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L ’associació veïnal del barri de 
Sant Pere estrenà una junta 
totalment renovada el passat 

mes de juny, en una assemblea gene-
ral que s’havia convocat amb to quasi 
que d’enterrament: «Nota: En cas de 
no sortir nova junta, s’iniciaran els 
tràmits per la dissolució de l’Associ-
ació de Veïns.» 

«Som un grup de persones que ens 
coneixem de participar en diferents 
entitats i que ens trobàvem pel barri 
i fent servir l’espai del casal», informa 
l’Assumpció Soler, treballadora de 
Serveis Socials, ara presidenta de la 
nova junta, «algú va veure el cartell de 
l’assemblea i el va passar, vam parlar 
i pensar que calia fer quelcom, i vam 
presentar candidatura. A partir d’aquí 
tot ha anat rodat, perquè teníem ga-
nes de fer coses i ens va semblar que 
era una bona oportunitat per canviar 
una mica la dinàmica del barri».

«De participar en el casal ja molt 
temps que en parlàvem», afegeix en 
Frederic Berenguer, jubilat de Nis-
san, veí del barri des de fa més de 30 
anys, i vocal de la junta, «i hem tro-
bat aquest grup de gent coincidint en 
què teníem ganes de fer coses; i aquí 
estem».

Amb experiència a col·lectius, 
principalment feministes, la Mireia 
Cubell, que ha assumit la secretaria, 
defensa que «cal fer feina als barris, 
i aquí hi ha dones, som 4 de les 7 
membres de la junta, i molt potents. 
Així que estem molt animades».

També molt implicada amb el mo-
viment feminista, així com de l’Edu-

Al barri de Sant Pere, incorporant visió i perfil feministes

 >Joves i dones protagonitzen canvis de dues juntes d’associacions veïnals

Can Jofresa: canvi radical, però sense ruptura  
Pep Valenzuela

Entre els 24 i els 28 anys, les per-
sones de la nova junta de l’AV 
del barri de Can Jofresa deixen 

totalment en suspens, si més no mo-
mentàniament, les hipòtesis sobre la 
decadència i/o envelliment del movi-
ment veïnal.

En actiu des que fou elegida a l’assem-
blea de febrer d’aquest mateix any, Ma-
larrassa ha parlat amb el seu president, 
Pol Torres, en Sergio Neida, secretari, i 
els vocals Alejandro Cazorla i José Ca-
margo. La junta està constituïda per 10 
persones, 3 de les quals són dones. Una 
mitjana baixa, però bona si es compara 
amb la mitjana.

Format en Geografia i Ordenació del 
Territori per la UAB, en Pol explica que 
van veure una «necessitat molt gran de 
renovació al barri»; considera que «una 
generació que havia estat en els darrers 
quinze anys arribava a la seva fi. Les 
seves propostes, molt monòtones, no 
cridaven l’atenció del barri».

Per la seva banda, en Sergio, tècnic 
en tractament de plaques solars, troba-
va greu la «manca de participació. De 
vegades volíem fer activitats a la festa 
major però la junta no ens donava fa-
cilitats. Ara ja hem aconseguit trencar 
amb aquesta dinàmica, encara que 
queda molt per fer».

«El punt d’inflexió va ser la Festa 
Major», rebla l’Alejandro, amb un grau 
superior d’FP i cursant estudis univer-
sitaris, «feia anys que hi havia poca cosa 
pels nanos; i hem anat agafant propos-
tes i idees; estem impulsant una dinà-
mica on nosaltres incorporem gent, la 
participació s’incrementa».

El grup de joves es coneix i han con-

viscut molt de temps. «Primer, som ve-
ïns, després, un grup d’amics», recorda 
en José, treballador en un supermer-
cat, «hem jugat a futbol des de petits, 
sempre en grup». Han fet l’experiència 
del casal jove, tallers de grafiti i altres, 
també del punt Òmnia d’informàtica, 
«quan no teníem internet a casa», re-
corda en Sergio.

Assumir la junta veïnal és «una altra 
dimensió, però en continuïtat amb el 
nostre recorregut» reconeix en Pol. 
D’altra banda, també algun membre 
de l’antiga junta els va empènyer. «Feia 
mesos que ens deia que hi hauria as-
semblea i que caldria gent jove», diu 
en Pol. Eren en Pepe i en Julio, que 
formen part encara de la junta, com a 
vicepresident i tresorer, «aporten molta 
experiència, necessària, i fan feina im-
portant».

Així, doncs, tot i el gran canvi i rejo-
veniment, «no ha estat una ruptura, no 
ha estat lluita contra, no tenim mala 
relació amb els antics càrrecs», però de 
totes formes, matisa en Pol, «no ens 
han posat les coses fàcils. S’havia entrat 
en un cercle viciós: no faig res perquè 
la gent no ve, i com que la gent no ve 
no faig».

Amb una connexió total amb el barri, 
coneixedores de totes les problemàti-
ques i de la situació, aquesta junta, «en 
certa forma es podria dir que som uns 
líders naturals», apunta l’Alejandro, 
al gener celebraran l’assemblea anual, 
completant el primer any al davant de 
l’AV.

A l’assemblea on van assumir respon-
sabilitats, només hi havia 19 persones, 
comptant les 8 que formaren la nova 
junta. La primera activitat important 
va ser la FM, considerada tant per la 

nova junta com pel veïnat-
ge com «una de les millors 
dels últims anys, amb el 
mateix pressupost», ex-
plica i matisa en Pol. La 
novetat: més activitats, per 
a diferents interessos i gus-
tos. A l’estiu van projectar 
cinema, una pel·lícula per 
setmana, per a tots els pú-
blics: Campeones, Wonder, 
Coco. «Volíem que fossin 
pel·lícules que transmetes-
sin valors, que fessin pen-
sar», declara en Sergio.

En aquests mesos han 
anat recollint idees i pre-
parant activitats. Es plan-
teja fer recollida d’aliments 
i de roba per ajudar famí-
lies; per Sant Jordi rea-
litzaren una exposició de 
llibres i imatges amb l’ob-
jectiu, entre altres, de «re-
viure la història del barri, que tingui la 
seva identitat», declara en Pol, tot afe-
gint que l’esplai d’estiu va tenir aques-
ta temàtica, veient la història des dels 
romans fins ara, van participar famílies 
també, i «va permetre que moltes per-
sones coneguessin una part de la seva 
història que ho coneixien; fins a arribar 
a les batalles socials, quan es tallava la 
carretera de Rubí cada setmana, per 
clavegueram, busos i altres».

Pel que fa a les reivindicacions, ara 
tenen un greu problema amb el re-
sultat de la rehabilitació de les façanes 
dels edificis, que ha quedat defectu-
osa i crea problemes de seguretat per 
vianants. «Estem fent pressió enfront 
l’organisme responsable, l’Agencia de 
l’Habitatge», afirma en José, «aquest és 

cació, la Sílvia Espurz, professora ju-
bilada, viu al veí barri de Pere Parres, 
però fa molta activitat per aquestes 
contrades. «Feia temps que comen-
tàvem de fer arribar al veïnatge les 
activitats i el discurs», recorda, «així 
mateix, aquí es fan activitats bàsica-
ment per a dones grans, que penso 
que són importantíssimes, però calia 
fer altres i treballar altres valors. El dia 
de la junta, per exemple, un parell de 
dones comentaven que estava molt bé 
el canvi, amb les idees de grups de lec-
tura i altres activitats, tenen ganes de 
fer altres coses».

L’AV gestiona el Casal de Barri, era 
l’activitat més important i constant. 

Després, altres coses més puntuals, 
encara que en alguns casos vénen de 
lluny, com els problemes d’urbanisme 
o amb els autobusos. Aquest és un 
casal dels pocs gestionat per l’AV del 
barri. La nova junta assumeix plena-
ment aquestes qüestions, al mateix 
temps que «marcant un perfil femi-
nista fort i clar», declara la Mireia.

La renovació de la junta ha estat 
també en edat, rejovenint en més 
d’una dècada la mitjana: 4 de les 7 
membres estan en la franja dels 40 
anys i menys. Però, a més, assenyala 
l’Asun, «el més important és la ma-
nera de mirar la realitat, la disposició 
a fer coses i les ganes i alegria en fer-

les». Al barri hi ha el Casal, entitats 
que ho fan servir, hi ha el mercat del 
Triomf, el comerç... «però no es veu 
un aprofitament de tot això. Es fan 
coses, però es poden i cal fer de molt 
més i d’altra manera».

Tornant a l’assemblea del 6 de juny, 
les companyes de la junta declaren a 
Malarrassa que els va sorprendre la 
participació, d’almenys 80 persones. I 
que va anar ràpid, en 10 minuts es va 
passar comptes del curs i del període 
que tancava en Pere Martínez, presi-
dent des del 1985.

Si més no pel canvi, «al final se’ns va 
acostar bastant gent», explica en Fre-
deric, «per saber més del pla de treball 
i propostes que vam presentar com a 
esbós, explicant qui érem».

Clar que des del juny, amb vacances 
pel mig, la nova junta ha pogut fer 
poca cosa. D’altra banda, donades les 
circumstàncies, van decidir mantenir 
fins al gener les coses com estaven, 
mentre van concretant el pla de tre-
ball i els canvis, «tot recollint l’opinió 
i interessos de la gent, clar», matisa 
l’Asun, «perquè allà mateix ja van sor-
tir propostes, com la presentació de 
llibres i la creació d’un banc de temps, 
entre altres».

En tot cas, estan molt animades, 
perquè molta gent les va felicitar per 
les noves propostes. «Crec que hi ha 
molt potencial per fer», afirma la Mi-
reia, «la benvinguda que ens va fer 
tothom va ser molt agraïda, les sensa-
cions van ser molt bones».

Tot mantenint l’actual programació 
de cursos al Casal, s’introduiran acti-
vitats puntuals, sessions formatives, 
passis de pel·lícules amb directors i 

actores locals o que estudien o treba-
llen a Terrassa. Coses per la mateixa 
gent que ara assisteix, però cridant al-
tra de nova. D’entrada, explica l’Asun, 
ampliant els mitjans per contactar a 
les xarxes, perquè fins ara només hi 
havia un telèfon i el Casal.

Volen establir i estretir relacions 
amb altres AV, ja han demanat fe-
derar-se a la FAVT, per veure més 
coses a fer i com funcionen altres: 
«contactar amb les entitats del barri i 
de fora, no només del barri, perquè si 
fan coses interessants i podem ajudar 
i col·laborar, encara que sigui només 
amb el local, que està prou bé, cal fer-
ho», matisa la Sílvia.

Pel que fa a les reivindicacions del 
barri, problemes urbanístics i altres, 
insisteix la Sílvia, «cal que hi hagi em-
penta darrere, volem que això sigui un 
espai de referència per totes aquestes 
reivindicacions i plantejaments del 
veïnatge». Per això, la junta treballa-
rà amb comissions obertes». Subrat-
llant el caràcter obert de la proposta, 
la Mireia destaca el fet que l’elecció de 
càrrecs ha estat només per complir 
amb la «normativa legal», perquè «no 
creiem que calguin aquests càrrecs».

Un altre objectiu és atreure gent més 
jove, «no podem pensar que nosaltres 
amb les nostres idees i experiències 
muntarem les coses pel jovent», diu 
en Frederic.

Tot plegat, la perspectiva és bona, 
assegura l’Asun, «hi ha terreny per 
treballar, també disposició i gent amb 
ganes, clar que cal fer pedagogia amb 
tota la gent vinculada i que fa altres 
coses, no serà fàcil, però no ens falten 
voluntat i ganes».

el problema més greu i urgent».
Un altre problema, estructural i molt 

greu també, és la vulnerabilitat i segu-
retat de la gent gran i les dones en els 
espais públics. En Pol ho va investigar, 
això, en el treball final de màster l’any 
passat. El 65% de la població és gent 
gran, «molt vulnerable per l’orografia 
del barri, moltes escales i pendents; al 
mateix temps, les dones no se senten 
segures ni en els espais ni en els acces-
sos al barri», assegura en Pol; i en Ser-
gio afegeix: «estem aïllats, els accessos 
al barri són polígons i el tram final del 
parc de Vallparadís, hi ha problemes 
d’il·luminació i seguretat».

Amb el percentatge de gent gran ja 
citat i una taxa de dependència prope-
ra al 69%, Can Jofresa se suma al clam 

del conjunt de barris de la ciutat: «ne-
cessitem molt una residència, perquè a 
més vivim en un barri obrer, de baixos 
ingressos», emfasitza l’Alejandro. El lo-
cal que sí que tenen és el del casal jove, 
afegeix, però no el poden utilitzar per 
problemes al sostre; i cap administració 
se’n fa càrrec.

Pel que fa a relacions amb altres AV, 
la nova junta ha restablert la comunica-
ció amb la FAVT.

Tot i el balanç positiu del treball re-
alitzat, subratlla en Pol, «el repte més 
fort encara és la participació veïnal, i 
aquí ja tenim bona resposta, però cal 
millorar, perquè les persones són el 
més important del barri, la vida es crea 
al carrer, als bars, als comerços i tenim 
un teixit social bastant fort».

 ▪ José Camargo, Sergio Neida, Alejandro Cazorla i Pol Torres, a la nova junta.

 ▪ Frederic Berenguer, Asun Soler, Sílvia Espurz i Mireia Cubell, al Casal del Barri.
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Aquest mes de setembre 
s’han posat en marxa els 
tallers de defensa de drets 

sobre subministraments. Fruit del 
treball de la junta de la FAVT, 
es tracta d’unes sessions, obertes 
i gratuïtes, adreçades a persones 
afectades per pobresa energètica 
i que tenen problemes amb  els 
subministraments bàsics d’aigua, 
llum i gas. Els tallers aniran a 
càrrec de membres de l’Espai per 
la Defensa dels Drets Humans i 
Socials de Terrassa, amb el su-
port de la FAVT, que en forma 
part d’aquest espai. Un esforç 
d’aquests col·lectius per tal de fer 
créixer la conscienciació i que se 
sàpiga com actuar davant de situ-
acions de vulnerabilitat viscudes 
per actuacions de les grans em-
preses subministradores.

Aquests tallers es realitzaran 
cada dimecres, de 10 a 13 h al Ca-
sal Cívic de Ca n’Aurell (Plaça del 
Tint, 4) i els dijous cada quinze 
dies, a les 17 h en el Centre Cívic 
Montserrat Roig (Avda. Barcelo-
na, 180).

«Cal que la gent s’empoderi en 
aquests temes, i conegui el que 
pot aconseguir», va explicar Va-
leria Santiago, que exerceix d’as-
sessora sobre pobresa energètica i 
que forma part d’Espai Drets, en 

 >La FAVT i Espai Drets impulsen aquestes sessions per informar la ciutadania

Arrenquen els nous tallers de defensa de drets 
sobre subministraments i factures

La situació dels barris i  
el Pla de Mobilitat, a 
debat en el consell  
gestor de la FAVT 

Dolores Lledó 
Presidenta FAVT

Dimarts 24 de setembre 
es va celebrar el Consell 
Gestor de la Federació 

d’Associacions de Veïnals de 
Terrassa, òrgan directiu entre 
assemblees i compost per un re-
presentant de cada associació ve-
ïnal federada. En aquesta ocasió, 
vam comptar amb l’assistència de 
14 entitats federades (Segle XX, 
Can Palet de Vista Alegre, Poble 
Nou-Zona Esportiva, Sant Pere 
Nord, Ca n’Aurell, la Cogulla-
da, Les Arenes, Gibraltar-Lluís 
Companys, Ca n’anglada, Tor-
rent de les Carbonelles, Can Bo-
ada del Pi, Font de l’Espardenye-
ra, Xúquer i Can Palet), així com 
de l’AVV Centre i el Casal de la 
Dona. Volem agrair la presencia 
al nostre Consell de Pilar Caste-
lla, presidenta de l’AVV Centre, 
així com felicitar a la presidenta 
de la nova junta de l’entitat. De 
Les Arenes, Sandra Castellano, 
també va ser present a l’acte.

En el Consell Gestor es van 
tractar els temes habituals, com 

ara l’aprovació de l’acta anterior 
del 12 de febrer, i el seguiment 
del pressupost actualitzat a dia 
24. També es va parlar d’altres 
temes com la Confavc, la Llei 
Aragonès o la recent plaga de 
l’escarabat de l’om que han pa-
tit diversos barris de la ciutat. 
També en precs i preguntes, s’ha 
rebut un projecte de cooperació 
per part del Casal de la Dona 
vers les associacions veïnals, que 
es desenvoluparà properament, i 
s’ha acabat aquesta jornada pre-
sentant els tallers de defensa de 
drets sobre subministraments 
que s’han posat recentment en 
marxa.

Però el punt que ha tingut més 
incidència i debat per part dels 
presents ha estat el referent a la 
Taula de Mobilitat. Es va deba-
tre i tractar la postura sobre els 
canvis de mobilitat en els carrers 
del centre de la ciutat, reafir-
mant entre els presents l’opinió 
de què cal un diàleg conjunt 
entre la nostra entitat i les asso-
ciacions de veïns afectades pels 
canvis i l ’Ajuntament. Algunes 
directament afectades, com el 

Segle XX o el Centre, van donar 
el seu punt de vista, en veu de 
Salvador Perez i Pilar Castella, 
respectivament. També Sofia 
Cordero, presidenta de Xúquer, 
va al·ludir als reincidents proble-
mes de mobilitat que pateixen al 
seu barri i que continuen sense 
solució des de fa temps.

L’Associació de Veïns de Ce-
mentiri Vell, una de les afec-
tades pels canvis, no va assistir 
al Consell, però posteriorment 
membres de la junta de la FAVT 
n’hem mantingut una reunió  
plegats per parlar d’aquest i al-
tres temes. En relació amb la 
mobilitat, ens han informat que 

s’està treballant en la qüestió, i 
ens han demanat col·laboració, 
tal i com hem pogut constatar, 
en aquesta reunió celebrada el 
passat dijous 26 de setembre a la 
seva seu social.  D’aquesta reu-
nió, així com dels punts de vista 
expressats per les altres entitats 
federades presents al Consell 
Gestor, traiem la decisió ferma 
de treballar plegats per defen-
sar un Pla de Mobilitat seriós, 
consensuat amb els veritables 
afectats per les modificacions, 
les associacions i veïnes i veïns 
que hi viuen i que poden aportar 
solucions efectives. La participa-
ció i el diàleg és una eina en la 

una primera sessió informativa, 
realitzada el passat 18 de setem-
bre. La intenció dels tallers és pre-
cisament formar i informar: «no 
volem ser una gestoria que arregli 
els problemes, farem acompanya-
ment per part d’un grup de perso-
nes». També es planteja realitzar 

xerrades a instituts. 
D’exemples de vulneració de 

drets que duen a terme les em-
preses subministradores n’hi ha 
molts i diversos, segons s’explicà, 
i que s’espera conèixer al llarg dels 
tallers que comencen. Com ara el 
cas, sembla que habitual, d’una 

dona a la qual Endesa va tallar-li 
la llum, amb l’agreujant que tam-
bé van donar de baixa el seu con-
tracte. «Van dir que no tenien una 
bola de vidre per saber si estava 
en situació de vulnerabilitat», 
com era el cas. Quan la llei diu 
que abans de procedir al tall, s’ha 

de confirmar aquesta qüestió amb 
els Serveis Socials corresponents 
del municipi. 

L’opinió respecte a la qualitat 
que ofereix l’OFIMAPE, el ser-
vei de l’Ajuntament d’atenció a la 
pobresa energètica, és que «de-
pèn de la vocació i l’empatia de 
qui t’atén». Joan Vila, membre 
d’Espai Drets, afirmà que «hem 
de donar suport a la gent perquè 
en tingui informació i reivindiqui 
els seus drets». Igualment, es va 
deixar clar que cal treballar con-
juntament amb l’Ajuntament de 
Terrassa.

La necessitat d’un nivell més 
alt de conscienciació es fa palès 
en aquest àmbit i en d’altres com  
ara en la sanitat pública, on es 
viu una situació similar. En Joan 
Vila assenyalà que «tothom que 
té problemes va a veure a la Sín-
dica, però ella no pot portar tots 
els casos, així que els deriva als 
col·lectius pertinents: Plataforma 
en Defensa de la Sanitat, Espai 
Drets, la PAH, el Colectivo Sin 
Vivienda, el Sindicat de Lloga-
ters, etc.».

Una altra qüestió plantejada és 
l’afectació emocional que supo-
sen totes aquestes situacions a les 
persones. «Viure situacions de 
vulnerabilitat et destrueix emo-
cionalment», expressava una altra 
assistent a la trobada.

què s’ha de creure, el món veïnal 
creu fermament que s’ha d’estar 
en l ’inici i el disseny dels plans 
de millora de la ciutat. Terras-
sa necessita plans ajustats en 
temps, moments i recursos a la 
realitat de la nostra ciutat. El 
futur ha de passar per la millo-
ra de la mobilitat, sí, però en-
cabint-hi l ’accessibilitat i l ’accés 
dels serveis d’emergència, reite-
rem, des dels processos partici-
patius reals, amb planificació i 
sobre tot informació; esperem 
que aquesta situació es redreci i 
Terrassa i els seus habitants va-
gin de la mà, com sempre s’hau-
ria de fer.

 ▪ Reunió del Consell Gestor de la FAVT.
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 >La Veu de la Síndica dels mesos de juliol i agost

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 d’una renovada relació 
de col·laboració amb els 
mitjans de comunicació de 

la ciutat per donar a conèixer l’activi-
tat de la Síndica Municipal de Greu-
ges de Terrassa, agraïm a Malarrassa, 
el periòdic independent i gratuït de 
Terrassa, la publicació de les nostres 
dades d’activitats mensuals, concre-
tament les recollides al llarg del pas-
sat mes de juny de 2019.

Des de l’Oficina de la Síndica Mu-
nicipal de Greuges de Terrassa hem 
atès 90 consultes (77 el juliol i 13 
l’agost) de ciutadans i ciutadanes, 14 
de les quals han generat l’elaboració 
de:

- 6 greuges traslladats a l’Ajunta-
ment de Terrassa (4 al juliol i 2 a 
l’agost).

- 8 greuges per al Síndic de Greuges 
de Catalunya (tots al mes de juliol).

Arribant als 121 greuges presen-

tats durant els primers nou mesos de 
l’any 2019.

Durant els 23 dies hàbils al llarg 
del mes de juliol en què es va obrir 
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; 64 de les 
quals han estat ateses de forma pre-
sencial, 11 de forma telefònica i 2 a 
través de diferents correus electrò-
nics rebuts.

Els principals greuges d’aquest 
període estan relacionats amb aspec-
tes de salut i l’atenció sanitària, l’accés 
a la Renda Garantida per part de la 
Generalitat de Catalunya, les dificul-
tats de mobilitat, les places d’aparca-
ment reservades per a discapacitats, 
així com d’altres temes més puntuals 
relacionats amb la neteja, la convi-
vència, la preinscripció escolar o pro-
cessos interns de Recursos Humans 
de l’Ajuntament de Terrassa.

L’habitatge social continua aug-
mentant la quantitat de les seves 
peticions, 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, agreu-
jades moltes vegades per situacions 
econòmiques precàries, amb menors, 
discapacitats o gent gran a càrrec, així 
com la desestructuració familiar.

També volem destacar especial-
ment un repunt de les consultes o 
queixes relacionades amb les difi-
cultats per a la bona convivència i el 

civisme en comunitats de veïns. Si-
tuacions que cal gestionar de forma 
privada per a la millora de la qualitat 
de vida del conjunt de la ciutadania. 
En darrera instància, caldria dema-
nar ajuda a la Policia Municipal o sol-
licitar l’assessorament jurídic especí-
fic adequat a cada situació concreta.

L’habitatge 
social continua 
augmentant la 
quantitat de les 
seves peticions, 

consultes i gestions 
per part de la 

ciutadania.
Insistim en els aspectes relacionats 

amb la sanitat i la salut de les perso-
nes, així com la sol·licitud, tramitació 
i atorgació de la Renda Garantida 
acostumen a ser cada vegada més ha-
bituals, per les expectatives creades i 
els resultats obtinguts, moltes vega-
des amb falta d’informació i atenció 
personalitzada per par de les institu-
cions competents.

Recordem que el dret a la informa-
ció o la seva mancança, provoca en 
molts casos la intervenció de la Sín-
dica de Greuges, especialment quan 
es denega sense cap mena d’expli-

cacions o raonaments argumentats 
alguna petició sol·licitada o obtin-
guda amb anterioritat. És en aquest 
moment quan la intermediació pot 
resoldre bona part dels possibles 
conflictes plantejats.

En no poder atendre’s directament 
en no disposar ni formar part de les 
seves competències a Terrassa, des de 
l’Oficina de la Síndica Municipal de 
Greuges de Terrassa, totes les quei-
xes vinculades al Departament d’En-
senyament es deriven al departament 
específic del Síndic de Greuges de 
Catalunya, Sr. Rafel Ribó, que des 
del seu departament específic, s’en-
carrega de traslladar, fer seguiment 
i gestionar el Greuge directament 
amb la Generalitat de Catalunya.

En relació a les queixes relaciona-
des amb el Servei de Consum, volem 
aprofitar per fer esment que l’Ajunta-
ment de Terrassa ofereix 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. En aquest àm-
bit, es repeteixen les queixes vincula-
des a la telefonia, activitats bancàries 
o petits comerços.

També volem insistir que els greu-
ges que no estan directament vincu-
lats o relacionats amb l’Ajuntament 
de Terrassa i que cal traslladar al 
Síndic de Greuges de Catalunya, 
són derivacions en el cas que alguna 
queixa no sigui de Terrassa o la po-
blació dels residents que el proposa 

no disposa de Síndic o Síndica local, 
però també en àmbits com la renda 
garantida o l’ensenyament que com 
ja hem exposat no formen part de les 
nostres competències locals.

En relació amb l’activitat del mes 
de juliol, i de forma més minoritària, 
la Síndica Municipal de Greuges de 
Terrassa ha atès consultes vinculades 
a l’ajuda de cuidadors de persones 
amb dependència, orientació jurídi-
ca, urbanisme, neteja i residus, acces-
sibilitat, mobilitat, via pública, jubi-
lacions i pensions, multes, impostos, 
aspectes patrimonials, comercials, 
prestació d’ajudes per a persones 
amb discapacitat, animals de compa-
nyia, talls de llum... entre d’altres.

Per a les persones que vulguin 
obtenir més informació dels proce-
diments i funcions de la Síndica de 
Greuges de Terrassa, els recomano 
que visitin la pàgina web www.sindi-
caterrassa.org i una vegada informa-
des, puguin decidir si ens fan arribar 
alguna queixa a través del formulari 
que els presentem a la nostra portada 
o els diferents canals de comunicació 
que apareixen a l’apartat de contacte 
amb la Síndica Municipal de Greu-
ges de Terrassa.

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 quali-
tat democràtica de les nostres insti-
tucions vers la seva ciutadania.

Osseynou  Coundoul  és un noi senegalès que, com els milers 
de persones migrants que per necessitats econòmiques i de 
subsistència travessen, cada any, el mar de la vergonya europea 
(el mediterrani), va arribar des del Senegal a l’estat Espanyol l’any 
2001. Comença a treballar en feines precàries i sense papers, 
al camp d’Almeria. Més tard viatja cap a Tarragona i després de 
moltes aventures per tal de poder subsistir, l’any 2005, gràcies a 
un contracte que li fa un forner, pot aconseguir el primer permís 
de residència. L’any 2008 pot portar a Catalunya, per arrelament, 
que la seva dona i el seu fill, puguin viatjar des del Senegal. 
L’any 2007 arriba a Terrassa.  Per tant, estem parlant 
d’una família amb 12 anys d’arrelament a la ciutat. 
L’Osseynou  i la seva dona tenen un altre fill nascut a Terrassa 
(o sigui que, actualment, en tenen dos). Va treballant del que 
pot, evidentment en feines precàries. L’última que ha tingut 
és de mosso de magatzem. La seva dona només ha pogut 
treballar un cop, durant tres mesos com operaria en una fàbrica. 
Com tantes altres famílies i després d’una llarga i complicada recerca, 

troben un habitatge de lloguer per 300 euros  (el primer habitatge digne). A principis del 2018 
desapareix el propietari del pis i l’Osseynou i família no poden pagar perquè ningú se’n fa càrrec. 
Fins que arriba la carta fatídica d’un Jutjat amb una execució hipotecaria del propietari i una ordre 
de desnonament per a la família que l’ocupa i que has estat pagant, de forma religiosa, el lloguer. 
Els interlocutors són un fons voltor, Divarian, que va comprar la hipoteca de l’habitatge al BBVA. Com és 
normal, i de forma lamentable, aquest fons voltor no admet cap mena de negociació, i sense escrúpols, 
ni cap sensibilitat, i obviant tots els drets fonamentals de la família, insisteixen amb el desnonament. 
Al març d’aquest any, vam demanar unes mesures cautelars al Tribunal Europeu de DDHH d’Estrasburg, 
per vulneració de Drets fonamentals i dels menors (els dos que habiten al domicili). El Tribunal 
paralitza el desnonament i després de contactar amb el Jutjat, l’advocat de l’Estat i amb l’Ajuntament 
de Terrassa, insta a què  es  negociï i es posin en marxa els recursos que han de garantir una 
alternativa habitacional per a la família. Però passa l’estiu i ningú està a l’altura de les circumstàncies (no 
importa a ningú que s’estiguin vulnerant drets fonamentals a una família i sobretot contra uns 
menors. El principi Jurídic Internacional de l’interès superior del nen, una vegada més queda vulnerat. 
Ara estem davant d’una nova data de petició de desnonament judicial, el 18 d’octubre i estem igual... 
L’Osseynou no té feina, i la seva esposa està en tractament, per una malaltia greu.
El cas del Osseynou i la seva família , només és la punta de l’”iceberg” dels molts casos diaris que 
en aquesta ciutat (Terrassa) i arreu de l’Estat han estat víctimes d’un sistema capitalista, dirigit 
pels bancs i altres entitats i institucions que només cerquen el benefici “miserable” dels diners, a 
qualsevol preu, evidentment, vulnerant, de forma impune, els Drets Humans de la gent.

JOAN TAMAYO SALA 
Advocat del col·lectiu Espai 

Humana

C/ Prior Tapia, 26

Telèfon 629 84 36 74

espaihumana@gmail.com

L’Osseynou i el dret a l’habitatge de molta gent a Terrassa
Aquest article és un crit desesperat a la ciutadania i a la nostra administració local (la més propera), 
l’Ajuntament, i a l’actual equip de govern presidit per l’Alcalde Jordi Ballart i Pastor, que tantes promeses 
va fer abans de la seva inesperada victòria, perquè estigui a l’altura de la seva responsabilitat tal 
com recull la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la ciutat signada per aquest ajuntament 
l’any 2000 (juntament amb 400 municipis europeus més) i que diu clarament que s’han de garantir 
els drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa  (reconeguts a tots els Tractats 
Internacionals que ha signat l’Estat Espanyol (com els dels menors, el dret a l’habitatge, al d’una vida 
digne, etc.) i que pel dret de subsidiarietat, també reconegut a la Carta, l’Ajuntament no pot renunciar 
a garantir aquests drets a tota la ciutadania, tingui o no tingui la competència, o els recursos adients. 
Senyor Alcalde, prou desnonaments a Terrassa, retorni la dignitat perduda de molta gent, i treballi 
de veritat pel Dret a la Ciutat, on el Principi d’Equitat no sigui vulnerat més, l’Osseynou, la seva 
família i moltes altres famílies estan esperant aquest acte de valentia... No està sol, si vol te la 
força de la societat civil organitzada, no li doni l’esquena, escolti el clam de justícia social de tots 
els Osseynou que formen part d’aquesta gran Àgora que es diu Terrassa.
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Redacció

«Des de mitjans de juliol hi ha 
només 4 cardiòlegs per aten-
dre més de 215.000 perso-

nes», al servei de Mútua, alerta la 
Plataforma en Defensa de la Sani-
tat Pública de Terrassa-PDSPT/
Marea Blanca, tot deixant en una 
situació de «desemparament» el 
«65% dels ciutadans».

Novament, els temps d’espera de 
visita que figuren en les llistes del 
CatSalut, el mes de juliol, «no cor-
responen en absolut a la realitat. 
És a dir, són mentida», denuncia 
l’entitat en defensa de la sanitat 
pública en un comunicat fet pú-
blic fa uns dies.

El comunicat cita les declara-
cions d’una pacient a qui se li va 
col·locar un marcapassos el 18 
de març: «…després del primer 
control de marcapàs (MCP), on 
s’evidencien uns 500 episodis de 
fibril·lació auricular, algun d’ells 
superior a una hora, demano vi-
sita amb cardiologia per valora-
ció cardiovascular general. Sóc 
hipertensa i tinc unes oscil·laci-
ons de TA que em preocupen i 
considero que faria falta una va-
loració general del pacient ( jo) 
per tal d’optimitzar la feina feta. 
La data de visita amb el cardiò-
leg, però, és pel 19 de novembre, 
o sigui 8 mesos després de la col-
locació del MCP.”

La Plataforma va demanar in-
formació a Mútua de Terrassa i 
a CatSalut, i afirma que se’ ls va 
comunicar que «ja des del mes 
de juliol hi ha problemes, perquè 
han marxat diversos cardiòlegs i 

Mútua: desde juliol, “només quatre cardiòlegs” per 
atendre 215.000 persones 

no s’han pogut reemplaçar».
Considera la PDSP/Mara 

Blanca que això «és possible que 
tingui a veure amb la manca de 
planificació, el continu increment 
de les càrregues de treball i també 
amb el sou que se’ ls paga als met-
ges, sobretot a Catalunya, cosa 
que cal resoldre».

De totes maneres, afegeix, és 
«una greu irresponsabilitat per 
part de Mútua i de la Conse-
lleria de Salut deixar els pacients 
a mercè de la bona sort sobre-
tot tenint en compte la gravetat 
d‘aquest tipus de malalties». L’en-
titat afirma que «s’ha de donar 
una sortida, ja!, per aquesta paci-
ent i totes les que estan esperant 
en les llistes d’espera, a Mútua o a 
un altre centre».

D’acord amb la Plataforma, com 
confirmen nombroses informaci-
ons, i cita, entre altres, la publica-
ció Alternativas Económicas de se-
tembre de 2019, en el dossier «La 
sanidad, un asunto cada vez más 
privado», és clarament constata-
ble «un deteriorament palpable 
de la qualitat en l’atenció sanitària 
pública, no només en cardiologia 
sinó també en la resta d’especia-
litats i en l’Atenció Primària. Per 
contra, podem observar la proli-
feració de consultoris, clíniques i 
assegurances privades».

La Generalitat no hauria de 
permetre aquest deteriorament

La responsabilitat del servei 
públic i, en teoria, universal que 
és la salut pertoca a la Conse-

lleria de Salut, o sigui, al govern 
de la Generalitat, però en aquest 
cas, denuncia la Plataforma, «la 
Conselleria no reacciona ni ac-
tua», el que és molt greu, espe-
cialment tractant-se d’un dret 
fonamental i bàsic com aquest.

Malauradament, aquesta ir-
responsabilitat, en el millor 
dels casos (nombrosos estudis 
denuncien un abandonament 
premeditat del sector públic 
per afavorir el creixement del 
privat, vegis la publicació cita-
da abans), no és res de nou. La 
Plataforma convoca la ciutada-
nia a mobilitzar-se: «hem de 
ser nosaltres, els ciutadans, els 
qui hem de defensar els serveis 
públics! Fer reclamacions i mo-
bilitzar-nos. La salut no és un 
negoci. I no hem de permetre 
que ho sigui.»

Una de les conclusions que en 
treu la PDSPT/Marea Blanca de 
tot plegat és que «la Conselleria 
de Salut no controla (o no vol 
controlar?) les empreses contrac-
tades. Ni la qualitat ni el compli-
ment dels temps d’espera en què es 
compromet la Conselleria. Aquest 
és el cas de Mútua de Terrassa, 
que duplica i triplica els temps 
d’espera mitjos de Catalunya…».

I convoca: «La propera fita és 
impedir que prosperi la Llei Ara-
gonès, ja que, en lloc de revertir 
les externalitzacions i privatitzaci-
ons realitzades durant els governs 
convergents, obre la porta a més 
externalitzacions i privatitzaci-
ons que impliquen el descontrol i 
desviament de diners i recursos 
públics».

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

 ▪ Protesta al seu pas per la Mútua.
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La cosa aquesta de l’educació
Miquel Mallafré

Diu el tòpic que el professorat (no 
tot) es queixa de què els pares només 
els interessa tenir els seus fills als cen-
tres educatius el màxim nombre d’ho-
res per poder compaginar l’educació 
d’aquests amb la vida laboral.

Un altre tòpic ens diu que els pares es 
queixen de què els polítics no paren de 
fer infinites reformes educatives amb 
l’única intenció de, segons la seva ide-
ologia, canviar la forma (més o menys 
subvencions a les privades) o el contin-
gut (més o menys religió) i, finalment, 
el tòpic de què els polítics es queixen 
que al professorat només els interessa 
treballar menys i guanyar més. El pitjor 
de tot és que en aquests tòpics s’amaga 
una part de veritat, a vegades més gran 
i a vegades menor.

De tots ells (els tòpics), el més pre-
ocupant és el dels polítics, perquè són 
ells els que tenen el poder de decidir 
què es fa a les aules. I el cert és que no 
s’acaben de decidir mai. Tanta reforma 
indiscriminada del sistema educatiu 
demostra que l’educació, entesa com 
l’ensenyament efectiu de valors univer-
sals i de coneixement, és del tot secun-
dari per a ells, perquè en cap cas s’ha 
concedit el temps suficient i necessari 
a l’anterior reforma per comprovar si 
funcionava o no. Mai, per exemple, 
l’ensenyament secundari havia fet tant 
d’honor al seu nom com ara, és del tot 
secundari.

Les reformes haurien de ser estables 
i consensuades per les parts implica-
des. Només s’haurien de modificar 
aspectes formals derivats dels avenços 
tecnològics o dels canvis demogràfics. 
La seva realització hauria d’agafar com 
a punt de partida els models d’èxit a 
altres països, molts dels quals, amb 
menys PIB invertit en educació, obte-
nen uns millors resultats acadèmics.

Doncs bé, una cosa que en principi 
sembla així de simple, a Espanya és im-
possible de realitzar. Un exemple seria 

l’execrable i pervers ministre Wert, el 
qual va presentar una nova reforma 
sense consultar a ningú, en la que els 
únics canvis afectaven la ideologia i a la 
despesa, dues coses que de cap de les 
maneres milloraven els resultats del 
país en cap informe internacional. Una 
“llei” que et portava al segle XIX i que 
encara el dia d’avui molta gent està pa-
gant les conseqüències.

A la Universitat només hi podien 
anar els fills dels metges, dels farmacèu-
tics, dels capellans, dels empresaris, dels 
banquers i dels terratinents. La resta, 
encara que fossis un bon estudiant i 
tinguessis bones notes al Batxillerat, 
si la teva economia familiar no dona-
va per més, doncs a treballar al camp 
o a precari. Aquest ministre repulsiu, 
va eliminar d’arrel les possibilitats de 
millora de qualsevol alumne de classe 
mitjana baixa.

Un altra idea fixa que ha deixat em-
premta és l’obsessió pel català a l’escola, 
d’aquesta herència el PSOE no ha dit 
ni mitja paraula. És igual que tots els 
informes demostrin que el nivell de 
coneixement del castellà a Catalunya 
per part de l’alumnat és similar o inclús 
superior al d’altres comunitats mono-
lingües. L’ús vehicular d’una segona 
llengua augmenta la consciència sobre 
la primera llengua. Fàcil d’entendre, 
no? Doncs PP, Cs i Vox, amb la seva 
obstinació.

Els instituts bilingües de Madrid, Se-
villa o Pamplona en els que les classes 
s’imparteixen en anglès, obtenen mi-
llors resultats en castellà que la resta de 
centres d’aquestes Comunitats. I això, 
els successius ministres ho saben, ja 
que es llegeixen els informes. Per tant, 
no s’entén que des del ministeri es con-
tinuï donant suport a què a Catalunya 
hi hagi catalans que no sàpiguen mane-
jar-se en català, la qual cosa i de manera 
evident, els limitarà en la seva futura 
vida laboral i els convertirà en catalans 

de segona, perquè això és el resultat del 
qual viu en un àmbit en el qual coexis-
teixen dues llengües però només parla 
una d’elles.

La nova llei Celaá, no equidista gaire 
de la del seu predecessor en el càrrec, i 
els efectes seguiran sent tòxics pel futur 
de tothom. Què vol dir que avui en dia 
tot s’ha de fer per “projectes educatius”? 
Que les classes magistrals han de des-
aparèixer? Encara estem amb el funest 
“aprendre a aprendre”, o que l’alumnat 
ha de debatre per formar-se sense tenir 
cap base? En d’altres paraules, tornarà 
a ser malèfic per a l’educació i per a la 
formació de tot un país.

Quan la llegeixes t’adones que això és 
carregar-se l’educació i les possibilitats 
de milers de joves, allò que a la resta del 
món civilitzat es considera “el futur del 
país”. Aquesta “nova” llei torna a quedar 
reservada pels selectes, o sigui, la gent 
que tingui diners. L’alumne passa a ser 
un client més que un estudiant.

Fa temps que crec que tots aquests 
polítics que pretenen “innovar” el que 
no s’ha de tocar, se’ls hauria d’imputar 
per atemptar greument contra l’educa-
ció pública. A més, sempre s’asseguren 
de tenir el suport de la màfia clerical, la 
qual acostuma a posar uns filtres in-
salvables. Els fills dels rics (encara que 
siguin semi analfabets), han de copar 
els llocs de poder, així ho marca el guió. 
Els alumnes que no tinguin mitjans 
econòmics estan condemnats. Torna 
a ser una llei amb una ideologia molt 
marcada de dreta rància, arnada i amb 
una forta pudor a ciri de sagristia, això 
sí, porta capa de vernís progressista.

L’educació i la formació per a qui 
pugui pagar-se-la i, sobretot, amb el 
pretext d’afavorir d’una manera desca-
rada a l’escola privada, si amb això es 
promou el fonamentalisme i l’adoctri-
nament, molt millor.

Un altre detall que no podem deixar 
de banda és l’aspecte lingüístic d’una 

reforma educativa que respon a 
interessos ideològics. No cal que 
us faci un esquema, o sí? Si qual-
sevol pot accedir a l’educació pri-
vada amb l’única condició d’exigir 
“el español” com a llengua vehicu-
lar, és de suposar que molts pares 
justets (però amb diners) i per als 
qui el català no sigui la cosa més 
important, aprofitaran l’ocasió i 
passaran els seus fills a la privada.

Exemple, tots els pares que con-
siderin que l’educació privada és 
millor que la pública pels motius 
que siguin (nombre d’alumnes 
per aula, presència d’immigrants, 
material escolar, instal·lacions, 
etc.). La Generalitat, per tant, 
haurà de signar acords (ja ho ha 
fet) amb més centres concertats i 
es veurà obligada a potenciar per 
llei l’educació privada.

Com és natural, a les autonomi-
es on no es parla el català hauran 
de buscar-se una altra excusa 
(també ho han fet). Si no hi ha 
classes de religió en algun centre, 
s’haurà de possibilitar als pares i 
mares l’opció d’una escola religi-
osa privada a càrrec de l’autono-
mia. És així i d’aquesta manera 
hominoide com han matat dos 
ocells d’un tret.

Han minat l’escola pública i l’ús 
del català a les aules i, a més, han 
tirat endavant una llei de merda 
(ja ho veurem), i els seus votants 
han aplaudit els seus esforços en 
defensa del castellà o espanyol. 
Per tant, molta ideologia, poca 
educació i de la formació ja en 
parlarem. Per cert, a Finlàndia 
estan prohibits els col·legis pri-
vats. Com els fills dels rics han 
d’anar als mateixos centres que 
el populatxo, els seus pares s’as-
seguren que els col·legis siguin 
excel·lents.

Diu Adela Cortina al seu llibre Aporofobia, el rechazo al pobre - Un desafío 
para la democracia, que l’aporofobia és el rebuig, l’aversió, el temor i menys-
preu envers el pobre. Quelcom que es materialitza en un atemptat diari con-
tra la dignitat, el ben ser i el benestar de les persones i contra la democràcia; 
partint d’una concepció que assenyala que és el pobre, l’áporos, el que moles-
ta, inclús el de la pròpia família, perquè sovint, es veu al parent pobre com a 
vergonya que no convé airejar. 

Continua l’autora assenyalant que és aquesta fòbia envers el pobre, la que 
porta a rebutjar les persones, les races i les ètnies que habitualment no te-
nen recursos i, per tant, no poden o semblen no poder, oferir res. Una bona 
part de la població rebutja qualsevol persona sense llar perquè li han dit que 
pertany a màfies, molesta, és d’una altre religió...perquè hem construït pre-
judicis i hem creat estigmes.

El reconeixement de la dignitat i la justícia hauria de ser una fita de les nos-
tres societats. Cal anar més enllà del que “ens havien dit” o del que  “escoltem” 
i, el que és més important, del que diuen aquells qui representen els nostres 
interessos, establint què és el que ha de ser el nostre futur/present. 

Les crisis financera i política ens han despertat d’un somni d’Estat maina-
dera inviable. Potser ha calgut perquè assumim que la responsabilitat social 
delegada, no es bona solució per a una societat que vol construir-se amb 
aquells que no hem volgut veure; perquè pensàvem, que eren “altres” els que 
els haurien de veure. La necessitat de reformar l’actual Estat de Benestar i 
mantenir uns drets socials desvinculats dels cicles polítics i econòmics, pren 
importància, doncs, si volem esdevenir agents de canvi i crear una democrà-
cia amb pretensió de ser justa; però quina ha de ser la “re-invenció” de l’Estat? 

Tenim corrents polítiques i econòmiques que parlen d’una més gran pre-
sencia de l’Estat en l’economia i en la responsabilitat de provisió dels serveis 
públics fonamentals com sanitat, educació, pensions... i altres corrents que 
defensen el principi de subsidiarietat de la persona respecte a la societat i 
d’aquesta envers l’Estat.

Hans-Peter Martin i Harld Schumann, deien ja al 1998, a La trampa de 
la globalización que, en aquest segle, veurem com el 20% de la població activa, 

serà suficient per mantenir en marxa l’economia mundial. El 80% restant? 
Estaran abocats al to have lunch or be lunch, “menjar o ser menjat”, mantinguts 
amb una barreja d’entreteniment i alimentació suficient. 

Crec fermament que aquesta teoria no és més que un altre miratge catas-
trofista que enfondeix el propi neoliberalisme, que subestima els ciutadans 
i els considera “material superflu”. Perquè estic convençut de què, el que cal, 
es que es reforcin les lògiques emergents de canvi des d’abaix; de les xarxes, 
de ciutats amb projectes compartits, des d’un més gran protagonisme del 
ciutadà, agafant les regnes de la democràcia, restablint una nova política so-
bre l’economia, recuperant capacitat ciutadana i reforçant les claus ètiques, 
emancipadores i, sobretot, solidaries.

L’auto-reinvenció, doncs, es converteix en una necessitat bàsica per as-
solir l’èxit. En una economia diferent en la que la seguretat del treball ha 
deixat d’existir i han sorgit nous riscos socials; així, davant una visió neo-
liberal en la que les polítiques socials són vistes com un destorb i un cost 
que s’ha de minimitzar, hi ha una proposta d’inspiració en un nou para-
digma d’Estat de Benestar, que considera, com Del Pino i Rubio (2013) 
diuen a Los Estados de bienestar en la encrucijada, que les polítiques socials 
poden utilitzar-se estratègicament per contribuir al creixement econòmic 
i de treball.

Així, cal posar l’accent en les polítiques que intervenen en capital humà, 
com l’educació i en altres que fan més eficient aquest capital humà, tenint 
en compte sempre com a aspectes centrals d’aquestes polítiques, la ciuta-
dania i la igualtat.

Com diu Adela Cortina, les polítiques antipobresa poden prendre’s com 
a mesures de protecció a les persones o de les societats, o com a mesures de 
promoció de les persones, per a que puguin sortir de la pobresa. Cal una 
ètica de la coresponsabilitat, com bé diu l’autora, que exigeixi gestionar les 
condicions jurídiques i polítiques actuals des del reconeixement compas-
siu, orientat a la construcció d’una societat cosmopolita, sense exclusions.

Cal obrir els ulls i ser dignes del destí de l’alteritat que ens envolta, perquè 
és el nostre projecte, la nostre dignitat, la nostra societat.

Aporofòbia
Toni Marcilla

Treballador social

Periodisme 
local i 

democràcia
Pep Valenzuela 
Publicat a media.cat

No és tasca fàcil la de donar vida a mit-
jans de comunicació crítics o contrahe-
gemònics, tot i les possibilitats que les 
noves tecnologies ofereixen. En l’àmbit 
nacional, tanmateix, encara n’hi ha ex-
periències valuoses i amb molt de poten-
cial. Estan molt lluny, però, de l’abast que 
assoleixen els grans canals multimèdia 
i, més encara, del que demana l’efectiva 
realització del dret de totes les persones 
a una informació suficient i de qualitat, 
que permeti tenir les dades i un nivell de 
coneixement mínim del tot plegat que 
faci possible una participació política i 
social plenament conscient i responsable.

Si parlem de l’àmbit local, des de pobles 
a ciutats grans, la situació és molt desi-
gual. En podem trobar que no n’hi hagi 
cap, de diari, periòdic o informatiu, im-
près o digital; o que allò més semblant a 
un periòdic sigui, directament, un fulletó 
ple de publicitat. Malgrat la molta feina 
de bones professionals, el nivell global és 
problemàtic.

Davant d’aquest escenari (global i lo-
cal), una primera impressió: la qualitat 
de la democràcia que vivim o patim és 
molt baixa. Tot i les oportunitats per a 
l’ús individual i de grups que ofereixen 
les TIC per poder enviar opinions, infor-
macions i dades arreu, manquen les eines 
i els espais prou potents, estructurats i or-
ganitzats que facin possible la generació 
i difusió d’informacions, de debats i de 
coneixement.

Mentrestant, els poders fàctics i les elits 
dominants tenen i desenvolupen els seus 
mitjans, també en l’àmbit local moltes ve-
gades, i obren a la dita audiència o lecto-
res les finestres que mostren el món o les 
parts d’aquest que volen que veiem.

Aquí, sorgeix la pregunta: en què pen-
saven, durant totes aquestes dècades, les 
forces crítiques i antagonistes o alterna-
tives, més o menys d’esquerres, més o 
menys revolucionàries, els moviments 
socials, els sindicats… que no s’han pre-
ocupat ni mínimament de fer res prou 
seriós en aquest terreny, el de les informa-
cions, opinions, debats, dades que per-
meten entendre i interpretar la realitat, 
on es juga cada dia el futur de la nostra 
societat?

La qüestió ara, i pensant en l’àmbit lo-
cal, és què fer. Ho penso i debato des de 
l’experiència de la creació d’un informatiu 
local a Terrassa, Malarrassa, que arribarà 
als 5 anys el proper novembre, publi-
cant en web i paper mensual. D’entrada, 
penso que es pot afirmar que, igual que 
amb la política municipal i municipalista, 
el periodisme local té més possibilitats 
(econòmiques, materials, tècniques…) 
de ser i d’influir socialment.

Per tant, de contribuir a fer una societat 
més democràtica, plural i justa. Gene-
rant, descobrint, produint i difonent les 
informacions, el debat i el coneixement, 
ben enganxat als moviment socials, als 
conflictes i les lluites, donant veu a qui 
li és normal o sistemàticament negada. 
Informant i difonent les alternatives que 
ja hi són, com les de l’economia social i 
solidària, del comerç just, les cooperatives 
i altres.

Això, clar, només pot ser generat i de-
senvolupat per i amb el suport d’aquests 
moviments, organitzacions i persones 
que, així, esdevenen protagonistes, intèr-
prets i periodistes de la seva pròpia rea-
litat, una mena de “periodista col·lectiu”, 
parafrasejant en Gramsci. Periòdics, per 
tant, a tots els pobles, barris i ciutats, on 
les classes subalternes escriguin, enten-
guin i construeixin el seu present i futur.
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 >Famílies i professorat: revetir les retallades i més inversions 

Nou curs escolar, vells i greus problemes

P.V.
«A Terrassa tenim una situació difícil, no és nova, fa anys», afirma la 

Teresa Ciurana en fer balanç general de l’Educació a la ciutat. Professora 
durant dècades, membre de consells escolars i presidenta de l’Associació de 
Mestres Alexandre Galí, l’ara regidora responsable de l’àrea coneix molt bé 
el terreny que trepitja. 

Terrassa, diu, «no es comporta com les ciutats del voltant», perquè està 
creixent molt amb l’arribada de gent d’altres comunitats i poblacions de 
l’entorn. Això comporta que hi hagi una «matrícula viva importantíssima 
que canvia l’escenari previst, calen més places de primària, no paren d’arri-
bar alumnes. Entre juliol i el 4 de setembre, tenim 300 sol·licituds fora de 
termini de 1a i unes 170 de 2a. Aquí hi ha alguns canvis interns, però les 
més són de fora. Gestionar això és complicat», assegura en informar que 
la previsió de màxim creixement d’alumnat de 2a serà el curs vinent, sense 
que pari de créixer el de 1a. I ara ja, «els instituts estan plens, plens...».

L’Ajuntament, lamenta, no té competències en Educació; la responsabili-
tat és del Departament de la Generalitat; però «els nens i nenes de Terrassa 
són ciutadanes de ple dret, i és una decisió estratègica bàsica, fonamental, 
que tinguem una escola en les millors condicions; a més, perquè el seu pro-
jecte de vida en depèn molt del que puguin fer en aquests anys».

Durant l’estiu, assegura, van «lluitar i treballar perquè no volíem conti-
nuar igual, volem revertir». S’ha aconseguit, informa, un mestre per a cada 
un dels 8 grups addicionals, en diferents zones de la ciutat, a les escoles: 
Antoni Ubach (1r de 1a), Bisbat d’Ègara (2n 1a), Agustí Bartra (P5), Roc 
Alabern (4t 1a), Joan XXIII (3r 1a), Lanaspa Giralt (4t 1a), Abad Marcert 
(5è 1a), Josep Ventalló (P3), aquest darrer mig grup obre la possibilitat de 
recuperar la línia de P3 que anteriorment suprimida.

«Per primer cop en molt de temps», afegeix, «s’ha pogut baixar ràtios» en 
escoles com el Bisbat d’Ègara i també l’Antoni Ubach, de 27,6 alumnes a 
22,75, al primer, i més encara al segon. «Calen especialistes», matisa, «però 
és millor la situació, permet organitzar-se millor». De totes maneres, com 
deia abans, com que hi ha molta matrícula viva «això no para de moure’s i 
cal estar sempre alerta».

El nou equip de govern aposta en ferm pel model escola-institut. De mo-
ment, a la ciutat n’hi ha un, el Pere Viver, i es treballa per «desencallar» 
el projecte al Sala i Badrinas. «Treballem per aquest model. Crec que és 

la millor opció, perquè les famílies no han de patir per la continuïtat del 
projecte educatiu ni per les places escolars en el canvi de cicle». 

D’altra banda, el model fa que no es perdi alumnat; la Teresa Ciurana as-
segura que «està comprovat amb dades objectives que amb l’escola-institut 
es perden bastants menys alumnes, que estan entre els 3 anys i els 16 en un 
mateix ambient. Ni que sigui per això ja és bo». 

En tot cas, el gran problema de cara a les inversions necessàries, es justifica 
la regidora, «és el dels pressupostos de la Generalitat, prorrogats des del 
2017, i cada any augmenta el professorat i s’han de pagar més nòmines. 
Espero que a inici del 2020 tinguem pressupostos i això pugui fer efectiva 
l’aposta pel Sala i Badrinas i els altres projectes».

Pel que fa al problema de la segregació escolar, cal recordar que Terrassa 
és la ciutat amb el problema més greu a Catalunya, tal com posà en evidèn-
cia un estudi del Síndic de Greuges. Ciurana diu que amb els grups addi-
cionals miren que «no plogui sobre mullat i que qui arribi vagi a escoles 
amb menys peticions». L’escolarització equilibrada estaria anant endavant; 
de fet, assegura, les mesures van començar a concretar-se en el curs passat.

En l’estrena del nou curs i quasi també de regidora responsable de l’àrea, la 
Teresa Ciurana assegura que estan parlant amb tothom. Ja ho han fet amb 
la coordinadora Pepeta i amb les AMPAs que ho han necessitat o dema-
nat. Un diàleg que, subratlla, volen mantenir obert tot el temps.

Amb relació als problemes a l’escola Auró, abans President Salvans, infor-
ma que hi ha un equip directiu nou, amb la mateixa directora. Bona part 
del professorat també és nou, afegeix, perquè va concursar i marxar a altres 
escoles, entre altres motius, segurament «pels rumors diversos i infundats 
que corrien el curs passat». Es manté el projecte educatiu, de treball per 
ambients.

Les denúncies sobre suposats cobraments «il·legals» de quotes per mate-
rials i sortides no tindrien base jurídica, segons la regidora, tot i admetre, 
però, que potser podrien ser «alegals» o «paralegal», però que és una forma 
que «totes les escoles de Terrassa i altres poblacions han de cobrir amb una 
aportació voluntària de les famílies part de despesa en material escolar i 
activitats que d’altra manera no es podrien fer». En aquest punt, assegura 
Ciurana, «es té en compte la gent que no pot i, per tant, es va a picar a les 
diferents portes per aconseguir ajut per aquestes famílies, per material i 
sortides, sempre ha estat així i això es continua fent».

T. Ciurana: “els drets de l’alumnat s’han de garantir”

 ▪ La Pepeta (Santi Moreno, al centre) participà en la manifestacio contra la Llei Aragonès del 28 de setembre. PV

Pep Valenzuela

«No a la privatització 
dels serveis públics», 
reclamaven el passat 

28 de setembre les manifestants con-
vocades per la Plataforma Aturem la 
Llei Aragonès, de la qual en forma 
part la Pepeta, coordinadora d’AM-
PAs i AFAs de Terrassa. «Tenim 
sobre taula moltes denúncies i feina, 
participem en aquesta mobilització 
perquè planteja el que nosaltres ja 
recollíem en les nostres demandes», 
explica en Santi Moreno, de l’AMPA 
Agustí Bartra i membre d’aquesta co-
ordinació. 

D’altra banda, afegeix i destaca, 
aquest posicionament no només de la 
coordinació egarenca, sinó que «és el 
mateix ja plantejat per la FaPaC (fe-
deració catalana d’AMPAs i AFAs). 
Ara, volem intervenir des del carrer 
en el debat de la dita Llei Aragonès, 
però plantejarem un moviment en fa-
vor dels serveis públics».

A Terrassa, les preocupacions prin-
cipals ara són les altes ràtios i els dits 
«bolets» (barracons) que han sorgit 
aquest any, concretament 8 a sengles 
escoles, en definitiva, «la inquietud 
per la massificació». La Pepeta de-
mana també considerar el temps del 
migdia com a temps d’escola i la mu-
nicipalització del servei de menjadors. 
Han tingut reunions amb l’Ajunta-
ment, «però està tot molt verd, encara 
que es veu voluntat d’escoltar, però no 
podem dir si serà positiu o no», con-
sidera amb poca confiança. Aquestes 
reivindicacions s’emmarquen en el 
context de lluita contra la segregació.

«L’opinió més compartida a la coor-
dinadora», declara en Santi tot infor-
mant que el funcionament és assem-
bleari i que totes les AMPAs i AFAs 
mantenen la seva independència, «és 

«Quan acabi el 2019, el Govern de la 
Generalitat haurà deixat d’invertir, des 
del 2010, més de 8.500 milions d’euros 
per les polítiques d’austeritat extrema i 
per les pròrrogues pressupostàries», 
afirma el sindicat CCOO d’Educació 
Pública en el seu butlletí informatiu de 
setembre. Una data esfereïdora que, 
tanmateix, queda petita al costat dels 
«43.000 milions d’euros més» que, en-
tre el 2010 i el 2017 s’haurien d’haver 
invertit en el conjunt de les adminis-
tracions educatives, segons CCOO.

Com en altres sectors, com per 
exemple la Sanitat, «només la pro-
fessionalitat de les treballadores de 
l’educació ha aconseguit equilibrar les 
incompetències polítiques, la manca 
de recursos i la sobre càrrega de feina», 
conclou el sindicat.

I és que ara «faltarien milers de do-
cents per poder estar en la mateixa si-
tuació que el 2010 i per implementar 
una veritable escola inclusiva», afegeix 
encara. Un escenari, tot plegat, bastant 
difícil, més segurament del que pensen 
algunes administracions i partits, més 
preocupades amb altres qüestions.

A Terrassa, el passat 18 de setem-
bre es van reunir al centre cívic Presi-
dent Macià representants sindicals 
de CCOO. Els problemes principals 
són la sobreràtio d’alumnat per aula 
i els derivats de la segregació escolar, 
informa l’Agnès Solà, coordinadora 
d’Educació Pública al Vallès Occiden-
tal: «Ni estudis ni mesures no donen 
resultats, el professorat es queixa de 
les condicions de treball, de problemes 
greus amb les persones que necessiten 
atenció especial».

Els instituts-escola podrien funcio-
nar bé, diu, «però s’està fent de qual-

sevol manera, sense instal·lacions a 
mida ni projectes ben definits». És 
greu també el problema amb les dota-
cions de Suport per a l’Escolarització 
Inclusiva, «deficients en algunes de les 
escoles on hi ha, però ni tots els centres 
que necessiten ho tenen. Normalment 
es concentren les necessitats especials 
en determinades escoles, per concen-
trar recursos, però sempre hi ha man-
ca». Parlant de vetlladores, denuncia 
l’Agnès, la manca seria molt gran, «la 
situació és molt precària, per no dir al-
tra cosa, en diferents escoles».

Assegura també que, a dia 18 de 
setembre, mancava encara molt pro-
fessorat per nomenar. Això, en un con-
text de ràtios que superen àmpliament 
el nivell establert, tant a 1a com a 2a.

La segregació, considera l’Agnès, es 
troba arreu, però «a Terrassa és clara-
ment més greu, el professorat parla de 
guetos. Les mesures no van, es matri-
cula on es vol i es fa molt malament 
la distribució de zones». A Terrassa i 
el Vallès cal encara afegir el problema 
d’escoles on hi ha instal·lacions amb 
amiant sense data de retirada, tot i 
haver estat identificades i denunciades.

En aquest context, el professorat 
pateix una pressió laboral i emocional 
molt forta, «amb moltes tasques que 
no ens corresponen, clar que som molt 
vocacionals i fem el que calgui per 
atendre l’alumnat bé», i apunta encara 
«malgrat l’excés de burocràcia».

que acceptem totes les places públi-
ques que s’obrin a Terrassa, perquè 
és el que fa falta; però denunciem la 
manca d’espai, manquen escoles, per 
això parlem de planificació escolar, cal 
seure a taula per estudiar i decidir les 
escoles que cal fer. Això és molt clar 
per nosaltres i ho hem parlat amb 
l’Ajuntament». 

La massificació ja és un problema i, 
alerta, «totes les projeccions estadís-
tiques parlen d’un gran creixement 
de població a la ciutat. O sigui que el 
problema es farà molt més gran. No 

volem sorpreses, volem planificació». 
Per això un dels lemes de campanya 
amb més suport és el ja conegut: 
«Stop improvisació escolar».

Per a la FaPaC i bona part de les 
entitats de la Pepeta, la solució per a 
la segregació és «treure el lliure accés 
al centre i els concerts». Això, avui, 
reconeix en Santi, «és quasi una uto-
pia, però pel camí es pot fer diferent. 
Per això denunciem el pacte contra la 
segregació, perquè considerem que 
afavoreix la concertada, la normalit-
za». Afirma que «la reserva de places 

per a la concertada al final és com una 
subvenció, un rescat quan li està bai-
xant la demanda». De totes maneres, 
aclareix, «això està sobre taula de la 
Pepeta, cal debatre i posicionar-se». 

Aquesta coordinadora, mentres-
tant, va creixent i ja suma més de 30 
associacions d’escola primària, insti-
tuts, i bressols. Es van constituint a 
poc a poc, atenent els diferents ritmes 
de participació i diversitat d’opinió. 
De moment, tenen el reconeixement 
de la FaPaC com a coordinadora local 
de Terrassa.

CCOO: 43.000 M € 
deixats d’invertir 
entre 2010 i el 2017
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 >Els plens municipals es fan més curts i es perd debat polític

L’Ajuntament planta cara a Endesa davant les 
amenaces de talls a les famílies que no poden pagar
Miquel Gordillo

El ple ordinari celebrat el 27 
de setembre, el segon d’ençà 
que es va constituir el nou 

govern local de l’actual legislatura, 
ha mostrat un canvi notori en el seu 
desenvolupament respecte la passa-
da legislatura. No només pel que fa 
al polèmic canvi d’horari (ara se ce-
lebra els matins de divendres en lloc 
de dijous a la tarda). Probablement 
també degut al nombre menor de 
grups municipals que hi són repre-
sentats (de 7 a 5, ja no hi són Terras-
sa en Comú, la CUP i el PP), i a la 
configuració que ara té el plenari. El 
cas és que es torna a tenir una sensa-
ció més burocratitzada, amb menys 
debat i amb lectures literals dels es-
crits de resolució. O més d’anar per 
feina, que podrien dir els implicats. 

Un ple ordinari mensual que du-
rant la legislatura anterior podria 
trigar entre 4 i 5 hores, en aquesta 
ocasió va quedar reduït a una hora 
i quaranta minuts. Cert que els po-
sicionaments dels partits ja estan 
definits prèviament en la major part 
dels punts tractats. En tot cas, i sent 
així, els plenaris semblen perdre 
bona part de debat obert entre els 
regidors i regidores i d’informació 
vers la ciutadania. S’ha de veure si 
aquesta dinàmica continua en els 
pròxims mesos.

I això que la tensió que envolta la 
situació a Catalunya i el procés in-
dependentista continua més viu i 
candent que mai, més encara amb 
les detencions i empresonaments 
recents amb acusacions de terroris-
me, a banda de la sentència pendent 
dels polítics que fa quasi dos anys hi 
són a la presó. Les entitats Òmnium 
Cultural i Terrassa per la Indepen-
dència van intervenir, de forma 
conjunta, per recriminar la passivi-
tat del govern local amb els polítics 
presos. «Ni el Lluís Puig ni el Josep 
Rull poden ser amb nosaltres en 
aquesta sala», va expressar Xavier 

L’Ajuntament ha efectuat la declaració de l’emer-
gència climàtica i ambiental al municipi de Ter-
rassa - a banda de donar suport a la vega pel clima 
del passat 27 de setembre -. De la mateixa  que 
ho han decretat altres institucions, com el Con-
sell Comarcal. Entre algunes mesures, o més aviat 
declaracions que s’inclouen, hi ha la de revisar el 
2020 els compromisos i el pla d’energia sostenible 
a Terrassa, així com impulsar sistemes de recollida 
selectiva de residus, posant el focus en la recollida 
de la matèria orgànica. També s’acorda impulsar 
una mobilitat més sostenible en el transport pú-
blic, en bici i a peu, desenvolupar l’Anella Verda, 
comercialitzar amb energies renovables com ara la 
solar i l’eòlica. 

Aquesta declaració formava part dels acords 
de Junta de Portaveus que es van llegir. Com ara 
també la d’instar la Generalitat que es millori el 
finançament de les universitats públiques per al 
període 2020-2022, com a pla de xoc, per garantir 
la qualitat universitària i de la investigació. L’acord 
demana que es recuperin les xifres d’inversió a la 
universitat de l’any 2010, entre altres mesures.

Es declara l’emergència  
climàtica a Terrassa

Diversos regidors van abandonar la sala del 
plenari per mostrar la seva desaprovació amb 
la intervenció del regidor de C’s, David Agui-
naga, en llegir l’habitual condemna de les do-
nes mortes per violència masclista. Després 
de la lectura d’un escrit que és consensuat per 
tots els grups, el regidor llegí un altre comuni-
cat propi, en què denunciava «altres formes de 
violència», l’exercida a dones musulmanes per 
portar hijab - el vel per cobrir el cap -, que és 
una «imposició del fonamentalisme islamis-
ta». Afegia el text de C’s que «s’equivoquen 
els del paternalisme, hijab no és un símbol 
cultural, és opressió».

Des de Tot per Terrassa es va qualificar, a 
través de les xarxes socials, aquesta intervenció 
de “discurs xenòfob i indecent”, mentre ERC 
ho va titllar d’«al·legat islamofòbic». L’alcal-
de Ballart ho va retreure al regidor Aguinaga, 
durant el mateix plenari, tot dient que «això 
no és un acte de C’s, és un text unitari», i els 
convidà a «no repetir aquests posicionaments 
ideològics».

El lleig de C’s que va 
desaprovar el Ple 

Ordeig, expresident d’Òmnium. En 
la seva intervenció, va retreure que 
no s’havia complert «el compromís 
adoptat en aquesta mateixa sala», 
per permetre penjar a la façana del 
consistori una pancarta on resés: 
Terrassa exigeix la llibertat dels pre-
sos i exiliats polítics». «Què ha fet 
la ciutat per materialitzar aquesta 
exigència?».  

No van oblidar les mobilitzacions 
que diàriament i de forma ininter-
rompuda, des del 14 de novembre 
de 2017, es duu a terme, «faci el 
temps que sigui, cada dia de l’any», 
davant l’Ajuntament, per exigir la 
llibertat dels presos i exiliats po-
lítics. Per la seva banda, Francesc 
Muntada, del secretariat local de 
l’ANC, va recordar com «aquesta 
setmana s’han detingut 7 persones 
que estan en presó preventiva. Hem 
patit de nou la repressió de l’Estat 
i s’han vulnerat drets fonamentals a 
la defensa». 

Els plenaris 
semblen perdre 

bona part de debat 
obert entre els 

regidors i regidores 
i d’informació vers 

la ciutadania.
Per això Muntada plantejà al 

govern la pregunta: «què passarà 
quan surti la sentència si no és 
absolutòria?». La portaveu del go-
vern, Núria Marin, els respongué 
amb l’argument ja esgrimit per 
aquest govern i també per l’ante-
rior del PSC: «l’ajuntament no és 
la seu de cap partit, és l’espai de 
tothom», i afegí que «sabem que 
molta gent pensa que la pancarta 
no toca i no ajuda a ningú, i que hi 

ha altres vies per expressar la dis-
sidència política». 

Òmnium: «no 
han complert 
el compromís 
fet en aquesta 
sala de penjar 
una pancarta 
demanant la 
llibertat dels 

presos polítics.»
En canvi, C’s opina que hi ha 

massa simbologia partidista a la 
façana de l’Ajuntament, en refe-
rència a la pancarta que manté el 
grup d’ERC penjada al seu bal-
có. «Presentarem un contenciós 
administratiu si no es retira la 

pancarta d’ERC», afirmà Isabel 
Martínez, tot saben que la moció 
presentada seria rebutjada. Se-
gons la regidora de C’s, les entitats 
de l’administració pública «no te-
nen dret a la llibertat d’expressió», 
i apel·là al concepte de «neutrali-
tat institucional». En la resolució 
de C’s, el PSC s’abstingué: «en-
trem en període electoral, la qual 
exigeix neutralitat en els edificis 
públics», va dir Amadeu Aguado, 
i deixà la pilota en la teulada de 
l’equip de govern, on també hi ha 
ERC, “a qui correspon aquesta de-
cisió”.

Ajuntament: Endesa ha de 
condonar el deute a les famílies 
vulnerables

Tots els grups, excepte C’s que es 
va abstenir, acordaren un posicio-
nament comú per exigir a Endesa 
que retiri l’amenaça de tallar els 
subministraments a partir de l’1 
d’octubre, tal com ha amenaçat, a 
les famílies vulnerables que no po-
den pagar els rebuts de llum i gas 
pendents.

En l’acord es fa un tancament a 
defensar el que diu la llei 24/2015 
aprovada pel Parlament sobre po-
bresa energètica. Aquesta llei apun-
ta a la condonació del deute de les 

famílies vulnerables, o a “instar to-
tes les administracions competents 
a utilitzar les vies sancionadores de 
manera contundent, en cas que les 
subministradores elèctriques rea-
litzin talls a llars”. 

El debat s’animà una mica més a la 
part final del plenari, la dels precs i 
preguntes adreçades a l’equip de 
govern. Entre d’altres, qüestions 
com quan tirarà endavant el pro-
jecte per executar el Parc de la Re-
pública, el qual resta pendent, si ja 
s’ha licitat la compra de cinc nous 
busos per a l’any vinent – serà a 
l’octubre, respongué el govern- , o 
una valoració dels punts liles de la 
passada Festa Major. També queda 
pendent la realització d’una jorna-
da específica destinada a debatre 
sobre les rieres, abans però s’ha 
de convocar la Taula de les Rieres. 
Una altra qüestió pendent, aprovar 
en plenari el Pla Local d’Habitatge, 
el qual s’anuncia de cara al novem-
bre. L’oposició del PSC va pregun-
tar també quan s’iniciaran les obres 
del CAP de Can Roca, un cop 
conegut que el concurs s’ha hagut 
de licitar dues vegades. També en-
tre retrets, la regidora de Cultura, 
Rosa Boladeras (TxT), exposà que 
els capgrossos que va regalar l’ante-
rior govern a una entitat veïnal, no 
es troben i «s’estan buscant». 
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 >A 2 anys de l’1-O: “Acabem el que vam començar”, proclama l’ANC 

“Vam votar independència i exigim independència. 
Guanyem-nos-la!”

Avui, 1 d’octubre del 2019, sortim 
novament al carrer i ens concentrem 
arreu del país per reivindicar una data 
que ha marcat un punt i a part en el 
passat, present i futur d’aquest país. I 
sortim per reivindicar, no per celebrar, 
perquè el mandat que derivava del refe-
rèndum i de les lleis del 6 i 7 de setem-
bre aprovades al Parlament encara no 
s’ha materialitzat.

En aquests dos anys hem vist com, 
en gran mesura, s’ha intentat buidar de 
legitimitat i de contingut aquella data 
i aquell mandat i l’ha convertit en una 
mobilització més i no pas en un refe-
rèndum d’autodeterminació avalat per 
la legitimat d’una majoria independen-
tista al Parlament de Catalunya sorgi-
da d’unes urnes.

Els dies posteriors al referèndum del 
Primer d’Octubre vam demostrar una 
força popular i cívica que fer tremolar 
els fonaments de l’Estat. Però les es-
perances dipositades en un diàleg que 
es va demostrar fals i inexistent i el fet 
de no estar preparats realment per a la 
unilateralitat van desarmar els carrers 
i l’independentisme. Aprenguem dels 
errors per no tornar a cometre’ls. No 
podem jugar-ho tot a una carta que 
s’ha demostrat tramposa. No podem 
caure una vegada i una altra en la ma-
teixa pedra.

En comptes de diàleg, el que hem tro-
bat és presó, exili i repressió. I davant 
d’això, correm el risc d’oblidar quin és el 
nostre objectiu, allò pel qual més de 2 
milions de persones vam sortir a votar 

avui fa dos anys. 
La independència és l’única eina real 

per sortir d’aquest atzucac repressiu 
en el qual l’Estat ens vol engabiar. Què 
busca la repressió? Que renunciem als 
nostres objectius. Doncs tenim una 
mala notícia per a l’Estat: estem de-
terminats a seguir fins al final. No re-
nunciem al nostre objectiu: treballem 
incansablement per la independència!

I en un temps de moltes preguntes, 
trobem la majoria de les respostes 
precisament en l’1 d’octubre: societat 
mobilitzada, majoria independentista 
al Parlament, i Govern compromès 
són la fórmula per avançar. Nosaltres, 
la societat mobilitzada, hi estem treba-
llant a través de campanyes com Eines 
de País i formacions de noviolència. 

Però el Parlament i el Govern, què fan? 
Què volen fer? Fins on volen arribar? 
Estan preparant la via unilateral? No 
ens podem permetre més declaracions 
d’independència simbòliques. Els vots 
de l’1 d’Octubre eren reals. Els cops de 
porra eren reals. Volem una indepen-
dència real.

Nelson Mandela deia que els líders 
han d’estar disposats a sacrifica-ho tot 
per la llibertat del seu poble. Nosaltres 
mai no abandonarem els companys de 
lluita: ni presos, ni exiliats ni cap dels 
milers de represaliats. Tampoc no vam 
abandonar els col·legis el Primer d’Oc-
tubre. El nostre compromís és i serà 
insubornable. Però exigim d’una vegada 
per totes la fi dels tacticismes i partidis-
mes que ens impedeixen teixir definiti-

vament una estratègia unitària. O com 
es pensen que vam fer possible l’1-O?

Nosaltres sempre hi som i sempre 
hi serem, i buscarem la màxima unitat 
possible. Però que ningú no s’equivo-
qui: no acceptarem cap renúncia més. 
L’1-O vam votar independència, i el 
que exigim és aquell mandat, cap altre. 
I si algú té cap temptació de canviar el 
sentit de l’acte més important que hem 
dut a terme com a poble en els darrers 
anys, ens hi trobarà de cara.

Acabem el que vam començar, gua-
nyem la independència!

1 d’octubre de 2019
#ObjectiuIndependència
Secretariat Nacional Assemblea Na-

cional Catalana

Commemorem el segon 
aniversari de les jornades 
prèvies al referèndum de 
l’1 d’octubre de 2017, de 
la mateixa votació i les 
mobilitzacions posteriors, 
que van marcar una fita 
històrica, sense eufemismes 
ni metafòres, sense 
cap mena d’hipérbole, 
exageració o consideració 
desproporcionada dels 
fets; i tot emmarcat en un 
procés llarg de lluita i presa 
de consciència inèdit que, 
sense cap mena de dubte, 
més enllà dels temps i 
ritmes de les persones, les 
organitzacions, moviments 
i institucions, ha canviat el 
país, per més que  moltes 
vegades pugui semblar que 
tot és igual o que és l’hora del 
“santornem-hi”. Publiquem, 
com a síntesi o expressió 
del moment el manifest que 
publicà el secretariat nacional 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana, llegit avui en 
centenars de concentracions 
arreu del país.

P.V. Les mobilitzacions es van avan-
çar en aquest segon any de la celebració 
del referèndum de l’1-O. Els carrers es 
van omplir de solidaritat amb les no-
ves persones preses, durant l’última se-
tamana de setembre. Hom ha assistit a 
una nova i, per més que esperada, sor-
prenent i molt dura acció repressiva de 
les forces de seguretat de l’Estat contra 
el moviment independentista, aquesta 
vegada amb els CDR en el focus.

Mentre les forces del Procés conti-
nuen totalment desorientades sense 
saber què fer ni quin és el camí per 
continuar cap a la independència, la 
màquina estatal no para. I en parlar 
de la unitat de l’Estat, que vindria a ser 
com o tant com de l’essència d’aquest, 
no s’admeten «pecats», ni d’obra ni de 
pensament tan sols.

La guerra és la política per altres mit-
jans, com deia el pensador alemany, 

o viceversa. Tot i les contradiccions 
internes que hi pugui haver sobre la 
forma concreta millor per resoldre la 
qüestió, almenys sense quedar mala-
ment davant la UE, o el menys possi-
ble, la importància del cas, «l’essència», 
no permet parar esment en el respecte 
dels drets que la democràcia, com a 
mínim conceptualment, pressuposa-
ria. Per això estan els «estats d’excep-
ció» o «d’emergència». 

Més preses i repressió, més resistència

 ▪ Concentració al Raval per commemorar els dos anys de l’1 d’octubre.

 ▪ Manifestació a Terrassa del passat 27 de setembre.

PV



10 MALARRASSA Octubre de 2019

Els PATs, punts d’atenció presencial per promoure  
l’Economia Social i Solidària a la comarca
Terrassa, Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars, Castellbisbal i Ullastrell, són els municipis on es 
troben ubicats aquests punts, als quals qualsevol persona o entitat es pot apropar i ser atès de forma gratuïta.

Miquel Gordillo

Des de l’Ateneu Cooperatiu de 
Vallès Occidental (ACVO-
cc) s’han habilitat espais en 

diferents municipis de la comarca que 
funcionen com a punt d’atenció perso-
nal per apropar-se a l’Economia Social 
i Solidària (ESS). Aquests espais, ano-
menats PATs, són un punt d’entrada 
per aquelles persones que tinguin idees 
i projectes a potenciar en l’àmbit del 
cooperativisme, i també està adreçat a 
entitats, de forma lliure i gratuïta. 

PAT vol dir Punt d’Assessorament 
i Trobada Cooperatiu. «És un espai al 
qual la gent pot venir per buscar asses-
sorament i on acompanyem projectes 
cooperatius. També és un lloc de tro-
bada per a qualsevol persona que tingui 
una necessitat en l’àmbit de l’ESS o 
desitgi fer alguna consulta», ens explica 
Javier Domínguez, tècnic de l’ACVOcc. 

En total parlem de 7 punts d’atenció, 
distribuïts en municipis petits de la co-
marca, que funcionen un cop al mes en 
un horari establert a les tardes. A banda 
del punt de Terrassa, que està disponi-
ble cada setmana. 

Un dels objectius dels PATs és oferir 
acompanyament a aquelles iniciatives 
que tenen potencial com a projectes 
cooperatius. «Quan rebem alguna idea 
de projecte, el que fem és una primera 
trobada amb l’equip promotor de la 
iniciativa, i seguidament els expliquem 
com és una cooperativa i la resta de les 
fórmules de l’economia social i solidària, 
quins són els avantatges de crear-ne una, 
a la vegada establim un full de ruta», de-
talla en Javier. Dintre de l’itinerari a mida 
que s’ofereix des dels PATs per a nous 
projectes cooperatius, també els expli-
quem les diferències amb les empreses 
mercantils. Aquest acompanyament 
personalitzat correspon a La Coope-
radora, un altre instrument de què dis-
posa l’ACVOcc, i que es complementa 
molt amb els PAT. 

Opcions: canviar la nostra manera  
de consumir

Una altra funció dels PATs és la 
d’oferir informació sobre consum res-

ponsable i dels recursos que tenim a 
l’abast per sortir de les grans empreses 
subministradores i bancàries, i pas-
sar-nos a cooperatives. «Vam col·locar 
prestatges amb tota la informació re-
ferida a aquests serveis disponibles que 
ofereix la cooperativa Opcions. Aquí 
es pot obtenir informació sobre el fet 
de canviar la nostra forma de consu-
mir». Parlem entre d’altres de canviar 
el subministrament elèctric amb Som 
Energia, de telefonia mòbil i domèstica 
amb Som Connexió, o contractar banca 
ètica amb FIARE. Malgrat tractar-se de 
tràmits que en general es poden fer per 
internet, «sobretot a l’hora de fer-te soci 
de Som Energia o obrir un compte amb 
FIARE que és una mica més complicat 
ajudem a fer les gestions», especifica en 
Javier. 

En aquest sentit, en Javier manifesta 
que «tenim el repte de difondre més tot 
allò relacionat amb el consum responsa-
ble».  

Aquests espais físics també s’utilitzen 
per treballar amb aquelles entitats o as-
sociacions que desitgen transformar-se 
en cooperatives o comerços que han de 
tancar per jubilació o per falta de viabi-

litat per explorar amb ells la continuïtat 
de manera cooperativa per part dels 
seus treballadors o d’altres persones in-
teressades. 

A més, des dels PATs també hi ha 

Se celebra el primer aniversari de la xarxa Districte Zero
Aquesta xarxa d’entitats de l’àmbit cultural i de l’economia social i solidària, totes elles ubicades en el centre de la ciutat, intercooperen 
per pensar noves maneres de potenciar l’economia local i la cura del barri i les persones.

Miquel Gordillo

El passat dissabte 21 de setem-
bre, el Districte Zero (D0) 
van celebrar el seu primer 

aniversari. Es tracta d’una xarxa de 
diversos projectes locals que fa poc 
més d’un any van començar el seu 
camí per pensar i plantejar noves 
maneres de cooperació en el marc 
de l’economia local i cura del barri 
i la seva gent.

Durant el matí de dissabte, i mal-
grat la pluja, algunes de les entitats 
del D0 van obrir les portes dels lo-
cals on es troben per incentivar que 
les veïnes del barri coneguessin de 
primera mà aquestes iniciatives i les 
seves activitats que desenvolupen.

Al vespre, el temps va ser més per-

missiu i tingué lloc una celebració 
lúdica al barri, al carrer Sant Ga-
ietà, amb un concert a càrrec de la 
jove egarenca Aida Martínez, que 
va interpretar èxits del pop i el soul. 
També va tenir lloc un sopar popu-
lar. 

El Districte Zero és una xarxa for-
mada actualment per més de vint 
iniciatives locals: Adhoc.cat, Ateneu 
Candela, Art7, Blau, B&B 1900, 
Bakoom Studio, Cafè del Candela, 
Casa de la Música, Centre Excur-
sionista, Communia, El laberint 
de La Nau, Elixir Poètic, Grave-
tat Zero, L’Egarenca, L’Embarral, 
Les Pisanes, La Lluerna, Llibreria 
Synusia, Plantem-nos, RGA, Tub 
d’Assaig i Vesc.

Les entitats d’aquesta xarxa es tro-

ben localitzades dins del districte 
centre de la ciutat, entre l’Avingu-
da 22 de juliol, Rambla d’Ègara, 
carrer de la Rasa i carrer del Nord. 
No obstant això, les dinàmiques 
d’aquesta zona del districte centre 
s’allunyen molt del que a priori es 
podria entendre per “centre”. Per 
això, des del Districte Zero es detec-
ta la potència de començar a esdeve-
nir una xarxa integrada per entitats, 
les quals s’han dedicat durant el seu 
primer any de vida a conèixer-se per 
saber a què es dedica cadascuna.

El Districte Zero es marca com a 
reptes potenciar la cooperació entre 
projectes d’economia local, la cura 
i un major coneixement del teixit 
veïnal, així com potenciar l’agenda 
cultural del barri.

 ▪ Punt d’assessorament i trobada cooperatiu de Castellbisbal.

Municipi Espai Dia Horari Periodicitat

Terrassa CC Avel·lí Estrenjer

Plaça de Can Palet, 1

Dilluns 18 a 20h Setmanal

Matadepera Casal de Cultura

C/ Pere Aldavert, 4

1r dimarts de mes 16 a 18h Mensual

Rellinars Local Social del Planet. C/ 
Xiprer, s/n

2n dimarts de mes 16.30 a 18h Mensual

Viladecavalls CC Paco Cano

C/ Pintor Casas, s/n

3r dimarts de mes 12 a 14h. Mensual

Castellbisbal Ajuntament de Castellbisbal. 
Av. Pau Casals, 7

3r dimarts de mes 16 a 18h. Mensual

Vacarisses Castell (Biblioteca 
municipal). C/ Major, 3

4t dimarts de mes 18 a 20h. Mensual

Ullastrell Ajuntament d’Ullastrell

Carrer Serra, 17

1r dimecres de mes 16.30 a 18h. Mensual

una part d’atenció a cooperatives que ja 
estan funcionant i que són de l’àmbit de 
l’ESS. Per això, «ens citem les entitats 
de l’economia social de cada municipi 
on són, i fem plegats el qüestionari de 

balanç social que vam engegar a l’Ate-
neu Cooperatiu i parlem de les maneres 
d’intercooperar entre les entitats d’ESS 
del territori».

Pel que fa a nous projectes, Ja-
vier explica que «hem conegut i 
començat a acompanyar aquest 
any des del PAT, 6 projectes a 
Terrassa, 3 a Matadepera - on no 
hi ha un històric de cooperatives 
registrades, i que ara ho poden es-
devenir-. També a Viladecavalls, 
Vacarisses, i Castellbisbal s’estan 
acompanyant altres projectes in-
cipients. 

«Penso que una cosa que agrada 
d’aquests punts és que en l’acom-
panyament que fem, proposem 
un itinerari flexible en funció de 
les necessitats de cada projecte», 
segons en Javier, «ja sigui a l’hora 
d’elaborar un pla d’empresa, o bé 
centrar-nos en la viabilitat econò-
mica, o treballar la fiscalitat de la 
cooperativa en marxa». 

A banda dels punts d’atenció 
presencial que són els PATs, es pot 
contactar amb l’Ateneu Cooperatiu 
pels telèfons i correus electrònics 
que es poden trobar a la seva web  
ateneucooperatiuvalles.org.

 ▪ Trobada del Districte Zero a La Casa de la Música. ARXIU

MÓN COOPERATIU
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Can Carner, cohabitatge en un entorn agrícola,  
es fa realitat a Castellar del Vallès
Aquest projecte per viure en règim de cessió d’ús en una masia ha esdevingut, en molt poc temps, referència com a model 
alternatiu per accedir a l’habitatge i que ha estat possible gràcies a l’empenta de centenars d’aportacions solidàries.

Miquel Gordillo

Els promotors de la 
cooperativa Can Carner 
desitgen que la seva 
experiència es pugui replicar 
a altres indrets del país (com 
l’experiència de La Borda 
a Barcelona, encetat ara fa 
uns anys), «amb una manera 
de viure que sigui menys 
solitària, sense renunciar a la 
part privada de cada persona, 
però desenvolupant aquests 
espais en què ens podem 
ajudar mútuament».

Malgrat que es va donar a 
conèixer fa pocs mesos, el 
projecte de cohabitatge de 

Can Carner està esdevenint referència 
a la comarca per la seva aposta per una 
nova forma de viure en comunitat i de 
forma cooperativa. Tot un exemple 
que està reeixint també gràcies a la so-
lidaritat de moltes persones i entitats 
que s’estan involucrant per ajudar a 
tirar endavant aquest projecte integral 
de cohabitatge i el desenvolupament 
d’iniciatives productives agroecològi-
ques. 

Seran 12 les famílies que comparti-
ran habitatge a Can Carner, i ara s’han 
constituït com a cooperativa. Aquesta 
entitat adquirirà pròximament la casa 
principal, juntament amb una altra 
que s’havia destinat als masovers, a 
més de terrenys agrícoles i forestals, 
un total de 9,5 hectàrees. En total 
és un grup compost per 20 adults i 
7 menors, i van voler que el projecte 
de cohabitatge comptés amb totes 
les franges d’edat: la més petita té un 
any, el més gran 78. El projecte co-
mençà amb altres persones, «algunes 
altres s’han baixat del carro a mesura 
que avançava», ens explica el Miquel 
Vallmitjana, un dels components del 
projecte. 

Can Carner disposa de camps de 
conreu amb moltes possibilitats 
d’encetar projectes agroecològics i 
mediambientals. «Estem orgullosos 

de tenir al costat de casa molt espai 
d’hort, un a tocar de la casa,  un altre 
a la vora del riu Ripoll», expressa en 
Miquel. Els projectes a desenvolupar 
en aquests terrenys s’aniran definint, 
però tal com diu en Sebastià, «no 
volem que siguin projectes tancats de 
les persones que hi vivim, cal que hi 
participin persones del barri i entitats 
del poble».

Hi ha dues masies, la que era dels 
amos i la dels masovers. «Totes dues 
estan en bon estat, les famílies anirem 
a la masia gran. A la dels masovers 
veurem què hi farem», explica en Mi-
quel, «potser la destinem a un ateneu, 
un alberg, espai de coworking, està per 
concretar». «Al Vallès n’hi ha molts 
espais semiagrícoles i semiurbans 
que estan en decadència», exposa en 
Miquel. «Els propietaris no tenen qui 
n’agafi el relleu, i el preu és molt elevat 
per una família. Per això propostes de 
desenvolupament agrari com el nostre 
són una bona sortida a la problemà-
tica global de l’habitatge», assenyala.

En Sebastià Ruiz, que es va afegir al 
grup recentment amb la seva dona i 
el seu fill («feia anys que ho parlavem 
a casa, desitjant portar una vida en 
cohabitatge, i en conèixer aquest pro-
jecte ens hi vam tirar de cap»), té clar 
d’on ve aquesta bona acollida per part 
de la gent: «s’agraeixen molt aquest 
tipus d’iniciatives donada la necessitat 
que es veu en l’àmbit de l’habitatge i 
per què projectes com el nostre tirin 
endavant, no és només mèrit nostre». 
I destaca que «estaríem encantats que 
la nostra experiència es pugui replicar 
a altres indrets del país, com també ho 
és l’exemple de La Borda a Barcelona, 
amb una manera de viure que sigui 
menys solitària, sense renunciar a la 
part privada de cada persona, però de-
senvolupant aquests espais en què ens 
podem ajudar mútuament».

Tenien clar que el model a seguir era 
la cessió d’ús: «buscàvem una fórmula 
alternativa a l’accés a l’habitatge que 
no fos la clàssica de compra o lloguer. 
D’aquesta forma no en sóc propietari 
directament, però tinc el dret a deci-
dir sobre com convivim», explica en 

Miquel. «No inverteixes tant del teu 
sou a l’habitatge, alhora que estem 
construint un model social de convi-
vència», tot afegint amb satisfacció: 
«estic molt content del col·lectiu de 
persones que ens hem ajuntat». Per 
a Sebastià, un altre aspecte clau és 
respondre a la pregunta «com volem 
envellir? Per això la nostra cooperativa 
és intergeneracional, entre tots tenim 
cura dels petits i dels grans».

«No inverteixes 
tant del teu sou 

a l’habitatge, 
alhora que estem 

construint un 
model social de 

convivència»
Ara que jurídicament han fet el 

pas d’associació a cooperativa, estan 
a punt d’adquirir la finca. De fet, el 

contracte d’arres els imposava «unes 
dates marcades per haver de fer la 
compra-venda», apunta en Miquel. 
El següent pas serà encetar la rehabi-
litació dels espais. «Tenim un avant-
projecte, ara cal definir com seran els 
espais compartits i els privats de les 
unitats familiars», explica en Sebastià. 
El col·lectiu té clar els aspectes bàsics: 
«una arquitectura sostenible, amb bi-
oconstrucció de materials, de forma 
que l’edifici tingui la menor despesa 
d’energia possible i complementada 
amb renovables».

Pel que fa a la vessant comunitària 
que implica el cohabitatge, reconeixen 
que «és un repte el fet de gestionar les 
diferències del grup a través d’un fun-
cionament assembleari i de consens», 
en paraules d’en Miquel. «Per a nosal-
tres és una opció de vida que no passa 
només per la sostenibilitat de l’entorn, 
també busquem el creixement mutu».

El Teler Cooperatiu, clau en la 
difusió

Respecte al suport rebut de l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Occiden-

tal (ACVOcc) i el Teler Cooperatiu, 
en Miquel expressa que «en contac-
tar ja vam constatar que coincidíem 
totalment per desenvolupar el coha-
bitatge, amb esperit transformador i 
no especulatiu». Destaca que «ens 
van ajudar molt en la difusió per 
arribar a molta més gent, a banda 
que el suport del Teler i l’ACVOcc 
també ens dóna credibilitat com a 
projecte».

A banda de l’acompanyament, 
Sebastià manifesta: «ha estat un 
coneixement mutu. També hem 
estat acompanyats per Sostre Cívic 
- entitat que promou l’accés a l’ha-
bitatge alternatiu i no especulatiu -, 
i han tingut contactes amb la banca 
ètica Fiare i Coop57. «Malgrat tot, 
hem funcionat bastant sols, i hem 
estat capaces de tirar endavant el pla 
de finançament, muntar l’associació 
per després convertir-la en coopera-
tiva, hem fet els estatuts i el regla-
ment de règim intern», assenyala 
en Sebastià. Igualment, reconeixen 
l’assessorament d’una gestoria que 
ens revisa els comptes.

 ▪ Sebastià Ruíz i Miquel Vallmitjana, de la cooperativa Can Carner, a l’entrada a la finca ubicada a Castellar del Vallès.

Bona part de l’èxit del projecte està sent possible gràcies a la col·laboració 
de persones que estan aportant diners en una campanya de títols participa-
tius, per tal de destinar-los a la compra i rehabilitació de la masia, juntament 
amb les aportacions de les famílies i sòcies de la cooperativa. Es tracta de 
títols a raó de 100 € cada un, dels quals hi ha una remuneració del 2% anual. 
Es poden adquirir fins a 100 títols per persona o entitat jurídica. Ja han 
aconseguit 200.000 €, i porten la meitat de la segona part de la campanya.

La difusió la vam començar el mes d’agost, i com reconeixen, amb uns 
terminis molt limitats. «Sabem que era mala època, però és que al gener 
encara no hi havia les 12 famílies», diu en Miquel, i se’ns tirava a sobre l’oc-
tubre com a límit per adquirir la finca». Sebastià: «hem fet un treball de 
comunicació molt potent»

Gràcies a l’èxit obtingut en només dos mesos, han decidit ampliar la cam-
panya de captació de títols fins al 20 d’octubre. Seran 1.000 títols més a raó 
de 100 € cada un. La campanya s’està duent a terme en terminis curts, ja 
que s’acabava el contacte d’arres, abans d’haver de fer la compra-venda de 
l’immoble. 

A banda de mostrar-se sorpresos per l’acollida per part de la gent, i agra-
eixen molt aquest suport, «així no hem de deprendre de buscar els diners 
en la banca convencional», manifesta en Miquel. «Això demostra que amb 
petites aportacions i la solidaritat de la gent, es poden tirar endavant grans 
projectes», destaca en Sebastià, i recorda altres cooperatives que estan tenint 
èxit, «com els casos de Som Energia, Som Connexió o Som Mobilitat».

Títols participatius  
amb suport popular

MG

 ▪ Masia principal i la dels masovers de Can Carner.

MÓN COOPERATIU
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 >Entrevista a Desquici, banda local de punk-rock alternatiu en català

“Ens sentim a gust quan fem xarxa amb grups  
que funcionem de forma independent”
Miquel Gordillo

Des de fa cinc anys, la banda 
Desquici la formen l’Enric 
Torrents com a veu i guitar-

ra, el seu germà Xavi al baix, i en Jordi 
Farreras a la bateria i veu. El seu darrer 
disc de nom Tres (2016) va suposar 
un canvi en la formació i una evolució 
en el seu so de punk-rock en català. Ja 
estan gravant el que serà el seu següent 
i quart disc. Conversem amb els seus 
components sobre la seva evolució 
com a grup, els seus bolos, i sobre el 
disc que ja estan gravant.

• Com va començar Desquici? Tu 
Enric, ja en formaves part des de 
l’inici. 

Enric: El grup es va formar a Ullas-
trell el 2009, i ha anat canviant de for-
mació en diversos moments. Jo hi era 
juntament amb el Jordi. De fet Des-
quici va començar com un projecte 
d’altres bandes, amb la idea de fer una 
cosa nova i diferent del que estàvem 
acostumats, alguna cosa així com anar 
més enllà de l’estil punk-rock.

• Així, la banda va tenir una forma-
ció diferent.

Enric: Sí, els dos primers discos tenien 
un rollo punk-funk, per això es nota 
la diferència entre els dos primers – 
Desquici (2011) i L’Altre (2012)-  en 
comparació amb el tercer i últim, Tres 
(2016), De la formació original, des 
de l’any 2014 només quedem el Jordi 
com a bateria, i jo que era la veu. Lla-
vors incorporem el Xavi com a baixis-
ta, i jo passo a tocar la guitarra també, 
a banda de cantar. En el seu moment, 
buscàvem que la veu cantant fou una 
noia, una idea però no va quallar.

Dani González, alma mater de 
D’Callaos, ens va gravar les guitarres, 
baixos i veus del disc Tres.

• Com definiu el vostre estil actual?
Jordi: Ara que som un trio, fem punk-
rock, amb un punt metal i hardcore. 
Potser l’etiqueta noranta és el que 
més ens encaixa, ja que el grunge de 
l’època era el que més escoltàvem. El 
rollo funky que tenia abans el grup no 
hi és ara, aquest el donava més l’antic 
baixista.

Xavi: jo tocava la guitarra, i després 
vaig haver d’aprendre a tocar el baix! 

Per això el canvi va sortir tot després. 

• Qui compon les cançons?
Enric: Hem trobat el punt en què tots 
estem a gust, i aconseguim treure el fil 
a les noves propostes que arriben al 
local. Sempre anem fent temes nous 
que sortiran al següent disc. Som 
bastant prolífics! Si que trobo que de 
vegades necessitaríem trobar un buit 
per situar-nos. De vegades arriba algú 
amb una idea ja molt estructurada, i 
altres vegades acabem de construir les 
cançons al local. També ens robem 
idees entre nosaltres: aquest riff amb 
el baix jo l’incorporo a la guitarra (ri-
uen).

• Ara esteu preparant nou disc.
Enric: El títol serà Ciutat(s). Sortirà el 
2020, com a mínim. Estem en procés 
de gravar-ho: tenim les bateries, ens 
falta gravar les guitarres. Les bateries 
es van grabar al Vapor Studio de Sa-
badell amb en Valentí Adell i Josep 
Tvrdy, i els baixos, les guitarres i les 
veus les estem grabant amb l’Ignasi 
Bocanegra, de qui ens sembla molt 
interessant el punt d’experimentació 

que fa amb les bandes. 

• I d’on venen les lletres?
Enric: El nom ens ha fet buscar coses 
més filosòfiques sense voler, ‘desquici-
ades’, més poètiques que no pas a l’estil 
punk-rock. Hi ha crítica social però 
més aviat posant-nos a nosaltres ma-
teixos com a exemple del que passa a 
la societat.

El pròxim 19 
d’octubre, Desquici 
actuarà amb Barrena, 
banda de tribut dels 
mítics Barricada, al 
Ragna Rock Club 

• No feu però la clàssica gira en 
treure un nou disc.

Enric: Hem tocat a molts llocs de 
Catalunya: a Girona bastant, a Bar-
celona, Tàrrega, Les Garrigues, Reus, 
Igualada... A Terrassa hem actuat a 

locals com ara La Vinyeta, l’Eskorpi-
ons i l’Infierno. També vam tocar a 
Bermeo (País Basc), un 11 de setem-
bre. Portem uns 30 bolos en total.
Xavi: Això per a un grup de temes 
propis, avui en dia és molt difícil! Ho 
fem tot alhora: concerts quan surten, 
gravant, bolos mentre estem compo-
nent, ara a la vegada gravant el quart 
disc, ... De fet als concerts toquem les 
cançons que hem de començar a gra-
var.
Jordi: jo sóc molt fan de Pink Floyd i 
això és el que feien, tocar als concerts 
les cançons que havien de publicar en 
el següent disc.

• I com busqueu aquests concerts?
Jordi: En la pràctica ho fas parlant 
amb altre grup que controla la zona, 
que és una forma de crear una xarxa 
de grups que funcionin de forma in-
dependent a Catalunya. Sempre ens 
hem inspirat en aquest model de fun-
cionament. T’adones que per tocar a 
Barcelona, o t’ho muntes molt bé, o 
has de pagar. Hem vist que fora d’Es-
panya, es respecta més a les bandes i 
les seves necessitats.

• I què en dieu de com serà el vostre 
pròxim disc?

Enric: Estem en una constant recerca 
del que és el grup. Els temes d’ara són 
una evolució, no se semblen molt al 
darrer disc, i et pots trobar que cada 
cançó és una cosa diferent, no hi ha un 
fil musical tancat.
Jordi: també intentem amb el nostre 
dissenyador – l’Álvaro Rodríguez-  
lligar estèticament el concepte de la 
portada amb el que volem transme-
tre. Per això la portada del darrer disc 
Tres és una mà amb dos dits tallats, 
que significa que passem de dos a ser 
tres. A més els dits surten d’una ciu-
tat, que serà el nom del següent disc. 
Potser és degut al fet que durant un 
temps assajàvem a Barcelona, així que 
el nou disc tindrà un component més 
fosc i urbà. Però ens falta definir estè-
ticament com ho farem. 

• Sembla que cuideu molt la imatge 
i l’estètica.

Jordi: Sí, la imatge per nosaltres tam-
bé és important, ja que ens movem 
molt per les xarxes socials.

• Dos de vosaltres sou de Terrassa, 
d’on considereu que és el grup?

Enric: Som un grup del Vallès i Barce-
lona. Val a dir que a Terrassa sempre 
hi ha hagut una escena important des 
de fa molts anys en el punk, d’aquí són 
Ostia Puta – vaig tocar durant deu 
anys amb ells -, o Código Neurótico, 
i això quan surts fora t’ho reconeixen. 
Sona particular. 

Desquici actuaran el pròxim 19 d’oc-
tubre com a teloners de Barrena, ban-
da de tribut a Barricada, al Ragna rock 
Club (Carrer Duero, 17). El concert 
comença a les 22 h. de la nit, i les en-
trades es poden adquirir per internet a 
5 € (a través d’Entradium), a taquilla a 
7 €. Serà un cap de setmana intens, ja 
que el dia abans toquen a Barcelona, a 
la Sala Freedonia, amb Fracàs Escolar 
i Joy-Sticks.

En Jordi, que també és el bateria de 
Barrena, doblarà la mateixa nit: «por-
tem des del 2009, és un grup que ha 
funcionat prou bé i ara celebrem el 10è 
aniversari. Lo de Barrena és una gira 
permanent, fem un espectacle sense 
ser un grup clon».

 ▪ Xavi Torrens (baix), Jordi Farreras (bateria) i Enric Torrens (guitarra i veu), integrants de Desquici.
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Esther Valero

Recepta: Cremós de moniato i avellanes

Ingredients:

• 1 moniato prèviament cogut al forn.
• 2 cullerades soperes de sucre de coco (o panela).
• 1 cullerada de café de canyella.
• 1 cullerada de cafè de gingebre ratllat.
• 50 grams d’avellanes.
• 100 ml llet de civada (o ametlla, avellanes, coco…).
• 1 cullerada sopera de suc de llimona (o el necessari fins a equilibrar el gust).

Preparació:

En un robot de cuina, piquem bé les avellanes. Després hi afegim la resta d’ingredients. Podeu afegir més 
o menys llet fins a obtenir la textura que us agradi. Equilibreu el gust final amb una mica de suc de llimona 
o vinagre de poma.
Ficar en pots individuals i guardar a la nevera.

 → TEATRE

Teatre i dansa per 
emocionar a El Social
El Social Teatre estrena Innocència, una obra que 
combina text teatral, de Marc Vallejo, i dansa, del 
coreògraf Xavier Bagà.

Eloi Falguera 
Director i autor

A quest mes de novembre, el 
Grup de teatre de El Social 
estrenarà l’obra Innocència, 

del terrassenc Marc Vallejo. Serà la 
seva opera prima. Ambientada als 
camps de concentració nazi pretén 
reflexionar, però, sobre temes hu-
mans i universals, ben vàlids avui dia. 

El principal propòsit de l’autor és 
emocionar el públic, entrar dins la 
seva ànima. Per aquest motiu ha vol-
gut combinar el text parlat amb la 
dansa, una disciplina molt poc trac-
tada dins del món del teatre amateur. 
Vol aconseguir, així, un espectacle de 
creació total, on allò que es diu tingui 
tant de pes com allò que es veu. 

I en Marc Vallejo no ha anat a bus-
car un coreògraf qualsevol, sinó que 
ha encarregat les peces de dansa a un 
ballarí de primera categoria, el bar-
celoní Xavier Bagà. Un ballarí amb 
una trajectòria impressionant: for-
mat a l’Institut del Teatre i titulat al 
Conservatori de Madrid, ha format 
part del ballet del Teatre del Liceu, 
del Ballet Nacional d’Espanya o del 
Ballet Nacional Clàssic, entre d’al-
tres, on a més de ballar, també hi ha 
produït espectacles. 

La cosa promet. Afanyeu-vos, 
doncs, a agafar entrades per aquesta 
obra que s’estrenarà el cap de setma-
na de l’1 de novembre (divendres, 
dissabte i diumenge) i que es podrà 
veure fins al dia 10 del mateix mes, a 
la Sala de dalt de El Social. 

Per saber una mica més sobre 
aquest espectacle, ens hem trobat 
amb l’autor teatral, Marc Vallejo, i el 

 → RECEPTA DE CUINA

coreògraf, Xavier Bagà, al bar de El 
Social.

• Com definiries l’obra?
Marc Vallejo: Innocència és, bàsica-
ment, una obra que parla de la dife-
rència. Tots som diferents. I com es 
diu al programa de mà: la diferència 
és castigada. L’obra s’estructura en 5 
textos de teatre breu, amb les seves 
5 peces de dansa respectives. Primer, 
el text explica una història i intenta 
empatitzar amb el públic, desvet-
llant certes intimitats dels protago-
nistes. I, després, la dansa ho acaba 
de rematar. Les dues disciplines, te-
atre i dansa, es complementen i és, 
llavors, quan entenem el 100% del 
què està passant.

• On s’ambienta l’obra?
M.V.: L’obra s’ambienta a Auschwitz, 
en plena II Guerra Mundial. Ens 
trobem amb diferents personatges 
que ens expliquen la seva història: 
les seves alegries, penes, angoixes... 
Per exemple, un dels textos parla 
d’un jove que està tancat al camp 
només per haver estimat. Lògica-
ment, no entén què fa allà. Un altre, 
ens parla de la cuinera d’Auschwitz, 
que es dedica a treure nens del camp. 
Com ho fa? Ja es veurà. Un tercer 
tracta del capellà del camp.

• Hi ha algun fil conductor entre 
els 5 textos?

M.V.: El fil conductor seria l’últim 
pensament abans d’arribar a “un fi-
nal”. I serà a través de la dansa que el 
personatge trobarà la felicitat. 

• El tema principal és “la 
diferència”.

M.V.: Sí. Els textos són una peti-
ta mostra de la societat i de certes 
persones catalogades com a dife-
rents. Perquè, en realitat, tots som 
diferents. Amb aquesta obra intento 
remoure consciències, sacsejar el pú-
blic, convidar-lo a la reflexió. És una 
obra que entraria dins del teatre so-
cial, com a eina per a canviar el món.

• Per tant, els personatges tenen 
uns problemes que podem iden-
tificar avui dia. 

M.V.: Sí. Podem transportar perfec-
tament les seves històries a avui dia.
Xavier Bagà: Que tractem temes 
actuals també es veu explícitament 
dalt de l’escenari. El pròleg i el tan-
cament, per exemple, no passen a 
Auschwitz, sinó en un indret que el 
públic té molt present avui dia.

• Al vídeo promocional que heu 
fet, totes les paraules que hi sur-
ten són emocions.

M.V.: És bo emocionar-se. Social-
ment tenim molts tòpics. A més, 
tenim una educació que t’imposa 
certes limitacions. Per exemple, et 
diuen que no has de plorar. Per què? 

Tots tenim la necessitat d’emocio-
nar-nos. En aquest espectacle inten-
tem, a partir de les emocions, trans-
formar a millor la nostra societat. 
Un repte complicat. 
X. B.: És un espectacle emotiu, que 
intenta tocar la fibra, però també 
hem buscat un final esperançador, 
una mena de cant a l’esperança. 

• Als personatges de l’obra, la dan-
sa els és alliberadora. Per què?

X. B.: A través de la dansa, els per-
sonatges tornen a ser feliços. Allò 
que no han pogut ser en el seu dar-
rer tram de vida, ho aconsegueixen a 
través de la dansa, que els transporta 
cap a un nou món. I tot això ho ex-
pressem sense paraules, només amb 
el moviment i un fons musical mag-
nífic, basat en peces de Bach. 

• És tan important, doncs, el text 
com les peces de dansa?

X. B.: Jo crec que sí. La dansa, en-
cara que no tingui paraules, explica 
moltes coses. A cada coreografia hi 
ha coses que fan referència al text. 
No és simplement una peça de dan-
sa, sense cap connexió. Té una cohe-

rència amb el text i, fins i tot, amb 
objectes que són significatius per a 
les vides dels personatges. Tot plegat 
és emotiu. I no només per al públic. 
Durant els assajos, hem comprovat 
com els ballarins s’emocionaven amb 
les coreografies. Pel que fa a l’estil, 
bàsicament he treballat dansa-tea-
tre, amb pinzellades de dansa con-
temporània.

• En total, entre ballarins i ac-
tors, quanta gent surt a Innocèn-
cia?

M.V.: Estem parlant de 21 perso-
nes. Per tant, és un espectacle molt 
dinàmic. Pel que fa a les actrius i 
els actors, alguns són de El Social, 
com la Gemma Ferrer o el Robert 
Rué. D’altres, com l’Àngels Vila-
plana, no han sortit del grup.
X. B.:  Pel que fa als ballarins i 
ballarines, hi ha una barreja inte-
ressant. Són de diferents llocs: de 
Barcelona, de Molins de Rei, de 
Terrassa i, fins i tot, un del Pallars. 
N’hi ha que formen part d’esbarts i 
n’hi ha d’altres que tenen formació 
de dansa. El resultat que hem ob-
tingut crec que és força coherent.

 ▪ Xavier Bagà, coreògraf i Marc Vallejo, autor del text. ELOI FALGUERA

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

Humanitats en acció

 → LLIBRES

Àngel Carbonell

El problema de qualsevol canvi és que no el podem copsar en 
tota la seva intensitat, de vegades perquè no tenim prou pers-
pectiva històrica ni prou amplitud de mirada per contemplar-lo 
sencer i, fins i tot, perquè hi ha vegades que no ens n’adonem que 
les coses canvien. En Humanitats en acció, un llibre difícil i dens, 
hi ha consciència del fet que moltes coses estan canviant i, da-
vant la impossibilitat d’explicar-lo, mentre anem guanyant en la 
perspectiva que ens falta, sí que cal aixecar acta del fet de ser 
conscients que les coses canvien.
Per això podríem començar dient que Humanitats en acció és 
una mena d’acta notarial del canvi, però voluntàriament aixeca-
da, com a única manera possible, pels sis savis cecs que intenten 
descriure com és un elefant: tothom té raó, tothom parla amb 
coneixement i des de l’experiència, de tal manera que res no és 
fals però tampoc res no és cert, entre d’altres coses, perquè no 
ho pot ser.
Però el que sí que se sap, i és bo repetir-ho urbi et orbi, és que 
tot està canviant. En Humanitats en acció no parlarem ben bé 
de societats líquides, d’individualitats aïllades en un món glo-
bal, de sistemes de producció que ens estan conduint cap a una 
mena d’època obscura en què només són engranatges destinats 
a produir i a consumir. És clar que se’n parla, i que es parla dels 
mals del planeta, de com l’estem trinxant, de la plaga en què ens 
hem convertit tots els humans… Aquest és l’escenari en què les 
coses canvien, el vaixell que se’ns està donant per a navegar cap 
a ports desconeguts i foscos.
I ho fem sense mapes, sense saber si la terra és rodona o plana, 
però amb inquietud creixent perquè percebem la presència de 
molts abismes que ja no poden ser amb majors dosis de fe o de 
ciència. Cada dia que passa esdevenim més orfes, cada dia ens 
falta alguna de les referències que havíem tingut fins ara, i el 
nostre món comença i acaba a la pantalla del mòbil. Podem creu-
re que aquesta pantalla ens obre portes a un món infinit, però el 
cert és que ens tanca en nosaltres mateixos.
I en tot això, quin és el paper de les “Humanitats”, sovint escrites 
en majúscula en el llibre que ens ocupa? En una obra coral, les 
respostes són variades, diverses i, com els savis indis, tothom 
diagnostica i pronostica segons la part de l’elefant que té més a 
mà, però això no és un impediment per a fruir de les reflexions ni 
deixa de ser un camí orientador per a les pròpies i futures refle-
xions del lector. A més, aquest conjunt d’autors diversos de vint 
reflexions i un pròleg té la virtut de voler situar-nos en un punt 

del canvi i, des d’aquest punt, veure cap a quins destins estem 
anant. I és obvi que, en Humanitats en acció, les “humanitats”, 
com a   conjunt de coneixements que més ens parlen de l’àni-
ma humana, hi tenen un paper destacat i redemptor. Tots som 
conscients, com ens anunciava Voltaire, que la civilització no 
suprimeix la barbàrie, sinó que només la perfecciona, però tam-
bé cal algun lloc on agafar-se previsorament quan la navegació 
només ens està portant cap al naufragi.
Com deia, no és un llibre fàcil ni tampoc un manual d’autoajuda 
per a humanistes desenganyats. Que, just en entrar-hi, et trobis 
amb un munt de frases com ara “la nostàlgia retroutòpica i la 
hipercrítica distòpica són dues cares de la mateixa impotència 
contemporània” ja és un avís prou explícit del fet que aquest 
mapa de situació exigeix unes potents ulleres de base per enfo-
car-ne els possibles itineraris. Però val la pena l’esforç, perquè 
no sempre podem gaudir de totes aquestes anàlisis rigoroses i 
expertes. En definitiva, el llibre –que de ben segur només és el 
primer volum d’altres volums amb noves aportacions—no ens 
descriu tant les “humanitats en acció” sinó la “humanitat en ac-
ció” i, del que es tracta és que, en la nostra ceguesa, una vintena 
de ments lúcides ens aporten la seva descripció del que han 
pogut palpar de l’elefant. I això cal agrair-ho i fruir-ho, perquè 
ja comença a anar-nos situant i a fer-nos veure que la realitat és 
molt complexa i el destí encara és més incert.

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Humanitats en acció

Diversos autors 
Coordinació i pròleg de Marina Garcés
 
Raig Verd Editorial, Barcelona, 2019 
240 pàgines

 → MOTS ENCREUATS

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

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Schlechter i Meitner (Viena 
1899), és aquesta posició en la qual el negre té 
un peó d’avantatge tot i que el seu reï és troba 
en posició complicada.El tema del reï negre ex-
posat va dónar l’opció d’una combinació de mat 
pel blanc.Com ho va aconseguir?
Nivell mig.

Solució:  1.g4+,fxg4 2.hxg4+,Rh4 3.Dxh6+!!,-
Dxh6 4.Rh2! Guanyant, ja que no hi ha defen-
sa contra 5.Af2++.

Victor Rivas

HORITZONTALS:  1. Promeses 
de protecció inútils en cas d’ac-
cident però no quan t’intercep-
ta l’agent / 2. D’aquí no baixa, el 
mitjó. Manca de secreció biliar, 
no pas renal / 3. Aborigen sen-
se origen. Poso un petard a la 
integritat. Un parell de catets 
/ 4. Si sóc somera, pareixo; si 
no, em manifesto contra la cria. 
Metall de cassola / 5. Eremites 
sense ídols. O està atapeïda de 
llibres o d’energia nuclear / 6. 
Com que consta de vuit parts 
podria fer una cremota sorpre-
nent. Crucigramistes Buscant 
Enemics / 7. Fa vi en pastilles. 
Compartiment de la impremta 
on les lletres s’hi col·loquen a 
l’inrevés / 8. Desordenat a la 
màxima potència. Reclamo la 
llet / 9. Vocal del mig. Ventós 
i tempestuós. Lo central / 10. 
Marsupial en companyia de la 
cigala. La Carola s’hi va trobar, 
a les sagrades escriptures / 11. 
No crea en fals. Acetilè, aceti-
lur, acetol. Un parell més / 12. 
Empobrí de mala manera, car 
no era honest ni recte. Grec 
d’origen accidental / 13. No-
més es pot fer pujant. Com una 
gusarapa de roca, aquest ocell.

VERTICALS: 1. Xeflis amb l’Aga-
menon i la Penèlope. És als 
cicles com als crilis l’acrílic / 2. 
Gustosa com fruita carneriana. 
Metall de presència còsmica / 
3. Del sari al sèrum. Addicta de 
biblioteca. Limiten la durada 
de la Patum / 4. Podria quedar 
real, si no fos pel camp d’eres. 
Com que figura als papers do-
narà ell la notícia / 5. Lletra per 
escriure sobre la catedral. No 
tan sols és refinat en el men-
jar, també fa el pi / 6. Parer 
del fantasma. No és cosa de la 
rivalitat sinó de l’ènema. Beu 
descontroladament / 7. Segur 
que quan era així de petit les 
criades el tustaven. Mal segat 
per culpa de les bestioles / 8. 
Amics de la Cosa Pública. Lleu-
ger calfred en veure el remolí. 
Para taula / 9. Adonar-se que 
trona de mala manera. Cridar 
amb aquella agudesa / 10. Ope-
ració que es fa a les piscines 
per reduir la coloració. Asse-
nyalo amb la navalla / 11. Ep, 
que abracen l’Eulogi! No és que 
sigui matiner, és que és valen-
cià d’Albal. Sengles segles / 12. 
Oració per ocultar els mals. Re-
petició dels mots d’altri, com 
qui fa d’eco de l’Eulàlia.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS
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 → PERFILS: LLUÍS RAMBLA

Pep Valenzuela

Arquitecte, músic i productor de jazz i militant LGTB; vocació, professió, 
activisme i desig s’hi barregen amb resultats més que notables en la 
vida d’en Lluís Rambla, terrassenc, superant ja els 70 anys i encara actiu 
en tots els fronts: «m’he dedicat i segueixo sobretot a l’arquitectura, 
amb la meva afició a la música, el jazz concretament, i amb no tanta 
continuïtat a l’activisme polític, concretament gai o LGTB».

• Com és el teu interès per l’arquitectura?
Aquesta professió té dos vessants, l’artística i la 
d’ofici, saber construir bé, les dues importants; 
però jo dono més importància a l’ofici: o sigui, 
allò que projectes ha de funcionar. Això és im-
portant destacar-ho, perquè a partir dels anys 80 
va sortir la dita arquitectura postmoderna i es 
van veure bestieses que expressaven més l’ego de 
l’arquitecte i el promotor que no pas la funció de 
l’edifici. No rebutjo el vessant artístic, però crec 
més important que sigui funcional, l’arquitectu-
ra s’ha d’utilitzar, no és una escultura.

• Què dius del teu recorregut professional?
Mai he tingut un gran despatx. Vam començar 
amb tres companys: en Francesc Bacardit, el 
Pere Vidal, que es va dedicar a la política, va ser 
regidor de Cultura a Sabadell, amb Toni Farrés; 
i en Pau Monterde, que després es dedicà total-
ment al teatre. He fet tota mena de coses, però 
sobretot rehabilitació d’edificis i intervencions a 
l’espai públic, encàrrecs municipals clar.

• Això de la rehabilitació ha estat molt de 
temps menystingut.

Hi va haver molta feina sobretot a partir de 
l’alarma pel problema de l’aluminosi, accidents 
per col·lapse de forjats en bigues. N’hi ha molts 
pisos, sobretot a Ca n’Anglada, i allà amb el Lluís 
Satorras, company arquitecte, vam fer bastants 
intervencions de consolidació estructural.
Això té molt d’interès no només per la feina en 
si, si no també perquè estàs treballant en l’edifici 
mentre la gent hi viu dintre, i això té més impli-
cacions que les estrictament tècniques, has de 
conèixer la gent, fas quasi tant de psicòleg com 
d’arquitecte, és un altre interès. També he fet 
obra nova i altres, però menys.

• I en relació amb les intervencions públiques?
És molt interessant. Amb cada feina es produïa 
una paradoxa repetitiva: quan intervens en un 
lloc que la gent està acostumada a utilitzar, d’en-
trada, sempre hi ha unes crítiques ferotges. Per 
exemple, la plaça Vella, que vam fer amb altres 
despatxos, moltes crítiques per ser plaça dura, 
cosa que produïa rebuig. Després s’ha demos-
trat que el que la plaça Vella necessitava era una 
superfície pavimentada, perquè allà s’hi fa de tot, 
fires, castells... Al cap de poc l’usuari s’adona si el 
que has fet és una bona intervenció, però d’en-
trada, hi ha crítiques ferotges. Això ho he viscut 
en totes les intervencions.
• A la Universitat, primers anys 70, no et vas 

implicar políticament?
Tot i que el meu entorn d’amics i arquitectes 
eren de l’entorn del PSUC, jo no vaig tenir cap 
activisme polític fins que va esclatar el moviment 
gai. He de dir, però, que m’he equivocat sempre. 
Ho dic perquè tot i que el meu entorn era majo-
ritàriament del PSUC, jo em negava a incorpo-
rar-me a cap partit d’esquerres perquè jo el que 
em sentia, per sobre de tot, era homosexual i per 
això tan rebutjat per les dretes com per les es-
querres, era una situació molt bèstia.

• Tot un dilema, no?
Els partits d’esquerres deien que l’homosexu-
alitat era una decadència del capitalisme, i les 
dretes que l’homosexualitat és una perversió 
de les esquerres. En el meu desconeixement de 
la política, jo trobava que tothom estava contra 
això. Era un moment en què hi havia un esclat 
o una aspiració de democràcia enormes, però jo 
pensava: democràcia de què? Si sempre aniran 
en contra meu.
Em vaig adonar de l’error, primer, en la primera 
manifestació d’alliberament sexual a Barcelona, 
on a més de gais i lesbianes, transsexuals i traves-
tis, hi havia molta gent de sindicats i d’esquerres; 
vam omplir les Rambles. El mateix 1977 vam 
fer la presentació a Terrassa del FAGC (Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya), i va venir 
gent d’AV, sindicats, dels partits d’esquerres.

• Era necessari unir lluita LGTB i esquerres?
És important reclamar, des del punt de vista 
de la memòria històrica, la repressió del fran-
quisme, empresonaments i tortures, l’homo-
sexualitat, considerada delicte comú i oblidada 
i fins i tot menystinguda. A partir de la Lei de 
Peligrosidad Social era delicte ser homosexual, 
no que t’enganxessin en un escàndol públic, si no 
pel sol fet de ser-ho et ficaven a la presó. Fins que 
el moviment gai no ha reivindicat la seva memò-
ria perquè la seva repressió no ha sortit a la llum.

• Com era el moviment a Terrassa?
Hi havia un grup del Vallès occidental. L’activi-
tat més important que fèiem era donar xerrades, 
explicar-nos. A partir del 1976 hi havia una gran 
demanda de saber, a instituts, escoles d’adults, i 
explicàvem què era l’homosexualitat front totes 
les bajanades que corrien i segueixen corrent, 
perquè déu n’hi do... Llavors em vaig afiliar al 
PSUC, però la meva activitat política ha estat 
sobretot en el moviment LGTB, i en segueixo 
ara.

• Creus que el moviment ha canviat?
Hi ha aquesta proliferació d’identitats que no 
entenc massa bé. En començar, el moviment gai 
érem una mica il·lusos, preteníem que la paraula 
gai fos tota la llibertat sexual, aquest era el lema 
del FAGC, un alliberament de la sexualitat. Però 
també s’ha de reconèixer que cada grup pateix 
un tipus d’opressió, i si la gent s’identifica amb 
un col·lectiu, així la reivindicació és més forta.
D’altra banda, s’ha de reconèixer que de vega-
des hi ha un comportament masclista per part 
de gais; i no només masclista, també racista, i 
s’identifica gai amb home, blanc, occidental, amb 
possibles econòmics, això ve molt dels USA. Jo 
m’identifico més amb la proposta queer, que re-
butja el binarisme i fixació d’identitats.

• Ara participes en el grup LGTB Terrassa
Després d’un temps inactiu, em vaig reincorpo-
rar, el 2010, en una fundació a Barcelona, Enllaç, 
que atén gent gran LGTB en situació de vulne-
rabilitat i dependència; perquè hi ha gent que, 
després de portar tota una vida fora de l’armari, 
s’hi ha de tornar a ficar, s’ha de tornar a amagar 
davant el rebuig quan ha de fer servir serveis so-
cials, residències o atencions diverses; rebuig per 
part de professionals d’aquests i també d’altres 
usuàries. Estic també al grup LGTB Terrassa, 
on jo sóc el més iaio, però hi ha joves, de totes 
les edats. I després, l’explosió del fenomen trans-
sexual, mai havia sortit tant com en els últims 
anys, s’han fet molt fort, tenen el protagonisme.

• Com ho has viscut personalment?
Quan em vaig donar a conèixer com a militant i 
com a gai, el que es diu sortir de l’armari, home! 
sí que hi ha coses que canvien! Mai m’he sentit 
rebutjat, però l’actitud... A més en una ciutat pe-
tita com Terrassa; trobar-te amb la gent que has 
estat sempre però des d’una altra perspectiva, i 
dèien: ostres! El Rambla és gai!

• I al mateix temps, també tocant el piano i or-
ganitzant festivals de jazz...

M’agrada molt la música i, en especial, el jazz. 
Vaig començar a estudiar piano amb 14 anys, 
sense pretensions de dedicar-m’hi. Em vaig in-
corporar al club de jazz de la ciutat als anys 70, 
sembla que tot començava en els 70, quan es va 
fundar la Jazz Cava, al carrer Sant Quirze. Érem 
autodidactes, no hi havia escoles de jazz com ara. 
També organitzàvem concerts i activitats, també 
sobre la marxa, no hi havia màsters de gestió cul-
tural ni similars. 
Vam fer el primer festival de jazz i la cosa va créi-
xer molt. Jo seguia treballant d’arquitecte, però 
a la meva agenda hi havia més coses del festival 
que d’arquitectura, i a més feia de músic també, 
vaig arribar a gravar un parell de discos. Però ho 
vaig deixar, perquè el jazz és una música noctur-
na, anava a la Cova del Drac a Barcelona, tornava 
tard. Ara hi col·laboro, però molt poc, tot i que 
gestionar el tuiter és molta feina, déu n’hi do! 
Però és la meva única col·laboració actualment.

• Què n’opines de la situació actual, en general?
Sóc molt pessimista, fins i tot més enllà de l’ac-
tual creixement de l’extrema dreta. Opino que 
fa anys que no hi ha esquerra; més ben dit, l’es-
querres, tots els partits d’esquerres s’enganyen 
pensant que poden fer quelcom i enganyen els 
votants fent-los creure que es pot fer. Crec que, 
amb la globalització, des de la política dels estats 
poca cosa es pot fer. El principal problema és el 
capitalisme financer internacional, i des d’un es-
tat no es pot lluitar contra això  si tots els països 
del món no es posen d’acord, cosa que no passarà 
mai. Tenen un poder brutal. Penso que les coses 
que es poden fe és tapar forat i recollir engrunes, 
no veig manera de lluitar-hi. Per sort, mentres-
tant, ens queda la música, les amistats.

 ▪ Lluís Rambla conversa amb Malarrassa PV

 ▪ Pep Aguilar, Laureà Mota, Rambla i Armand de Fluvià presenten el FAGC a la Sagrada Família, 1977.
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