fer veure que es retira 
del tot? En moltes ocasions ell mateix ho havia descartat insistentment, la cosa 
no casa amb el paper actiu que ha assumit amb tants viatges (que encara no ha 
deixat de fer) als Emirats Àrabs i el Golf Pèrsic.

El paper del rei ja feia temps que havia quedat reduït a les poques prebendes 
que li atorgava la Constitució. El seu regnat no tenia ·ni ha tingut· cap mena 
d’interès des d’un punt de vista històric, només destacava per una conducta poc 
exemplar en tots els àmbits, fins i tot el van portar en el seu moment a fer un 
gest insòlit en un monarca, demanar disculpes públiques, el conegut: “lo siento, 
no volverá a pasar más”.

Sempre s’ha mantingut ben dret, en una imatge falsa, prefabricada pel blin·
datge polític, per mitjans de comunicació monolítics i per l’assessorament d’uns 
consellers reials embriagats de franquisme del de debò. Alfonso Armada (el 
general que va estar al seu costat durant el 23·F), Sabino Fernández Campo 
(l’administrador dels grans silencis reials i filtre de les seves amants) o Rafael 
Spotorno (el que van enganxar amb les targetes Black), van ser el pal de paller 
d’una corona que ha deixat més hipòtesis que tesis.

El monarca espanyol designat per Franco ha hagut de plegar per motius di·
versos, salut a banda. En primer lloc per la descomunal fortuna de la Casa 
Reial. Segons el New York Times la fortuna del Borbó és de 2.300 milions 
de dòlars, gairebé 1.800 milions d’euros. Una fortuna “opaca” que segueix sent 
un dels grans secrets d’Estat, junt amb l’altre, que és com ha acumulat aquesta 
riquesa personal. El diari la qualifica de desorbitada, en canvi per mi és porno·
gràfica. Un altre detall és que a diferència de ministres, alts càrrecs i diputats, el 
rei no està obligat a revelar el seu patrimoni. Hola?

El mateix diari assegura que els béns del rei quan va arribar al tron després de 
la mort de Franco, eren l’equivalent a “pràcticament res”. Des de llavors, el rei ha 
treballat fort i dur (és una manera de parlar) per generar la seva pròpia fortuna 
personal, més enllà dels 9 milions d’euros de pressupost anual que l’Estat li as·
signa. Podem continuar amb les amistats perilloses i els negocis tèrbols (Mario 
Conde, Prado y Colón de Carvajal, De la Rosa, Ruíz Mateos, Rato… etc.), tots 
ells van ser els seus principals assessors econòmics de la fortuna actual i tots ells 
han acabat a la presó, ell no.

Un dels cromos més interessants, han estat els seus negocis immobiliaris, 
especulacions financeres i comissions petrolieres per aquells països del Golf 
Pèrsic plens de xeics. Repsol YPF li encarregava sopars amb els dictadors per 
anar a la caça neoliberal del petroli.

Un altre punt d’on treia comissions immorals era en la venda (tràfic) d’armes. 
La indústria militar espanyola tenia en ell un dels més grans pregoners. No 
podien faltar els llargs silencis dels mitjans de comunicació, els escàndols de tot 
tipus (al marge de les caceres d’animals salvatges en perill d’extinció), el gendre 
a la presó (no cal afegir massa més sobre l’empalmat i l’esposa confosa).

Tot el que l’ha envoltat ha estat fosc, sobretot en la parença personal: la mort 
del germà, la relació marital humiliant, les baralles constants amb la reina Sofia, 
els seus capítols d’ira quan apareixien de cop hipotètics fills o filles no recone·
guts (Olghina de Robiland), les fortes coïssors a l’entrecuix que eren de domini 
públic amb episodis colèrics o els afers sonats amb senyores com Marta Gaià, 
Bárbara Rey o les últimes entregues amb Corinna zu Sayn·Wittgenstein “Cori·
na” per al populatxo. Però sobretot, la pèrdua de popularitat junt amb el ridícul 
públic més que notori a cada aparició (no parlo de les infinites ensopegades i 
fotre’s de morros per terra). Tot amb un regust de feudalisme que esborrona.

Queda clar que quan algú no és elegit per la majoria, a la més mínima oportu·
nitat aquesta majoria se’t posa en contra. Si li afegeixes totes les impertinències 
de la casa reial dels últims temps, el més normal és que la gent clami per la 
democràcia. La gent té la pebrotera plena amb tot aquest llinatge de polítics 
que s’han lucrat a esquenes nostres, a cara descoberta i amb el rei al capdavant 
com a nau insígnia.

La realitat és que les institucions creades l’any 1978 s’han desfet com el sucre 
i, tots els seus representants han perdut qualsevol mena de credibilitat. La so·
cietat ja no s’empassa massa res, però l’aparell encara té molta cosa per cuinar.

Felipe VI “el preparao” podrà amb tot, ja veure·ho. Com que té menys de se·
tanta·cinc anys, és aire fresc per a la corona, així que tranquils (que ve de tran·
ca), a partir d’ara amb “el preparao” al timó i l’emèrit dedicat a activitats a l’aire 
lliure que són saludables, arribarà la nova Marca Espanya. Ells sols, sense ajuda 
de ningú i sense que els assenyalin, s’han tornat a retratar. Un cop més, ens 
l’han tornat a clavar. Aquest pròxim dilluns és el seu Sant, feliciteu·lo.

Cal una política 
de sostenibilitat 
jerarquitzada i 

compromesa així 
com d’obligat 

compliment per 
a tota l’estructura 

municipal.
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Accessibilitat per a tothom
Toni Marcilla

Treballador social

L’accés a la  informació i  for·
mació sobre accessibilitat 
i disseny inclusiu, és quel·

com que,  a priori, em fa pensar en 
la meva infantesa. Per a qualsevol 
mortal la idea en qüestió es pot pre·
sentar com quan, no fa gaires anys, 
la senyal de la televisió de casa mar·
xava i la teva mare et deia que “era 
un problema d’ells”. “Ells” aquest 
element exterior i superior que 
treballava per a nosaltres, és el que 
ara, en parlar d’accessibilitat, hau·
ria de partir d’un compromís social 
d’educació en valors i d’exigència en 
ser abordat; per poder passar del 
“ells” al “nosaltres”; ja que és la base 
social la que ha de descobrir aspec·
tes, en un constant aprenentatge, 
per esdevenir una societat respon·
sable, coherent i conseqüent.

Un professor de la Facul·
tat  d’Educació Social i Treball 
Social  PereTarrés, defensa aferris·
sadament la teoria que és l’entorn 
el generador de les limitacions de 
les persones. L’Òscar Martínez, em 

deia que  la diversitat funcional ens 
porta  a plantejar que és el sistema 
el que genera que haguem de po·
sar marques d’una manera o altre. 
Perquè, en realitat, el disseny de 
qualsevol part d’una ciutat hauria 
d’estar pensat per a que poguessin 
accedir totes les persones i per tant 
no fer “accessos especials”.

En la mateixa línia, a Accessibilitat 
i disseny per a tothom, de García, 
M. (2014), es pregunta: “Per què, 
per a qui estan fetes les coses? Per 
a qui dissenyem els nostres pobles i 
ciutats? Quin és l’estereotip de per·
sona mediàtica que, suposadament, 
correspon a la mitja aritmètica?” 

El mateix autor assenyala que, 
segons dades del Institut Nacio·
nal d’Estadística (INE), el 21,71% 
de la població d’Espanya té més 
de 60 anys (i, per tant, les seves 
“capacitats estàndards” comencen 
a desgastar·se), el 8,51% té certifi·
cat de discapacitat, el 1% són do·
nes embarassades (amb necessitats 
espaials i de mobilitat diferents a 

l’estàndard de dona mediàtica), el 
2% són nadons que van en cotxet, 
el 7,66% són menors de entre 3 i 
10 anys (per als que tampoc estan 
dissenyades les ciutats), el 63,91% 
conviu amb algun tipus d’afectació 
reumàtica, el 48,3% de la població 
catalana presenta excés de pes, el 
100% de la població té risc de pa·
tir un esquinç o fractura,... Val a 
dir que tot just la xifra de persones 
amb certificat de discapacitat tam·
bé augmentaria significativament si 
es reconegués la situació de discri·
minació que pateixen, per exemple, 
molts col·lectius que provenen de 
l’àmbit de salut (la que es considera 
com a “discapacitat orgànica”) i de 
salut mental, com també les perso·
nes amb dislèxia o altres dificultats 
lectores (més del 30% de la pobla·
ció segons l’Associació Lectura Fà·
cil) (pp. 5·6). 

Així, si hem aconseguit passar del 
concepte de minusvalesa al de di·
versitat humana (o si més no, trac·
tem de fer·ho), es tracta ara d’evo·

lucionar com diu  el mateix autor 
en la manera de tractar l’accessibili·
tat; cal, doncs, superar la “supressió 
de barreres” i  començar a pensar en 
el disseny universal, el disseny per a 
tothom, l’accessibilitat integral.

Com s’assenyala al text de les pri·
meres pàgines del “I Plan Nacio·
nal de Accesibilidad 2004·2012, 
“El disseny per a tothom suposa 
assumir que la dimensió humana 
no pot definir·se mitjançant unes 
capacitats ,mesures o estàn dards, si 
no que ha de contemplar·se d’una 
manera més global on la diversitat 
sigui la norma i no la excepció”.

Diu la Convenció Internacional 
dels drets humans de les persones 
amb discapacitat, que l’ accessibili·
tat és un dret i que la seva manca 
és considerada una vulneració del 
dret a la igualtat d’oportunitats. 
Així doncs i, conseqüentment, és 
responsabilitat dels poders pú·
blics vetllar per ella i per què tota la 
ciutadania pugui desenvolupar·se 
com a tal inclosa a la comunitat i 

participant·hi activament. Quel·
com sobre el que també es parla a la 
Constitució Espanyola i a l ’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, i que s’ 
ha anat tractant a diferents lleis i 
normatives , a diversos nivells, al 
llarg del temps, com assenyala Gar·
cía.

Però per això, potser caldrà una 
empenteta social; potser caldrà 
que aquesta informació i forma·
ció comenci a esdevenir priorità·
ria i necessària per a tothom; des 
d’aquells qui passegen el seu nadó 
en un carret, la persona que es mou 
amb una carrutxa o la que es mou 
amb una cadira de rodes. Cal que 
aconseguim veure com a  necessi·
tat que l’accessibilitat sigui per a 
tothom, en qualsevol de les etapes i 
circumstàncies de les nostres vides; 
i cal que, alhora, ens exigim, com 
a base social, que aquesta madu·
resa impregni aquells “ells”, (moltes 
vegades superiors i exteriors) dels 
que estem envoltats, en aquesta 
coresponsabilitat.

E l passat 30 de maig es va col·locar, al camí d’accés a 
la Torre de Mossèn Homs, molt a prop de l’indret 
popularment conegut com la Font de les Canyes, 

als afores de la ciutat, una placa commemorativa del cin·
quantenari de la concentració del Primer de Maig de 1969 
convocada per CCOO. La Font de les Canyes és avui un 
lloc poc agradable de difícil accés, amb una font d’aigües 
contaminades rodejada d’horts veïnals. Però és un indret 
carregat d’història on des dels finals dels anys seixanta s’hi 
reunien clandestinament gent del moviment obrer de Ter·
rassa. Domènec Martínez, en un article en aquest mateix 
periòdic, ja va descriure la història del lloc, un més en la 
llarga llista d’espais protagonistes de la lluita contra la Dic·
tadura, i va descriure els detalls dels fets que fa cinquanta 
anys, arran del Primer de Maig, allà es van produir. Fets que 
en el llibre «Combat per la  llibertat. Memòria de la lluita 
antifranquista a Terrassa (1939·1979)»  es descriuen abas·
tament i amb rigorositat.

En l’acte de descoberta de la placa, davant d’un bon grup 
de ciutadans i ciutadanes, van intervenir: Montse Ros, de 
CCOO, que el va presentar; l’Enric Cama en representació 
de l’Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de Ter·
rassa; Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions 
Obreres de Catalunya Central i Vallès Occidental i, final·
ment, l’Alcalde en funcions, Alfredo Vega, que el va clau·
surar. En la placa es pot llegir: «En aquests entorns va tenir 
lloc el 1969 la concentració del Primer de Maig de la Font 
de les Canyes. CCOO va convocar una jornada de lluita i 
als voltants de la font es va fer una celebració que, malgrat 

el seu caràcter festiu i reivindicatiu, va acabar amb diver·
ses persones ferides, detingudes i empresonades. Aquesta 
concentració va suposar una fita històrica dins el moviment 
democràtic i de lluita pels drets de la classe treballadora du·
rant la dictadura franquista.»

Aquesta placa és la tercera d’una sèrie que l’Espai de Me·
mòria i dels Valors Democràtics de Terrassa va decidir col·
locar en els indrets històricament significatius de la lluita 
obrera i democràtica de la nostra ciutat, una ciutat que va 
ser punt de referència de la lluita contra la dictadura fran·
quista. Durant molts anys Terrassa va viure un reguitzell 
de lluites obreres i de moviments reivindicatius que tenien 
també un fort component polític d’oposició al règim. La 
col·locació d’aquestes plaques ha de constituir un itinerari 
de llocs de memòria popular que s’han de reivindicar i que 
conformen un patrimoni immaterial que cal preservar del 
pas del temps i de l’oblit. 

Aquest itinerari té ja tres senyalitzacions inicials: la gran 
manifestació de les pedres del 1967, la manifestació del Pri·
mer de Maig a la Font de les Canyes del 1969 i la primera 
manifestació autoritzada de l’11 de Setembre del 1976, 
abans de la de Sant Boi, celebrada a la Rambla. A aquestes 
tres plaques de la memòria està previst que hi segueixi una 
altra recordant la gran vaga de l’AEG de 1970 i així, de pla·
ca amb placa, anar configurant aquest itinerari de memòria 
especialment destinat a què les noves generacions coneguin 
uns episodis de la història que formen part de l’ADN de la 
seva ciutat. 

Les plaques de la memòria
Enric Cama

Espai de Memòria i dels Valors Democràtics de Terrassa

Quotes i privatització de l’educació
Matías Fidemraizer

Assemblea de l’Escola Auró – President Salvans

L’escola pública d’infantil i primària Auró – abans President Salvans ·, 
situada a un barri humil del sud de Terrassa, és un gueto escolar – con·
centració de dificultats socials i educatives – on més del 90% de l’alum·
nat és d’ascendència marroquina, es troba devaluada i sense gairebé nova 
matrícula, al temps que a un radi de 600 metres dues escoles privades 
concertades gaudeixen de sobredemanda.

En aquest context, s’afegeix l’infrafinançament públic, la filantropia 
bancària i el cobrament il·legal de quotes d’escola privada per finançar 
un projecte educatiu «innovador» inviable sense l’espoli econòmic a les 
famílies pel diner públic que se’n va al concert educatiu. El Departament 
d’Educació i l’equip directiu justifiquen les mesures com una sort d’acte 
de beneficència solidària per la continuïtat de l’educació pública al barri.

Donat el greuge a l’educació pública del barri, més de 70 famílies de l’es·
cola es mobilitzen, s’autoorganitzen i decideixen denunciar la devaluació 
de la qualitat educativa, espoliació econòmica i discriminacions per impa·
gament de les quotes a la Inspecció Educativa dels Serveis Territorials del 
Departament d’Educació que, posteriorment declara irregulars i propicia 
la baixa de l’equip directiu.

Les comunicacions en premsa de les autoritats públiques reinterpreten 
el relat acusant a les famílies de «voler tot gratis», fer un guirigall per una 
insignificant pujada de les quotes il·legals, o de fins espuris, com si d’una 
subversió de la legalitat es tractés. Resulta obscè, ja que l’educació pública 
és gratuïta i es finança amb els impostos, i el cobrament de quotes és un 
repagament il·legal.

Aquestes declaracions sense base legal demostren la voluntat política 
del Departament d’Educació de liquidar la gratuïtat i igualtat d’oportuni·
tats que han de regir l’educació pública. Al mateix temps, la universalitat 
es degrada a una escolarització de mínims amb plusvàlues en base al co·
brament de quotes il·legals.

No obstant, cal qüestionar quina relació hi ha, a un context de privatit·
zació dels serveis públics, entre la fugida de les famílies des dels centres 
públics devaluats cap a l’escola privada concertada i l’existència de cobra·
ments de quotes il·legals a les dues xarxes educatives. Adquireix sentit 
l’hipotesi de fer caixa amb la segregació escolar, però sembla una anàlisi 
limitada: quina finalitat política podrien tenir les quotes?

La resposta es troba en la voracitat política de l’executiu català per liqui·
dar drets ciutadans i privatitzar els serveis públics: les quotes adoctrinen 
a les famílies en els funcionaments de l’empresa privada.

Qui subverteix el sistema educatiu és la Generalitat quan asfixia a la 
educació pública, liquida la gratuitat i carrega la desinversió a les famílies 
amb cobraments il·legals, i blinda l’escola privada concertada que,

casualment, cobra quotes il·legals artificialment assequibles per les sub·
vencions d’ajuntaments i el mateix Govern català. L’evidència apunta al 
concert educatiu com una eina transitòria d’adoctrinament ideològic amb 
l’objectiu de crear el context favorable cap a la privatització de l’educació.

Tot plegat invita a la reflexió quant a la justificació que troben les quotes 
il·legals a la comunitat educativa i l’oposició amb impostures a l’abolició 
del concert educatiu, els discursos falsaris vers la segregació escolar, així 
com l’obscenitat del Departament d’Educació i organitzacions subven·
cionades acusant de fins espuris a les famílies migrades i segregades en 
defensa de l’educació pública.

La realitat dibuixa l’absència de contrapoder, urgència de debat públic i 
auto·organització per impugnar la privatització de l’educació amb alter·
natives democràtiques i un projecte polític emancipador.

OPINIÓ

 ▪ Alfredo Vega, Enrique Rodríguez (CCOO), Enric Cama i Montse Ros (CCOO). AJ .TERRASSA
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Antecedents 
I. La promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual a Terrassa és una prioritat de tots els partits polítics amb representació municipal. Nombrosos documents en fan 

referència: Pla de Mobilitat Urbana, Pla Local de Seguretat Viària, Pla de Millora de Qualitat de l’Aire, Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, Pla de Reducció del Soroll i Pla d’Activitat 
Física, Esport i Salut. 

Les característiques de Terrassa, com a ciutat amb un urbanisme compacte, fa que la gran majoria d’itineraris que fan els ciclistes sigui en espais compartits amb la resta de vehicles moto·
ritzats, i no per carrils bici segregats, i d’aquesta circumstància es deriven situacions d’assetjament a les persones ciclistes per part de les que condueixen vehicles motoritzats, principalment 
cotxes. 

Amb l’objectiu de prevenir, detectar i resoldre les referides situacions d’assetjament, l’any 2016 es va redactar un protocol d’actuació entre el servei de Policia Municipal i l’Associació 
BiciTerrassa Club (BiTer). 

II. En data 22 de febrer de 2019 l’associació BiTer sol·licita a l’Alcalde de Terrassa l’aprovació d’un BAN per a que la ciutadania conegui i respecti el dret de les persones que circulen amb 
bicicleta pels carrers de Terrassa a poder·ho fer pel centre del carril i per evitar conflictes entre els ciclistes i els conductors de vehicles motoritzats, evitant pràctiques d’assetjament a les 
persones ciclistes per part de les que condueixen vehicles motoritzats. 

III. En data 9 de maig de 2019, la Directora del Servei de Mobilitat, ha emès informe proposta en relació a la referida sol·licitud de BiTer, indicant el següent: 

Actualment l’Ajuntament de Terrassa està treballant en la reforma de l’Ordenança de Mobilitat per fusionar continguts de dues ordenances vigents: l’Ordenança municipal reguladora de 
la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes (aprovada l’any 1999), i l’Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i retirada de vehicles i bens mobles, (aprovada 
l’any 1996), actualitzant diferents aspectes relatius a la circulació, parada i estacionament, retirada, abandonament de vehicles i alhora regular de forma coordinada amb altres municipis la 
circulació de bicicletes, patinets i altres cicles. 

Aquesta ordenança es redacta entenent que la mobilitat en bicicleta, respon molt millor als interessos col·lectius que el transport motoritzat amb motor de combustió, és més justa 
socialment per motius ambientals, econòmics, de salut, equitat, etc. Per tant, es fomentarà l’ús de la bicicleta a causa dels beneficis comunitaris que proporciona, tant pel que fa a la soste·
nibilitat com a la promoció d’hàbits saludables. 

Tot i que la regulació de la mobilitat urbana és de competència municipal, els ajuntaments han de respectar el marc regulador estatal que, pel que fa a la mobilitat en bicicleta, es troba 
cada vegada més obsolet i allunyat de la realitat urbana actual. Algunes modificacions de la normativa estatal en relació a la bicicleta s’han concretat amb la publicació del Reial Decret Le·
gislatiu 6/2015 , pel qual s’aprova el text refós de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos amb motor y Seguridad Vial. En relació al Reglamento General de Circulación es continua 
a l’espera que es publiquin les modificacions, de les que ja existeixen diversos esborranys que s’han tingut en compte per a la redacció d’aquest document. 

Sobre quina part del carril utilitzar: La normativa no especifica quina part dels carrils cal utilitzar, s’entén que els vehicles que hi circulin poden utilitzar tota la secció marcada (Título II: 
De la circulación de vehículos; Capítulo I: Lugar en la vía, RGC). Es desaconsella que les ordenances prescriguin utilitzar la part del carril més propera a la vorera, per les següents raons: 
i) Afavoreix l’avançament en situació de risc: en un espai molt estret i per tant, a curta distància, ii) Circular massa a prop de la línia d’aparcament, exposa al ciclista als riscs que suposa 
l’obertura de portes i les maniobres d’aparcament. 

Per aquests motius proposa l’aprovació d’un ban per informar a la ciutadania que: 1) Les bicicletes circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més 
proper a la vorera. i 2) s’aconsella a les bicicletes l’ocupació de la part central del carril. 

Fonaments de dret 
D’acord amb el que estableixen els articles 21.1.e) i 84 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 53.1.f ) del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 67 a 70 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, i la jurisprudència del Tribunal Suprem (STS 
de 23 d’octubre de 2002), les entitats locals poden intervenir l’activitat de la ciutadania mitjançant les ordenances i els bans. Els bans locals tenen per objecte, entre d’altres finalitats, fer 
un recordatori a la població del compliment dels deures ciutadans continguts en disposicions generals o resolucions dictades, l’aclariment d’aquestes quan sigui necessari, entre d’altres. 
Mitjançant els bans no es poden aprovar normes de caràcter general, llevat dels casos de reconeguda urgència mentre duri aquesta situació, no poden contenir preceptes contraris a les lleis 
ni a altres disposicions generals, ni tipificar infraccions, i no poden sostreure el que correspondria a la competència del Ple municipal en la seva facultat de fixar normes reglamentàries de 
caràcter general d’acord amb el procediment preceptiu. Al respecte la jurisprudència a precisat que els bans tenen per objecte determinar qüestions de caràcter menor i instrumental, o 
merament complementàries per a l’execució de la normativa fixada en les ordenances municipals o normativament. D’acord amb els antecedents esmentats, aquesta Alcaldia·Presidència, 
fent ús del que estableixen els articles 53.1.f ) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, 67 i següents 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 

DECRETA: 

Primer.· Dictar el present Ban relatiu a la circulació de bicicletes per la via pública, d’acord amb el contingut que seguidament s’indica: 

• RECORDAR que les bicicletes circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la vorera. 

• ACONSELLAR als ciclistes que circulin ocupant la part central del carril de circulació. 

• RECORDAR que tothom ha de conduir amb respecte i sense actituds d’assetjament. 

Segon.· Que es procedeixi a la publicació d’aquest ban al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’Edictes, i a la premsa local i altres mitjans de comunicació locals als efectes del seu 
públic coneixement i compliment

Aquest anunci ha estat finançat per l’associació BiTer per donar a conèixer el BAN 
dictat per l’alcalde Alfredo Vega el 19 de maig de 2019.
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DIADA INTERNACIONAL 
DEL COOPERATIVISME

Celebrem el cooperativisme al carrer!

Dissabte 6 de juliol de 2019
Terrassa, Parc de Sant Jordi

18.30 h
Benvinguda. Mostra d’entitats locals de l’ESS

18.45 h 
Espai de cures per Més Revolta (La Revolta)

19.30 h 
Exhibició gimnàstica pel Club Gimnàstic de Terrassa

20 h
Concert per la cooperativa de músics 
de l’escola Tecnos

20.30 h
Parlaments. Lectura del manifest diadacoop

21 h 
Sopar popular elaborat per l’Ecobotiga L’Egarenca 

22.30 h 
Actuació del grup MIRATJAZZ i barra amb cerveses 
artesanes Ninkasi

La Cooperativa Popular Els Amics (1929) és la més antiga de Terrassa 
de les que hi ha avui. L’any 1935 van fer monedes amb valors de 5 i 
10 cts. i de 1 i 5 pessetes.

Organitza: Comissió diadacoop • Associació d’Economia Solidària de Terrassa, xarxa local de la XES

Amb el suport i finançament de: Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Generalitat de Catalunya • Servei d’Emprenedoria i Economia Social, 
Ajuntament de Terrassa • Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental • Fundació Roca i Galès • Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) • Ecobotiga L’Egarenca • SprintCoop • Eina • Som 
Energia • Grup Ecos • Grup Clade • Fiare • Coop57 • Confederació de Cooperatives de Catalunya • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya • Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya • Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya • Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya • Federació de Cooperatives d'Habitatges de 
Catalunya

Contacte:  diadacooptrs19@gmail.com

Amb el finançament de:

Inscriu-te!

Omple el formulari de contacte del lloc web https://diadacooptrs19.wordpress.com 
i com a comentari digues el nombre de persones que inscrius.

Reserva el sopar!

Omple el formulari que trobaràs al lloc web https://diadacooptrs19.wordpress.com 
i efectua la transferència corresponent.

24 h 
Final de la diadacoop
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 >Assemblea de la Federació de Ccooperatives de Treball de Catalunya

Treballant per cooperativitzar la societat

 ▪ A Porro, G. Garcia, G. Llorens i J. Vidal en l’acte l’obertura de l’assemblea, el passat 14 de uny PV

Pep Valenzuela

N ous els colors i lletres de 
la carpeta i documentació 
entregada a les participants 

a l’assemblea de la Federació de Co·
operatives de Treball de Catalunya 
(FCTC), una primera mostra de la 
nova imatge corporativa de la Federa·
ció que l’assemblea va ratificar. I nova 
la co·presidència de la mesa en la ses·
sió d’obertura de l’assemblea, formada 
per la vicepresidenta de la Federació, la 
Gemma Garcia (Delta), i el president 
Guillem Llorens (Sepra), per visualit·
zar i materialitzar la paritat i el caràcter 
col·legiat i participatiu de la direcció i 
el consell rector.

Tot plegat, en un context al país 
encara d’excepcionalitat, sent ja qua·
si 600 els dies que porten presos els 
Jordis i pocs dies menys les altres 
preses polítiques catalanes, declarà en 
Guillem en la seva salutació, envoltat, 
com habitualment en les assemblees, 
pel comissionat d’Economia Social, 
Desenvolupament Local i Consum 
de l’Ajuntament de Barcelona, tot just 
l’últim dia de mandat, i del Director 
General d’Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l’Autoem·
presa de la Generalitat de Catalunya, 
Josep Vidal.

En Guillem emfasitzà la feina feta per 
fer efectiva i ampliar la participació i la 
cooperació amb les altres federacions i 
altres entitats, i destacà la importància 
que pot tenir l’Associació d’Economia 
Social de Catalunya (AESCAT) en 
aquest front, i específicament la col·la·
boració «públic·comunitària» en l’àm·
bit de l’educació, on ja es començaran 
a impartir mòduls d’economia social i 
formació de professorat.

Important també la proposta de 
creació d’una «plataforma mancomu·
nada per a la recollida de dades», tot 
pensant, més enllà, en un observatori 
i segell de l’economia social. A més, 
encara més bones notícies, s’hauria co·
mençat a treballar, amb l’Ajuntament 

de Barcelona, una «estratègia a 10 
anys»; Guillem afirmà que «s’ha parlat 
amb partits i la proposta, en general, 
sona bé».

-Enfortiment de la federació, 
incidint molt en la formació de 
les cooperativistes.

-Visibilització de la feina per 
cooperativitzar la societat, 
creant instruments de 
comunicació, informació, 
divulgació i participació.

-Economies feministes, 
tot aclarint conceptes i 
fent accions de caràcter 
transversal, treballant plans 
d’igualtat, introduint el 
llenguatge inclusiu.

-Territorialització i 
sectorialització

D’altra banda, pel que fa a la dedi·
cació d’esforços i personal a tota la 
feina que es planteja el Consell Rec·
tor, destacà la Gemma, s’ha incre·
mentat la dedicació amb 10 persones 
i 60 hores setmanals. A la vegada, 
començarà a treballar un «equip in·
dependent» que analitzarà la feina 
feta i com es realitza, de manera que 
pugui ajudar a garantir l’assoliment 
d’objectius. De la participació, ja am·
pliada en aquest primer any d’aquest 
CR, encara «s’estudien més i noves 
opcions».

En la seva salutació, el comissionat 
Àlvaro Porro ressaltà el «bon mo·
ment del cooperativisme». Perquè 
ha crescut molt en els darrers 3 anys, 
subratllà, amb la creació de moltes 
cooperatives a Barcelona i també ar·
reu del país. Un altre aspecte d’aquest 
bon moment el palesa la confluència 
entre l’economia social i solidària en 

projectes tan importants com AES·
CAT, l’Observatori i, «molt innova·
dor i avançat», la proposta del Fòrum 
Social Mundial de les Economies 
Transformadores, en l’àmbit inter·
nacional, a celebrar el próxim 2020. 
Finalitzà destacant el «fort impuls 
públic» que tant ajuntaments, es·
pecialment el de Barcelona, com la 
Generalitat han dedicat a l’ESS i que 
«ha ajudat a marcar una nova etapa 
que s’allargarà».

Per la seva part, en Josep Vidal, 
en considerar «el cooperativisme 
de treball com la punta de llança, 
el que més ocupació i cooperatives 
crea», plantejà com a reptes princi·
pals: «aprofundir la intercooperació, 
amb més gent i transversalitat, tam·
bé amb les altres entitats de l’ESS»; 
la territorialització, tot «connectant 

amb altres entitats socials, a pobles i 
ciutats, com associacions veïnals i al·
tres». Posà, així mateix, molt èmfasi 
en l’acord amb Educació, per «arribar 
a escoles i instituts, perquè l’alumnat 
tingui com a referència el cooperati·
visme i l’ESS».

Amb 103 participants i represen·
tants de 80 cooperatives, l’assem·
blea es desenvolupà en un bon i àgil 
ambient de treball. Els pocs qüesti·
onaments i preguntes apunten a un 
nivell de satisfacció ample amb la 
gestió realitzada en aquest primer 
any pel CR, així com també el gran 
acord amb les propostes i perspec·
tives plantejades en el pla de treball, 
centrat en quatre eixos: 
• Enfortiment de la federació, inci·

dint molt en la formació, la creació 
d’eines que facilitin l’elaboració de 

plans d’empresa i de creixement, 
entre altres.

• Visibilització de la feina per coope·
rativitzar la societat, creant instru·
ments de comunicació, informació, 
divulgació i participació que mostri 
i faci conèixer el cooperativisme i 
l’ESS forma dels propis ambients.

• Economies feministes, tot aclarint 
conceptes i fent accions de caràcter 
transversal, treballant plans d’igual·
tat, introduint el llenguatge inclu·
siu; influint en el debat de la llei 
d’economia solidària perquè incor·
pori continguts i bones pràctiques.

• Territorialització i sectorialització 
de la Federació i el cooperativisme, 
tot treballant per enfortir els Ate·
neus Cooperatius i en col·laboració 
amb la XES i la XMESS (xarxa de 
municipis per l’ESS).

Pep Valenzula

L’ any del seu cinquè aniversari, 
la cooperativa Som Conne·
xió, nascuda per «construir 

alternatives reals en el camp de les 
telecomunicacions», celebrà també 
un creixement que supera en molt les 
previsions realitzades l’any passat, su·
mant fins a 4.446 persones sòcies en el 
tancament de l’any 2018.

En la presentació de la memòria a 
l’Assemblea General de Sòcies 2019, 
la Mercè Botella, de l’equip de Coor·
dinació, informà de les fites assolides, 
com ara l’estabilització de l’activitat 
i la conformació de l’equip de treball, 
una tasca que «ha estat difícil», asse·
gurà, «però que a poc a poc hem fet 
realitat», passant de 9 persones a 14. 
L’esmentat augment de la demanda de 
noves sòcies i línies, «molt superior a 
la prevista», declarà, «ens ha obligat, 
però, a desatendre l’activitat comercial 
i de comunicació». Això ha produït 
«tensió interna», però «aquests són els 
problemes que agraden».

Tot i que els objectius del projecte 
(Som Connexió es planteja «trans·
formar un model de negoci injust, 
insolidari i insostenible que maltrac·
ta les persones i està acabant amb els 
recursos del planeta. Així de clar i així 

de complicat alhora») encara queden 
lluny, l’equip té clar que està encara en 
la fase de «posada en marxa, que està 
quasi tot per fer», després d’un any de 
disseny i quatre més de plena activitat 
econòmica.

Mercè subratllà també, com a una 

altra conclusió de la memòria, que la 
«previsió és complexa, per les caracte·
rístiques pròpies del sector, amb dinà·
miques imprevisibles». Amb això, en 
tot cas, s’aposta per fer pressupostos 
«conservadors». Al temps, l’equip ne·
cessari ha de ser «flexible, polivalent, 

amb coneixement global i amb capaci·
tat de compartir molt».

En aquest any, l’equip es planteja 
millorar la qualitat del servei i la pro·
ductivitat, tot dignificant feina i salaris; 
consolidar els serveis, invertir en siste·
mes per millorar la facturació i atenció; 

Assemblea Som Connexió: creixement espectacular el passat 2018
fer la campanya de llançament de ser·
veis per 2020, augmentar i promoure 
la participació de les sòcies, i contribuir 
més a la creació de la xara oberta, lliure 
i neutral (XOLN).

En l’apartat de comptabilitat, en 
Bernat Alcolea, també de Coordi·
nació, exposà un quadre que alegrà i 
animà tothom. Resumint, i malgrat 
les previsions i pressupostos «con·
servadors», la facturació global de 
Som Connexió, que s’havia situat en 
els 41.345 euros l’any 2015, ha ar·
ribat a 1.118.852 euros en el passat 
2018.

Pel que fa al Consell Rector, l’as·
semblea, que es va transmetre en di·
recte via internet al conjunt de sòcies 
de tot l’Estat espanyol, va votar com 
a nova presidenta del mateix la com·
panya Guernica Facundo, que subs·
titueix Òscar Rando.

Finalment, però no menys impor·
tant, en Bernat informà de la baixada 
de preus en la facturació a les sòcies 
i altres persones amb línia de mòbil, 
internet o internet+mòbil, que ar·
ribà al 18%. Informà que, com s’ha 
dit, el sector és un mercat volàtil i 
que, a més, en la convergència amb 
els preus d’Europa encara hauran de 
baixar més les tarifes que es cobren a 
l’Estat espanyol.

 ▪ Votació a l’assemblea de Som Connexió, celebrada a l’edifici de les Aigües, al Prat de Llobregat, el 15 de juny PV
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L’hivern a Corfú

 → LLIBRES

Jordi Sellarès

Anunci de nou llibre de Jordi Masó Rahola (1967) i els seus fans 
ja comencem a salivar. Poc més d’un any després (si arriba) de 
la seva aclamada La biblioteca fantasma (Males Herbes, 2018) 
l’autor de Granollers torna a escometre’ns amb una nova obra, 
en aquest cas, una novel·la. Gaudint com varem gaudir dels seus 
relats i microrelats els lectors estàvem ansiosos de llegir Masó 
Rahola en format llarg, veure amb quins recursos ens sorprenia 
i ens engalipava aquest cop. I, per què no, veure com se n’ensor-
tiria.
L’hivern a Corfú ens presenta una trama senzilla. Bertran Bartra, 
un home en aparença gris i poc gregari, resulta guanyador d’un 
concurs a la seva empresa. El premi és un creuer pel Mediterra-
ni, sortint de Barcelona i amb destinació final a Venècia. Bartra 
és poc amant dels viatges i de les relacions socials, no fa molt 
temps que s’ha separat i no té del tot clar que el viatge l’ajudi 
amb les seves cabòries. Però tot i així s’embarca en el luxós Pi-
oneer of the Seas. Dins del mastodòntic vaixell Bartra hi trobarà 
un autèntic microcosmos de personatges d’allò més vulgars i 
alhora curiosos, una fauna humana tan irritant com excèntrica, 
tan interessant com esgotadora. Perquè, imagino, en un creuer 
d’aquestes característiques s’hi deu trobar de tot. Mentre se-
guim les coneixences que va fent Bartra observem la creixent 
angoixa que l’aclapara a mesura que una apreciació que fa el se-
gon dia de creuer esdevé una sospita, una inversemblança, una 
cosa que no pot ser, un impossible, i finalment, un malson del 
qual no es pot llevar.
Amb ecos de Calders i de Calvino, Masó Rahola  desplega tota 
la seva fina ironia, el seu estil elegant, intel·ligent i no exempt de 
mordacitat per elaborar un retrat del frondós, abundant i sem-
pre canviant passatge i tripulació d’un creuer a través del qual, 
gairebé a contracorrent, s’hi passeja el nostre protagonista. I on 
s’hi reproduiran totes les relacions socials que es poden trobar 
a terra ferma, però en format més breu. Perquè per Bertran Bar-
tra la vida dins del món en miniatura que representa el creuer 
suposa una rutina amb certes dosis de sopor, al principi, una llui-
ta contra un element que el supera i que no entén i un deixar-se 
anar al final, sense importar gaire les conseqüències (recordant 

una mica el Bill Murray d’Atrapat en el temps, encara 
que l’argument no hi tingui molt a veure).
El plantejament i el desenvolupament ens enganxen, 
però cap a la part final, a mesura que ens apropem al de-
senllaç, la història comença a ser irregular, com si li fal-
tés alguna cosa; potser un final versemblant a una histò-
ria que no ho és ni ho necessita ser; potser un final més 
tancat que ens permeti treure conclusions; o potser una 
resolució mestra com la que ens té acostumats Masó 
Rahola en els seus relats. És ben cert que quan viatgem 
el més important no és la destinació sinó el trajecte, i 
el trajecte de l’Hivern a Corfú es gaudeix a cada pàgina 
amb una prosa magnífica que ja ens hem fet nostra, però 
potser esperàvem una mica més, un final d’altura com 
els que vam trobar a Polpa i a La biblioteca fantasma.

 
 
 
 
 
Esther Valero

Recepta: Xips de fulles (de remolatxa)

Ingredients:

• Un bon manat de fulles de remolatxa
• sal
• pebre
• oli d’oliva verge extra
• comí o les espècies que més us agradin

PREPARACIÓ:
Separem les fulles del bulb de la remolatxa (conservem una mica 
de tija perquè quedin més maques) i les rentem. Les assequem 
bé amb un drap i les col·loquem separades en una safata de forn 
recoberta amb paper de forn. Amb un pinzell de cuina, les pintem 
amb una mica d’oli d’oliva per una cara (atenció: no podem po-
sar-hi massa oli perquè no quedarien cruixents). Tirem per sobre 
una mica de sal, pebre i les espècies. Fiquem al forn a 180 ºC a 
mitja alçada amb posició a dalt i a baix i coem durant 10 minuts 
aproximadament. S’ha d’anar controlant perquè no es cremin. 
Quan ja siguin cruixents, retirar les fulles i servir-les com a aperi-
tiu.

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

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

L’Hivern a Corfú

Jordi Masó Rahola
 
Editorial Males Herbes, Barcelona, 2019 
186 pàgines

Novetats editorials

U na perspectiva bio·bibliogràfica de l’obra 
d’en David Harvey. Una entrevista, nous 
textos i una anàlisi de les seves principals 

aportacions. Harvey s’ha dedicat bàsicament a l’es·
tudi de la dinàmica capitalista des d’una perspecti·
va marxista. A aquesta visió hi ha incorporat una 
dimensió explícitament geogràfica que ha inspi·
rat tota una generació d’estudiosos del món urbà.  
 
David Harvey és Distinguished Professor d’Antro·
pologia i de Geografia a la City University de Nova 
York (CUNY) i director del Center for Place, Cul·
ture and Politics (CPCP) de la mateixa universitat. 
 
Icaria Editorial.

A quest recull pioner explora 
la gran capacitat de la teoria 
de la reproducció social per 

a aprofundir la nostra comprensió de 
la vida quotidiana sota el capitalisme. 
Mentre molts marxistes s’acostumen 
a centrar en l’economia productiva, 
aquest llibre ho fa en qüestions com 
ara la cura dels infants i de la salut, 
l’educació, la vida familiar i els rols de 
gènere, l’ètnia i la sexualitat, tots els 
quals són cabdals per a entendre la 
relació entre explotació econòmica i 
opressió social.

En aquest llibre, autores capdavan·
teres com Lise Vogel, Nancy Fraser, 

David McNally i Susan Ferguson re·
velen les maneres com el treball repro·
ductiu quotidià i generacional que es 
fa a les llars, a les escoles, als hospitals 
i a les presons també sosté el camí cap 
a l’acumulació.

En exposar una alternativa més ela·
borada a la interseccionalitat, aquests 
assaigs aporten idees amb implicaci·
ons de gran importància estratègica 
per a tothom que, des de l’anticapi·
talisme, l’antiracisme o el feminisme, 
maldi per trobar una via en el món 
cada cop més complex en què vivim.

Tigre de Paper Edicions.
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 → VINYETES

 → AGENDA

CINEMA
Cinema Catalunya 
C/ Sant Pere, 9

DIVENDRES 28 DE JUNY
 > 17, 19.20 i 21.50h. 

Els dies que vindran
 > 17.15, 19.30 i 22h. 

Un atardecer en la Toscana
DISSABTE 29 DE JUNY

 > 17, 19.20 i 21.50h. 
Els dies que vindran

 > 17.15, 19.30 i 22h. 
Un atardecer en la Toscana

 > 17h. Gordon i Paddy
DIUMENGE 30 DE JUNY

 > 17 i 19.20h. 
Els dies que vindran

 > 17.15 i 19.30h. 
Un atardecer en la Toscana
DIMECRES 3 DE JULIOL

 > 17, 19.20 i 21.50h. 
Els dies que vindran

 > 17.15, 19.30 i 22h. 
Un atardecer en la Toscana 
 
DIJOUS 4 DE JULIOL

 > 17, 19.20 i 21.50h. 
Els dies que vindran

 > 17.15, 19.30 i 22h. 
Un atardecer en la Toscana 

CLUB DE LECTURA
DISSABTE 20 DE JULIOL

 > 11.30H. “He venido a hablar 
de mi libro”
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136

DISSABTE 11 DE MAIG
 > 12h. Àlbum il·lustrat:  

L’enigma de Vilagallina
Llibreria Synusia 
C/ Montserrat, 136 

CONCERTS
DIVENDRES 28 DE JUNY

 > 22h. Cuero Viejo 
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DISSABTE 29 DE JUNY
 > 22h. ZAMBRA

Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIUMENGE 30 DE JUNY
 > 12.30h. Vermut musical amb  

De La Carmela 
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

 > 10h. Participació del Cor 
Montserrat a la Missa 
Solemne de Festa Major
Catedral Basílica del Sant 
Esperit, Plaça Vella, 12

 > 19.30h. El Plan de Alberto
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIVENDRES 5 DE JULIOL

 > 18.30h. 6è Open Mic amb 
Atenea Carter
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIUMENGE 7 DE JULIOL

 > 12.30H: Vermut musical amb 
Kokopelli (r&b, Soul)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DISSABTE 13 DE JULIOL
 > 20h. Concert de Jan Díaz 

(cantautor)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIUMENGE 14 DE JULIOL
 > 12.30H: Vermut musical 

amb The Barroom Buddies 
(country outlaw)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIVENDRES 19 DE JULIOL
 > 18H: Audició fi de curs alum-

nes Atenea Carter (cant)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DISSABTE 20 DE JULIOL
 > 20H: Concert de veus amb 

Odettes (covers en veus)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIUMENGE 21 DE JULIOL
 > 12.30h: Vermut amb La rate-

ta ja no escombra l’escaleta 
(concert-espectacle)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DISSABTE 27 DE JULIOL
 > 20h: Concert Egarboys 

(versions 60-70)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

DIUMENGE 28 DE JULIOL
 > 12.30: Vermut musical 

amb Entre ceja y ceja (duet 
acústic)
Bau House 
Avda. Jacquard, 1

 > Els concerts i vermuts al 
Bau House funcionen amb el 
sistema de taquilla inversa.

CULTURALS
DIVENDRES 28 DE JUNY

 > 22.30h. Darrere el vidre. 
Poemes de Feliu Formosa
Jardins del Museu-Casa Alegre 
Sagrera

DILLUNS 1 DE JULIOL
 > 21h. Teatre: Pel davant i pel 

darrera 
Preu: 25€
Centre Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

DIVENDRES 5 DE JULIOL
 > 21.30h. Nit de Contes amb 

Paper de Vidre 
Taquilla inversa
Ateneu Candela,  
C/ Montserrat, 136 

ESDEVENIMENTS

DISSABTE 6 DE JULIOL

DIADACOOP - DIA 
INTERNACIONAL DEL 

COOPERATIVISME

PARC DE SANT JORDI 
Total la informació a:  
https://diadacooptrs19.
wordpress.com

EXPOSICIONS
 > Col·leccionistes de Terras-

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

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

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

 > Exposició “Col·lectiva dels 
Artistes de l’Estudi i de 
Model 2019” 
Fins a l’11 de juliol 
De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del 
vespre
Amics de les Arts i Joventuts 
Musicals 
C/Teatre, 2

 > Exposició El món de les 
Auques, de Joan Vilamala i 
Terricabres 
Fins el 14 de juliol 
De dilluns a dissabte de 16 
a 21h.
Centre Cultural 
Rambla d’Ègara, 340

 > Exposició fotogràfica Tocs 
de llum (bodegons) 
Fins al 31 de juliol
Espai FotoClub del Centre 
Cultural de Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340

 > Exposició Nit Serena -  
Cicle Dos+2=5 
Fins al 28 de juliol
EspaiDos. Sala Muncunill 
Plaça Dido, 3

 > Exposició: 1939. L’abans i el 
després. La salvaguarda del 
patrimoni terrassenc 
Fins al 20 d’octubre. 
De dimarts a dissabte, de 10 a 
13.30 h i de 16 a 19 h i diumen-
ges i festius, d’11 a 14 h.
Seu d’Ègara 
Plaça del Rector Homs, s/n

CONSULTEU TOTS ELS 
ACTES DE LA FESTA 
MAJOR DE TERRASSA 
A LA WEB: 
  
HTTPS://WWW.TERRASSA.
CAT/FESTAMAJOR

HORITZONTALS:  1. Greu ofuscació. 
2. Unitat de velocitat de transmis-
sió de senyals d’informació codi-
ficada, corresponent al nombre 
d’impulsos transmesos per segon. 
Que no te cap malícia, que no es 
malfia de res, que tot ho troba bé. 3. 
Abecedari. Cosa o mania estranya. 
4. Tela molt clara i subtil caracterit-
zada per la relativa separació amb 
què estan col·locats els fils d’ordit 
i els de trama. Grup de llengües 
ameríndies propagades des de la 
zona central de l’actual Brasil. 5. En 
sentit contrari, pronom personal. 
Gairebé indispensable en qualsevol 
àpat. Un romà. 6. Home lúbric, mor-
bosament luxuriós. Fet realitzat per 
una persona. 7. En sentit contrari, 
gos. Trepitjar. 8. Prepòsit o prebost 
eclesiàstic de certes comunitats. 
En sentit contrari, carta de la bara-

lla. 9. En sentit contrari, escut d’ar-
mes. Cop suau. 10. Històries. Cert 
condiment. 
VERTICALS: 1. Ombrívol. Torbament 
de l’ànim en presencia d’un perill real 
o imaginari. 2. Babau. Ruc. 3. Animals 
invertebrats no artròpodes, amb el cos 
cilíndric i tou. Tambor. 4. En sentit con-
trari, preposició. Relatiu a l’apicultura. 
5. Cent romans. Consonant. Terminació 
verbal. Reglament electrotècnic de 
baixa tensió. 6. Taula coberta de sorra 
fina, usada antigament per a dibuixar o 
calcular. Post-data. Consonant relacio-
nada amb el plural. 7. Rostre. En sentit 
contrari, petita població del maresme 
català. 8. De la Península Ibèrica. Plan-
tígrad. 9. Lloc de vegetació al desert. 
Feina, treball. 10. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Lloc a on es separa el gra 
de la palla. Cinquanta romans. 

 → MOTS ENCREUATS Cesc Carceller

Cesc Carceller 
Monitor d’escacs a EDAMI

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

 
cesccarcellerf@yahoo.es  669 24 76 32

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):
1. OBCECACIO. 2. BAUD. BABAU. 3. ABC. RARESA. 4. GASA. CARIB. 5. OI. PA. I. 6. SA-
TIR. ACTE. 7. AC. PISAR. 8. PABORDE. SA. 9. OSALB. TOC. 10. RELATS. SAL.

 → PROBLEMA D’ESCACS

Les blanques juguen 
i guanyen.

Igualtat total en material en 
aquesta partida de Stevic – 
Arduman. Però el blanc té el 
torn i una maniobra tàctica 
li dóna avantatge material 
decisiva.

Solució:  . Ch6+! I les negres van abandonar. Si 1…Dxh6, 2. Txd8+ i gua-
nyen. I si 1…Rh7, 2. Dxf6 – gxf6, 3. Txd8 i guanyen.
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MALARRASSA és un mitjà de comunicació de COOPERATIVISME INFORMATIU de PROXIMITAT
el DRET a una INFORMACIÓ DE QUALITAT

Fes un pas amb nosaltres!  
Malarrassa nou cicle,  
necessitem arribar a les 200 persones sòcies.

En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una 
eina que es mostra pràctica i útil i que és només una petita mostra 

del potencial que té el projecte. 

A les portes del nostre cinquè aniversari, ara ens cal consolidar tot 
allò que hem aconseguit , ampliant la nostra base de col·laboració 

i suport per tal de mantenir la nostra independència econòmica i 
organitzativa.

Volem dignificar la feina de l’equip editor del periòdic, a més 
d’assolir un nivell d’intensitat i periodicitat informativa més alt i 

fort sobre el món cultural, social i polític de la nostra ciutat.

Quins són els nostres objectius?

• Assolir una periodicitat quinzenal.
• Ampliar la cobertura informativa.

• Augmentar l’equip redactor fins a cinc persones.
• Consolidar les condicions laborals.

• Millorar el manteniment i la gestió de la nostra web.

Com pots col·laborar?

Abonant al quota mensual de soci/a.
Fent un ingrés ocasional.

Publicitant-te al nostre periòdic.
Compartint amb nosaltres opinions i suggeriments.

Per què Malarrassa?

Som un informatiu local elaborat de manera crítica  i 
independent, que té com a objectiu esdevenir l’instrument i 

altaveu dels moviments socials de la ciutat i generar opinió i 
debat.

Portem editades més de 5.500 notícies i reportatges i 56 edicions 
en paper, i des de fa dos anys som una cooperativa de treball 

associat.

Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, volem 
i creiem que la ciutat necessita.

Qui som?

L’equip editor de Malarrassa, nascut al sí de l’Associació Cultural 
Malarrassa, som persones amb experiència professional en els 

mitjans de comunicació i en diferents àmbits de la militància i 
l’activisme social, cultural i polític a la ciutat.

El nostre és un recorregut que mostra el caràcter col·lectiu i 
cooperatiu dels processos de transformació social i per això 

entenem que Malarrassa és molt més que el seu equip redactor.

www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa


