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>La
> Veu de la Síndica del mes de juny

Habitatge social i Renda Garantida centren les
principals demandes ateses per la Síndica
Isabel Marquès i Amat
Síndica Municipal de Greuges de
Terrassa

A

rran 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 periòdic independent i gratuït de Terrassa, la
publicació de les nostres dades d’activitats mensuals, concretament les
recollides al llarg del passat mes de
juny de 2019.
Al llarg del mes de juny, des de
l’Oficina de la Síndica Municipal
de Greuges de Terrassa hem atès 46
consultes de ciutadans i ciutadanes,
18 de les quals han generat l’elaboració de 12 greuges a l’Ajuntament
de Terrassa i 6 al Síndic de Greuges
de Catalunya, arribant als 107 greuges presentats durant els primers sis
mesos de l’any 2019.
Durant els 20 dies hàbils al llarg
del mes de juny amb l’obertura de
l’Oficina 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; 34 de
les quals han estat ateses de forma
presencial, 7 de forma telefònica i 5

a través de diferents correus electrònics rebuts.
L’Habitatge Social augmenta les
seves consultes i gestions per part de
la ciutadania de Terrassa, on l’àmbit
de Serveis Socials hi té una vinculació molt rellevant, per tal d’afrontar
i poder resoldre diferents situacions
i problemàtiques, agreujades moltes
vegades per situacions econòmiques
precàries, amb menors a càrrec i desestructuració familiar.
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 expectatives creades i els resultats obtinguts, moltes vegades amb
falta d’informació i atenció personalitzada per part de les institucions
competents.
Destaquem un increment de la
falta de resposta i comunicació per
part de l’Ajuntament de Terrassa
a diverses instàncies amb registre
d’entrada que dificulten la gestió i
tramitació de diverses situacions
vinculades, a resoldre amb terminis
tancats per part d’altres administracions o fins hi tot de la mateixa administració pública local.
A tall d’exemple, sobre el registre de sortida aportant contesta
a les questions plantejades per la
ciutadania, tot allò relacionat amb
l’acceptació o l’argumentació de desestimació de taxes i impostos municipals, pot arribar a afectar al cost
final dels seus pagaments en considerar-se enderrariments l’espera o
falta de comunicació d’una decisió
final.
El dret a la informació o a la seva
manca, provoca en molts casos la intervenció 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 intermediació pot resoldre
bona part dels possibles conflictes
plantejats.
Totes les queixes vinculades al
Departament d’Ensenyament, que
també sofreixen un augment significatiu, en no poder atendre’s 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.
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

En relació a les queixes relacionades amb el Servei de Consum,
volem aprofitar per fer esment
que l’Ajuntament de Terrassa ofe-

reix informació, orientació i assessorament a tota la ciutadania i
empreses de la ciutat per afavorir
un millor control del mercat, la
seguretat dels productes i serveis,
acceptant reclamacions o denuncies, i per rebre formació.
També volem insistir que els
greuges que no estan vinculats
a l’Ajuntament de Terrassa i cal
traslladar al Síndic de Greuges
de Catalunya, són derivacions en
el cas que alguna queixa no sigui
de Terrassa o la població dels residents que el proposa no disposa
de Síndic o Síndica local, però
també en àmbits com la renda garantida o l’e nsenyament.
En relació amb l’activitat del
mes de juny, i de forma més minoritària, la Síndica Municipal de
Greuges de Terrassa ha atès consultes vinculades al padró municipal, orientació jurídica, l’urbanisme, la neteja, l’accessibilitat, la
mobilitat, la via pública, les pensions no contributives, multes,
Hisenda, patrimonials, prestació
d’ajudes per a persones amb discapacitat, animals de companyia,
Registre de la Propietat, comp-

tadors d’aigua en casos de risc
d’exclusió social, comunitats de
propietaris, Policia Municipal,
cultura i maltractaments.
Les queixes vinculades al
Departament d’Ensenyament
també sofreixen un augment
significatiu, i es deriven
al departament específic
del Síndic de Greuges de
Catalunya

Per a les persones que vulguin
obtenir més informació dels procediments i funcions de la Síndica de Greuges de Terrassa, els
recomano que visitin la pàgina
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 local de Terrassa
com en la d’altres àmbits que no
formen part de les nostres funcions, per a la millora de la convivència i l’augment de la qualitat
democràtica de les nostres institucions vers la seva ciutadania.

Sabadell, seu social d’una aliança global
per defensar la vulneració de drets en l’àmbit local
Redacció

L

es Sindicatures locals afronten en el dia a dia situacions
de vulneració dels drets humans en les seves ciutats que moltes vegades depenen de problemes
supramunicipals davant de les
que no tenen marge d’actuació.
Davant d’aquest fet, el passat 29
de maig de 2019, la Síndica de
Greuges de Sabadell, Eva Abellan, juntament amb el Defensor
del Pueblo de Rio Cuarto (Argentina), el director executiu de
FENALPER (Federación Nacional de Personeros, Colòmbia) i
el director del Programa Regional
de Apoyo a las Defensorías Iberoamericanas (PRADPI, Alcalà de
Henares), van impulsar una Aliança Global del Ombudsperson
Local (AGOL) amb l’objectiu de
coordinar esforços en la defensa
dels drets humans a la ciutat, que
en molts casos depenen de fenòmens estructurals més enllà dels
municipis.
En aquest sentit, L’AGOL neix
de la necessitat que tenen les sindicatures locals de coordinar-se

en una estructura internacional
que els permeti abordar els problemes que es troben en els seus
respectius municipis a nivell global, amb un enfocament basat en
els drets humans, des de la perspectiva de gènere i donant especial atenció als reptes socioambientals que genera el canvi climàtic a
les respectives regions.
Sabadell, seu social de l’aliança
internacionaal en defensa dels
DDHH en l’àmbit local
D’aquesta forma, Sabadell serà
la seu social de l’aliança internacional de defensors dels drets humans en l’àmbit local, impulsant
la figura de la ciutat de Sabadell
com a municipi defensor dels
drets humans a nivell internacional.
L’any 2016, com a cloenda del I
Local Ombudsman International
Congress, organitzat pel Fòrum
de Síndics i Síndiques, defensors
i defensores locals de Catalunya,
els participants van signar el manifest “Declaració de Girona” on
es definia la realitat municipal en

la que treballen els ombudsperson,
el paper de les defensories locals,
la necessitat d’un marc legal comú
i la urgència de cooperar globalment per tenir un major impacte
a nivell local.
Com a compromisos del congrés, es va establir l’impuls d’una
xarxa de defensors locals a nivell
internacional que s’ha concretat
aquests dies amb la creació de
l’Aliança global del ombudsperson local.
Projectes a desenvolupar
Els primers projectes que es desenvoluparan des de l’AGOL es
centraran en 6 eixos: la creació
d’una xarxa efectiva de protecció
dels Personeros colombians; cercar acords amb les universitats
per tal de proveir de formació en
drets humans a les defensories locals a baix cost; la creació d’un espai virtual per compartir experiències i reptes entre les diferents
institucions municipals; desenvolupar programes globals a partir
de les metes que proposa l’ODS
11 sobre el dret a la ciutat saluda-

ble; promoure un programa d’intercanvi de professionals entre les
diferents institucions; donar a
conèixer el projecte i buscar noves
adhesions entre els ombudsperson
dels diferents països.
El Consell Rector de l’AGOL,
impulsor del projecte, està format
Ismael Rins, Defensor del Pueblo
de Rio Cuarto (Argentina), Eva
Abellan, Síndica de Greuges de
Sabadell, Jesualdo Arzuaga, director executiu de FENALPER
(Federación Nacional de Personeros, Colòmbia) i Guillermo
Escobar, director del Programa
Regional de Apoyo a las Defensorías Iberoamericanas (PRADPI, Alcalà de Henares).
També formen part de l’AGOL
el Defensor Adjunto del Pueblo
de Paraguay, el president de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de San Luis de Potosí
(Mèxic), la Defensora de Vecinos
y Vecinas de Montevideo (Uruguai), el president del Instituto
Latinoamericano del Ombudsman y Defensores del Pueblo, així
com 18 defensories del poble locals i regionals d’Argentina.

Jornadas Socioambientales de
Río Cuarto “El medio ambiente
como derecho humano”
La Síndica ha viatjat a la ciutat
de Rio Cuarto, convidada per la
Defensoria del Pueblo de la ciutat argentina, per treballar en la
redacció dels estatuts de l’Aliança i participar com a ponent a
les “Jornades Socioambientales:
Comunidades e (in)Justícia Ambiental. El medio ambiente como
derecho humano” que s’han desenvolupat en diferents espais
de la ciutat, com la Universitat
Nacional de Rio Cuarto, el Col·
legi d’advocats de la Ciutat i espais d’entitats privades. Abellan
va fer una exposició centrada en
explicar la figura de la Síndica de
Greuges com a mecanisme de garantia dels drets humans a la ciutat a partir de la Carta Europea
de Salvaguarda dels DDHH a la
Ciutat (2000) així com per posar
exemples de bones pràctiques en
la salvaguarda dels drets de proximitat que es desenvolupen al nostre municipi però també a nivell
europeu.
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>La
> FAVT i la Síndica de Greuges de Terrassa avaluen els resultats del conveni signat

En favor dels drets socials a la ciutat
Isabel Marquès i Amat
Síndica Municipal de Greuges de
Terrassa
Dolors Lledó i Alcalà
Presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa FAVT

C

om a òrgan institucional encarregat de vetllar pels drets i
llibertats de la ciutadania de
Terrassa en la seva relació amb l’Ajuntament i els seus organismes autònoms
i empreses depenents dins l’àmbit de
competències, i en la forma que regula
el seu Reglament amb independència i objectivitat absolutes i sense cap
sotmetiment a mandats imperatius ni
a instruccions jeràrquiques, el passat
20 de desembre de 2018, la Síndica
Municipal de Greuges de Terrassa
va signar un conveni de col·laboració
amb la Federació d’Associacions Ve- ▪▪ La Síndica Isabel Marquès i la presidenta de la FAVT Dolores Lledó van signar aquest conveni el desembre de 2018. PV
ïnals de Terrassa FAVT. Una entitat
fudada l’any 1988 amb els objectius de
defensar els drets humans i socials de
La Síndica Municipal
de Terrassa l’Actuació d’Ofici
totes les persones, la promoció d’una legítims de la ciutadania, especialment
2/2019: Implementació del projecte
adequada participació ciutadana, el fo- amb el Dret a la Seguretat Vital (conment del civime i la cohesió social.
tingut en la Declaració Universal dels
de Greuges ha atès
de futur del barri de Ca n’Anglada.
Fruit de la positiva valoració mútua Drets Humans Emergents) i el Dret
Fruit del conveni de col·laboració
i la coincidència dels objectius i finali- a la Ciutat (contingut a la Carta Eualtres col·lectius de
signat el passat 21 de març amb la
tats pel suport a les persones i la defen- ropea de Salvaguarda dels Drets HuCooperativa l’Eina es va realitzar
sa dels seus drets i llibertats a Terrassa, mans a la Ciutat).
diversos barris concrets una reunió informativa amb els tres
així com subscriu la Carta Europea de
Una vegada transcorreguts sis mesos
barris més propers a la seva seu, amb
Salvaguarda dels Drets Humans a la des de la seva signatura i havent recor- de la ciutat de Terrassa, la presència de representants de les
Ciutat, ambdues entitats tenen inte- regut la meitat del seu període anual
associacions veïnals dels barris de
rès en col·laborar per aconseguir una establert, és hora de fer un balanç
com ara la Maurina,
Montserrat, Torre-Sana i Vilardell.
major i millor consecució dels seus parcial de les actuacions realitzades
Amb l’Associació Veïnal de Can
objectius, fent-ne el control i avalua- fins al moment. A continuació podem
Vallparadís o Sant
Palet de Vista Alegre també s’ha
ció, resolució de dubtes o dificultats descriure diverses activitats relaciorealitzat una trobada per debatre
que puguin sorgir en la interpretació nades amb les associacions veïnals de
Pere Nord, realitzant diferents aspectes a millorar sobre
o aplicació de qualsevol dels acords a Terrassa.
l’Ordenança de Residus i una proDesprés de reunir-se diverses ve- diferents assessoraments posta de taxa de poda d’arbrat, en
través d’una Comissió de Seguiment.
relació al transport i la mobilitat
A instància de la Federació d’Associ- gades amb l’Associació Veïnal de Ca
acions Veïnals de Terrassa, la Síndica n’Anglada, amb data 23 de maig, la
urbana especialment en la línia 12
específics o facilitant
Municipal de Greuges de Terrassa ac- Síndica Municipal de Greuges de Tero la seguretat.
tuarà en defensa dels drets i interessos rassa va presentar a l’Ajuntament
Finalment, també cal destacar la
informació.

relació amb l’Associació Veïnal de
Sant Pere Nord, amb la invitació
per a la proclamació del Pregó de la
Festa Major del barri i el compromís de realitzar sessions informatives sobre les funcions de la Síndica i
la tramitació de greuges.
De forma més particular, la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha atès altres col·lectius de
diversos barris concrets de la ciutat
de Terrassa, com per exemple a la
Maurina, Vallparadís o Sant Pere
Nord, realitzant diferents assessoraments específics o facilitant informació.
El passat dissabte 6 d’abril, la
Síndica Municipal de Greuges de
Terrassa va assistir com a convidada i va participar en l’obertura i
la cloenda de l’Assemblea General
Ordinària Anual de la Federació
d’Associacions Veïnals de Terrassa - FAVT al Casal Cívic de Ca
n’Aurell (Plaça del Tint, 4), aprovant el Pla de Treball per 2019, el
Pressupost i el Reglament Intern,
així com tres importants «pronunciaments» sobre «participació ciutadana per decidir els canvis de línies d’autobusos urbans», demanar
a tots els partits i el futur govern
local un compromís ferm per exigir
la construcció de residències per a
gent gran, i un «pacte de partits per
la neteja viària i la recollida i reducció de residus».
Per a totes les persones que vulguin obtenir més informació dels
procediments i funcions de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, recomanem que visitin la pàgina web www.sindicaterrassa.org,
i una vegada informades, puguin
decidir si fan arribar alguna queixa
a través del formulari que els presenten a la mateixa portada.

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 crític 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.

www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa
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Canvi climàtic: extinció o lluita. Què fem?

JOAN TAMAYO SALA
Advocat del col·lectiu
Espai Humana
C/ Prior Tapia, 26
Telèfon 629 84 36 74
espaihumana@gmail.com

Enormes incendis forestals han ocorregut en aquest mes
d’agost els quals han omplert d’incertesa el món en veure com
desapareixen, en un tres i no res, milers d’hectàrees al Brasil,
Bolívia, Paraguai, Illes Canàries, Sibèria i altres països.

Com el millor deixeble del president Donald Trump, qui va retirar als Estats Units de l’Acord de
París sobre canvi climàtic aprovat per 195 països el 2015 i amb la finalitat de reduir les emissions
de gasos hivernacles a partir del 2020, Bolsonaro, també amb l’argumentació d’incrementar
l’economia del Brasil, va justificar la destrucció de l’Amazònia.

A Groenlàndia, la segona capa de gel es fon a passos
increïbles, el que provoca l’augment del nivell del mar que fa
perillar illes i zones baixes del planeta, mentre les onades
de calor carreguen contra Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica.
L’Organització Meteorològica Mundial ha demostrat que
l’onada de calor del Sàhara que vam patir al juliol els països
del sud d’Europa, com Espanya i França, es va desplaçar cap al
nord i es va instal·lar a Groenlàndia, fet que accelera el desglaç.

Per aquestes incongruents polítiques contra el medi ambient que no combaten les emissions
de CO₂ (a Estats Units va augmentar un 2,2% el 2018) cada dia es posa en perill fins a l’existència
humana. El director executiu del Centre de Resiliència d’Estocolm, Johan Rockstrom, va afirmar:
“el canvi climàtic és aquí. Aviat serà massa tard per canviar el rumb de la nostra trajectòria
fallida, i se’ns acaba el temps”.

El 56% de la regió està afectada per la fosa (zona de gel
sotmesa a temperatures superiors a 0º C), fins i tot les més
altes de Groenlàndia. Només durant el mes de juliol, aquesta
capa va perdre 160.000 milions de tones de gel.

A la Cimera de la Terra efectuada a Rio de Janeiro el 1992, algú va advertir: “una important
espècie biològica està en risc de desaparèixer per la ràpida i progressiva liquidació de les seves
condicions naturals de vida: l’home. Ara prenem consciència d’aquest problema quan gairebé
és tard per impedir-ho. Cal assenyalar que les societats desenvolupades són les responsables
fonamentals de l’atroç destrucció del medi ambient”.

Són diversos els estudis relacionats amb aquest fenomen, com el publicat per la
revista Geophysical Research Letters, pertanyent a la Unió Geofísica Americana, on s’assegura
que sis enormes glaceres a l’Antàrtida Occidental s’estan movent més de pressa del que ho feien
fa 40 anys, causant una major descàrrega de gel a l’oceà i augmentant així el nivell global del mar.
El primer dels resultats va establir que la quantitat de gel despresa conjuntament d’aquestes
glaceres va créixer un 77% des de 1973 fins al 2015.
La publicació indica que gairebé el 10% de l’engrandiment del nivell del mar al món cada any
prové d’aquestes sis glaceres, i el que van trobar va ser un increment sostingut de la descàrrega
de gel, que té un impacte significatiu en l’augment del nivell del mar.
Una altra anàlisi efectuada pel Panell Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) de les Nacions Unides, emfatitza que la temperatura mitjana global s’ha elevat 0,90
graus, una pujada que s’ha accentuat en les últimes tres dècades.
Com es desprèn, això porta com a conseqüència l’increment de sequeres, onades de calor,
inundacions, severs impactes sobre la salut, l’extinció d’espècies, la degradació de l’hàbitat i una
menor productivitat de les collites.
El que està succeint amb l’Amazònia brasilera i els enormes incendis que devoren les seves
selves verges, ha causat terror mundial, ja que el president del país, Jair Bolsonaro, ha
apostat per desbrossar el pulmó més gran de la Mare Terra perquè empreses transnacionals
i latifundistes criolles explotin extenses àrees de cultius i els jaciments minerals existents.

Hi ha gent que ja fa molts anys que avisàvem de cap on anava el món, dirigit per un sistema
capitalista depredador. Ningú ens va fer cas ni a científics ni a activistes.

Només el 20% de la població mundial, consumeix les dues terceres parts dels metalls i les
tres quartes parts de l’energia que es produeix al món. Han enverinat els mars i rius, han
contaminat l’aire, han debilitat i perforat la capa d’ozó, han saturat l’atmosfera de gasos
que alteren les condicions climàtiques amb efectes catastròfics que ja comencem a patir.
I fa 27 anys es va denunciar a Rio de Janeiro: “els boscos desapareixen, els deserts s’estenen,
milers de milions de tones de terra fèrtil van a parar cada any al mar. Nombroses espècies
s’extingeixen. La pressió poblacional i la pobresa condueixen a esforços desesperats per
sobreviure i tot a costa de la natura. No és possible culpar d’això als països del Tercer Món,
colònies ahir, nacions explotades i saquejades avui per un ordre econòmic mundial injust.
Conclusions sàvies i il·lustrades que avui són més necessàries d’aplicar perquè el nostre món no
desaparegui. I davant d’això, què cal fer?
Polítiques de pedaços per tenir la consciència tranquil·la? (reducció de circulació de cotxes,
més reciclatge, campanyes de sensibilització hipòcrites, competicions per veure qui és més
ecologista...). Inútil, això és el que vol el poder, precisament. Mentrestant, els interessos
depredadors que mouen el sistema capitalista (petroli, armament, creixement insostenible,
consum irresponsable, indústria contaminant, energia no renovable, etc.) no es toquen, el negoci
és el negoci i és igual que demà tot faci un pet. Inconsciència!
Nosaltres, el poble, les ciutats, Terrassa, cal que desperti i prengui consciència que només hi ha un camí:
canvia de sistema radical, des de demà mateix.

El CEIP Roser Capdevila estrena un camí escolar per promoure la
mobilitat sostenible
Els camins escolars pretenen facilitar que els infants vagin sols l’escola a peu, amb patinet, amb bicicleta o en transport públic.
Redacció

L’alumnat del centre educatiu Roser Capdevila, situat al barri de Torre-sana, disposarà el
proper curs escolar del nou camí escolar que
s’ha construït durant aquest estiu. L’obra ha
consistit en ampliar la vorera situada al nord
del carrer de Las Palmas fins a l’accés principal a l’escola. S’han retirat les pilones per tal
que els nens i nenes vagin caminant o en bicicleta al centre escolar en un vial més ampli, segur i accessible per millorar el recorregut més
immediat a l’escola. Es tracta de conscienciar
l’alumnat i els seus familiars de la importància de la mobilitat activa en els seus desplaçaments diaris.
L’habilitació dels camins escolars té per
objectiu incentivar que els infants facin el
camí de casa a l’escola a peu, amb patinet, amb
bicicleta o amb transport públic i de manera

autònoma. Consisteix en un itinerari
marcat, senyalitzat i segur, segons informa
l’Ajuntament, que permet als infants
arribar sols a l’escola. La iniciativa pretén
fomentar també l’espai públic com a espai
de socialització i, alhora, permet anar cap a
una mobilitat més sostenible, disminuint
l’impacte que significa l’acumulació de
vehicles privats circulant en determinats
horaris i punts de la ciutat, a més d’ajudar
a impulsar hàbits de vida saludable. Les
actuacions es concentren en àmbits de
vorera, principalment en cruïlles, tot i
que a vegades hi ha afectacions sobre
les calçades o voreres pròximes a les
instal·lacions educatives.
El projecte de Camins Escolars està
vinculat al Pla de Millora de la Qualitat
de l’Aire i al Pla de Mobilitat Urbana de
Terrassa.
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Contra les “privatitzacions” de la Llei Aragonès
La Plataforma Contra la Llei Aragonès que ha nascut a Terrassa denuncia que darrere la llei que s’està tramitant
al Parlament es pretén desmuntar l’estat del benestar a través d’externalitzacions a empreses privades.
M.G.

U

n nou front de lluita ha començat per defensar els serveis públics i s’ha estès pel
territori. Es tracta d’una resposta col·
lectiva davant l’amenaça que s’observa
en l’anomenada Llei Aragonès i en el
perill que veuen els seus detractors en
desmantellar els cada cop més escanyats serveis públics.
Es tracta de la llei de contractes
de serveis a les persones, coneguda
com a Llei Aragonès pel cognom del
Conseller d’Economia i Vicepresident (ERC) que hi ha al darrere del
seu impuls. Des d’alguns moviments
socials i forces polítiques progressistes assenyalen que «el govern de
la Generalitat de Catalunya, i els
partits que en formen part, amb la
necessària complicitat d’altres grups
del Parlament, es presta a defensar
en el ple un projecte de llei que, malgrat fa temps que porta negociant-se
i tramitant-se, només recentment ha
guanyat espai mediàtic». Per això, es
considera que es tracta «d’un nou
atac a les classes populars i treballadores».
A la nostra ciutat, diversos col·lectius també s’estan mobilitzant des de
fa setmanes i preparant accions de
conscienciació i rebuig vers aquesta
llei. En formen part la Plataforma en
Defensa de la Sanitat/Marea Blanca,
el Consell d’Entitats, la PEPETA, o
la CGT, entre d’altres, i ja han anunciat que s’hi estan afegint altres entitats a la causa.
En el manifest de la plataforma
que ha nascut a Terrassa s’assegura
que amb aquesta llei, el govern català
pretén «regular l’externalització d’allò
que s’hauria de trobar al mateix cor
de la vocació de l’administració pública, que són el conjunt de serveis
que tenen com a finalitat el benestar
i la millora de la qualitat de vida de
la ciutadania”. Afegeixen que «en regular-la, i donar-li un marc normatiu,
consolida la privatització de serveis ja
existents; i obre la porta a ampliar
la mercantilització dels serveis, establint nous objectes d’externalització».
Tot plegat, afirmen, “sota la justificació de l’estabilitat econòmica, la
pretesa adaptació a la Directiva europea 2014/24, que en cap cas obliga
els estats membres a subcontractar o
externalitzar la prestació, i l’adaptació
a una normativa estatal (Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic),

que no fa més que calcar la normativa europea i deixar en mans
de les Comunitats Autònomes
la tria del model de gestió més
adient”. D’aquí que lamentin que
sigui aquest el model triat “per un
govern de la Generalitat dit d’esquerres”. Asseguren que “per molt
que diguin, en el mercat mana
el més fort, no l’empresa petita i
d’economia local i solidària; que
en cap cas ha de pretendre substituir l’administració i menys en
qüestions de drets fonamentals”.
La sanitat pública, un dels
objectius “a desmantellar”
En una roda de premsa el passat 25 de juliol que va servir per
presentar la Plataforma contra la
Llei Aragonès a la ciutat, l’Asun,
membre de la plataforma, explicà
que aquesta llei «regula l’externalització dels serveis públics de
forma que ataca els sectors més
vulnerables».
«És un altre intent de privatitzar
els serveis, diuen que si no, els serveis només els tindran unes quantes empreses», segons va explicar
la Núria Martí, de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública/Marea Blanca. Martí
subratllà que amb la dinàmica de subcontractar serveis,
apareixen més intermediaris i menys els hi arriba a les
persones: «sabem de fisioterapeutes que treballen per
tres euros l’hora, en aquesta dinàmica d’anar subcontractant-los». A Terrassa, la ciutat amb més llistes d’espera, hi ha la Mútua, que té al costat l’empresa Àptima:
per 300 euros et fas una ressonància». Una forma més
de fer negoci amb la salut, afirma Martí, i afegeix: «si la
Generalitat no ha estat capaç de controlar Mútua, com
ho pot fer amb 200 empreses? No tenim cap transparència!»

Plataforma Contra la
Llei Aragonès: “els béns
indispensables per a la
població han de passar
a ser públics”.
També en l’àmbit educatiu, des de la plataforma
d’AMPES de la PEPETA, en Santi Moreno defensà
«l’escola pública, universal i gratuïta gestionada per
l’administració». «Pensem que els serveis de menjadors
han de ser considerats com a temps lectiu. Amb aquesta llei s’obre una oportunitat de negoci oposar a allò que
volem», apuntà Moreno.

▪▪ Membres de col·lectius i de la Plataforma contra la Llei Aragonès, el passat 25 de juliol
en roda de premsa al Raval.

MG

La Vall de Boí, on els Pirineus toquen el cel
La Vall de Boí acull una gran quantitat de recursos
i productes turístics, entre els quals destaquen tres
indrets reconeguts per la UNESCO: El conjunt
d’esglésies romàniques declarat Patrimoni Mundial;
les Falles, Patrimoni Cultural Immaterial; i el Cel
Els 3 patrimonis
del Parc Nacional d’Aigüestortes considerat reserva
de la Vall de Boí
i destinació turística Starlight. També destaquen
l’estació termal de Caldes de Boí amb 37 fonts mineromedicinals, l’estació d’esquí de
Boí Taüll amb la cota esquiable més alta dels Pirineus a 2.751 metres i la xarxa de senders
amb més de 60 km senyalitzats. I és que a la Vall de Boí, tocar el cel només depèn de tu!
Més info: www.vallboi.cat

Història i patrimoni, la Santa Margarida i els Monjos turística
Santa Margarida i els Monjos té un potencial turístic i patrimonial molt ric.
Una visita al municipi té dues parades ineludibles:
el Castell de Penyafort, que data del segle XI i que
ha evolucionat fins a convertir-se en escenari de
diversos esdeveniments; i el CIARGA i el refugi del
Serral, on hi havia l’aeròdrom durant la Guerra Civil.
Darrerament s’ha afegit a l’oferta turística l’Espai dels
balls populars i les festes majors de Santa Margarida i
Castell de Penyafort
els Monjos, La Quadra, punt de conservació i difusió
de la cultura popular local.
Més info: www.santamargaridaielsmonjos.cat

Gnomo Park, una muntanya de jocs!
Situat a Lloret de Mar, a la carretera en direcció a Blanes
i en mig d’un bosc de pins mediterranis, trobem Gnomo
Park, un espai perfecte per a passar un dia inoblidable.
Àrea de zona infantil amb instal·lacions interiors i
exteriors, piscines de clapoteig, tobogans inflables i mini
disco són alguns dels espais que ofereixen. A més, també
disposen de l’espai ‘Troll Aventura’ per nens i grans,
amb un circuit d’aventura penjat dels arbres, mini karts,
paintball infantil i saló recreatiu. Sens dubte, un espai de
diversió per a tota la família.
Més info: www.gnomo-park.com

Gnomo Park
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El préssec i la nectarina a Catalunya:
preus justos, pagesia i complicitat rural-urbana
Marc Montlló

Ecobotiga l’Egarenca

A

ny 2011, un brot d’Escherichia Coli a Alemanya fa baixar el consum de fruita de
pinyol (préssec i nectarina) a aquest
país i la pagesia de Lleida dedicada
a aquests cultius perd 1.600 € per
hectàrea.
Any 2014, arran del veto rus a la
importació de fruita de pinyol de la
UE, la pagesia de Lleida perd 1.300
€ per hectàrea.
Comença la campanya del 2019 de
collita de préssec i nectarina convencional i la pagesia, una vegada
més, reclama que se’ls pagui preus
justos. Estan perdent diners des de
2010; des de llavors l’únic any que
van tenir un balanç econòmic positiu
va ser el 2016 amb uns guanys de 32
€ per hectàrea.
El problema és que se’ls està pagant menys dels 0’35 € per quilo que
els costa produir aquesta fruita. I
així, les persones que es dediquen a
quelcom tan important com alimentar a la població, passa els anys tirant
de pòlissa, crèdit o estalvis, i en molts
casos, finalment, abandona l’activitat.
A la pagesia se li va dir que els mercats europeu i rus absorbirien tot el
que fossin capaces de produir, i per
tant el seu objectiu havia de ser fer
molts quilos de fruita. Per exemple
l’any 2019 es calcula que es colliran
520.000 tones de préssec i nectarina.
Aquest model de producció de
fruita per a l’exportació, juntament
amb la fluctuació i la incertesa en la

demanda, genera un context de sobre producció que fa baixar els preus
de referència per sota dels preus de
cost. La ruïna per al sector i la pagesia. I és que el model no funciona.
Per altra banda, des de projectes
com la cooperativa de consum responsable de Terrassa l’Egarenca,
comprem directament a la pagesia
apostant pel consum de proximitat i els canals curts de comercialització de productes ecològics. També compartim experiències amb la
pagesia amb què ens relacionem i,
com a punt de referència per a les
persones sòcies que compren a la
cooperativa, procurem explicar la
situació i generar coneixement al

voltant dels models de producció i
consum, sobre tot en l’àmbit alimentari. Per tant, som un agent que fa de
nexe entre les esferes rural i urbana.
La Gemma, productora ecològica d’Ivars de Noguera des de fa
15 anys, ens explica que el cost de
producció del préssec i la nectarina
ecològica volta els 0’7-0’9 € el quilo
(varia segons la climatologia i les plagues). Per tant, el cost de producció
com a mínim es dobla respecte a la
producció convencional. També ens
diu que aquest any està venent el
préssec al voltant de 2’30 € el quilo
a Hortec, cooperativa d’agricultors
que es dedicada a la distribució dins
de Mercabarna. Així doncs, la seva

activitat és viable econòmicament,
almenys de moment.
A l’Egarenca, a més de a la Gemma, comprem els préssecs a en Miquel (Olesa de Montserrat) a 2 €/
kg i a l’Albert(Abrera) a 2’7 €/kg. El
preu que paguem el posen ells, la
pagesia. És important dir que tant
la Gemma com l’Albert i en Miquel
no basen la seva producció en una o
dues varietats de fruita, no fan monocultius, sinó que cuiden camps
amb diversitat i riquesa de varietats,
entre d’altres raons, per esmorteir el
risc d’una possible mala collita d’una
d’elles.
En aquests casos i amb aquestes
dades, veiem com el circuit de distribució de proximitat fa viable la producció d’aquestes fruites i afavoreix
un model de pagesia més sostenible.
I doncs, què fem amb tot això?
La diferència entre els efectes dels
diferents models de producció és
evident.
Els models basats en la producció
d’aliments per a l‘exportació provoquen vulnerabilitat en la producció a
causa dels baixos preus a què es paga
el producte. La pagesia està desapareixent, els camps s’abandonen.
I aquí tenim la causa d’altres problemes greus: l’abandonament dels
camps suposa un increment de bosc
no gestionat que multiplica el risc
d’incendis; economies de la precarietat amb l’exemple dels temporers
que estan vivint als carrers de Lleida

perquè amb els sous que els paguen
no poden pagar un lloguer; pèrdua
cultural i identitària amb paisatges
abandonats i desconnexió rural-urbana; costos econòmics per a la societat i compensació de les pèrdues
econòmiques de la pagesia així com
en la amortització de grans obres de
regadiu; i podríem seguir.
Per tant, des de projectes com
l’Egarenca reivindiquem i posem al
centre dels nostres debats i esforços que es paguin preus justos a la
pagesia, a la vegada que se li dona
la importància que es mereix. Podem recolzar models de producció
alimentària econòmica, ambiental
i socialment sostenibles. I sabem
que només ho farem apostant per
models de consum responsable i de
proximitat, amb produccions diversificades i una pagesia forta. En
aquest afer hi està implicat tant qui
produeix com qui consumeix, així
com les institucions que tenen poder
de decisió sobre el sector de la producció i la distribució.
Cadascú ha de jugar el seu paper,
amb coneixement i a través del compromís. Moltes persones, pageses
i consumidores ja estem portant a
la pràctica models de consum responsable que afavoreixen desenvolupaments més sostenibles a tots
els nivells. Cal ser més i reivindicar
allò que volem.Seguim endavant fomentant clarament els models agroecològics i de proximitat.

Somni d’una vianant al nou Passeig de Matadepera
Josepa Camps Venut
Geògrafa UAB

D

iu la crònica d’estiu que la víctima del dissabte tarda del 5 d’agost no va perdre el
coneixement però sí que va ser traslladada a l’hospital, gràcies que el servei 112 va
comunicar l’accident a la carretera de Matadepera a Terrassa, a l’alçada amb l’avinguda Béjar on s’havia produït un atropellament.
Els agents de la Policia que es van desplaçar al lloc, van comprovar que la persona afectada
es trobava marejada, sense haver perdut el coneixement. Aquest fet no era irrellevant, la
vianant desconeguda no va perdre el coneixement però va declarar que s’havia trobat com si
fos en un temps futur desorientada, i que “va viure un somni tot creuant el que era un nou
bulevard urbà, sentint-se en una nova avinguda d’una bonica ciutat europea, i en canvi era al
nou Passeig de Matadepera”. Un passeig ple d’arbres, mobiliari i enllumenat urbà i ple de vida
ciutadana, amb gent passavolant que arribava a peu i en bicicleta des de la veïna Matadepera,
des de Sabadell o des del Parc Natural”, perquè Terrassa feia de centre cultural i social i el
“Bon Aire” era un barri creixent que presumia de ser un barri amb molta qualitat ambiental i
molt proper al Parc Natural de Sant Llorenç. A més, molts ciutadans de Matadepera, antiga
vila d’urbanitzacions amb història republicana terrassenca com la de la Torre Salvans, es trobava només a menys d’una milla anglesa (1.619m.) de la nova Estació dels FFCC Nacions
Unides de Terrassa, i així, cada cop més, moltes persones cada dia venien patinant i amb bicicleta, per anar a
treballar a Barcelona i a la Universitat.
El nou Ajuntament el 2019 havia convertit l’antiga
carretera de Matadepera en un passeig urbà, ple d’espais lliures que cada dia una multitud de terrassenques
feien servir per fer esport i salut; caminades a peu, passejades dels gossos de companyia seguint el bulevard
i arribant fins la Riera de les Arenes. També hi havia
qui agafava l’autobús per anar fins l’esportiu Egara o a
l’edifici del Parc Audiovisual on feien cinema i audiovisuals amb gent de públic per fer ambient, de joves amb
música, o d’avis amb televisió. En resum el Passeig de
Matadepera s’estava omplint de bicicletes, patins, gent
caminant i gent distreta als diferents parcs que es troben al voltant dels carrers del Bonaire; els seus parcs
obtenien un nivell important de biodiversitat, amb
clarianes enjardinades, petites plantacions de vegetació
de riba per encabir hotels d’insectes, amb petites zones
humides amb làmines i fonts d’aigua que refrescaven
l’ambient, com si es tractés d’uns savis jardins arabescs

o “andalusís”, i en les cruïlles com el carrer Bejar, hi havia escultures que monumentalitzaven
el paisatge urbà per donar referents de ciutat; i recordo l’escultura d’una vianant anònima que
un dia d’agost fou atropellada per un vehicle encara del segle XX, i que ja ara en el segle XXI
per l’emergència i canvi climàtic el vehicle s’havia anat expulsant dels carrers principals de la
ciutat, i ara només passava en uns carrils reduïts i regulats de velocitat.
“Bon Aire”, un barri amb mitjans per fomentar el civisme i amb el suport dels mossos d’esquadra, la biblioteca, l’església, els clubs esportius, el centre cívic, que és ple d’equipaments,
que va voler deixar de ser un aparcament de cotxes i camions a cel obert, treure un espai
ple d’asfalt i ciment que el substituís per paviments tous i sostenibles ambientalment, un
nou “Bonaire” de ciutat. Tot això que era “el somni d’una tarda d’estiu d’una vianant “atropellada” a la carretera de Matadepera, però no tindria perquè ser només un somni. Podria
ser un fet i una realitat d’aquest mandat polític, per comprometre Terrassa amb el Parc
Natural, amb la vila de Matadepera i el secret republicà de la Torre Salvans. Allò que la
història ha separat amb dècades de classisme, de segregació social i tivantors municipals, ara
amb l’accés a l’estació de ferrocarril de Nacions Unides es pot donar una nova oportunitat
d’integració social des de la mobilitat i l’accessibilitat sostenible, i la millora del paisatge i el
medi ambient urbà pot substituir les dècades
d’estigma com perifèria urbana. El projecte hi
és, la justificació política del compromís de les
administracions amb l’emergència climàtica
i la necessitat de la millora de la biodiversitat dels espais lliures urbans també, i si això
comportés aquest nou compromís històric
de la ciutat de Terrassa , les entitats socials i
ambientalistes podrien lloar aquesta actuació
com una nova experiència de “classicisme del
paisatge urbà i ambiental”.
El somni d’una ciutat de Terrassa hi és, republicana, autoreferent i orgullosa en la relació amb les altres viles i ciutats, i en la relació
amb la natura, com ho foren metafòricament
les utòpiques ciutats o polis gregues. Només
cal desenterrar projectes que l’Ajuntament de
Terrassa té al calaix, estructurant la seva anella verda, amb les idees que equips interdisciplinars han treballant per poder portar-ho
a terme.
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>L’empresa
>
ha amenaçat de tallar la llum a les famílies més vulnerables si els
ajuntaments no paguen el 50% de les factures endarrerides.

Front comú de les administracions contra Endesa
Miquel Gordillo

H

a estat un dels conflictes
d’aquest estiu i que està
arrossegant més polèmica. Tota una aparent guerra declarada entre les administracions
públiques i un ens privat, no un
qualsevol sinó de gran poder, com
és el cas de la companyia subministradora d’electricitat Endesa.
Aquesta empresa va adreçar a inicis del mes d’agost una carta als
ajuntaments en què els requeria
que abonessin el 50% de les factures corresponents a clients que
no han pogut pagar per trobar-se
en situació de vulnerabilitat. I és
que ja se sap, a banda de condicionaments socials i d’oferir un
servei bàsic per a les llars, el que
vol una empresa d’aquestes característiques és cobrar.
Davant del que es considera
una amenaça i una vulneració de
drets, tots els ens públics estudien una resposta unitària a les coaccions d’Endesa. No cal menystenir la magnitud social de l’afer.
La quantitat global puja fins a 10
milions d’e uros, i l’amenaça suposa que centenars de llars – Endesa ha identificat fins a 21.000
llars vulnerables que són clientes
seves - es podrien quedar sense electricitat de cara els mesos
d’hivern.
Molts ajuntaments recorden
que la llei 24/2015 de pobresa
energètica estableix que no es pot
tallar la llum a les famílies vulnerables, i que les companyies han
d’assumir part del cost d’aquestes factures a través de convenis.
Després que aquestes subministradores d’e nergia es neguessin
a signar aquestes resolucions, ha
estat ara, a primers d’agost, que
Endesa s’ha adreçat en aquestes
termes als consistoris, tot recalcant que en cas de no pagar
aquest 50%, a partir del primer
d’o ctubre passaran a suspendre
els subministraments dels seus
abonats.

Reunió a Terrassa amb una
cinquantena d’alcaldes
L’alcalde Jordi Ballart va ser dels
que va moure fitxa de seguida per
convocar a altres alcaldes i alcaldesses, i a la que també s’ha convidat a l’entitat Aliança Contra la
Pobresa Energètica (APE) a una
reunió mantinguda el 5 de setembre (posteriorment al tancament
d’aquesta edició), al Centre Cívic
President Macià. La intenció, segons va expressar Ballart, és la de
«consensuar una resposta conjunta
i contundent contra aquesta vulneració dels drets de la ciutadania».
L’amenaça de tallar el subministrament afectaria 800 llars de la ciutat; «no respon a allò que estableix
la normativa autonòmica de la Llei
24/2015 per afrontar l’emergència
en matèria d’habitatge i de pobresa
energètica», segons va ressaltar Ballart.

Isaac Albert
a Endesa:
«tallar la llum
a les persones
vulnerables
està prohibit
i, si es fa,
sancionarem»
La regidora Lluïsa Melgares també va expressar als mitjans que “ens
sembla intolerable que vulguin tallar la llum a aquestes famílies quan
la llei no ho permet, és tota una
amenaça”. Per la seva banda i en
termes similars, el regidor d’ERC
Carles Caballero ja va expressar a
les xarxes socials que «els temps
del “sí amo” s’han acabat», i com
Terrassa liderarà la transició cap a

▪▪ La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, amb la diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Lluïsa Moret, i alcaldes i alcaldesses de la demarcació, assistents a la trobada del 4 de
setembre.

la sobirania energètica.
De fet, les administracions mantenen la fermesa a l’empara que
proporciona la llei contra la pobresa energètica per prendre mesures, si cal, contra les companyies
que la incompleixin.
Isaac Albert, primer tinent d’Alcalde, acusa la companyia de voler
generar una polèmica als mitjans
per crear dissensions de colors polítics, com ara contra la Generalitat,
i així treure’n profit propi. Per això,
el regidor d’ERC ha manifestat de
forma contundent que «davant de
drets bàsics, no hi ha joc polític ni
estratègia empresarial que valgui»,
i que, en el cas de complir-se l’amenaça per part d’Endesa, ha afirmat
que «tallar la llum a les persones
vulnerables està prohibit i, si es fa,
sancionarem».

La marxa de torxes clama per
la llibertat dels presos polítics

▪▪ La marxa de torxes pujant pel carrer Font Vella.

▪▪ Centenars de persones van
participar en la novena edició de la
Marxa de Torxes, el passat dimecres 4 de setembre. Es tractava
novament de recordar i retre homenatge als terrassencs assassinats durant l’assalt patit a la ciutat,
la mateix data de l’any 1713 , per
part de les tropes borbòniques de
Felip V. La marxa de torxes va fer
el recorregut habitual de la marxa,
iniciat a la plaça Vella, pujant pel
carrer Font Vella, Passeig, Bernat
de l’Om, Sant Pere i tornada a la
Vella. L’acte va començar amb
els Cants per la Llibertat, i hi van
actuar els Minyons de Terrassa, el
Drac Baluk, Bastoners de l’Antic
Poble de Sant Pere i el Ball de
Serrallonga.
MG

Diputació: “els ajuntaments no
han de pagar absolutament res”
Al seu torn, la Diputació de
Barcelona també va convocar els
ajuntaments de la demarcació a
una trobada el passat dimecres 4
de setembre per donar una resposta conjunta a les reclamacions
d’Endesa i que titllen de «contingut amenaçador», en una reunió
que va comptar amb 150 governs
locals. La presidenta de la Diputació, Núria Marín, va donar la
instrucció als consistoris “que no
es pagui absolutament res a Endesa, perquè aquest és un tema
que hem de treballar conjuntament les administracions, començant i liderant per la Generalitat
de Catalunya, que és la competent
en matèria de serveis socials a Catalunya”.
Marín també va recordar que el
to de l’empresa ha estat “inadequat”, donada l’amenaça del tall del
subministrament dels veïns i veïnes afectats per aquesta pobresa

ÒSCAR FERRER
/ DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

energètica”, i que el més senzill és
que haguessin enviat una carta a
la Generalitat i no als centenars
d’alcaldes i alcaldesses».
Després d’aquesta ronda de contactes i trobades, caldrà veure quin
serà el posicionament unitari per
part de les administracions. S’espera que Endesa s’avingui a negociar convenis marc amb aquelles,
tal com establia la llei. Com expressa Albert, la llei 24/2015 obliga a les administracions a aplicar
les ajudes necessàries per evitar els
talls en el subministrament, «però
també obliga a establir acords amb
les empreses perquè aquestes posin ajudes a fons perdut». En el
seu moment, la Generalitat, les
quatre diputacions i l’Ajuntament
de Barcelona van proposar un
conveni marc amb les companyies
perquè es corresponsabilitzessin
econòmicament. Segons expressa
Albert, «no van voler signar a l’espera que el Tribunal Constitucional (a instàncies del PP) ens tires
la llei per terra».
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Entitats de la ciutat reclamen que es doni prioritat a les

Toc d’alerta dels moviments socials al govern municipal per tal que s’apliquin mesures pensant en els col·lectius més desfavorit

Es reivindiquen actuacions en els àmbits dels drets humans, habitatge, salut, educació, feminisme, diversitat funcional, econom
Miquel Gordillo

P

ocs dies després d’haver-se
constituït el nou consistori,
les entitats i moviments socials de la ciutat van voler recordar al
govern municipal les principals reivindicacions i mancances dels àmbits
en què treballen, així com un seguit
de mesures que consideren urgents a
aplicar des de ja per part de l’administració local. En un acte unitari celebrat
el passat 11 de juliol en el Raval de
Montserrat, convocades pel Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana, aquestes entitats van mostrar unitat i la seva
intenció de vigilar l’actuació del govern
en aquests àmbits de caràcter social.
Es tracta d’entitats diverses les que
signen aquest paquet de mesures:
PAH, Sindicat de Llogateres, Colectivo Sin Vivienda, Plataforma en
Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa/ Marea Blanca, Comissió de
Residències Públiques, Iai@flautes,
Prou Barreres, Comunitat Educativa,
Casal de la Dona i Xarxa d’Economia
Solidària de Terrassa (XES). Aquests
col·lectius formen part del Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana, el qual,
conjuntament amb la FAVT i l’Espai
Drets, exigeix que s’abordin les polítiques socials i les necessitats reals de les
persones que s’han fet públiques avui.
Així doncs, presenten propostes des
dels àmbits dels drets humans, l’habi-

tatge, la salut, l’educació, el feminisme,
la diversitat funcional, l’economia social i solidària, la participació i la democràcia.
Altres demandes insten l’Ajuntament a què aquest doni prioritat màxima a la dignitat i els interessos reals
de la gent en la seva agenda, i reclama
a l’equip de govern que “es transformi
l’Ajuntament, com a entitat al servei de
la ciutadania, perquè tots els seus treballadors i treballadores estiguin formats i conscienciats en el que significa
el dia a dia d’una gestió responsable i
que garanteixi la no vulneració de cap
dret dels ciutadans i ciutadanes”.
La plataforma d’entitats assenyala que l’administració local ha de ser
“proactiva i receptiva, i ha de respondre sense cap mena de subterfugi a
les peticions que formulin les entitats
i col·lectius de la seva ciutat”, tot afegint que aquesta “no pot amagar la
seva responsabilitat i s’ha de posar al
costat de la seva ciutadania i treballar
conjuntament en la consecució de les
seves peticions”, a través dels principis
de subsidiarietat i de transparència i
que sigui garant dels drets humans i
socials, tal com ha llegit la representant
del Consell d’Entitats. De fet, tal com
es recorda al nou govern, el Ple municipal ja va aprovar quatre resolucions
presentades pel Consell d’Entitats. En
concret, una resolució sobre democràcia i participació ciutadana, una altra

sobre el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics, la relativa al Dret a
la Salut (desglossada en tres: Sanitat,
Llei de dependència i Residències públiques), i una resolució corresponent
al dret a l’Educació, aprovada al Ple del
28 de febrer.
Mesures per aprofundir en la participació ciutadana
Tot recordant la resolució que es va
aprovar sobre Democràcia, el Consell
d’Entitats exigeix que es modifiqui i
actualitzi el Reglament de Participació
Ciutadana, de forma que les peticions
que les entitats presentin al ple es puguin debatre al si del plenari directament i obligui a posicionar-se a través
de resolució. A la vegada, que es doti
de veu i vot a la ciutadania en els consells d’administració de les empreses
municipals. També es reclama més autonomia i pressupost per als consells
de districte i sectorials, i que els òrgans
de participació ciutadana tinguin més
capacitat de decisió.
▪▪ Roda de premsa al Raval a
càrrec del Consell d’Entitats i
de tots els col·lectius que van
presentar les seves mesures,
el passat 11 de juliol.

Educació: l’etern problema de la segregació
Terrassa és la ciutat més segregada de Catalunya,
aquesta situació afecta als col·lectius més desvalguts (econòmic, social, cultural). Unes bones pràctiques municipals han de desenvolupar polítiques actives de distribució de l’alumnat. La segregació escolar s’ha de distribuir
per tal d’equilibrar el pes migratori que té la ciutat. La
situació requereix una intervenció ràpida, amb les mesures aprovades per l’anterior consistori municipal, per tal
de corregir una dinàmica que no s’atura des de fa anys,
i que suposa una vulneració dels drets dels infants i la
seva educació. El Govern de la Ciutat ha de dur a terme
les diferents Propostes de Resolució d’educació que s’han
aprovat en sessió plenària així com defensar des de la
institució municipal el model de l’Escola Catalana. Com
també treballar amb el Departament d’Educació per tal
de fer-les possibles.
Per tot el que s’ha expressat, proposem al Govern municipal que es faci efectiu els següents acords:
1. Fer efectiu el protocol elaborat per la Comissió d’Escolarització Equilibrada per tal de combatre la segregació, buscant l’equilibri en la distribució entre la pública i la
concertada, tots ells centres sostinguts amb fons públics.
Aquesta Comissió i el Consell Escolar Municipal hauran
de fer el seguiment de tot el procés.
2. Fer efectiva la detecció d’alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situacions culturals
i socials desfavorides a P3 i primer d’ESO i fer l’acompanyament de les famílies durant la preinscripció, matriculació i escolarització, garantint una oferta que eviti els

increments de ràtio per atendre la matrícula viva i dotant
els protocols i les actuacions dissenyades dels recursos
necessaris per a la seva realització.
3. Potenciar i acompanyar, des del Servei d’Educació,
projectes pedagògics en les escoles amb gran nombre
d’alumnat amb NEESCD (necessitats educatives específiques derivades de situacions culturals i socials desfavorides).
4. Resoldre els problemes que genera a les famílies no
poder pagar els materials i les activitats escolars (colònies,
sortides, etc.) i que provoca que no es facin, tot amb un
acompanyament dels Serveis Socials. Les escoles concertades estan sostingudes amb fons públics i han de
recolzar els ajuts a les famílies més vulnerables econòmicament. Promoure un decret de servei de menjador que
reconegui un servei educatiu públic dins de l’educació
pública i que arribi a ser gratuït i integral per l’alumnat
de primària i secundaria amb necessitats econòmiques
desfavorides.
5. Promoure i potenciar la formació en Coeducació del
personal docent dels centres educatius i també del personal de les empreses de serveis contractades per l’Ajuntament així com fer-ne el seguiment amb la creació d’una
Taula per a la Coeducació.
6. Donar continuïtat i suport als plans educatius d’entorn pel que fa a l’Educació en el Lleure, que realitzen els
esplais diaris en alguns barris de la ciutat amb els nens i
nenes amb una composició social desfavorida, per garantir la igualtat d’oportunitats.

Feminisme i coeducació
El Casal de la Dona proposa tot un seguit de mesures, que passen per la Coeducació com un instrument de prevenció contra la violència masclista. Es tracta de protegir els
col·lectius més vulnerables i que regeixi els principi d’igualtat.
Altres mesures que planteja l’entitat passen per exigir a la delegació educativa del territori una planificació de la formació en Coeducació del
personal docent, així com del personal de les empreses de menjador, del
lleure, monitoratge de les extraescolars, educació a partir del 0 anys que
contracti l’Ajuntament. També es proposa la Creació d’una Taula per la
Coeducació o Consell de la Coeducació per saber “qui fa què” per tal de
planificar, sumar i no repetir propostes.
Altres reivindicacions del Casal de la Dona són les següents:
• Articular debats i sessions formatives entorn maltractaments i interculturalitat.
• Continuar amb la Formació i Preparació a la Policia Local per tal que
responguin en respecte.
• Necessitat de fer una diagnosi per saber l’estat de la qüestió: Terrassa ciutat feminista; Indicadors d’urbanisme; Indicadors de cura i
dependències. Indicadors de treball i contractació.
• Reivindicar un espai per compartir amb diferents col·lectius feministes
i LGTBIQ de la ciutat, amb zones comunes com biblioteca, cafeteria,
sala exposicions… semblant a Ca la Dona de Barcelona.
• Potenciar i fer ressò de les diferents iniciatives dels grups feministes
de la ciutat. Fer un treball més cooperatiu, en xarxa, que permeti un
enfortiment d’aquestes organitzacions. Fomentar la cultura des d’una
perspectiva de gènere.
• Assegurar un habitatge digne a famílies mono-marentals, dones que
han sofert violències, dones que volen sortir de la prostitució, dones
migrades…

Reconèixer els drets de les persones grans
Pel que fa als drets de les persones grans, els Iai@flautes-Terrassa reivindiquen:
1. Dret a una vida i una mort digna. L’Ajuntament ha d’aconseguir tenir els suficients recursos o demandar aquests recursos a les corresponents administracions per fer front a les persones dependents.
L’ajuntament ha de defensar el Dret a l’Eutanàsia en bones condicions de seguretat i assistència. Els nostres governants ens han d’assegurar un final per a la vida també digna.
2. Dret a l’habitatge adequat. S’ha d’atendre la situació d’habitatge de la gent gran, ja sigui millorant i adaptant els seus habitatges habituals, ja sigui construint les residències públiques necessàries o bé
potenciant projectes de cohabitatges amb serveis compartits.
3. Dret a unes Pensions Dignes. L’Ajuntament ha de donar suport a les iniciatives per obtenir unes pensions dignes per tota la ciutadania, blindades en la Constitució i recollides en els pressupostos de
l’estat. Tant has cotitzat, tant et pertany. Això comporta haver de vetllar per una política de foment del treball efectiva a la nostra ciutat.
4. Renda Garantida. Vetllar per la l’aplicació amb totes les garanties de la Renda Mínima per les persones que ho necessiten.
5. Atenció integral a la gent gran. Creació de l’Oficina d’Atenció (finestreta única) a la Gent Gran.

www.malarrassa.cat
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t a les mesures socials més urgents

és desfavorits.

onal, economia social i solidària, participació i democràcia.

Habitatge: prou desnonaments i lloguer social
La greu problemàtica de l’accés a l’habitatge a la nostra ciutat és un dels principals focus d’atenció dels moviments socials. Per això, diversos col·lectius que
treballen en la defensa d’aquest dret bàsic, fan les seves principals propostes
per alleugerir aquest drama.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
1. Implementar de manera immediata el 30% d’habitatge protegit en nova
construcció i gran rehabilitació que es va aprovar en el Ple de la ciutat fa
mesos i que permetria augmentar l’habitatge de protecció oficial existent
en la ciutat.
2. Posar en marxa un sistema d’indicadors sobre l’estat del dret a l’habitatge
i sobre la resposta dels poders públics, que sigui públic i s’actualitzi com a
mínim anualment, en especial sobre la bombolla del lloguer i les situacions
de major vulnerabilitat en l’accés a l’habitatge.
3. Reactivar i accelerar la imposició de sancions per habitatges de propietat
bancària que estiguin buits i mal conservats, i estendre les mesures d’actuació a tot tipus de propietaris que incorrin en l’incompliment de la funció
social de l’habitatge, fomentant el lloguer social.
4. Crear noves unitats d’urgència especialitzades en l’aturada de desnonaments
i talls de subministres, amb recursos i personal propis, que treballin de forma preventiva combinant el treball social, legal als jutjats, la negociació amb
la propietat/companyies de subministres i la presència física en els desnonaments i la restitució dels subministres: garantint amb elles una aplicació
plena de la Llei 24/2015 i la fi dels desnonaments a la ciutat (i en especial
dels desnonaments oberts, amb menors o sense alternativa habitacional).
5. Realitzar una diagnosi específica i urgent sobre el problema del lloguer i
aplicar mesures contundents per a frenar la bombolla del lloguer a la ciutat, frenar els abusos als/les llogaters/eres (discriminació, assetjament, avals
abusius…) fent una veritable aposta per als lloguers assequibles i estables
com a forma d’accés a l’habitatge digne.

6. Pla de xoc i estructural de l’habitatge social que permeti arribar al 20% de
l’habitatge social a la ciutat, superant l’Objectiu de Solidaritat Urbana que
marca la Llei Catalana del Dret a l’Habitatge i el Pla Territorial de l’Habitatge per a 2030, i garantint que el 10% sigui de protecció oficial, de propietat pública i de lloguer o d’altres formes alternatives no especulatives, com
les cooperatives en cessió d’ús.
Sindicat de Llogateres
1. Reprendre l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge per a la ciutat, que es
fonamenti en una diagnosi detallada i amb bones dades de la situació de
l’habitatge a la ciutat, que realment integri les opinions i propostes de la
ciutadania, que clarament identifiqui les prioritats i d’on s’obtindran els recursos necessaris per tirar endavant les prioritats. Un Pla amb l’objectiu de
millorar la situació i no només de complir l’expedient.
2. Pressionar i treballar amb els agents de la propietat (API) per evitar situacions de racisme immobiliari. Multar aquelles API que estiguin discriminant
clarament a persones pel seu origen.
Colectivo Sin Vivienda
1. Que es parli amb els jutges, ja que aquests no poden ser tan parcials. S’han
de prendre les mesures urgents per aturar els desnonaments i trobar alternatives d’habitatge per a les famílies afectades.
2. Que es parli amb la Generalitat per tal que les famílies que es troben a Taula
d’Emergència Habitacional aconsegueixin el seu habitatge, ja!
3. Dedicar un percentatge de la totalitat d’habitatges al lloguer social per tal
d’ampliar el Pprc d’habitatge social.
4. Prendre mesures adequades per lluitar contra el racisme immobiliari
5. Comptadors socials d’aigua i llum per a totes les famílies en situació de vulnerabilitat.

Actuar contra les llistes d’espera i el col·lapse
al servei d’urgències
Aquests és l’argumentari i les reivindicacions per part de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa/Marea Blanca:
Malgrat no ser una competència municipal, entenem que sí és incumbència de la Corporació Municipal acabar amb la vulneració de
drets humans que significa el constant col·lapse dels serveis d’urgències i que els habitants de Terrassa rebin l’atenció sanitària que es mereixen, sense discriminacions respecte a la de la resta de Catalunya.
Les llistes d’espera són directament proporcionals al proveïment de les prestacions assistencials per entitats privades. A Terrassa, Mútua
té contractada amb la Generalitat la sanitat del 65% de la població, al mateix temps que té una privada (Aptima) que treu profit de les
enormes llistes d’espera de la pública que ella mateixa controla.
La PDSPT/Marea Blanca demana a la nova Corporació Municipal que es comprometi, des d’un primer moment, en la defensa de les
exigències que s’exposen tot seguit i que demani al CatSalut la intervenció de Mútua de Terrassa, per controlar l’assistència que dona a la
població que té assignada i l’ús que fa dels diners públics corresponents (la barreja de l’atenció pública amb la privada ha estat sempre un
colador de recursos cap a la privada).
Per tot això, exigeixen les següents prioiritats:
•
•
•
•
•
•

Visites al metge de capçalera en 48 hores.
Derivació als especialistes sense traves i en terminis raonables.
Creació d’un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària 24h 365 dies).
Creació d’un Centre d’Atenció a la Fibromiàlgia, SSC (Síndrome de Sensibilització Central) i Dolors crònics.
Reducció urgent de llistes d’espera com a mínim a nivell de Catalunya.
Revertir les retallades, prioritàriament Salut Mental, Rehabilitació i plantes d’hospitalització tancades, reforçant les plantilles sanitàries.

Un pla d’acció i de futur de les persones dependents
Demandes de la Comissió de Residències Públiques:
1. Obtenció i comunicat a la ciutadania de les dades concretes i actualitzades de com està la situació de les persones dependents a Terrassa
i també de dades sobre la situació de les persones amb problemes de salut mental a la comarca.
2. Que es faci un estudi de la situació de Residències a Terrassa i l’elaboració d’un pla d’acció i de futur per a la gent gran. Una política en
la qual es tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es busquin solucions de futur a curt i mig termini i que contempli altres
possibilitats alternatives a les residències, com ara el cohabitatge, habitatges tutelats, etc. El govern de la ciutat ha de donar suport i estar
al davant de donar solucions a les necessitats de la gent gran.
3. Que es faci realitat l’execució de les obres de remodelació i ampliació de la Residència Pública de Mossèn Homs i que aquestes noves
places estiguin disponibles immediatament tal com es va comprometre el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies del Govern de la
Generalitat de Catalunya a la seva última visita.
4. Que es reclami o en el seu cas es convingui amb la Generalitat la construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència
que té el projecte acabat i que el Parlament de Catalunya va instar al govern a que s’executés, per la gran necessitat que hi ha. També
el projecte i construcció d’una residència pública a Ca n’Anglada als horts de l’Avinguda de Barcelona que ja havien estat destinats per
aquesta finalitat.

Propostes de la Xarxa
d’Economia Solidària
Des de la XES Terrassa, i tal com marca el Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària aprovat fa tres
mesos a la ciutat, es demana al nou consistori:
1. Reconèixer l’ESS com un sector clau de l’economia
i la cohesió social i en la defensa dels drets socials i
econòmics dels veïns i veïnes de la ciutat.
2. Estendre l’aplicació de les clàusules socials de forma
més eficaç a tota la contractació pública, afavorint així
la presència de cooperatives locals en la prestació de
serveis del i la inserció laboral de persones en risc.
3. Impulsar l’equipament per a la promoció de l’Economia Social i Solidària, assenyalat com a prioritari per
les entitats participants al Consell d’Economia Social
i Solidària de Terrassa.
4. Promoure l’accés a d’altres béns de capital per facilitar
la capacitat de l’Economia Social i Solidària de satisfer necessitats bàsiques, com per exemple cedint l’ús
de solars per facilitar projectes de cohabitatge.
5. Donar suport a la difusió i la promoció de l’ESS facilitant intervencions educatives en els centres d’ensenyament per estendre els seus principis i valors des
d’una perspectiva pedagògica que transmeti el comerç
just, el consum responsable, les finances ètiques, l’economia comunitària i l’emprenedoria socials als infants
i joves de la ciutat.

Diversitat funcional
i accessibilitat
Des de l’entitat Prou Barreres, es demana adaptar
totes les informacions de l’Ajuntament perquè siguin accessibles per al conjunt de la ciutadania, elaborant materials en braille, subtítols, audiodescripció i intèrprets de
llengua, si s’escau, sempre sota els criteris de lectura fàcil
i llenguatge entenedor, defensant el dret a la informació
per a tothom.
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Zona Portal de Sant Roc i Vapor Gran:
nova reordenació del trànsit
Per tal de millorar la circulació, alguns carrers de la zona del Portal de Sant Roc i el Vapor Gran canvien de sentit i
es creen nous itineraris per accedir als pàrquings.
Lor CARRERS QUE CANVIEN DE SENTIT
em RUTES D’ACCÉS ALS PÀRQUINGS

l

òfo

RUTES D’ACCÉS PER A TRANSPORTS I SERVEIS

ist
t Cr

San

el
Miqu

legi

Doctor Cabanes

RUTA ENTRADA
Doctor Cabanes
Col·legi

 Portal de Sant Roc
TALL TOTAL
 Carrer del Doctor Cabanes
Doble sentit entre el carrer de la Cisterna i la
Rambla d’Ègara, facilitant l’accés cap al nord
de la ciutat
 Carrer de Miquel Vives
Canvia de sentit entre els carrers de la Igualtat
i de Sant Nebridi.
 Carrer de Vinyals
Tancament del carrer entre el Portal de
Sant Roc i de Doctor Cabanes

nt

Vall

RUTA
SORTIDA
Església
Portal Nou
Baldrich

P

• Pàrquing Portal de Sant Roc
TANCAT
• Accés Pàrquing Plaça Vella
Per Doctor Cabanes

Nou
Col·

PLAÇA DEL
PROGRÉS

PORTAL DE
SANT ROC
TANCAT

PLAÇA
VELLA

Po

RAVAL

Vives

NOUS ACCESSOS
ALS PÀRQUINGS

n

ria

a
nt M

Sa

A PARTIR DEL 3 DE
SETEMBRE
 Carrer del Vall
Canvia de sentit:
- En direcció al Portal Nou entre els carrers
del Col·legi i de la Rutlla
-En sentit Rambla entre el carrers del Col·legi
i el carrer de la Cisterna
 Carrer del Col·legi
Canvia de sentit entre els carrers del Doctor
Cabanes i del Vall. La resta de carrer continua
en el mateix sentit per donar accés a la
carretera de Montcada

 Carrer de la Cisterna
Tancament del carrer entre el carrer
d’Iscle Soler i Portal de Sant Roc

 Portal Nou
Canvia de sentit entre els carrers de la Rutlla
i de Baldrich en direcció al carrer
de Sant Quirze

 Carrer de Sant Marian
Canvi de sentit en direcció a la plaça Nova
entre el carrers de Topete i de Baldrich

 Carrer de Sant Cristòfol
Canvi de sentit entre els carrers de Sant Pau
i de Garcia Humet per facilitar l’accés a
l’aparcament del Passeig

• Accés Pàrquing Raval
Per la Rambla en sentit nord
. Accés Pàrquing Pl. Progrés
Per la ruta habitual

NOUS
ACCESSOS
PER A TRANSPORTS I
SERVEIS
Accés al centre
• Per la Rambla, a través
del carrer del Doctor Cabanes i
del carrer del Col·legi
Sortida del centre
• Pel carrer de l’Església,
carrer del Portal Nou i de Baldrich

Més informació a
www.terrassa.cat/transit
ajterrassa ·

@ajterrassa

www.malarrassa.cat
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>El
> Club de Tennis Taula Els Amics de Terrassa estrenarà noves instal·lacions

Comença una nota etapa per al CCT Els Amics
Amics ja va gaudir d’una altra incorporació de gran importància, la de
Ramon Mampel, un jugador terrassenc que va debutar amb 13 anys a la
divisió d’honor, la màxima categoria
estatal, i que al llarg de la seva trajectòria ha guanyat diversos campionats
i subcampionats en les categories infantil, juvenil, sub -21 i absoluta. A
més, des de 2011 és seleccionador
de l’equip espanyol de tennis taula
de persones amb discapacitat física
i, des de 2013, seleccionador de les
categories inferiors femenines de la
federació espanyola, coordinador
del tennis de taula del Comitè Paralímpic Espanyol i entrenador en cap
del grup de tennis taula del CAR de
Sant Cugat.
La propera obertura d’un local
cedit per l’Ajuntament de
Terrassa a la zona del Pla del
Bon Aire permetrà realitzar
entrenaments i partits amb
condicions òptimes.

▪▪ Noves instal·lacions del Club de Tennis Taula Els Amics, al Pla del Bon Aire.

Jordi F. Fernández

E

l tennis de taula viu els darrers
anys una gran embranzida a
la nostra ciutat —gràcies a la
tasca del CTT Els Amics Terrassa,
una entitat fundada el 2001 i presidida des d’aquell any per Francesc Gibert— fins al punt de fer pensar que
hi ha la possibilitat de retornar d’aquí
a poc a les èpoques daurades que es
van viure a les dues últimes dècades
del segle passat.
El CTT Els Amics disposa a hores
d’ara de 10 equips federats a les categories sènior i veterans, 9 de masculins i un de femení, i 3 d’ells juguen a
categories nacionals i 7 ho fan a les
territorials. També hi ha 4 equips en
categories per a altres edats. Això suposa en total un centenar de jugadors
i jugadores amb fitxa federativa, però
juntament amb els equips esmentats
el club compta en el seu entorn amb
un col·lectiu de persones que també
entrenen amb regularitat , però sense
competir oficialment; entre ells cal
destacar els 22 integrants dels equips
anomenats familiarment com a «micropings», nois i noies d’entre 6 i 11
anys que ja participen en alguns tornejos específics, els corresponents al
programa Generació TT organitzat
per la Federació Catalana de Tennis
Taula.
La voluntat del CTT Els Amics
és convertir-se en un equip de l’elit
palística estatal, però d’una manera compatible amb la voluntat de la
seva directiva de ser un club inclusiu,
on tothom es trobi a gust, des dels

jugadors consagrats fins als practicants de vocació tardana, passant
per les joves promeses i els veterans.
En aquest sentit, no és gens estrany
que l’entitat sigui una de les principals promotores de PPxTT, «ping
pong per tothom», un programa de
la Federació Catalana de Tennis de
Taula que permet que, amb la periodicitat que més li convingui, tothom
pugui participar en tornejos d’aquest
esport: petits, grans, novells, experts,
federats, no federats, gent gran, persones discapacitades…
La propera obertura d’un local
cedit per l’Ajuntament de Terrassa
a la zona del Pla del Bon Aire, que
permetrà realitzar entrenaments i
partits amb condicions òptimes, serà
sens dubte un element de gran importància per projectar cap endavant
una entitat que ara mateix no deixa
d’integrar noves persones associades,
però a la qual li mancava l’estabilitat
que proporciona disposar d’unes instal·lacions pròpies.
L’espai facilitat per l’Ajuntament
té més de mil metres quadrats: setcents a la planta baixa, que ja seran
utilitzables el gener de 2020, i trescents en un altell que s’adequarà en
una segona fase.
El nou equipament tindrà capacitat
per a la instal·lació fixa d’una vintena
de taules de joc per a entrenaments
i de 7 àrees de joc amb les dimensions normatives corresponents quan
es tracti de jugar competicions en
lligues estatals.
L’estructura tècnica del CTT Els
Amics també comptarà amb un

▪▪ D’esquerra a dreta: Albert Regincós, Ramon Mampel i Marc Clotet, del CTT
Els Amics.

reforç que complementarà l’actual
figura del director tècnic, exercida
per Albert Regincós, amb la incorporació com a entrenador de Marc
Clotet, una de les grans figures del
tennis de taula sorgides de la nostra
ciutat, encara en actiu com a jugador
a la màxima categoria estatal i alhora
un tècnic de reconegut prestigi.
La temporada passada el CTT Els

La voluntat del CTT Els Amics
és convertir-se en un equip
de l’elit palística estatal, però
d’una manera compatible amb
la voluntat de la seva directiva
de ser un club inclusiu, on
tothom es trobi a gust.

Una altra mostra de la vitalitat
actual del món del tennis de taula
terrassenc és el naixement recent
d’un blog (https://tennistaulaterrassa.blogspot.com/) dedicat a la
recerca de la història local d’aquest
esport des de les seves primeres
manifestacions fa prop d’un segle
fins al passat més immediat. A
més de recordar amb una abundant documentació gràfica els participants i guanyadors de les convocatòries del Trofeu Casas-Riera
(a la dècada de 1950) i del Trofeu
Casas-Lamolla (1965-85), també
aporta informació sobre les plantilles senceres de l’EPIC durant
diverses temporades i dades generals sobre altres entitats com l’Optimista Club, la Colla Tabola, el
Juvenil Club i el Cactos PP Club,
per exemple; les seccions específiques d’aquest esport en entitats
com l’Atlètic Terrassa Hockey
Club i el Centre Social Catòlic; i
els tornejos que se celebraven habitualment a l’empresa Talleres
Agut a les dècades de 1950 i 1960.
I, per descomptat, els currículums
dels jugadors locals més destacats
de diferents èpoques. Uns altres
documents interessants que aporta
el blog —i que sobrepassen l’àmbit
local— són les reproduccions dels
quatre primers articles que tracten
sobre tennis de taula publicats a la
premsa de l’estat entre 1901 i 1904.
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>El
> jove historiador terrassenc Bernant Pizà publica La Transició a Terrassa

“A la ciutat hi ha una tradició negociadora”
Pep Valenzuela

A

poc a poc, nous estudis i
publicacions van deixant i
recuperant testimoni de la
història recent de la ciutat, un treball
al qual la Fundació Torre del Palau hi
dedica un gran esforç que mai s’agrairà prou. Recentment, ha publicat el
llibre La Transició a Terrassa (19751979), un treball realitzat pel jove
historiador terrassenc Bernat Pizà
(1991).
La mort del dictador Franco marca
una fita en la història del país. La reacció dels sectors del poder, per una
banda, i dels moviments d’oposició
creixent, per l’altra, són el focus d’estudi d’en Pizà, amb una perspectiva
que arrenca amb la configuració de la
ciutat a partir de les riuades. Els efectes devastadors d’aquestes, explica
en Bernat en entrevista amb Malarrassa, empenyen la protestes i «comporten un enfortiment del moviment
veïnal que, entre altres coses, possibilita les candidatures antifranquistes,
les primeres en tot l’Estat espanyol, a
les eleccions municipals del Règim»,
aprofitant l’escletxa del dit «tercio familiar», pel qual els caps de família
podien votar en l’elecció d’una tercera
part del ple municipal, i aconseguint
representació el 1967 i el 1973.
A La Transició a Terrassa trobareu
una configuració de tots els partits
a partir de la mort del Franco, dels
regidors que hi havia a l’ajuntament,
«d’on venien, com, per què i per qui
havien estat escollits». Es pot veure
l’evolució dins l’Ajuntament des del
franquisme més dur cap a la tecnocràcia que va guanyant terreny en els
anys 60; i se centra en els dos últims
alcaldes franquistes, fins a arribar a
les eleccions democràtiques del 1979
i primeres passes, «analitzar els anys
d’alcaldia del Royes ja seria una cosa
molt diferent».

▪▪ Bernat Pizà durant l’entrevista amb Malarrassa

No és aquest el primer treball sobre aquests anys. En Pizà cita el
voluminós Memòria de la lluita
antifranquista a Terrassa, de Manel Màrquez, Lourdes Plans i José
Luis Lacueva, i els treballs de Xavi
Marcet. «Tot i les moltes planes que
li dedica en Màrquez, no hi havia
res centrat en el procés polític de la
Transició», explica.
Durant la Transició, afirma en
Bernat, que a més d’historiador és
militant i dirigent local d’ERC, «la
gent comença a perdre la por i s’organitza», forçant l’Ajuntament a
«oferir una via negociadora a aquest
moviment de base organitzat». Amb
l’últim alcalde franquista, Domènec
Jofresa, també «hi ha un altre tarannà», afegeix, «més obert al diàleg i
negociador, i possibilita que la transició a Terrassa se saldés sense grans

PV

aldarulls».
Aquí destaca, per exemple, la Carta
de Terrassa, «que va ser una mena de
pacte de la Moncloa a nivell local»,
amb el mateix ajuntament, els partits (menys els 3 grups socialistes),
sindicats i patronals, tot fent propostes contra el creixent atur a la ciutat.
Això, perquè la Transició coincideix
amb la gran crisi del tèxtil en el context de la gran crisi econòmica mundial dels anys 70. La Carta, per cert
«sorgida de l’àmbit sindical i entomada per en Jofresa», fa una mena de
«memorial de greuges», i fou enviada
al govern central, amb propostes de
solució. A Madrid, però, no en van
fer cas.
De totes maneres, aquest fet indica
quelcom «característic» de Terrassa,
«una cultura diríem que pactista o
negociadora i proactiva, mentre que

a altres ciutats no es fa res i s’arribà
al 79 amb la maquinària municipal
mínima, a veure què passa».
Els grups socialistes, explica en
Pizà, no van signar per «diferenciar-se dels comunistes». Perquè a la
mort de Franco «els socialistes eren
4 gats, això ho diu el mateix Royes».
Així doncs, necessitaven fer-se veure i marcar perfil propi. Segur que
aquest no va ser l’únic motiu, però la
veritat és que els va anar prou bé.
Destaca l’historiador el fet que les
eleccions municipals fossin les últimes a celebrar-se en el procés de la
Transició, quan s’havia aprovat la
Constitució, restaurada la Generalitat i fet dues eleccions al Congrés.
«El govern central sabia el poder
que podien arribar a tenir les ciutats.
Cal recordar, per exemple, com la II
República fou proclamada després
d’una victòria a eleccions municipals», i certament, les possibilitats
d’una aclaparadora victòria de l’esquerra era real, com es va demostrar.
De manera que les municipals
es van convocar quan ja tot estava
bastant ben lligat, «atado y bien
atado, per dir-ho com sentencià el
Caudillo».
Molt interessant també el fet que
el PSUC, que havia estat el gran
partit de la lluita antifranquista,
es quedés a poc més de 100 vots
de guanyar l’alcaldia. Segons en
Bernat Pizà, llavors ja feien mal
les «divisions i baralles internes»,
ja era dura la lluita entre «eurocomunistes i prosoviètics» que poc
després portaria a la divisió i el naixement del PCC. D’altra banda, es
van presentar altres llistes autoproclamades comunistes.
En tot cas, considera en Pizà, «el
discurs dels comunistes acaba sent
poc clar i, en canvi, els socialistes
potser sí que encertaven més, parlo
a nivell estatal, una línia ideològica

La Transició a Terrassa (1975 - 1979)
Crisi municipal i mobilització
ciutadana
Bernat Pizà i Castella
Fundació Torre del Palau
Ref. 9788494843792

més coherent i realista, amb líders
més joves i carismàtics».
En l’àmbit municipal, arreu, els
canvis democràtics són evidents.
«Es comença a fer les coses d’una
altra manera, la ciutat havia acumulat molts dèficits, i es comença
a planificar la ciutat pensant en
interessos ciutadans, i el canvi és
innegable a partir dels 80, la ciutat
ha canviat molt» conclou el jove
historiador.
Entre les coses que van canviar,
afegeix, «l’eix central dels negocis
de la burgesia local, amb la crisi del
tèxtil i la migració cap a l’immobiliari i de la construcció; als anys
90 la ciutat de les xemeneies havia
esdevingut la ciutat de les grues».

El Violeta, repressió franquista contra l’homosexualitat
Redacció

S

El violeta [Cómic]
Juan Sepúlveda / Antonio Mercero
/ Marina Cochet
Editorial Drakul, Colección Likantro, 16. Madrid 2018
104 págs. Rústica Il. Color 25x17 cm
ISBN 9788494589775

ón molts els anys i més, molts
més, els crims comesos pel
franquisme (guerra civil i dictadura). Han estat temps de silenci i
por. La recuperació de la memòria es
fa a poc a poc, no pot ser d’altra manera, i encara caldrà temps per acabar
de delimitar l’extensió total, almenys
pel que fa a les xifres i estadístiques;
perquè l’altra part, tant o més important, del dolor de les víctimes directes i
indirectes difícilment es pot recuperar
o mesurar, quan no és ja directament
impossible.
En el relat d’aquesta memòria hi ha
també el de les persones homosexuals
i amb altres identitats o orientacions
de gènere o sexual. Publicat a finals del
2018 per l’editorial Drakul, el còmic El
Violeta fa viure l’experiència de la repressió franquista, any 1955, en la història fictícia, però basada en fets reals,
de Bruno, un jove valencià de 18 anys
detingut per la policia en un cinema,
sota l’empara de la coneguda Ley de
Peligrosidad Social.
El llibre va ser presentar el 26 de
juny a la Biblioteca Central de Terrassa, per un dels autors, en Juan Sepúlveda (guionista junt amb Antonio
Santos, il·lustrat per Marina Cochet),
acompanyat per en Lluís Rambla, del

col·lectiu LGTB-Terrassa, i la regidora
de l’àrea LGTBIQ, Jennifer Ramírez.
El fil d’aquesta història fou molt inspirat per l’experiència d’Antonio Ruiz,
detingut amb 17 anys, violat, empresonat tres mesos a Badajoz i desterrat
un any a Dènia, avui amb 61 anys i
president de l’Associació d’ExPresos
Socials, explica el mateix Ruiz en una
entrevista publicada a eldiario.es el 28
de juny passat, per Lucas Marco.
Ruiz, publica el mitjà, afirma que la
policia franquista «feia batudes totes
les nits en els ambients que freqüentaven els homosexuals». «Era un ambient molt gris i fosc, sempre ens protegíem els uns als altres i ens posàvem
malnoms, mai ens dèiem pel nostre
nom, era un ambient molt negre i tètric», afegeix.
Més enllà de la història personal
d’Antonio Ruiz, en el còmic, que ja va
per la segona edició, apareixen altres
qüestions, com el paper de l’Església,
els tempestuosos matrimonis de conveniència o el camp de concentració
per a homosexuals de Tefía que les
autoritats franquistes van muntar a
Fuerteventura entre els anys 1954 i
1966, un dels 296 que hi hagué durant la dictadura a Espanya, segons els
càlculs del periodista Carlos Hernández de Miguel, autor de Los campos de
concentración de Franco (Ediciones B,

▪▪ Juan Sepúlveda, Jennifer Ramírez i Lluís Rambla

2019), cita en Lucas Marco a eldiario.
es.
El règim franquista reformà la Ley
de vagos y maleantes el 1954 per a
incloure-hi els homosexuals i el 1970
va aprovar la Llei de perillositat i rehabilitació social, que va endurir la
repressió contra el col·lectiu LGTBI,
informa en Marco, tot afegint que el
1976 hi havia 698 homes empresonats per “perillositat”; fins al 1978 no
es va eliminar l’homosexualitat de la

PREMSA AJUNTAMENT

llista dels delictes perseguits per la
llei del 1970, una norma legal que
no es va derogar oficialment fins a
la reforma del Codi Penal del 1995.
“Encara estem fitxats en el sistema
informàtic de la policia”, denuncia
Ruiz en l’entrevista. Ho sap bé perquè va ser «el primer represaliat per
la seua condició d’homosexual que
va tindre accés al seu expedient i que
va ser indemnitzat pel calvari que va
patir», cita eldiario.es.
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>Nou
>
llibre de JM Calvo: aragonesos i terrassencs deportats a camps nazis

Deportades terrassenques a Mauthausen

Juan M. Calvo
Edita: Gobierno de Aragon y
Amical de Mauthausen y otros
campos, juny 2019
ISBN: 97884097654
P. V.

«L

’Estat espanyol ha de demanar perdó institucional
i fer un reconeixement
oficial de les víctimes i la seva lluita per
la llibertat», sentencià en Juan Manuel
Calvo* preguntat pel públic assistent
a la presentació del seu llibre Dentro
de poco os podré abrazar. Supervivientes
aragoneses de los campos nazis** (Celán,
2019), el passat 16 de juliol a l’Arxiu
Tobella.
«L’Estat n’és responsable per partida
doble», afegí durant la trobada. Primer,
per la «complicitat de la Dictadura amb
el règim nazi encapçalat per Hitler»;
segon, perquè «la Transició política de
la Dictadura a la democràcia es va fer
sobre l’oblit del conjunt de les víctimes».
«Dol que no hi hagi ni un simple registre civil de les defuncions», declarà.
I afegí: «encara molts ajuntaments no
volen fer homenatges», tot deplorant
i demanant, «i amb les víctimes de les
cunetes què?!!».
En tot cas, «el més urgent, ara mateix, és la creació d’un banc de proves
d’ADN de familiars de les víctimes de
la Guerra i la repressió de la Dictadura
que permeti conservar les dades biològiques i permeti el reconeixement dels
cossos que es vagin trobant, perquè el
temps se’ns escapa», afirmà.
En Calvo recupera en el seu llibre les
«identitats personals» d’onze de les més
de 9.000 espanyoles que van patir la deportació a camps nazis (Mauthausen,

Buchenwald, Ravensbrück i Aurigny)
i que es compten entre les 2.500 que
hi van sobreviure, en aquest cas totes
nascudes a pobles d’Aragó, entre elles en
José Saura Ribera que va viure a Terrassa, ciutat de residència també d’en Calvo, aragonès d’Ejulve (Teruel).
El títol del llibre, informà la Laura
Hernàndez, periodista del Diari de Terrassa, que va conduir la presentació al
costat d’Aleix Pons i Coll, president de
l’Arxiu Tobella, va ser tret de la carta que
escrigué en Dàmaso Ibarz a la seva família des del camp de Mauthausen uns
dies després de l’alliberament: Aquest
«Dentro de muy poco os podré abrazar» resumeix la situació contradictòria
dels supervivents, explicà en Calvo, que,
un cop alliberats, romangueren sense
saber on anar, materialitzant-se així autènticament el significat de la seva condició d’«apàtrides», amb la qual havien
estat deportats i marcats a Mauthausen.
Una trobada familiar, emfasitzà l’autor, que es veia molt propera i que era
molt esperada després de les llargues
temporades de silencis d’ençà de l’úl▪▪ Presos espanyols reben les forces dels USA en l’alliberament de Mauthausen, el 5 maig 1945
tim comiat, però que va haver d’esperar
durant anys. En nombroses ocasions, el
retorn a Espanya fou impossible i «la re- concretament i visible, l’increment del gies, temps i atenció, tot posant rostre i deportades, destacà l’autor del llibre, és
cuperació dels afectes familiars va haver nombre de persones represaliades, pre- identitats a un munt de xifres que a la el fet de «no haver abandonat mai els
d’ajornar-se per anys, fins i tot dècades, o ses i exiliades.
fi poden resultar fredes, tot i la gravetat camps», viure en silenci i anonimat,
«Per això és important la memò- dels fets que posen en evidència. «Per tenir por a les nits, d’arrossegar sempre
no va poder tenir lloc».
ria històrica», emfasitzà en Domènec això és tan important la feina d’en Cal- el trauma, «com recuperar la vida quoSegueix la lluita per les llibertats i la Martínez en la salutació en nom de vo», subratllà la Laura Hernàndez en tidiana després dels camps nazis i patint
l’Espai Memòria i dels Valors Demo- la presentació de l’autor, professor de el franquisme?», etzibà, «algunes no van
dignitat
explicar mai l’experiència, o ho feren de
Tot i «l’alegria i orgull» d’acollir la cràtics de Terrassa, entitat de la qual en secundària i historiador.
«Darrere de cada xifra hi ha una per- molt grans, generalment als nets, no als
presentació del llibre a la sala d’actes forma part l’Amical de Mauthausen de
de l’Arxiu Tobella, declarà el president la qual l’autor del llibre és membre de la sona, una família i amistats», digué en fills».
Juan Manuel tot estirant del fil que aiDe les que han mort a Espanya, la made l’entitat, l’Aleix Pons, cal avui estar junta.
Doncs sí, en defensa de la memòria xecà la Laura, «i vull recuperar les iden- joria ho han fet «en l’anonimat total».
alerta davant la situació que viu el país.
«Estem anant molt enrere», afirmà en al recull i recomposició de la qual en titats de les persones», de les aragoneses, «Caldria fer-los un reconeixement, alPons, en referència a la repressió que Calvo dedica esforços ingents, «possi- més de 1.000, que foren deportades a menys com el que se’ls dóna a França».
*Juan Manuel Calvo Gascón és mesel país ha viscut els darrers anys i, molt blement la major part de les seves ener- camps nazis, algunes de les quals vivien
a Catalunya (Barcelona, Berguedà, Ter- tre, historiador i membre de la junta
rassa i altres ciutats).
de l’Amical de Mauthausen, on desenLa xifra de terrassenques deportades volupa tasques d’investigació i divulestaria entorn de les 60, afirmà en Cal- gació. Nascut a Ejulve (Teruel), viu a
vo. Ell ha investigat el recorregut d’en Catalunya des de 1970 i a Terrassa des
Josep Saura. Deportat, va sobreviure i de 1984. Estudiós de la història, ha tretornà a Terrassa, on treballà en el tèxtil ballat en la recuperació de documents,
i visqué de forma «anònima», explicà correus i testimonis dels exiliats repul’historiador, «en realitat, va viure una blicans i avui és un expert en la història
mena d’exili interior». En Calvo no ha dels deportats aragonesos als camps de
pogut localitzar la família a Terrassa, concentració nazis.
«potser amb el llibre podem fer con**Dentro de poco os podré abrazar és la
tacte». L’autor comentà també altres
casos, fent esment especial al de dones segona entrega d’Itinerarios e identidades.
com Elisa Ruiz, Alfonsina Bueno i Elisa Republicanos aragoneses deportados a los
campos nazis, publicat pel Govern d’Aragó
Garrido.
▪▪ Laura Hernández, JM Calvo i Aleix Pons
PV
Un tret molt comú entre les persones el 2011.

Espanya, segon país del món en xifres absolutes de desapareguts
Pep Valenzuela

El passat 27 d’agost moria na Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va morir a França, Tolosa de Llenguadoc. “Van ser dones que van lluitar pels
seus ideals, però Espanya no les ha honorat mai perquè se les va
silenciar durant 40 anys de dictadura i se les va oblidar durant 40
anys de democràcia”, recordà la historiadora Montse Armengou
en l’acte d’homenatge que, tot just un mes abans, li retien a la Vall
Fosca, Pallars Jussà. Grangé era filla d’Espui. A França fa molt
temps que havia rebut destacades condecoracions, com la Legió
d’Honor i la Medalla de la Resistència.
En aquest mateix mes d’agost, el butlletí oficial de l’Estat espanyol (BOE) publicava la llista de les 4.427 víctimes espanyoles mortes al camp de concentració i extermini nazi Mauthausen-Gusen. Via aquest tràmit les víctimes poden ser reconegudes
com a mortes en el Registre Civil Central. Els certificats de defunció van ser enviats a principis de la dècada dels anys 50 pel govern francès a l’espanyol però havien estat arxivades sense informar les famílies. Historiadors de la Universitat Complutense de
Madrid, encarregats de recopilar aquestes dades, han comprovat
que encara hi ha altres 695 víctimes mortes en aquests camps.

Essent responsabilitat directa del règim nazi alemany, aquests
crims són continuació del criminal projecte d’extermini que inicià la sublevació contra la II República espanyola amb l’objectiu
públic i declarat pel considerat director del cop, el general Emilio
Mola, de:“eliminar sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no
piensen como nosotros”.
Amb dades de principis d’aquest any, a l’Estat espanyol s’han
exhumat les restes de 9.000 víctimes de la Guerra Civil i el franquisme durant els darrers 19 anys. Entitats que treballen i es mobilitzen per restablir la memòria i fer justícia insten el govern espanyol a formalitzar un pla urgent per a recuperar fins a 25.000
altres cossos de víctimes en els cinc anys vinents.
Aquestes són, tot plegat, només algunes dades del genocidi
perpetrat a l’Estat espanyol des del citat cop militar i pel qual
ningú ha estat jutjat ni, menys, condemnat fins ara, més aviat al
contrari. El pacte de la Transició establí l’amnistia de qualsevol
responsabilitat i l’oblit. De manera que, el 1979, el Regne d’Espanya ratificava el Conveni Europeu de Drets Humans, que
estableix l’obligació d’emprendre investigació «oficial efectiva
i independent» en els casos de desaparició dels quals es tingui
notícia. Tanmateix, fins avui encara es desconeix el parador de
diverses desenes de milers de víctimes de la guerra i de la Dicta-

dura posterior.
D’acord amb fonts diverses, també oficials, hi hauria encara
almenys 143.353 persones desaparegudes i/o en fosses. L’Estat
espanyol es col·loca així com el segon país del món en xifres absolutes de desapareguts, tan sols superades pel règim de Pol Pot
a Cambodja.
AlejandroRuiz-Huerta, l’últim supervivent de la matança
d’Atocha, perpetrada per l’extrema dreta l’any 1977, afirmava en
la inauguració d’una placa commemorativa a la seu de CCOO
de Terrassa: «La memòria històrica flaqueja a Espanya mentre la
dreta juga a acceptar el que diu l’extrema dreta paralitzant processos polítics. Cal treballar-hi en contra recordant-la. Des del
final de la Guerra Civil hi ha hagut una desigualtat total entre
vencedors i vençuts. Els vencedors van ser reconeguts i indemnitzats arreu. Els vençuts, no. Encara hi ha por.»
Així estan les coses en aquest país. De manera que és fonamental, necessari i urgent el treball d’investigació i activisme en defensa de la memòria, i en aquest moment cal destacar la tasca d’en
Juan Manuel Calvo, membre de la junta de l’Amical de Mauthausen i de l’Espai Memòria a Terrassa, que publicà just abans
de l’estiu el llibre Dentro de poco os podré abrazar. Supervivientes
aragoneses de los campos nazis (Celán, 2019).
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Qui vol el fi vol els mitjans,
d’Antonio Gramsci

Qui vol el fi, vol els mitjans
Jacobinisme i boltxevisme
(1917-1926)
Antonio Gramsci
Traducció: Joan Tafalla
i Mercè Tafalla
Col·lecció: Tigre de Paper
Col·lecció: Urpes
ISBN: 978-84-16855-37-7
352 pàgines, 16 €
Publicat: febrer 2019
Dimensions: 14,5 x 22,5 cm
Format: Rústica amb solapes

Redacció

A

questa antologia pretén
aglutinar el pensament de
Gramsci al voltant d’un seguit de textos escrits entre 1917 i
1926, amb un estudi introductori
d’en Joan Tafalla, que apropa al públic català el pensament del revolucionari sard. A partir d’aquests textos
hom percep l’evolució de l’entusiasme inicial a la maduresa de la realitat
però sempre mantenint la coherència
en defensa de la revolució.
En Joan Tafalla (Barcelona, 1953)
és militant comunista. Va ingressar
al PSUC la primavera del 1971. El
1982 va participar de la fundació del
PCC. És doctor en Història per la
UAB, amb un treball sobre la Revolució Francesa. Especialista en
Gramsci, és també autor de nombrosos articles i ponències sobre democràcia, socialisme, revolució russa, i
pensament marxista. Va ser un dels
fundadors de l’associació Espai Marx
i en va ser membre actiu durant més
de 15 anys.
Amic de Malarrassa, en Tafalla respon així a les preguntes de la redacció
sobre aquest llibre:
• Per què publicar ara aquests textos
del pensador i dirigent comunista?
El primer objectiu és publicar
Gramsci en català. Des dels anys
60 en què Jordi Solé Tura va publicar diverses antologies temàtiques
dels Quaderns (Quaderns de la presó,
considerada l’obra clau de Gramsci,
Cultura i literatura i El Príncep modern, 1968), i el 1983 quan l’editorial
Laia va publicar la traducció de Jordi
Moners d’El materialisme històric i la
filosofia de Croce, només podem ressenyar una publicació de Gramsci en
català: Cartes des de la presó / Cartes
a Tatiana Schucht, a part de l’antologia de contes escrits per als seus fills,
L’arbre dels eriçons, o els sis textos publicats a l’arxiu digital marxista MIA.
Poca cosa. Necessitem més publicacions de Gramsci.
• Amb aquest llibre serà suficient?
Aquesta és la primera d’una sèrie
de publicacions de Gramsci en català. Serà seguida per la traducció
de La qüestió meridional (1926). Un

text clau per entendre quin rol juga
el desenvolupament desigual en la
construcció d’un estat-nació modern com fou l’italià. També estem
traduint els Quaderns de Presó (QP)
25 i 27, on podrem observar com
Gramsci entenia que calia estudiar la
realitat d’allò que anomenava classes
subalternes i, partint del seu sentit
comú, contribuir a la seva conversió
en classe dirigent.
Lluny de la raó populista, Gramsci
no considera el poble i el seu sentit
comú com a quelcom oposat a les
elits en la simple dicotomia dalt/
baix que fan els populistes. Al contrari, el veu com un conjunt complex
de grups socials travessat de contradiccions, que per superar el capitalisme cal que s’elevi de l’estadi econòmic
corporatiu a l’estadi ètic-polític a partir d’una reforma intel·lectual i moral.
És a dir, el poble per a deixar de ser
subaltern cal que s’elevi a subjecte
històric nacional/popular. Un instrument essencial per a això serà el
partit. Al partit hi dedicarà una gran
atenció en els QP denominant-lo «El
Príncep Modern». En aquest llibre
hi podreu trobar escrits referents a
la construcció del PCI anteriors a
1926, sense els quals no es pot comprendre els apartats que hi dedicarà
en els Quaderns.
Finalment, durant l’any 2020 sortirà la segona part de l’actual antologia
amb els escrits entre 1926 i 1935.

Primera d’una sèrie
de publicacions
de Gramsci en
català, aquesta serà
seguida per La
qüestió meridional
(1926), i els
Quaderns de Presó.
• Què més trobarem en aquests textos? Al Gramsci eurocomunista,
potser?
El segon objectiu del llibre ha estat restituir un Gramsci traductor/

aplicador de Lenin a Occident. Les
lectures gramscianes de l’època de
l’eurocomunisme ens donaven un
Gramsci com a superació/substitució de Lenin. Era més una operació
política que un respecte a l’obra del
comunista sard. En l’actualitat, l’errejonisme ha usat i abusat de Gramsci
o, millor dit, de la lectura posmarxista de Laclau i Mouffe de Gramsci.
Ara que la hipòtesi populista està en
el moment més baix de la seva paràbola potser ha arribat el moment
que es llegeixi Gramsci directament.
Sense filtres.
Volem restablir amb documents la
veritable relació entre ambdós pensadors i lluitadors comunistes. Especial
atenció es presta a la qüestió de l’hegemonia i a la qüestió de la traducció de l’experiència russa a Occident.
També a la peculiar lectura i aplicació que Gramsci va efectuar respecte
dels acords de la Internacional Comunista en relació a la construcció
del partit i a la construcció d’una política de front únic que superés l’estretor sectària i obrerista, d’Amadeo
Bordiga en el cas italà. També es fa
una especial atenció a la qüestió de
la Nova Política Econòmica (NEP)
en la que proporciono una selecció
de textos que permeten restablir el
context global de la importantíssima
correspondència entre Gramsci i Togliatti de la tardor de 1926, pocs dies
abans que fos detingut.
• Hi trobarem quelcom específicament interessant per Catalunya?
Gramsci partia d’un anti-jacobinisme procedent de Croce i de Sorel. Començà a corregir aquestes
posicions quan conegué i traduí per
a el periòdic torinès l’Ordine Nuovo
el fulletó escrit pel gran historiador
francès Albert Mathiez Jacobins i
bolxevics. Com se sap, Gramsci elaborà la qüestió del jacobinisme en
els Quaderns. A Catalunya aquesta
qüestió és important perquè tothom sap l’ús abusiu i mentider que
fa el nacionalisme conservador de
l’expressió “jacobinisme”, que infecta
fins i tot l’esquerra que sol identificar
jacobinisme amb centralisme. Exemples: “Borrell és un jacobí” o “el jacobinisme de Franco”. Els interessats
podreu trobar en aquest llibre textos
del Gramsci juvenil sobre aquesta
qüestió.
• Molta matèria en aquest llibre!
No menys important, hi podreu
trobar textos per valorar la relació
entre Gramsci i Marx. La crítica
de Gramsci al marxisme determinista, positivista i evolucionista de
la Segona Internacional. Sobre tot
La revolució contra El capital, però
també d’altres com L’última traïció,
El nostre Marx o Utopia, entre d’altres. Gramsci no abandonà mai la
crítica del marxisme economicista,
considerà que els factors culturals,
intel·lectuals i morals juguen un rol
decisiu en la societat i en la història
i considerava que la primera tasca dels comunistes és atendre a la
necessitat de la construcció d’una
voluntat col·lectiva. Els QP són un
punt culminant d’aquesta proposta. El lector trobarà en aquest llibre
els primers combats de Gramsci en
aquesta direcció.

Esther Valero

Recepta: Gelat probiòtic de cogombre,
menta i kéfir de cabra
Ingredients:
•
•
•
•
•
•

125 g de cogombre
500 g de kéfir de cabra ecològic
30 fulles de menta
2 cullerades soperes de mel o xarop d’atzavara
1 cullerada sopera de vinagre de poma
El suc d’una llima

Preparació:
En un robot de cuina, triturar tots els ingredients i congelar
en glaçoneres.
Per preparar el gelat, només cal batre els glaçons amb un
robot de cuina potent i disposar el gelat en gots prèviament
congelats.
Opcionalment, es pot afegir una culleradeta de mel per sobre.

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

Canto jo i la muntanya balla

Es fa difícil explicar de què va aquesta novel·la perquè no té pas
un argument concret, així que em guardaré prou d’intentar-ho.
Però en aquests continus salts en el temps les històries en
parlen de la caça de bruixes, de la Guerra Civil i la ruta de l’exili,
d’accidents de caça, de tradicions ancestrals i de relacions familiars turbulentes, però també quotidianes, per posar-ne només
alguns exemples. El que destaca d’aquest llibre, i que m’ha encantat, és la varietat i originalitat dels punts de vista en què estan narrats els diferents capítols, les diferents històries. Perquè
qui ens parla són persones, habitants d’aquelles contrades, però
també animals i d’altres elements naturals. A tot hora, i això potser sigui fil conductor de la novel·la, ens ressonen ecos naturals,
d’alta muntanya, olor d’herba molla i brisa lleugera. L’escriptura
d’Irene Solà és tel·lúrica, ve de les entranyes, seves i de la terra,

→→ PROBLEMA D’ESCACS

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Canto jo i la muntanya balla
Irene Solà
Anagrama, Barcelona, 2019
189 pàgines

D’una partida entre Csom i Hennings (Torneig de Berlín 1968), és aquesta posició
en la qual el blanc té un clar avantatge pel
domini de les columnes i diagonals contra
el rei negre exposat.
Solució: 1.Txd7+!,Rxd7 2.Cd4,Tb6 3.Cxc6,Txc6 4.Ab6! Guanyant, ja que no hi ha defensa contra 5.Td1+.

→→ VINYETES

→→ SUDOKU

Victor Rivas

Juguen blanques i guanyen.

HORITZONTALS: 1. N’hi mostra al
saltamarges el ca, a l’equip local el
forà i al motorista el guàrdia urbà / 2.
Ha seguit tant la Núria que a Pallerols
l’han fet sant. Embolicar amb plàstic
el Castell / 3. Entre vint. Varietat del
català que sona com qui xipolleja a
la paella. Punta de llança / 3. Bota de
caminar que canta. Àgil i tenaç en sa
vivacitat / 5. Brillo com una estrella
emocionada. La incitadora / 6. Amics
de l’Umbracle Zenital. Quin dia més
aspre, per culpa del jaspi! / 7. Aportis
d’alguna manera la iniciació gramatical. Per a la mili era eficaç / 8. Un
xaval de garrafa. Com a rotativa és
d’allò més enèrgica / 9. Final de trajecte. S’assembla al faquir, l’intèrpret
de dret musulmà. A l’interior del taxi /
10. Ja n’hem gastat gairebé un vint per
cent. Dreceres per anar cap enrere /
11. Les paoroses bessones. Detector
de visites inoportunes. Partida de
naixement / 12. En tot València no n’hi
havia com els de l’Estellés. Vellut pel
vici / 13. Que tossuda, vol fer la prov-a
havent dinat. X, en una paraula.
VERTICALS: 1. Per a ell enganxar-se
al mot és una idea fixa. Pressionat

perquè s’afanyi a amagar els separats / 2. Generació que culmina amb
la procreació. Mecanicisme mental /
3. Abracen en Rafel. Abans de trobar
l’arrel quadrada ja se l’ha cruspida. El
millor en bastos / 4. Ei, que va un xut
ben sec! Talla més bé que si fos de
Sallent / 5. Mata dos ocells d’un tret:
assassí i víctima. Abans hi anàvem en
ser major, ara el jovent hi va contínuament / 6. Mor en estranyes circumstàncies. Quin rotllista que està fet,
el jugador de frontó! Pesar sense vocalitzar / 7. Al bell mig de les tifes. De
la part posterior de l’os coxal, la que
va amunt. Primera hora de demà / 8.
Polsegós com tots els cotxes suecs.
Joc d’atzar especialment arriscat a
Moscou / 9. Pillis il·limitadament per
marejar la Lilí. Reina (del poble) per
un dia / 10. Varietat de marbre molt
usada als aeroports. Si no fos de
muntanya potser n’hi hauria una pila
/ 11. Una amiga en un racó. Incorporat
al cens local. Últim mos d’espetec
/ 12. Habilitat d’anteposar la creu a
la raça. Medicaments que no convé
prendre’s gaire lluny de casa.

SOLUCIONS (NOMÉS HORITZONTALS):

Canto jo i la muntanya balla és una història coral amb molts tocs
de realisme màgic ambientada entre Camprodon i Prats de Molló, zona fronterera de muntanya plena de llegendes, mites ancestrals i primordials, i d’històries tràgiques que són el terreny
fèrtil on la prosa poètica d’Irene Solà alça el vol. I vola ben amunt
per oferir-nos el que es podria considerar una mena de crònica
sentimental d’aquelles contrades precioses i alhora salvatges.
L’estructura del llibre, en forma d’obra coral o conjunt de relats que mica en mica van encaixant, demostra el gran enginy i
capacitat narrativa de l’autora. Perquè molts d’aquests capítols
podrien funcionar perfectament com a contes o relats curts
tancats; cadascun d’ells és prou rodó com per funcionar per sí
mateix. També demostra subtilesa en el joc de l’espai i el temps,
anant endavant i endarrere de forma constant (cosa prou complicada) sense que la història se’n ressenti (com passa tantes
altres vegades).

La veritat és que no el podria comparar amb cap altre llibre
que hagi llegit darrerament o en els darrers anys. Canto jo i la
muntanya balla és una obra original, que es frueix a cada pàgina, una d’aquelles obres que no vols que acabin. No en vull dir
massa més, simplement que la llegiu, us enamorarà, i com deia
un altre bon lector, us farà estimar aquest tros de terra, encara
que no el conegueu molt.

1. OBCECACIO. 2. BAUD. BABAU. 3. ABC. RARESA. 4. GASA. CARIB. 5. OI. PA. I. 6. SA-

Ho reconec, aquest llibre em va entrar pels ulls. La portada amb
animals prehistòrics en un llibre que saps que no té massa a veure amb la prehistòria per força crida l’atenció. I també, ho reconec, em vaig deixar arrossegar per les opinions d’amics lectors
i crítiques, tot lloances unànimes. Coneixia de nom a Irene Solà
(1990) per haver guanyat el Premi Documenta 2017 amb Els dics
(L’Altra Editorial) i ara es presenta amb la seva segona obra, guanyadora ni més ni menys que del Premi Llibres Anagrama de Novel·la. O sigui, molt de hype darrere aquesta autora i d’aquesta
obra, però per a mi la seva escriptura seguia sent una incògnita.

com ens demostra en el capítol «L’aürt», un dels que més m’han
flipat, en «Les trompetes» o en «El nom de les dones». Hi destaca també la visió femenina sobre la vida, la mort, el naixement,
la medicina, l’amor o la sororitat. Les veus de mares, filles, àvies, bruixes, llevadores o germanes ens guien a través de gran
part dels capítols rics en matisos i amb un llenguatge poètic
que costa d’oblidar i de deixar de llegir.

TIR. ACTE. 7. AC. PISAR. 8. PABORDE. SA. 9. OSALB. TOC. 10. RELATS. SAL.

Jordi Sellarès

Victor Rivas
Tècnic de Nivell 1, Mestre Català
d’escacs.
Classes particulars i grupals, més de 20
anys d’experiència.
Contacte: 679 654 719
victor2315@telefonica.net

Dificultat mitjana
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→→PERFILS: PEPE RUIZ

“Tenim dret en un país
nou a fer el nostre
model de constitució”
President de l’associació veïnal del barri de Ca n’Anglada entre 1974 i
1996, en Pepe Ruiz Rodríguez és, des dels anys 60, una de les persones
sempre actives en els moviments socials i la vida política de la ciutat.
Arribat el 1954 de Guadahortuna (Granada), on va néixer el 1947,
estudià en un seminari durant 9 anys, es formà després en Magisteri
i Psicologia. Va ser director de l’escola Agustí Bartra. Candidat de la
Candidatura d’Unitat Comunista de Terrassa (CUCT) en les eleccions
municipals del 1979, avui és president del Casal d’Avis de Ca n’Anglada i
de l’associació en defensa de llengua Veu Pròpia. Amant de la natura, ha
pujat més de 200 vegades a la Mola, «em carrega d’energia», declara.
• Ca n’Anglada era un bon lloc per iniciar-se
en la militància.
Sí. Hi havia molta activitat, també de partits i
sindical, del PSUC i CCOO, també Bandera
Roja, socialistes i altres. Per mi fou molt important la relació amb la comunitat cristiana, els
capellans obrers. Vaig estar al seminari entre el
1960 i el 69. Simpatitzava amb l’esquerra, però
no tenia carnet de cap partit. Em vaig implicar
en la creació de l’AV, i el 1974 em van proposar
com a president.
Un moment molt important per mi va ser l’1 de
Maig del 1968, estant encara al seminari. Després de la concentració a la Font de les Canyes
convocada per CCOO, vam sortir en manifestació cap a la ciutat. A Sant Llorenç els «grisos»
ens dissolgueren i a mi em van detenir i portar a
la presó al costat de l’hospital de Sant Llàtzer, on
vaig passar un mes.
• Ser candidat a alcalde el 1979 devia ser també un altre moment important.
Molt, clar. Vaig encapçalar la llista de les primeres municipals de la CUCT, promoguda per
Bandera Roja, amb origen en els moviments veïnals i comunitats cristianes, que eren els meus
orígens, i el PCC VIII-IX congressos. Estava
a l’esquerra del PSUC, ens havíem oposat a la
Constitució i els Pactes de la Moncloa. Però no
vam treure prou vots. S’ha parlat molt de què
amb els nostres vots el PSUC hauria guanyat
l’alcaldia, de fet es va quedar a poc més de 100
vots. Però no vam tenir cap problema, ni polític ni personal, eren opcions legítimes; jo amb
l’Agustí Daura del PSUC tenia i vaig mantenir
sempre molt bona relació.
En els darrers anys s’ha vist més clar que tot això
de la Transició modèlica era una mena de frau.
La lluita que vam fer va quedar com trencada.
Ara estic més a prop d’ERC, vaig ser candidat
independent a la llista les passades eleccions.
• Podries fer un resum de l’experiència del
moviment veïnal?
Les lluites, llavors, eren per equipaments, no
hi havia res, els barris s’havien fet sense cap pla
urbanístic, sense preveure cap equipament. El
barri era com una mena de territori fora de la
ciutat, hi havia molta participació. De la llavors
dita plaça Roja, sortien les manifestacions, moltes, cap al centre. A la junta de Ca n’Anglada hi
havia tota la diversitat política. Després, hi col·
laborava el centre juvenil, també amb molta gent
i molt actiu.
La millora de la riera de les Arenes va ser una
de les grans i primeres reivindicacions, així com

▪▪ Pepe Ruiz durant la conversa amb Malarrassa.
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també escola i protecció a les vies del tren. La
gent s’organitzava per reclamar i per resoldre
problemes, responia a les convocatòries. Més
tard, ja al 1994, es va construir el centre cívic i
casal i centre de dia per a gent gran, també després de moltes reclamacions.

• Com creus que es podria recuperar, amb
quins objectius?
Calen les AV avui encara, però per integrar les
entitats del barri: culturals, joves, comerç, migrants; i que estiguin col·laborant. Que serveixin
com una mena de coordinadora.

• Com és que va fer de president durant 22
anys?
Sembla que la gent així ho volia, i jo no estava
cansat, volia seguir la lluita, ho compaginava
amb la feina sense problema.

• I sobre la situació política en general?
Quan em vaig jubilar, el 2009, era un moment
de canvi. Jo podia viure bé, però hi havia molts
problemes, la inquietud de sempre la veia al meu
voltant. Després de la dita «transició modèlica»
i allò d’Espanya va bé, amb governs del PSOE i
del PP, resulta que estem amb un índex d’atur
dels més alts d’Europa, amb un nombre creixent
de treballadores en situació de pobresa, una precarietat laboral i de vida més greu cada vegada,
desigualtats econòmiques i socials en augment.

què molta gent gran viu sola i té problemes, no
els saben resoldre amb burocràcia i papers.
• En relació a la qüestió dels drets nacionals
què en dius?
Tot això són drets nacionals també. Tenen a
veure amb la manca de democràcia i sobirania
reals. D’altra banda, estic molt implicat en la
defensa de la llengua catalana. Sóc president de
Veu Pròpia, creada per persones que no tenim el
català com a llengua materna, perquè la majoria
hem nascut fora, però hem adoptat el català a les
nostres relacions per respecte al país d’acollida.
Nosaltres, que hem sigut nouvinguts, migrants,
a la gent que arriba ara els volem explicar que val
la pena fer l’esforç encara que costi i que tinguin
altres problemes, que aprenent la llengua és la
millor manera de formar part del país, obre portes i ajuda també al treball. Fem xerrades, sortides per fer conèixer el patrimoni, hi ha grups
d’alfabetització i de conversa amb voluntàries. A
Catalunya es parlen 300 llengües i totes són importants, i és lògic que el català sigui la comuna
aquí, sense exclusions.

• Has conegut prou bé el moviment veïnal.
Quina avaluació en fas?
Durant la Dictadura, l’administració no estava
per la causa i havíem de reclamar per la força,
moltes lluites eren per demandes concretes. El
moviment veïnal era transversal políticament,
però la junta no era governada per cap d’ells.
A Ca n’Anglada hi havia gent d’esquerres sobretot, però també de la Democràcia Cristiana
i altres; sempre es va compartir espai i es va
treballar bé.
Després, es van perdre líders, alguns que van
assumir responsabilitats dintre l’Ajuntament,
altres potser perquè es van anar perdent motivacions. De fet, el moviment associatiu va anar
perdent força. Ara, crec que intentem recuperar-lo perquè hem vist que pel que lluitàvem,
una societat del benestar, hi ha molts problemes i que hem de continuar la lluita.

• Què estàs fent ara?
Fa 5 anys que presideixo l’associació de gent gran
de Ca n’Anglada, intervenim davant de tots els
problemes. Estic a la comissió de residències
públiques, que és un problema molt greu per a
moltes famílies. La llei de dependència, que és
un pilar bàsic de l’estat del benestar ha fallat, no
hi dediquen pressupostos; aquesta és una prioritat. Caldria tenir molt més impacte, esperem que
el nou ajuntament estigui a l’alçada. També estic
al Moviment per Pensions Dignes, que és l’altra
cara del problema. Estem plantejant, a més, la
creació d’un servei d’atenció al pensionista, per-

• A nivell polític, tanmateix, sembla que la situació està difícil.
Estic molt implicat en el Procés. Estic a l’ANC,
perquè estem en una situació excepcional, de
manca de llibertats, hi ha presos polítics, el deute fiscal... Cal un moviment unitari per l’estat
propi i per poder decidir quin tipus de societat
volem.
L’Assemblea de Catalunya, que aglutinava quasi totes les forces antifranquistes, tenia entre els
seus punts principals el dret d’autodeterminació; això ha anat diluint-se. No s’ha fet el canvi
que s’havia de fer: reconèixer el dret d’autodeterminació dels catalans no és dividir, és el dret
a decidir.
La constitució del 1978 va ser dominada per
l’exèrcit. Tenim dret en un país nou a fer el nostre model de constitució. Seria una manera de
millorar les nostres condicions de vida, i Catalunya podria ser un model a Europa i el món,
lluitem per això i espero veure-ho.
Pel que fa a Terrassa, em preocupa molt el tema
de la pancarta. Tenim ciutadans terrassencs presos, exiliats i imputats, patim tothom les limitacions. Es va decidir per majoria posar-la, en solidaritat amb totes aquestes persones. L’alcalde
Vega va evitar-ho. I ara, no té sentit això, caldria
posar la pancarta, som molt crítics amb els regidors que no han volgut fer-ho.

▪▪ Pepe Ruíz, entrevistat per un periòdic local quan va ser candidat a les eleccions del 1979.
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