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>I> Congrés d’Habitatge de Catalunya i Decret Llei de mesures urgents, “sí, es pot!”

Programa unitari dels moviments socials
Redacció

R

eunit a Fabra i Coats, els
16 i 17 de novembre passat, el I Congrés d’Habitatge de Catalunya posà en el punt
de mira a Divarian, el fons voltor
del BBVA. El congrés ha estat un
«èxit rotund» i «una demostració
d’unitat i força», conclouen veus
del Sindicat de Llogueteres i de les
PAH. A la revista Catàrsi el qualificaven «esdeveniment sense precedents propers en les lluites socials
d’aquest país, com a mínim si mirem les darreres dècades».
Els fets concrets són que mig miler
d’activistes de 70 grups d’habitatge
de tot el territori català acordaren
fer una aposta conjunta i impulsar
una campanya coordinada contra
el fons voltor Divarian, aprovaren
un programa unitari i presentaren
totes les eines i estratègies de lluita
per aconseguir-ho.
Les veus del congrés, així mateix,
no són només declaracions de
bones intencions, sinó que representen anys de lluita i milers de
persones que construeixen cada
dia alternatives per garantir el dret
a l’habitatge. «Després d’un any
de feina hem posat en comú totes
les eines i estratègies de lluita per
tal de començar a treballar de forma unitària», declarava la Clàudia
Ruscalleda, portaveu del Congrés i
membre del Grup d’Habitatge de
Sants entrevistada per Catàrsi.
Ruscalleda assegura: «Sortim
amb la convicció que no podem seguir posant tiretes ni pedaços a una
ferida que és molt més profunda
que un desnonament puntual, és
una hemorràgia social que no podem seguir contenint. La solució

del problema de l’habitatge, l’assoliment d’unes condicions de vida
dignes per les classes populars, passa per una transformació estructural, per un canvi social i polític
profund».
Punt clau i nou del congrés, afegeix, la decisió de «desplegar una
estratègia compartida que ens permeti constituir-nos en un subjecte
polític i augmentar la nostra capacitat d’influència i acció».
El moviment d’habitatge acorda campanya contra Divarian
(BBVA)
El Congrés ha acordat una campanya conjunta i coordinada per
fer caure a Divarian, el fons voltor
del BBVA. «Focalitzarem totes les
nostres forces en un dels majors
propietaris d’habitatge del territori», s’afirma en el document aprovat
pel congrés, «i serà el cap de turc de
tots els fons voltors i especuladors
que fins ara han estat jugant amb
les nostres vides i llars, però no serà
l’últim».
La campanya es planteja com una
«aposta col·lectiva, coordinada i
unitària de tots els grups d’habitatge del territori». Per primer cop, es
focalitzaran totes les forces en un
únic objectiu: els milers d’habitatges amb què compta Divarian.
Al mateix temps, el I Congrés va
aprovar un programa unitari amb
les línies i demandes polítiques
que consideren claus per posar fi
a la crisi de l’habitatge, que es poden resumir en quatre punts: prou
desnonaments, punxar la bombolla dels lloguers, expropiar els pisos
dels bancs i fons voltors, i seguir
construint moviment popular.
En general, el Congrés planteja la

▪▪ Plenària del congrés, celebrat a l’antiga fàbrica de Fabra i Coats, Barcelona

necessitat de «socialitzar un sentit
comú que ens doni legitimitat i suport popular», tot començant per
les experiències de les veïnes i els
veïns, les classes populars, les afectades: «... les que no tenim propietats, les que estem en una situació
de precarietat, som moltes més que
els nostres enemics», i «Necessitem
estar juntes i organitzar-nos (...)
amb intel·ligència, estratègia i unitat podem articular un moviment
per l’habitatge fort, capaç de donar
resposta a les necessitats de les classes populars i d’afavorir les nostres
condicions de vida».

En aquest punt, els debats i
acords del Congrés apunten alt,
perquè, com diu na Ruscalleda:
«posa sobre la taula la qüestió de
la propietat privada», emfasitzant
l’afirmació del text aprovat, que
proposa «avançar cap a la desmercantilització de l’habitatge», en
considerar que aquest «no ha de ser
una mercaderia ni un mecanisme
que afavoreixi l’enriquiment d’uns
pocs mentre la resta en pateix les
conseqüències».
Així doncs, s’afirma que la lluita
va «molt més enllà de la defensa de
quatre parets, va molt més enllà de

Aprovat el desembre el decret llei de mesures
urgents per millorar l’accés a l’habitatge
Redacció

El dilluns 23 de desembre, el govern de la Generalitat
aprovava el decret llei de mesures urgents per millorar
l’accés a l’habitatge, amb “millores molt significatives” a
la Llei 24/2015, en ampliar l’atenció als nous perfils de
persones afectades, en opinió amb entitats que lluiten
per defensar el dret a l’habitatge, tal com recull el portal
social.cat.
Destaca la renovació a set anys de contracte dels milers de lloguers socials signats per tres anys a l’empara
de la llei del 2015 i que ara comencen a caducar. Una
altra mesura clau és la protecció davant desnonaments
per extincions de contracte de famílies en exclusió
residencial en habitatges de grans tenidors, ampliant a
aquests casos les ofertes obligatòries de lloguer social.
«Que les administracions competents puguin declarar l’incompliment de la funció social de la propietat
dels habitatges», és un altre avenç molt important,
declara CCOO de Catalunya, tot subratllant també
el valor d’elements com: 1. Que es pugui demanar la
creació de consorcis i oficines per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a l’habitatge. 2. La
nova qualificació del nou habitatge protegit, regulat
i públic. 3. Que els habitatges de protecció oficial se
subjectin a un preu de venda determinat calculat de
manera més objectiva. 4. L’augment del percentatge
d’habitatge protegit, i la reconsideració de les qualificacions de sòl d’habitatge de protecció pública.
5. Que hagi de constar l’índex de referència de preus de
lloguer aplicable a l’habitatge en el contracte.
Així també, cal destacar la fixació per llei del preu de la
cessió obligatòria d’habitatges buits de banc i fons voltor a un 40% del preu de l’habitatge de protecció oficial.

Per entendre millor la dimensió de les novetats, cal
tenir en compte l’ampliació del concepte de gran tenidor de propietats, que ara inclou persones físiques amb
més de 15 habitatges, fet que amplia la protecció a més
llogateres amb amenaça de desnonament.
Paral·lelament, la llei inclou un control d’ofertes de
lloguer social obligatori per part de la Generalitat i dels
ajuntaments, per controlar més el compliment de la
Llei i la imposició de sancions si s’incompleix.
Tot i els avenços del decret, el Sindicat de Llogateres
alerta del fet que aquest no aborda la regulació dels lloguers en el mercat privat, un àmbit que no depèn de la
Conselleria de Territori, però que cal tractar perquè és
fonamental si es volen solucions efectives al problema.
Amb tot, des del Sindicat consideren que la Generalitat pot fer accions i hauria de portar la iniciativa.
Per exemple, el Codi Civil permet explorar aquesta
via, però cal impulsar un decret llei que vagi més enllà
del que va promoure la Conselleria de Justícia el passat
maig.
La llei del lloguer, afegeix el Sindicat de Llogateres,
hauria de prioritzar la casa com a llar i no com a inversió especulativa. I aquí, a més d’escoltar i anotar el que
diuen les organitzacions pel dret a l’habitatge que porten anys lluitant, Govern i ajuntaments podrien inspirar-se en mesures innovadores com la que ha impulsat
la ciutat de Berlín.
Preocupen molt els abusos sistemàtics en el camp de
la intermediació, una qüestió no recollida al Decret. Els
honoraris d’aquests agents els ha de pagar qui demana
els seus serveis (arrendadors), i que les fiances es retornin. Aquesta mesura s’ha aprovat aquest any passat al
Regne Unit.
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les problemàtiques residencials»,
perquè «la problemàtica de la llar
afecta tots els àmbits de la vida de
les persones». Per tant, «la lluita per
l’habitatge ha de ser integral, transversal i ha de donar resposta a tots
els altres aspectes que condicionen
la vida material de les classes populars».
És aquesta perspectiva de llarg termini la que porta a plantejar-se la necessitat de construir «un actor polític de cara a la gent, amb un objectiu
que ens faci caminar conjuntament,
ens proporcioni horitzons compartits i doni significat a què fem».

A Terrassa, dècades de lluita
per un habitatge digne
Redacció

PAH Terrassa, Colectivo Sin Vivienda i Sindicat de Llogateres són les tres associacions populars que treballen de
forma més activa i directa pel dret a l’habitatge digne a la
ciutat. Un dret mai assolit plenament en aquests 40 anys
de Constitució i democràcia de baixa intensitat. Ja en els
anys 70, a Terrassa es van viure mobilitzacions i ocupacions
massives, com la de Vilardell, organitzades per l’Asamblea
de Trabajadores por una Vivienda Digna.
L’esclat de la bombolla immobiliària, entorn del 2007/8
posà en evidència les vergonyes del sistema i, en el millor
dels casos, les limitacions del Règim del 1978 pel que fa
al dret a l’habitatge. Organitzant-se i lluitant des d’algun
temps abans, diferents col·lectius creen el 2009 la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca-PAH, amb especial incidència a Catalunya, també a Terrassa.
Denunciant les execucions hipotecàries massives, la violació del dret a la defensa i el dret a la tutela judicial efectiva,
els desallotjaments forçosos, sense cap alternativa habitacional i les condemnes a deutes perpetues, la PAH generà
processos d’autoorganització de les persones afectades i
el desenvolupament de dinàmiques de solidaritat, suport
mutu i lluita col·lectiva. A Terrassa, a més de les assemblees
setmanals, amb centenars de persones, hi ha hagut 15 grups
de treball.
El 2016, la gent de 10 blocs ocupats, uns 100 nuclis familiars, en almenys 5 barris de la ciutat creà el Colectivo Sin
Vivenda (CSV), en principi els mateixos objectius que la
PAH, però amb algunes diferències, com per exemple l’acceptació o no de la dació en pagament per liquidar el deute.
Més nou és el Sindicat de Llogateres, amb poc més d’un
any d’activitat. La situació del sector fa pensar que hi ha
molts motius perquè creixi i, segurament, molt i bastant
ràpidament.
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>L’associació
>
veïnal de Can Palet de Vista Alegre impulsa ‘Energia Positiva’

Compra col·lectiva d’energia renovable

que cada família tingui
la seva instal·lació amb
mb 200 persones dispo- autonomia energètica;
sades a instal·lar plaques «però en conjunt també,
fotovoltaiques a casa seva, mirant sumar tot el barel projecte Energia Positiva, pro- ri, convertir Vista Alegre
mogut per l’associació veïnal de en el model a seguir per
Can Palet de Vista Alegre, comen- altres urbanitzacions»,
ça a caminar aquest mes de gener. assegura.
Un projecte compromès amb les Primer, van creure que
exigències que imposa l’emergèn- un bon preu hauria de
cia climàtica declarada per la Unió comportar menys quaEuropea, impulsada per una inici- litat tècnica. Però, en
ativa ciutadana.
aquest àmbit, la innovaEnergia Positiva, de fet, va néixer ció tecnològica va rapienmig d’una conversa del veïnatge díssima, «hem vist canvis
durant una barbacoa, i en plan- molt grans en només 6
tejar-se què fer davant del canvi mesos», afirma, «i sense
climàtic. Cert que les condicions esperar-ho hem trobat la
dels habitatges en aquest barri, millor placa fotovoltaica
cases unifamiliars en bona part, a un preu igual o millor
permeten pensar i actuar més rà- que amb tecnologia anpidament, i així ho van fer. L’AV terior». En López ho té
envià una comunicació a tot el clar: «en oferir un volum
veïnat proposant la instal·lació de gran, l’enginyeria ens ha
plaques i la compra conjunta de les fet un preu molt bo».
mateixes per aconseguir les millors L’associació veïnal ha
condicions. Amb el compromís de fet un acord per instal·lar
8 famílies, un equip de 5 persones plaques a la taulada. Sede la junta es posà mans a l’obra.
ran fotovoltaiques moDes de llavors, fa ja un any, han nocristalls PERC, una
fet xerrades per informar i ampliar tecnologia que, emfasitla gent implicada, i al mateix temps, za el membre de l’AV,
P.V.
per estudiar les possibilitats con- permet assolir un rendi- ▪▪ Diego López, Raül Jimenez, president, i Dani Utgés, vocal de la junta de l’AV.
cretes de compra i negociar amb ment del 20%: en un metre
empreses. Declara Diego López, quadrat poden rebre quanmembre de l’equip impulsor, que titat de sol del qual l’energia que el cas que ens ocupa és l’empresa anar lluny vés acompanyat».
han aconseguit «la millor compra, es transforma és el 20%. Això és xinesa Huawei. Informa en López Així mateix, insisteix que l’AV
fent verd i fent barat, gràcies a ser quasi tant com el que s’aconsegueix que «en saber de la iniciativa, ens és «promotor moral, ens hem enuna compra col·lectiva».
amb la tecnologia més avançada va fer un extra de garantia».
amorat d’aquest assumpte; i ens
Amb experiència en el món co- avui, que és el 21%, però que val «Tot això ha estat una feina vo- agradaria ser coneguts com una
mercial, López explica que van tres vegades més. La resta, acon- luntària de l’AV», aclareix sense AV que ha estat capaç de proarreplegar tota la documentació segueixen un rendiment d’entre el dissimular l’alegria, «molta feina, moure, com a moviment cívic, la
al respecte: empreses proveïdores, 16% i el 17% aproximadament.
per cert, hem negociat amb més de instal·lació més gran de plaques
necessitats tècniques de la instal·la- Una altra peça important en 60 empreses». Una organització fotovoltaiques a tota Europa», afirció en una casa individual, que farà aquest entrellat és l’inversor, que en senzilla però efectiva: un grup tre- ma sobre la base de les dades amb
ballant amb tecnologia, l’altre amb què compten fins ara.
gestió. Cinc persones en total.
En tot cas, afegeix, no pensen
Una altra característica impor- crear cap empresa o entitat. L’AV
tant del projecte és que les perso- no té ànim de lucre. Sí que volen, i
nes i famílies que hi participen no més ara, animades per aquest èxit,
són només del barri de Can Palet ser «incubadora de noves idees de
de Vista Alegre. Han fet xerrades les AV», i és en aquest sentit en
informatives i han ampliat a altres què creuen que Energia Positiva
barris i ciutats, com Rubí i Ullas- pot tenir encara recorregut.
trell. De fet, pensaven a fer pinya De moment, i molt concret, com
amb gent de Terrassa i l’àrea més s’ha dit, aquest gener l’empresa
propera, però els van trucar de Ba- instal·ladora hauria de començar
nyeres del Penedès i també hi van amb les 200 famílies compromeses
anar. En López fa servir una «frase a Can Palet de Vistalegre, Rubí,
xula que explica la nostra filosofia: Ullastrell i Banyeres del Penedès.
si vols anar de pressa vés sol, si vols Volen arribar a les 400. De les 400
▪▪ Casal de Can Palet de Vista Alegre, seu també de l’associació veïnal

cases de Vista Alegre, 80 faran la
instal·lació de moment.
El preu de cada instal·lació, segons les característiques de la casa,
amb una potència d’entre 4kw i 6
kw, estarà entre els 4.500 i 7000
euros. L’empresa, a més del preu, la
qualitat i la capacitat de recursos,
remarca en López, garanteix un
servei postvenda de rendiment de
la placa per 25 anys, o sigui que en
aquest punt encara haurà de ser almenys del 80% del nominal.
El projecte, en l’estat actual, suma
un muntant de més d’1 milió d’euros.
L’objectiu, en resum i al final, és el
d’estalviar entre el 50% i el 75% de
l’energia consumida a l’any. Això,
però, no es pot aconseguir només
amb el canvi del model energètic,
subratlla el membre de l’AV, «cal
canviar també els hàbits de consum; aquesta, a més, és la transformació que ens ve a tothom».
A la resta de Terrassa no hi ha cap
iniciativa semblant. Potser, el tipus
d’edificació i urbanisme, especula
en López, fa que no sigui tan fàcil
com a Vista Alegre i que no n’hi ha
tant d’interès. Però, considera, en
edificis i blocs també és rendible
i hi ha solucions tecnològiques i
no cares per compartir. Saben que
també al Maresme, per exemple, hi
ha una altra iniciativa similar, de
compra agregada, en marxa.
A més, ara ja la normativa i legislació afavoreixen, incloent-hi bonificacions d’impostos en l’àmbit
local. D’altra banda, per intentar
incidir en el compromís de les institucions públiques, com a associació veïnal van demanar i tenen
ja concertada una reunió amb la
regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Terrassa. Volen
explicar-li aquesta experiència i
plantejar que «cal apostar per un
projecte com aquest i els que vagin
en aquesta línia», i conclou López:
«aquest projecte ens posarà al
mapa».

2019-2020: balanç
i perspectives

s’haurà d’abordar la renovació de
l’actual junta. Aquest serà un dels
temes importants, ja que com es
diu, el futur comença avui. Mai
millor dit, hem de començar a
posar les bases de la renovació a
la nostra entitat, per tal d’assentar
les arrels per al futur, noves idees
i noves lluites que, més aviat que
tard, agafin les regnes del treball
veïnal a la ciutat. Animem des
d’aquestes línies a aquesta renovació i apropament d’entitats a la
nostra federació. Esperem un any
2020 ple de lluites i demandes socials, des d’educació a sanitat, passant per mobilitat, medi ambient
o seguretat ciutadana. Allà a on la
ciutat ens necessiti, hi serem sense
dubte.
En nom meu i de l’actual junta
de la FAVT, desitgem a tota la
ciutadania de Terrassa un feliç
any 2020, molta força i encerts en
les lluites.

Pep Valenzuela

A

Dolores Lledó
Presidenta de la FAVT

T

ot just comencem un nou
any i deixem un altre enrere; per tant, és el moment idoni per fer un petit balanç
del 2019. Pel que fa a la ciutat, els
canvis al consistori han aportat
aires nous en la forma de fer política. Així ho ha volgut la nostra
ciutadania i el temps serà qui jutgi
els resultats. Però hem de dir que
aquests canvis, sempre que es produeixin, acaben significant un impàs en els espais de treball, taules
i foros on el món veïnal té representació, fins que la maquinària
governamental es torna a posar en

marxa.
Terrassa ha viscut un any especialment dur en àmbits com la neteja i la recollida de residus, un tema
especialment sagnant i que avui en
dia continua sense millora aparent.
També podem parlar de la sanitat
com una altra de les qüestions més
preocupants, amb enormes llistes
d’espera, i el “cuinat” de les xifres
de pacients. O dels desnonaments,
els talls de serveis i la vulneració
de drets que aquest fet ha suposat per a moltes famílies. Aquests
són alguns dels temes més preocupants, tot i que també hem de
valorar d’altres en positiu: la lluita
per la construcció de residències
públiques a Terrassa (a partir del

treball de la Comissió de residències públiques), el treball de moltes associacions veïnals dins de la
Comissió de rieres per aconseguir
millores i neteja en aquestes, tant
en la Riera de Les Arenes com en
la Riera del Palau i, en l’àmbit associatiu, la renovació de juntes amb
l’entrada de gent jove i amb ganes
de treballar pels barris. Aquest és
un punt vital per a la ciutat, ja que
la seva xarxa associativa necessita
estar forta i activa.
Tot això sense oblidar moltes
altres qüestions que, donada la
nostra transversalitat, hem treballat des de la nostra Federació,
com l’Observatori de l’Aigua, el
moviment per les pensions dignes
o, recentment i des de la nostra
entrada a la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, el tema
de l’amiant. Podem dir que l’any
que hem deixat enrere ha estat de
contrastos, amb coses bones i d’al-

tres no tant.
Per al 2020, hem de fer llista als
reis, una reflexió sobre la ciutat
que continuem volent, millor que
la que acabem de deixar. Aquest
és l’any dels grans canvis en la
mobilitat de la nostra ciutat i haurem de tenir paciència i tolerància
amb ells, però també hem d’estar
vigilants perquè es garanteixin els
nostres drets, així com l’accessibilitat. En aquest sentit, el treball
continu de la Síndica de Greuges
de Terrassa, així com de l’Espai
Drets i el Consell d’Entitats, continuarà sent bàsic per fer aquest
control i aportació d’idees.
Continuarem demanant i lluitant per una millora de la neteja i
gestió dels residus amb cap i peus,
donat que Terrassa necessita solucions definitives d’una vegada.
Pel que fa a la nostra federació, al
llarg de l’any que comença portarem a terme l’assemblea anual, on

Per contactar amb ‘Energia
Positiva a Terrassa’: http://bit.ly/
registre_energia_positiva, o anar
al Casal de Vista Alegre,
les tardes de 18h a 21h.
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>Recuperant
>
la memòria de les empresonades a Les Corts i a Terrassa

Dones egarenques víctimes del franquisme
va posar al Camp de la Bota un
monument dedicat a les disset
dones de les Corts que van ser
assassinades allà.
Rosa Maria Fernández Sansa
és avui la presidenta a l’Estat
espanyol del Lobby Europeu de Dones (EWL), creat a
Brussel·les l’any 1990 i format
per més de 2.000 associacions, amb presència a 28 països
membres de la Unió Europea.
Però la seva militància feminista començà als anys 70. El
1991 entrà al govern de Ter-

Pep Valenzuela

La Rosa Fernández Sansa
busca informació sobre les
dones terrassenques preses
i represaliades en acabar la
guerra. Recull informació a
l’adreça: rosamafers@gmail.
com.

D

es de fa alguns anys, un
grup de dones de Barcelona fa llum sobre la
presó de dones de Les Corts i
recupera la memòria de les que
hagueren de patir la malaurada
experiència (es prepara la inauguració d’un monument memorial). A Manresa han avançat prou en la recuperació en la
història de les manresanes que
passaren per la presó.
A Terrassa, en connexió amb
aquests grups i el treball realitzat, des de fa dos anys i mig, la
Rosa Fernández dedica esforços
per treure a la llum la repressió
viscuda per les 49 terrassenques
que passaren per Les Corts
i també les de les altres, fins a
113 documentades fins al moment, que foren represaliades
en acabar la guerra i fins a finals
dels anys 50. «Estic en contacte
amb el grup que ha fet feina pel
reconeixement de les dones de
la presó de Les Corts, a Barcelona i Manresa, i vaig veure que
calia també fer quelcom a Terrassa», explica la Rosa.
A mitjans de 1939, a la presó
de dones de Les Corts hi havia
prop de dues mil recluses, entre
les quals almenys 49 terrassenques, i més de quaranta nens.

▪▪ A dalt, carnet del Comitè Antifeixista de Terrassa.
A sota, registre d’un judici militar a una dona represaliada.

▪▪ Rosa Fernández Sansa.

Durant els anys 1939 i 1940,
d’aquestes, van ser afusellades
al Camp de la Bota dotze. La
presó va ser tancada el 1955.
L’objectiu immediat és aconseguir tota la informació possible
sobre les dones, declara, «més
enllà dels atestats policials i militars, dels judicis, on apareix el
motiu de detenció, l’acusació,
de vegades qui va acusar, si hi va
haver defensa», perquè aquesta
informació és només la conservada pel règim; «seria molt bo
si familiars i persones properes

poguessin aportar documentació i testimonis per conèixer la
vida real, fins i tot localitzar les
dones».
L’altre objectiu, afegeix aquesta veterana militant feminista i
responsable de la primera regidoria de la dona a l’Estat espanyol, la de Terrassa, és «donar
a conèixer aquestes històries de
les dones, que continuen sortint poc, malgrat la feina feta».
Per això fa referència al projecte
‘Sabates Vermelles’, la Transició
en femení, Les dones també hi

érem, del Casal de la Dona, amb
el qual col·labora. «I s’ha de fer
molt més encara», sentencia.
La Rosa ha buscat en els arxius històrics local de Terrassa i al Nacional de Catalunya,
també al del Tribunal Militar
n.3 de la 4a regió. «Hi apareixen 113 terrassenques en total,
almenys són les que tinc localitzades». La informació, però, fa
només referència als processos
empesos per les autoritats de
facto de la Dictadura.
Per això la importància de
recollir altra documentació i
informacions. Per «visibilitzar
les dones de Terrassa que també van ser represaliades i que no surten enlloc, i trobar
familiars, parents,
que puguin ampliar
informació i donar
testimoni, confirmar dades, perquè
en alguns casos hi
ha una barreja gran
i incoherent, en els
informes, amb dades
de Falange, Guardia Civil, l’Ajuntament...», emfasitza
la Rosa.
El grup del Memorial de les Dones
de la Presó de Les
Corts, que compta
amb suport tècnic
de la UB i altres centres d’investigació, ja

rassa per crear la primera regidoria per a la promoció de la
dona de l’Estat espanyol, una
gran fita, perquè aleshores els
temes de gènere es tractaven
directament des dels serveis
socials. Des del 1998 i fins al
2002 va crear i dirigir l’Oficina Tècnica del Pla d’Igualtat
de la Diputació de Barcelona,
així com va ser nomenada Comissionada de Presidència a la
Comissió Interdepartamental
de la Dona de la mateixa Diputació.

Dignificar i reconèixer 113 represaliades
Dolors vivia a Terrassa, d’edat incerta (a l’informe hi consten 29
i 39 anys) i era cosidora industrial de la fàbrica Martín Lloveras.
Hauria militat a la UGT i format part del comitè de control de la
fàbrica, segons consta als arxius, d’acord amb un informe de l’Ajuntament. D’«idees marxistes», se l’acusa de la detenció de la filla de
l’amo de la fàbrica i d’haver «robat roba confeccionada de la fàbrica
i d’una casa per donar-la als rojos». Hauria estat vista, a més, a un
«pistoler». Al consell de guerra, el dia 29 d’abril de 1939, l’informe
de la Guardia Civil ho ratificà tot i la Dolors era condemnada a 15
anys de presó, al centre de Les Corts.
També de Terrassa, amb 20 anys, l’Elvira era cosidora industrial
de la fàbrica abans citada. Era acusada, juntament amb la Dolors,
de voler «col·lectivitzar» la fàbrica i de «denunciar» la filla de l’amo.
En aquest cas, apareix també un informe de la Falange on se l’acusa
de «marxista», coincidint amb l’informe de l’Ajuntament. Va entrar
a la presó de Les Corts el 19 d’abril de 1939, amb una sentència de
15 anys. Finalment, surt en llibertat provisional del 17 de maig de
1939.
La Lola, de 24 anys i també de Terrassa, era obrera de la fàbrica
Vda. Marcet. Va ser acusada d’«auxili a la rebel·lió militar» i de ser
cuinera dels milicians de la «presó clandestina» de la FAI, a Can
Morris. El 16 de novembre de 1939 ingressà a presó. Desterrada
a Satunarran (Guipúscoa), és traslladada a Abracena (Almeria), el
30 de maig de 1943, on és deixada en «llibertat provisional».
Jacinta i Teresa tenen 24 i 20 anys, respectivament, quan són detingudes. Haurien estat acusades pel capellà de Sant Pere, qui les
acusa de pertànyer a la CNT i la FAI. L’informe de l’Ajuntament
ratifica l’acusació d’afiliació a la CNT, i de ser, la Jacinta, delegada
sindical, acusació que també rep el suport de l’informe de la Falange. Van ser condemnades, juntament amb el pare, per «rebel·lió
militar», a 6 anys i 1 dia. Elles ingressen a la presó de Les Corts i el
pare a la Model, el dia 17 d’abril de 1939. Després de passar preses
pel convent de les Adoratrius, a Girona, el seu cas es «sobreseu» el
9 de juliol de 1943.
Així, un total de 113 dones terrassenques van ser empresonades
un cop acabada la guerra, entre els anys 1939 i 1957; a la presó de
Terrassa, la majoria, i a la de Les Corts, 49. Mestres, costureres i
treballadores de les fàbriques; afiliades als sindicats CNT i UGT i
als partits ERC, PSUC i POUM, principalment. Entre aquestes,
la Quitèria Tarragó Casellas, qui va ser regidora de Cultura i Acció
Social. Membre d’ERC, era llevadora, i va promoure una important renovació als hospitals, «amb molta oposició», explica la Rosa,
que investiga sobre les dones terrassenques represaliades en acabar
la guerra civil.
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Economia solidària, valors
i acció per la transformació social
Joan Pi

Treballador de l’Egarenca

E

l mes de novembre vam
poder gaudir d’una àmplia
varietat d’activitats relacionades amb el cooperativisme i
l’economia social i solidària, organitzades per l’Ajuntament i participades per desenes d’entitats i
empreses locals. Entre elles, la que
vam organitzar a l’Egarenca sobre
el Balanç Social, eina impulsada
per la Xarxa d’Economia Solidària per donar a conèixer els valors
de les empreses de l’economia social i solidària.
El concepte de cooperativisme
potser és més conegut, però el terme d’economia social o economia
solidària són relativament recents,
i tot i emprar-se conjuntament no
són exactament el mateix.
L’economia social, també anomenada tercer sector, es refereix
a aquelles entitats i empreses que
sense ànim de lucre tenen per
objectiu alguna qüestió social: la
lluita contra la pobresa, la cura de
persones vulnerables o malaltes,
etc. Entitats com Càritas, Prodis,
Fupar, Avan, o Creu Roja, serien
alguns dels exemples més coneguts a la nostra ciutat.
L’economia solidària està composda per entitats, empreses o
projectes que tenen com a missió
la transformació social. Per exemple: la cooperativa Som Energia,
que comercialitza i produeix només energia renovable; l’ecobotiga cooperativa l’Egarenca, que

només ven productes amb criteris
de consum responsable; o la cooperativa AlterNativa3, que elabora
productes com cafè, cacau o sucre
amb preus i condicions dignes per
als productors dels països d’origen.

“Hem normalitzat
que el món
dels negocis
estigui governat
per l’avarícia,
l’individualisme i
la irresponsabilitat
social i
mediambiental.”
«Les persones -i no els diners- al
centre de l’economia», aquest és el
lema principal de l’economia social
i solidària. Les seves empreses, que
són viables econòmicament, busquen prioritàriament una utilitat
o un canvi social, no el benefici a
ultrança. A ningú se li escapa que
parlar d’empreses que no volen
tenir beneficis sona una mica estrany en els temps que corren. Des
de ja fa dècades, hem normalitzat
que el món dels negocis estigui
governat per l’avarícia, l’individua-

lisme i la irresponsabilitat social i
mediambiental.
La rellevància del sector social-solidari no ve donada tant pel
seu volum de negoci o per la seva
ocupació, tot i el creixement que
està experimentant en els darrers
anys, sinó per la posada en pràctica dels seus valors: democràcia
interna, igualtat econòmica, perspectiva de gènere, compromís ambiental, compromís social i qualitat laboral.
Les organitzacions podem governar-nos de forma democràtica,
i ho podem fer de forma eficient.
Podem tenir diferències salarials
raonables (1,8 és la ràtio mitjana
actual entre els que cobren més i
els que menys en el sector solidari). La igualtat de gènere ha de ser
una realitat objectivable tant en la
igualtat salarial, com en la paritat
en els òrgans de govern. El compromís ambiental passa pel consum responsable, per la minimització dels residus i dels consums
energètics a partir de fonts renovables. Podem preocupar-nos per
les problemàtiques que afecten la
societat on vivim, i a les comunitats on treballem, i podem participar en la millora de la qualitat de
vida de les persones i grups amb
què ens relacionem. Entre elles,
els i les treballadores, que han de
rebre salaris dignes i unes bones
condicions de treball als nostres
treballadors.

“Sent realistes, els
canvis substancials
tindran a veure
amb el sector públic
i les empreses
capitalistes, i
òbviament, serà
fonamental
estendre els valors
de l’economia
solidària en aquests
sectors.”
Penseu per un moment en els
reptes que tenim plantejats com
a societat, o fins i tot com a espècie. Reptes mediambientals com
el canvi climàtic o la transició
energètica, són assumibles si res
no canvia l’actual forma d’extracció i destrucció de recursos naturals, producció i contaminació,
consum i generació de residus?
Reptes socials com reduir les
creixents desigualtats, fer front
a l’envelliment de la població o
al despoblament de les zones

rurals, acollir a les persones refugiades o l’exigència d’igualtat
de gènere, els podem afrontar
tenint com a principal actor econòmic l’empresa capitalista?
Moltes coses hauran de canviar
en un futur pròxim. Sent realista, els canvis substancials tindran a veure amb el sector públic
i les empreses capitalistes, i òbviament, serà fonamental estendre
els valors de l’economia solidària
en aquests sectors. El paper del
sector solidari s’adreçarà més a
ser un dels referents dels canvis,
en innovar i portar a la pràctica
idees de millora social i mediambiental, i fins i tot, en organitzar
la «resistència».
Moltes empreses comencen
a entendre que la utilitat social
i mediambiental cada cop serà
més important davant d’uns consumidors cada cop més sensibilitzats. Però també és cert que
en moltes ocasions es continua
amb el màrqueting del rentatge
de cara verda o d’una filantropia
interessada i molt limitada. En
aquest sentit és necessari la posada en marxa d’indicadors que
puguin donar informació clara
als consumidors per a poder
prendre decisions de forma responsable. Aquesta és la idea del
Balanç Social, que aquest any
han realitzat més de dues-centes
empreses a Catalunya, i una vuitantena al Vallès Occidental.

L’economia del bé comú i l’educació
Fèlix Pardo

Docent de Secundària i membre de l’EBC Terrassa

S

i hi ha una evidència en
l’educació, i que a més és
una constant històrica en
tots els estats, és que no hi ha cap
govern que no vulgui tenir el seu
control. L’àmplia prescripció de
les lleis i normatives educatives
arreu del món ho fa palès. Tal
com ja va advertir Erich Fromm,
el caràcter de la societat està configurat pel caràcter del sistema
social. Així, en el capitalisme,
els valors de l’individualisme,
la competència i l’eficiència que
orienten les conductes econòmiques s’han establert com la guia
de les relacions socials. I l’escola
ha esdevingut la principal institució social que integra a totes
les persones en la ideologia de la
cultura.
No té res d’estrany, per tant,
que en Christian Felber, al seu
llibre L’Economia del Bé Comú,
on postula una alternativa econòmica tant al capitalisme com
al comunisme que aspira a maximitzar el benestar de totes les
persones, plantegi com revertir
el guió imposat a les escoles. I
conscient de la força emancipadora que pot manifestar davant
el poder, pensi l’educació com a
un dels eixos del model econòmic que ens convida a aplicar.
De fet, tots els pensadors socials
que han volgut reformar la societat han plantejat també una
reforma educativa perquè per
efectuar una transformació social

cal primer desaprendre els marcs
mentals dominants per després
poder aprendre de nous. I des de
l’escola es pot fer una significativa
contribució al canvi de mentalitat
en la direcció de l’Economia del
Bé Comú (EBC).

L’escola no hauria
de reproduir
el model de
competitivitat
i productivitat
de l’empresa
capitalista, que
comporta tot un
seguit de patologies
socials
Per a en Felber un dels punts bàsics de l’EBC és “construir un sistema educatiu orientat al desenvolupament humà i el bé comú”
Aquesta afirmació pot semblar
una veritat de Perogrullo. Però
cal advertir que vivim en un sistema social en el qual l’idealisme
institucional no es correspon
amb les pràctiques institucionals.
La Constitució Espanyola, a títol
d’exemple, estableix uns drets de

les persones que les administracions i els poders de l’estat vulneren de manera sistemàtica. Si les
escoles haguessin assolit aquests
dos objectius, viuríem en un dels
millors móns possibles, perquè
els infants i el jovent haurien interioritzat tots aquells valors que
ens humanitzen i que ens acosten a la felicitat, entre els quals
el fonamental és el de la dignitat,
sobre el qual es basteix la realització del potencial de cada persona.
Però malauradament la nostra
experiència ens diu el contrari, ja
que vivim en estats on les desigualtats, la devaluació de la llibertat i la violència estructural cada
vegada són més grans.
Aquesta orientació del sistema
educatiu que en Felber proposa requereix, tal com ens diu ell
mateix, d’una nova organització escolar, així com d’un nou
currículum. Afortunadament,
la transformació educativa que
s’està operant els darrers anys en
un gran nombre d’escoles, i molt
en particular a Catalunya, facilita
aquest canvi de rumb. Pel que fa
al primer punt, cal substituir els
objectius econòmics i tècnics per
uns altres ètics i estètics. L’escola
no hauria de reproduir el model
de competitivitat i productivitat
de l’empresa capitalista, que comporta tot un seguit de patologies
socials, com fer dels mitjans els
fins, caure en el narcisisme sota
l’individualisme metodològic i

viure de manera no sostenible en
no identificar-se com a part de la
natura. Aquestes patologies ens
impedeixen relacionar-nos amb
empatia, generar un sentiment
de pertinença a una comunitat i
a un territori, i cooperar els uns
amb els altres.
I pel que fa al segon punt, cal
desenvolupar el vigent currículum amb una mirada holística que permeti un diàleg entre
tots els sabers, els disciplinars i
els subjectius, i que respongui
als problemes que ens afecten
avui dia, els quals són o bé d’una
complexitat més gran o bé són
emergents, com el col·lapse de la
nostra civilització basada en un
creixement il·limitat o l’actual
emergència climàtica. La proposta d’en Felber es centra en aquests
set àmbits, entesos tots ells com
a transversals en relació a les diferents disciplines: 1) Educació
emocional, consistent en prendre
consciència dels sentiments i necessitats de cadascun; 2) Educació ètica, consistent en la deliberació de les diferents opcions que
ens permeten els valors; 3) Educació comunicacional, consistent
en aprendre a dialogar amb tolerància i prendre consciència de
les diferències de gènere en la comunicació; 4) Educació per a la
democràcia, consistent en fomentar la participació, el compromís
i la responsabilitat en relació als
altres; 5) Educació per descobrir

la natura, consistent en gaudir
del món que ens envolta i experimentar que formem part d’aquest
món; 6) Coneixement del cos,
consistent en desenvolupar una
atenció plena als sentits i sensacions corporals per tal de potenciar
la nostra autenticitat i creativitat,
i 7) Treballs manuals, consistent
en crear coses amb les mans per
després donar-les i promoure tot
un seguit de pràctiques experiencials en l’entorn natural i social.
Queda clar a la llum d’aquesta
proposta que, segons en Felber,
per a la transformació social
és més important l’educació
en valors que no pas l’educació
en coneixements, i no perquè
menystingui aquests sinó perquè entèn que els valors són
els que mobilitzen els coneixements i ens disposen a la seva
realització pràctica cercant el bé
comú. Dit amb altres paraules
inspirades en un altre dels seus
llibres complementari al citat
més amunt, La veu interior: per
molt que vulguem omplir el
nostre cervell amb continguts,
si abans no obrim el cor i sentim amb tot el cos, no experimentarem mai que som part
d’un mateix tot i que el sentit
de la vida es dóna en les obligacions que acceptem lliurement
vers a nosaltres mateixos i vers
els altres. Aquest és el missatge
que des de l’EBC voldríem que
resoni a les escoles.
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Plantem cara al sistema,
plantem cara al feixisme

E

n el nostre dia a dia, no parem de rebre la postveritat interessada i manipulada pels qui segueixen ostentant el poder. Aquest poder que
ens marca, ens determina i ens fa anar allà on ell vol.
Quin és un d’aquests últims missatges? Doncs que vigilem
amb la ultradreta que creix de la mà de VOX. Com a la resta
de països europeus. I a l’instant, ve la reacció, immediata, i interessada dels partits “institucionalistes” cridant a l’autodefensa i al combat ferm contra aquests grups, el “NO Passaran”.
JOAN TAMAYO SALA
Això si!, sense cap mena d’autocrítica cap a les seves pròpies
Advocat del col·lectiu Espai
polítiques, les seves “coHumana
vardies”, els seus errors i
C/ Prior Tapia, 26
les seves mancances per
evitar tot el que ens va
Telèfon 629 84 36 74
venint a sobre, i sense reespaihumana@gmail.com
conèixer que les actituds
feixistes i autoritàries
no són d’ara, que estan
molt presents, sobretot en els partits de la dreta tradicional (veieu l’últim debat d’investidura a Madrid) o
en moltes institucions de l’Estat i l’administració (Tribunals). Ningú te la culpa! I evidentment, cap crítica
cap el veritable culpable de tot, el “Sistema Capitalista” que els dóna de “menjar” però que també és el
que genera les condicions perquè el “feixisme” i el “populisme” autoritari guanyin terreny.
Estar contra el feixisme sense estar contra el capitalisme, rebel·lar-se contra la barbàrie que
neix de la barbàrie, equival a reclamar una part del vedell i oposar-se a sacrificar-lo, com deia
Bertold Brecht.

Què implica lluitar avui per una vida digna i fer-la possible? No podem confiar que els canvis
que necessitem vinguin des de dalt.
Cal combatre el nihilisme desesperançat que llança el sistema actual i que ens diu contínuament que no podem fer res per canviar el món, per aturar el canvi climàtic, per millorar la salut
social i eliminar la pobresa de mig planeta...
Per tant, cal lluitar contra els dogmatismes polítics, religiosos, econòmics que alimenten la
deriva autoritària, el despotisme i la violència dels estats actuals.

És necessària la solidaritat i el suport
col·lectiu, la cooperació, els petits
gestos, la humanitat dels altres, les
carícies emocionals. La societat global
ens ha distanciat socialment i també
personalment.

Aquest capitalisme desbocat que comporta el desvergonyiment d’una explotació econòmica
i financera dels de dalt, que dèiem abans. El que és ric, o poderós, i que pot enriquir-se en el
camp de joc d’aquest món desigual (l’anomenat neoliberalisme).
Un “Capitalisme” que ens ha fet creure en la ficció que tots érem classe mitjana. Aquesta idea
que des del ric més ric, fins al treballador més esforçat, tots érem classe mitjana. Ningú era
ric, ningú era pobre, ningú era classe alta i ningú era classe baixa. I aquesta bombolla ha generat un subjecte polític absolutament uniforme i pobre humanament, l’individu de classe mitjana que consumeix, que vota, que és client del món. I a canvi rep unes “escorrialles” perquè calli.
I ara fins al límit, quan la classe treballadora treballa, però segueix sent pobre.
Aquella bombolla del millor dels mons possibles on ja no hi havia enemics, tots érem còmplices de la situació, i ara hem vist que no tots som amics, en aquesta societat. És a dir, no tots
cooperem, no tots entenem la vida i ens hi posicionem com un problema comú, i en aquesta
dialèctica entre la desigualtat i la dignitat, no tots ens situem de la mateixa manera: massa
fragmentació social, política, veïnal, etc.
Però des que es va trencar la bombolla, ens vam despertar del somni i ens ha esclatat als
nassos, una realitat, la desigualtat més dura i cruel que no deixa de créixer.

Hem de recuperar el llegat il·lustrat que exigeix
tornar a posar l’individu al centre de l’acció i reactivar les humanitats (això sí, amb el conjunt
de sabers, no sols els de lletres) a través de les
quals buscar el sentit de l’experiència humana
i, amb ell, la dignitat. La reconquesta dels Drets
Humans amb els seus valors que els sostenen.
Hem de ser capaços d’aconseguir un compromís
social que ha de passar necessàriament, per fernos més persones, i això vol dir redescobrir la nostra humanitat personal i col·lectiva, redescobrir
que tots som esperits incomplets i que per arribar
a aquesta totalitat hem de cercar contínuament,
al llarg de tota la vida, la plenitud que donen el va-

lors humans.
I per això és necessària la solidaritat i el suport col·lectiu, la cooperació, els petits gestos,
la humanitat dels altres, les carícies emocionals. La societat global ens ha distanciat socialment i també personalment. Els moviments de lluita, de tota mena, ja siguin socials com
nacionals, ens reivindiquen socialment però també ens apropen com a persones, ens ajuden
a mirar-nos a l’ànima per créixer i avançar junts. Aquella frase tan bonica que va sortir a les
places del 15-M, “anem a poc a poc perquè anem lluny”, ho resumeix.
Hem d’estar aquí, a la plaça, a les nostres vides, plenament exposats a canviar-les, sense necessitat de caure a la temptació de la primera solució fàcil que se’ns donin des del Govern (encara que aquest sigui la nova coalició d’esquerres que s’estrena a Madrid) cal anar més enllà.

S’està organitzant avui molta gent per practicar una economia social i solidària, per
viure a la ciutat de manera compartida (Dret a la Ciutat) per obrir espais d’autoformació, per reapropiar-nos de la vida col·lectiva, per combatre la vulneració de drets socials i de drets fonamentals. Tot això està passant. La qüestió és que tot això cal que
es coordini i se sumin esforços cap a una mateixa direcció, cap a un futur, cap a un lloc.
Hem de pensar i repensar l’espai públic com un espai polític? Doncs si, per què no!, contestant, en tot moment, els discursos dominants, i no creure’s els relats del poder, sempre com
una postveritat.
Tot això significa plantar cara al sistema i al feixisme... Apagar el volcà del capitalisme. Si no
volem que segueixi emanant lava, eternament, en forma d’estat patriarcal, d’autoritarisme,
xenofòbia, racisme, intolerància i Injustícia social.

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.

Fes-te ara sòci/a de Malarrassa i tindràs un
llibre a escollir sobre la història de Terrassa

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.
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 5.800 notícies i reportatges i 61 edicions en paper, i
des de fa dos anys som una cooperativa de treball.
Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, volem i creiem
que la ciutat necessita.

Per gentilesa de la Fundació Torre del Palau

www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa
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>El
> Ple municipal de desembre aprova per unanimitat el Pla Director de l’Esport,
i demana per què la ciutat surti de la zona 3 del transport metropolità

Les Fonts s’integrarà totalment a Terrassa el 2022
Miquel Gordillo

T

al com estava previst, el
darrer Ple municipal del
passat any, celebrat el 19
de desembre, va aprovar per unanimitat la proposta de resolució
per tal que es portin a terme les
actuacions previstes per què Les
Fonts s’integri en el municipi de
Terrassa. Aquest barri ha estat fins
ara dividit entre els municipis de
Sant Quirze del Vallès i Terrassa.
D’aquesta forma, quan el projecte
es porti a terme l’any 2022, la ciutat
egarenca guanyarà més de 2.000
habitants amb la inclusió del barri.
Amb aquesta decisió, que es remunta formalment al 2012, es
tracta d’optimitzar «els recursos,
obtenir una major eficiència en les
actuacions, i oferir un millor servei als ciutadans i ciutadanes de
Les Fonts», en paraules del regidor d’urbanisme Carles Caballero
(ERC). Segons el representant del
govern, hi ha una “il·lògica fragmentació del barri» i els seus habitants ho reivindiquen “històrica i
reiteradament”. El procés d’annexió
de Les Fonts a Terrassa comptarà
amb la ciutadania com a actor participatiu, a banda d’una comissió
política i una tècnica entre alcaldies, regidories i tècnics municipals.
En el debat plenari entre els grups
es va destacar “la voluntat de col·laboració” en un problema «latent
des de principis del segle XX”, en
paraules d’Alfredo Vega. «Terrassa
guanyarà “més de dos mi habitants,
una piscina, un centre cívic, un
poliesportiu i una escola”, va afegir
David Aginaga (C’s).
Per la seva banda, el ple municipal de Sant Quirze del Vallès,
va aprovar igualment – gràcies a
la majoria absoluta que ostenta
ERC -, el passat 30 de desembre,
les actuacions prèvies per avaluar
la segregació de Les Fonts del seu
municipi, juntament amb un pla
de participació per tal que el veïnat
pugui ser informat del procés i a
la vegada decidir sobre el futur del
seu barri.

postes i línies de treball a desenvolupar en els propers anys, adreçades, segons manifesta el mateix
govern, a fomentar l’accés a una
activitat física i esportiva de qualitat. El regidor de l’àrea de Tot per
Terrassa, Miguel Ángel Moreno,
va explicar que es recullen àmbits
com l’esport escola, l’esport federat,
l’esport de lleure, l’activitat física i la
salut, els equipaments esportius i la
seva gestió i utilització, les entitats
esportives i la seva relació amb l’administració, l’esport com a motor
econòmic de la ciutat, la projecció
exterior de la ciutat mitjançant l’esport, així com l’esport i les noves
tecnologies, entre d’altres.
Quan el projecte d’annexió
de Les Fonts es porti a terme
l’any 2022, la ciutat guanyarà
més de 2.000 habitants amb
la inclusió del barri.

Durant el debat plenari, la regidora del PSC Eva Candela va incidir
en què «ha estat un treball d’anàlisi
i reflexió honest i realista», a la vegada que apuntà al Pla «li hauríem
d’haver dit pla Director de l’Activitat Esportiva i l’Esport», per
ampliar la seva dimensió. Meritxell
Lluís va destacar que el Pla pugui
garantir el dret a la pràctica esportiva. «Ens fa molta il·lusió, també
per feina feta per regidors de l’àrea
d’Esport anteriors».
David Aguinaga, de C’s, es va
unir a les felicitacions pel nou
pla, tot i apuntar que les entitats
esportives tiben del voluntarisme
per poder sobreviure, i amb una
evident mancança de millors infraestructures. «No podem comptar
amb els diners de la Generalitat,
s’estava desviant a finançar entitats
independentistes», va etzibar. Per
la seva banda, el primer Tinent
d’Alcalde Isaac Albert (ERC)
afirmà: “anirem a trucar a totes les
portes per tal que les infraestructures esportives tinguin la millor
qualitat possible”, i va lamentar que
la inversió per part de l’Estat espanyol tampoc hagi estat la suficient.
Aprovat el Pla Director de l’Es- «El Pla ens diu que estem a la cua
port per “fomentar l’activitat fís- a l’Estat espanyol», reconegué Albert.
cia i l’esport de qualitat”
La ciutat disposarà d’un Pla Director de l’Esport per primera vegada, després de ser aprovat també de forma unànime en el ple de
desembre. Aquest nou pla, a banda
d’un retrat de la situació a Terrassa
del teixit esportiu, conté 81 pro-

Contra les noves tarifes del
transport públic metropolità i la
zonificació de Terrassa
Tots els grups municipals presents al Ple van voler fer força novament per defensar que Terrassa

▪▪ Imatge del Castell de Les Fonts, barri que es troba actualment segregat entre els municipis de Terrassa
i Sant Quirze del Vallès.

deixi d’estar a la zona 3, atès que
els usuaris surten clarament perjudicats en els preus dels bitllets.
Una declaració que havia estat
elaborada per Tot per Terrassa i
ERC, demana també la revisió de
les tarifes del transport metropolità que va aprovar a finals d’any
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona).
Donat el fort increment
d’ús de la línia R4 de Renfe,
l’Ajuntament demana que
s’augmenti la freqüència i
capacitats dels trens.

En el text adreçat a la Generalitat, Renfe, ADIF, Transport
Metropolitans de Barcelona i
altres organismes, s’insta a que
donat el fort increment d’ús de
la línia R4, s’augmenti la freqüència i les capacitats, que es
Terrassa s’ubiqui a la zona tarifària 2, que es pugui pal·liar el
greuge comparatiu que pateixen
les persones usuàries de la ciutat i mentre no comenci a funcionar la targeta T-Mobilitat. I
sobretot, que es revisi el fet que
la T-Casual només pugui ser
d’ús unipersonal.
▪▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’

El periòdic independent i gratuït de Terrassa
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El govern municipal de TxT i ERC
manifesta que la Junta Electoral Central
s’extralimita en les seves funcions

E

l govern local va mostrar el seu desacord amb la
decisió de la JEC d’inhabilitar el President de la
Generalitat Quim Torra, i de privar Oriol Junqueras com a diputat al Parlament Europeu.
A través d’una declaració institucional, emesa poc després de conèixer-se dies enrere la decisió de la Junta
Electoral Central, el govern local mostra el seu desacord
i la solidaritat amb Quim Torra i Oriol Junqueras de ser
privats de les seves condicions de càrrecs electes com a
President del Parlament i de Diputat Europeu, respectivament.
El govern municipal, format per Tot per Terrassa i ERC,
ha considerat en una declaració institucional que amb
aquesta decisió, la JEC “s’extralimita en les seves funcions” i se solidaritza amb tots dos càrrecs “com a legítims
representats que són”. A la vegada, el govern local apel·la
a crear espais de diàleg que afavoreixen “sortides democràtiques a la crisi territorial i institucional que pateixen
Catalunya i Espanya”.
Abans, durant el ple de desembre, es va aprovar que
s’instés a l’Estat espanyol a complir la sentència del Tribunal Europeu pel reconeixement dels eurodiputats electes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín.
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>Una
>
de les qüestions centrals pel futur del Planeta

La cultura de l’aigua, en el pla de treball de la Taula
Valoració positiva de la municipalització, però sense abaixar la guàrdia, el control ciutadà ha de ser constant
Pep Valenzuela

L

a Taula de l’Aigua no ha
acabat la seva feina, vol
créixer, incorporant altres
actors, per fiscalitzar el compliment dels acords assolits i tot
el que es fa i es planteja amb relació al tema. Més enllà del cas
a Terrassa, l’aigua és una de les
qüestions centrals pel futur del
planeta. Així que cal incidir molt
en l’educació i pedagogia sobre la
nova cultura de l’aigua, a escoles
i arreu. Com a moviment social,
consideren, tenen el dret i l’obligació de fer-ho.
En complir-se un any de l’inici del funcionament del servei
d’abastament d’aigua per part de
l’empresa pública Taigua, des de
la Taula de l’Aigua, l’entitat ciutadana que inicià i encapçalà el
moviment en favor de la municipalització, es fa un balanç positiu
del procés tot plegat. Però sense
deixar de denunciar alguns fets,
com és el dels contractes signats
amb l’empresa privada Mina, per
valor de quasi 6 milions d’euros
en cinc anys, entre altres, per
lloguer d’edificis i suport informàtic.
Després de dos anys de pròrrogues, el desembre del 2018 la
municipalització del servei de
l’aigua s’establí de forma definitiva. En aquest any, s’ha constituït
l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), amb un reglament
aprovat al Ple municipal de juliol de 2018 que des de la Taula es considera que «no recull
totalment la proposta que vam
fer, però serveix per començar a
treballar», afirma l’Emili Diaz,
membre de l’entitat, en conversa
amb Malarrassa.
D’altra banda, critiquen també el fet que, durant aquest any,
Taigua ha decidit coses importants, entre les quals alguns
contractes amb Mina i el Pla
Director. O sigui que el consell
d’administració de l’empresa, on
la Taula té una representant de
les dues persones nomenades
per organitzacions socials, s’ha
reunit i decidit sense la presència d’aquestes, «per problemes

burocràtics i d’agenda, s’han
justificat de l’Ajuntament. Però
creiem que haurien pogut aprofitar el canvi de titulars polítics
per nomenar els socials, i no ho
van fer; aquestes decisions importants, ja veurem...», insisteix
l’Emili.
Hi ha preocupació pels contractes signats amb l’antiga concessionària, per un valor de 5,9
milions d’euros, per 5 anys alguns. «Es va donar com un fet,
que no es podia fer res», declara
dubtós en Santi. «Però volem
saber detalls i mirar d’escurçar
el temps d’alguns». «Com es va
esperar fins a l’últim moment»,
afegeix l’Emili, «van fer política
de fets consumats». Però consideren que algun dels contractes
no va ser «adequats», per exemple el de lloguers del nou local,
«no veiem que calguin 5 anys.
Però bé, farem seguiment», alerta l’Emili.
Els preocupa també el contracte pel dret de pas d’aigua per algunes canonades de Mina, així
com la compra de l’aigua dels
pous i mines propietat d’aquesta.
«Creiem que amb els diferents
contractes s’ha fet un tortell amb
massa cireres, i molt favorable a
Mina», rebla en Santi.

«Com a ciutadania
no ens hem de
posar límits a la
participació, volem
anar més enllà
per la regeneració
democràtica plena»
Després de la municipalització
del servei, es plantegen a la Taula, cal «donar-li muscle a l’Observatori». Perquè, en principi,
tothom està d’acord en la seva
importància; però aquí també
és vàlid allò de què «el diable
està en els detalls», per exemple
les funcions de la presidència

▪▪ Emili Diaz i Santi Aragonés, membres de la Taula de l’Aigua.

(representació institucional, no
remunerada) i de la coordinació (executiva i contractada per
l’Ajuntament) de l’OAT. «Va ser
un debat fort», recorda l’Emili,
«volíem una figura que no tingués cap dependència, volíem
que l’Observatori fos 100% autònom».
En tot cas, segons el reglament
propi, la presidència dóna instruccions a la coordinació i fa
l’ordre del dia. De fet, «s’ha anat
més enllà del que hi ha al Reglament de Participació Ciutadana», afirma en Santi. «Però això
no és suficient», considera.
Sempre alerta, valoren positivament el Pla de Mandat sobre
l’aigua de l’actual govern, «està
molt bé, recull tot el que plantegem la Taula i els moviments;
però no queda recollit que això
no és invenció de l’Ajuntament,
sinó que és de l’Observatori», i
així li van dir a la tinent d’alcalde
Núria Marín en la darrera reu-

nió. Com també que «el que es
faci ha de ser en el marc de l’Observatori, amb les comissions de
treball, i que tot el que es proposi sigui fruit de consens entre
totes».
Tot plegat, a les activistes de la
Taula se’ls fa evident que «com
entitat, no desapareixerem, continuarem actuant amb independència, els ritmes i dinàmiques
són diferents; tenim coses a dir,
actuarem dintre i fora de l’OAT,
amb els moviments socials, per
la cultura de l’aigua, la pobresa
energètica i temes importants
sobre els quals cal dir la nostra».
Entre les coses importants
que volen fer hi ha una trobada
de tots els moviments, socials,
sindicals i polítics, que van participar en el procés de municipalització, i fer una valoració de
com està funcionant l’empresa
pública Taigua, la informació, la
transparència... «fer una mena
d’auditoria social i ciutadana»,

P.V.

matisa l’Emili. I més encara, que
aquesta trobada sigui semestral,
un rendiment de comptes permanent. «Volem donar continuïtat al pacte de l’aigua de
Terrassa, amb totes les entitats
de tots els sectors», emfasitza
en Santi.
La relació amb l’Ajuntament
ha de ser de «col·laboració, cal
ambient de confiança, i la mantindrem mentre no ens enganyin», assegura l’Emili en valorar positivament l’actitud del
nou govern i explicar que «les
accions que veiem ens fan pensar que hi ha interès i que volen
que el cas de Terrassa aparegui
com un model a imitar». Tot i
així, no es pot considerar que
ja està tot fet. L’experiència demostra que mai es pot abaixar
la guàrdia: «com a ciutadania
no ens hem de posar límits a
la participació, volem anar més
enllà per la regeneració democràtica plena de l’Ajuntament».

Efectes colaterals i noves tasques dels moviments socials
La Taula de l’Aigua nasqué com a eina de la ciutadania per conèixer la situació del servei
d’abastament del líquid element a Terrassa i debatre sobre això i les eventuals alternatives, en un
moment en què el contracte vigent amb Mina, de 75 anys, arribava a la seva fi.
En el camí i amb l’activitat encetada, aparegueren nous perfils i perspectiva de la qüestió: l’aigua com a dret humà, els béns comuns, els serveis públics com a dret i no producte que es compra, l’economia social i solidària, entre altres. I així, els objectius de la Taula s’ampliaren també.
Avui, per controlar el servei de l’aigua a Terrassa, però molt més enllà, es plantegen que cal
créixer com a organització, incorporant altres actors. Els seus impulsors citen com a exemple
l’acord sobre educació, amb les escoles, «per portar als centres la nova cultura de l’aigua», informa en Santi Aragonés, membre de l’entitat. «És el que dèiem, la nova cultura de l’aigua, l’economia circular, el reciclatge de l’aigua usada, pensa que ara ja hi ha també una comissió de la UPC
que treballa per a l’Observatori estudiant tot això».
Cal incorporar les entitats socials, concretament les veïnals, al debat i treballs sobre nous models de consum, de l’aigua i en general, manifesten. Un debat que, d’altra banda, porta també a
reflexionar sobre els models de producció i reproducció social.
Més concret i de forma immediata, a la Taula li ha sortit, com a efecte col·lateral de l’èxit de la
municipalització de l’aigua a Terrassa, una demanda creixent de xerrades i converses arreu de
l’Estat espanyol. «Hem esdevingut una mena de referent pels llocs que ja es plantejaven els problemes i altres de nous que s’afegeixen en veure que és possible», explica l’Emili. En aquest punt,
afegeix en Santi, «cal que l’Ajuntament col·labori també, amb la participació de les tècniques,
per tenir les dues visions: la de moviment social i la tècnica i de l’administració».
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>Conversa
>
amb Maria Gental, directora de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Terrassa

“La millor eina per treballar la cohesió social”

P.V.

▪▪ Maria Gental
Pep Valenzuela

«Ratolí de biblioteca», se’n
deia de la persona que per
estudis, treball o plaer era
usuària freqüent del servei.
Segur que el perfil encara és
un dels habituals en l’espai,
però aquest «servei de lectura
i cultura de la ciutadania està
en constant procés de canvi;
i si fa uns anys es parlava
d’espais on hi havia llibres
per consultar i endur-se’n de
prestats, això ja està molt
antiquat, i no defineix què és
la biblioteca pública avui»,
emfasitza d’entrada la Maria
Gental, directora de la xarxa
de biblioteques públiques
de Terrassa i comarca, en
entrevista amb Malarrassa.

E

stan vivint, assegura, un
procés de reflexió i innovació constant, perquè «tot el
que és l’accés a la lectura està molt
superat per la tecnologia. Si et quedes en els llibres i posar a disposició audiovisuals, mor el servei»,
assegura. L’horitzó de treball és el
definit a la Carta de Serveis de les
biblioteques públiques de Terrassa, on es comprometen a “facilitar
l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura
i a la informació” englobada en el
marc del Manifest de la UNESCO.
D’acord amb les dades, el préstec
audiovisual, arreu, cau en picat davant les facilitats que ofereixen les
plataformes digitals. Una de les
coses que s’estan fent és potenciar
l’accés a aquestes amb més ordinadors, deixant tauletes, potenciant
les connexions sense fil.
Ara, ja hi ha una plataforma de
descàrrega electrònica de documents a la qual s’accedeix amb el
carnet de la biblioteca, a disposició
de totes les ciutadanes, gratuït, per
tenir accés a tot el que troba a la
biblioteca física i a la plataforma;
es poden descarregar fins a 4 documents que, passat el temps de
préstec s’esborren de l’aparell. Això
inclou, per exemple, més 3.000 títols de pel·lícules, una llista que, a
més, no para de créixer.
Des de setembre passat es pot

tenir l’aplicació del carnet al mòbil,
pels préstecs físics i les descàrregues digitals. Tota la xarxa de biblioteques està instal·lant la radiofreqüència de préstec perquè les
persones usuàries siguin més autònomes, i es va alimentant i creixent
el fons electrònic: cada vegada hi
ha més documents accessibles.
Aquesta adaptació, com s’apuntava, no es fa perquè sigui interessant, es tracta de què «la societat va
pel davant i molt ràpid, i ens hem
de posar les piles», afirma la Directora, «ens hem de sumar al ritme
social i tecnològic, cal un procés
d’adaptació constant».
Cal potenciar la lectura i l’accés a
la informació promovent activitats,
facilitant la connexió a internet i
xarxes; el que vol dir desenvolupar
una funció formativa que permeti

aquesta accessibilitat a la informa- informatives bàsiques sobre el mòció: informàtica bàsica, recursos, bil, internet, com buscar informació, el catàleg de la biblioteca, per
funcionament del mòbil...
començar.
Per altra banda, hi ha les activiLes activitats a la biblioteca
La xarxa funciona com una bibli- tats per fer descobrir i gaudir la
oteca sola. El préstec, si és de mate- lectura, des de l’embaràs de les marial que hi ha a Terrassa, és gratuït; res, amb col·laboracions amb els
si és de fora cal pagar 1,5 euros per CAPs, com són Nascuts per Llepréstec interbibliotecari. Diària- gir (nadons fins a 3 anys), Llegir
ment ronden per les biblioteques per Créixer (de 3 a 6 anys), clubs
els llibres i materials en capses. Hi de lectura infantils i juvenils; i per
ha 54 treballadores a la xarxa de adults, amb més de 30 clubs de lecTerrassa, 6 biblioteques; a la cen- tura a les biblioteques de Terrassa,
tral, 19 persones, 5 de les quals, també en anglès i francès i sobre
inclosa la Directora, treballem per filosofia i altres temàtiques.
Amb unes 20 persones per club,
a tota la xarxa.
o sigui unes 600 persones que
gaudeixen, sovint totes les places
“Les biblioteques s’esgoten. Normalment, es fa una
lectura d’un llibre al mes, i tothom
amplien la seva acaba llegint entre 8 o 9 llibres per
curs. La lectura personal es comfunció social i
parteix a les trobades, es comenta
i es treu suc en converses obertes.
educativa, són
També sobre llibres, es fan xerrades, presentacions (un mínim de
democràtiques, no 20) i activitats com Terrassa Llegeix, en què es llegeix algun llibre
es demana a ningú amb l’autora o autor.
Cada vegada hi ha més demanda
cap carnet, tothom de clubs de lectura i de tallers per
infants, com els laboratoris de creté les mateixes
ativitat i experimentació.

possibilitats.”

Segons la Maria, cada vegada
més, el perfil de professionals en
les biblioteques va sent el de formadores, perquè «cal evitar el
trencament digital, que l’accés a
la cultura i la lectura sigui per a
tothom». S’ha posat en marxa
un programa anomenat Baixa del
Núvol, un projecte de formació en
informàtica bàsica, amb píndoles

A Terrassa i el país, les dades mostren bona salut
El nombre de visitants de les biblioteques públiques catalanes va
augmentar un 2,35% el 2018, fins a arribar als 24,5 milions. Les dades són del Servei de Biblioteques de la Generalitat.
El documents i llibres en suport paper arriben als 9,6 milions de
volums, els préstecs d’aquests augmenten un 2%, xifra que representa un 71,38% dels préstecs totals.
En canvi, la plataforma d’accés a continguts digitals, eBiblioCat, posada en funcionament el 2015, ha vist incrementat el seu volum de
consum cultural en un 43,53%. Mentrestant, la demanda de revistes, CDs i DVDs, que la pròpia administració del servei considera
suports “obsolets”, només suposen el 28% dels ítems prestats.
El 50,57% de la població té carnet d’una biblioteca pública
(3.868.160 persones) i la satisfacció dels usuaris es manté en un 8,8
sobre 10, el que representa un nivell molt alt.
El nombre de biblioteques públiques era de 416 a finals del 2018.
Dades de les biblioteques a Terrassa 2018
La notícia més recent i important, a finals de 2019, és que el Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac es va traslladar a la Biblioteca Central de Terrassa. Un total
de 3.098 documents s’incorporaran al Fons Local de la BCT. Tot
el fons bibliogràfic es pot consultar per internet al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona:
https://cataleg.parcs.diba.cat/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total fons bibliogràfic (sense revistes)...... 279.528
Total visites...................................................... 666.050
Total carnets.....................................................106.890
Nous carnet usuaria............................................4.766
Usuàries internet i +.........................................53.523
Total usuàries préstec.....................................108.996
Total llibres prestats........................................223.708
Total audiovisuals prestats............................113.788
Total usuàries internet+wifi.........................134.726

Els joves i la lectura
«No és veritat que els joves no llegeixen», sentencia la Maria Gental,
«ho fan, però diferent». Per exemple, en format digital, amb més
imatges; i com tothom, «el que els
interessa i no el que els dius». D’altra banda, explica, hi ha una temporada en què desapareixen, perquè «per llegir el que volen, amb
el carnet i accés a les plataformes
per descarregar no els hi fa falta
anar-hi, però sí que llegeixen i són
usuaris».
De clubs de lectura de joves n’hi
ha 4. Per exemple, el D4 fa cafès
literaris els dissabtes per a joves
d’institut, porten les seves lectures i
comparteixen. «Fem aquestes proves d’oferir coses diferents en espais
diferents. Quan encertes, llavors
venen. Però encara no sabem bé,
no hem descobert les serves vies»,
confessa la Directora. «Hi ha lectures de moda que arrosseguen
i que, potser, ens serveixen com a
ganxo, encara que potser no són les
que recomanaríem, però després
parlem d’altres lectures també».
Qui va a les biblioteques?
El 2018, hi va haver 666.050
entrades a les biblioteques de
Terrassa. Es van realitzar un total de 3.200 activitats. El perfil
d’usuàries depèn de cada biblioteca. La gent que fa un ús més
complet són els nens i la gent de
mitjana edat. Als clubs de lectura, persones jubilades i senyores
a partir dels 50. En el cas de la
biblioteca del Districte 2, el 70%
del públic són infants, solen buscar un lloc on ser-hi i ajuda pels
deures, normalment gent migrada. Aquí hi ha també els clubs de
lectura fàcil per migrants, en el
castellà i català; la biblioteca està
especialitzada en aprenentatge
d’idiomes, sobretot el castellà i el
català, amb un percentatge elevadíssim d’usuaris infantils i joves.
Aquest és el cas de biblioteca més
diferent.

Agent actiu a la vida del barri
Les biblioteques tenen relació
amb moltes entitats. Primer, col·
laborem amb totes les llibreries de
la ciutat, fent activitats conjuntes,
compartint espais, amb els clubs de
lectura i en la presentació de llibres.
Per la compra de llibres, hi ha una
quota de la Generalitat que és repartir exactament igual amb totes.
Amb els quioscos també estableixen relació i acords.

No és veritat
que els joves no
llegeixen, ho fan,
però diferent. Per
exemple, en format
digital, amb més
imatges; i com
tothom, el que els
interessa i no el que
els dius.
Amb les altres entitats, cada biblioteca té la seva xarxa, normalment
les AV, ateneus i entitats culturals,
també els CAPs; «les infermeres
pediàtriques», comenta la Maria,
«recepten anar a la biblioteca a
les parelles i mares amb notificació d’embaràs», i es fan xerrades a
pediatria amb les famílies i professionals, de vegades dels CAPs van
a fer les xerrades a les biblioteques.
La col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística
és important. Per tots els cursos
d’aprenentatge de català a tots els
nivells, «bàsic per a totes les persones nouvingudes que s’han de
situar en una societat nova», hi
participen aquí també Ciutadania,
Joventut i Serveis Socials.
Cada biblioteca es relaciona amb
totes les escoles i instituts de la seva
àrea. I després, amb bona part dels
grups de cultura popular i altres
activitats, en funció en cada cas de
les dinàmiques del barri i districte.
Creu la Gental que, «potser, s’està desdibuixant o costa fer el límit
entre nosaltres i els centres cívics,
però aquesta és la funció que cada
vegada més se’ns ha anat adjudicant, que no és que l’hem triat, sinó
que s’ha de fer perquè la demanda
existeix i les biblioteques assumeixen bé, amb la lectura i l’accés a la
informació sempre per davant».
Les biblioteques, considera, «amplien la seva funció social, educativa, són democràtiques, no es
demana a ningú que ensenyi cap
carnet, és l’accés més democràtic,
tothom té les mateixes possibilitats; i això amplia molt el ventall
de la clientela, que és tothom».
Així, declara, «de vegades fins i tot
són aixopluc de persones amb circumstàncies econòmiques i socials
molt diferents, espais de relació i
per conèixer altres». I en això, hi
pot haver des de joves estudiants
fins a gent en situació de solitud no
desitjada que busca «espai on compartir, que no estigmatitza, i venen
molts indigents, perquè ningú sap
de circumstàncies personals».
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>Estudi
>
de l’historiador Manel Márquez del primer Ajuntament democràtic 1979-1983

Pacte tecnocràtic, pau social i bipartidisme
Han estat poc més de
quaranta anys de període
democràtic. Una bona ocasió
per fer balanç dels primers
governs locals després de
la dictadura franquista. A
través de l’estudi realitzat
per l’historiador egarenc i
president del Centre d’Estudis
Històrics, Manel Márquez, fem
un breu repàs de la trajectòria
del primer govern durant
els anys 1979-1983, en un
particular context social i de
foscor d’on sortia la ciutat.
Miquel Gordillo

L

a història recent de la nostra
ciutat ha estat òbviament
molt marcada per qui ha
arribat al poder municipal i per
tant ha contribuït al fet que es
configuri Terrassa tal com la tenim i vivim actualment. Per aprofundir en el coneixement que van
suposar aquelles eleccions en els
respectius municipis, i el que va
significar passar d’una dictadura a
una democràcia, ha tingut lloc un
cicle organitzat pels centres d’estudis de la comarca, la Fundació
Bosch i Cardellach, i altres entitats
vallesanes. Es tracta també de posar en relleu la importància de les
eleccions municipals, per allò que
se senten com les institucions més
properes i amb més capacitat d’intervenir per part del teixit social de
la ciutat.
En l’anàlisi realitzada per Manel Márquez, aquest historiador
assenyala que les eleccions municipals del 3 d’abril es van celebrar
després de dues eleccions generals
(1977 i 1979), els pactes socials
de la Moncloa (1977) i el referèndum de la Constitució (1978). El
1976 no s’havien fet eleccions municipals: «un conjunt de regidors
(no hi havia cap dona) van fer un
consistori de transició». Per Márquez, aquest fet va permetre una
«restauració borbònica, a partir

de l’acord entre els grans partits
d’esquerra i dreta, que garantia
una pau social i afavoria el bipartidisme», la qual cosa suposa per
a l’historiador que no es portés a
terme en profunditat la reforma
del règim dictatorial que acabava
de finalitzar.
A Terrassa, va resultar guanyador dels comicis el PSC (22.244
vots), seguit a molt curta distància
pel PSUC (22.066 vots); CiU i
la UCD van obtenir deu mil vots
cada un. De forma que aquests
quatre partits foren els únics amb
representació, i es repartiren 10,
9 4 i 4 regidors, respectivament.
Amb l’objectiu de garantir el funcionament de l’Ajuntament i promoure tot el procés de millores
que necessitava la ciutat, PSC i
PSUC van arribar a un acord molt
ambiciós de progrés per governar
la ciutat, a la vegada que pragmàtic. Manel Royes, que seria alcalde
de Terrassa durant 23 anys, defensava d’una banda els interessos
dels treballadors, per no perdre el
vot dels obrers d’esquerra, segons
Márquez, però a la vegada oferia
als empresaris i a CiU «una Terrassa governable que no caigués en
debats estèrils».
Tant és així que el PSUC, que en
el seu programa manifestava que
«els comunistes no podem reduir
les eleccions municipals a un simple receptari de solucions a problemes concrets», acabà signant
el pacte, superat per la realitat.
Un pacte tecnocràtic, en paraules
de l’historiador. Poc després, van
arribar les discrepàncies en el si
del partit i el trencament del pacte amb el PSC, el 31 de març de
1980.
Posteriorment, al llarg d’un any,
el PSC governa en solitari. Fins
que el maig de 1981 arriba a un
acord amb CiU, sense explicitar
cap programa conjunt. Només el
regidor convergent Joan Sales se’n
fa càrrec de la Comissió d’Inversions, la qual cosa dóna a entendre,

▪▪ Els 27 regidors i regidores que van composar el Ple municipal durant la legislatura 1979-1983,
la primera després del franquisme, amb l’Alcalde Manel Royes en el centre de la imatge.

segons Márquez, el caire que a consistori, i una millora de la seva
partir de llavors prendrà el govern situació econòmica: el pressupost
local durant anys.
municipal va passar de 1.610 milions l’any 1979, fins a 2.292 el 1982,
Foren anys d’un gran
a més de reduir-se a zero els deutes
desenvolupament en termes
contrets pels anteriors governs lourbanístics, amb moltes obres
cals. A la vegada, es va donar més
públiques, el soterrament
suport a les entitats culturals de la
dels Ferrocarrils, urbanització
ciutat, i s’augmentà el patrimoni
d’un centenar de carrers,
museístic amb la compra de les fàconstrucció de places i zones
briques Aymerich i Amat, on es va
verdes.
instal·lar el Museu de la ciència i la
Tècnica de Catalunya.
L’historiador recull els principals Foren anys d’un gran desenvoluassoliments realitzats durant els pament en termes urbanístics, tal
quatre anys de legislatura, mal- com reflecteix la inversió de 3.800
grat les dificultats. Com són el Pla milions de pessetes en obres públid’Ordenació General de Terrassa i ques, amb el soterrament dels Ferla creació de la Gerència Municipal rocarrils de la Generalitat, la urbad’Urbanisme. Es va dur a terme una nització de 98 carrers, i es van fer 13
àmplia reforma administrativa del places i zones verdes, es van plantar

CEDIDA

dotze mil arbres i vint-i-cinc mil
arbustos. Es van construir quatre
ponts i una passarel·la sobre la riera
de Les Arenes. També va prendre
forma el projecte d’una gran zona
esportiva a Can Jofresa, la instal·lació i renovació de l’enllumenat en
diverses zones de la ciutat, o l’adquisició de 120.000 metres quadrats de
terrenys i edificis per a equipaments
i zones verdes, entre d’altres.
«Només veient aquestes dades
ens adonem de tot el que mancava a
la ciutat», sentencia Márquez. Ara
que recentment s’ha trencat l’hegemonia al consistori, també apunta
a la necessitat de dur a terme una
anàlisi de quaranta anys de govern
ininterromput del PSC a la ciutat,
una altra història en la qual caldria
aprofundir.

«Una ciutat gris, trista i abandonada»

▪▪ Manel Márquez, historiador i president del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, el passat 4 de desembre a l’Arxiu Històric, explicant la situació i el context
social i polític de la ciutat durant els anys de 1979 a 1983.

MG

Les mancances socials i urbanístiques de l’època eren evidents. Semblava que tot estava
per fer en els àmbits de les relacions socials, econòmiques i polítiques democràtiques
i justes que, però, ja apuntaven i vivien en les organitzacions i multitud d’experiències
d’autoorganització popular heretades d’abans de la Dictadura i de noves creades en la
lluita quotidiana contra el franquisme i el capital que li donava suport i era part d’aquest.
Per això, la percepció de Terrassa l’any 1979 era d’una «ciutat gris, trista, abandonada,
però a la vegada molt viva», afirma Márquez.
Val a dir que durant la dècada dels setanta, la major part de persones arribaven d’Andalusia, i en menor mesura d’altres indrets de l’Estat. Una realitat molt pròpia de la
comarca, a banda que Catalunya «ha estat i és som un país d’immigració». Tot i així, del
1975 al 1981 la ciutat va guanyant poca població, fins que el creixement s’atura el 1981,
quedant en 158.000 habitants. En aquest any, aproximadament nou mil persones se’n
van fora. A aquest factor cal sumar que baixa la natalitat.
A partir d’aquests anys 80, l’atur s’incrementa substancialment: el 1982 la taxa d’atur
era del 25,7%, el 1987 arriba fins al 27,6%, molt concentrat en el col·lectiu amb nivell
d’estudis més bàsics. Malgrat que encara era una ciutat industrial, es perden 22.000 llocs
de treball, sobretot en el sector industrial, de la construcció i el transport. Per això, hi
haurà un alt grau de conflictivitat des del punt de vista social, en paraules de Márquez,
malgrat considerar que sense accions violentes.
Urbanísticament, la situació encara era terrible. Amb molts carrers sense asfaltar i sense
il·luminació, sense cap organització en el sistema viari, i gairebé sense espais verds condicionats («Vallparadís era una zona selvàtica»). Evidentment, era molt acusada la manca
d’equipaments, serveis sanitaris, educatius i culturals.
Per a il·lustrar la situació, l’historiador conclou que «la Terrassa de la transició i la democràcia la podem resumir en: tancament d’empreses i acomiadament d’obrers, incendis, vagues i atracaments». Tot i això, de la tasca realitzada, tant en l’àmbit institucional
com en les contínues reivindicacions ciutadanes, es desprèn que «aquella foscor ens feia
veure la llum d’esperança».
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→→TEATRE

>La
> revista Vallesos publica un dossier sobre el teatre amateur, coordinat per Eloi Falguera

“La comarca és el motor del teatre al país”
Pep Valenzuela

A

l Vallès s’alça el teló, obre
a portada la revista Vallesos anunciant un dossier,
«carpeta», sobre el teatre amateur a les comarques. Com a mínim, 160 grups en actiu d’estils i
tipologies diverses que «mouen
milers de persones que viuen el
teatre sense viure del teatre». Un
treball de més de 80 pàgines en
aquest número 18 d’hivern-primavera, que sortí a finals de
desembre, coordinat per l’Eloi
Falguera, director i autor teatral,
i col·laborador de Malarrassa, entre altres mitjans.
Un «dossier exhaustiu», diu
l’Eloi Falguera en conversa amb
aquest informatiu, d’aquest treball amb 18 articles signats per
11 autores. Una mirada lenta i
aprofundida sobre aquesta experiència d’«Expressió de creativitat o socialització cultural»,
d’acord amb Vicenç Relats, director de Vallesos, en la presentació
de la «carpeta». Tot plegat, «per
amor a l’art (teatral)», com afirma en Ramon Vilageliu, editor
de la mateixa revista. Un art que
«permet realitzar i compartir un
acte creatiu personal i col·lectiu
que esdevé eina de transformació
social», afirma en el seu article en
Joan Monells, actor, director, dramaturg i pedagog teatral.

Som milers les
persones als
vallesos, actors i
actrius que pugen a
l’escenari, i moltes
més que no surten
a saludar però són
imprescindibles
Editada per Gent i Terra, SL,
amb seu a Santa Eulàlia de Ronçana, la revista comarcal volia
«fer quelcom, un parell d’articles,
un sobre Terrassa, n’havien vist
el potencial», recorda l’Eloi. Ràpidament, però, es van adonar
que calia «anar més lluny». El
resultat, certament, va molt lluny,
el dossier «és un estudi que confirma el que ja sospitàvem: que
els vallesos, sobretot l’occidental,
són el motor del teatre amateur a
Catalunya, i específicament Terrassa, la locomotora».
Mirant la xarxa de concursos i
mostres de Catalunya, una trentena d’estables des de fa anys,
amb 30 o 40 edicions alguns
com els de Canet, Malgrat, Olesa
i Sant Feliu Guíxols, es veu que
pràcticament a tots hi ha, com a
mínim, un grup del Vallès. «Això
no passava 10 anys enrere, que la
majoria de grups eren del Barcelonès o del Maresme», explica el
dramaturg terrassenc, nascut a
Sabadell.
El «gran tomb és que ara el normal és que n’hi hagi dos o tres

▪▪ Eloi Falguera

grups com a mínim, de programats». Gairebé, subratlla, el 50%
de grups que fan gira arreu del
país solen ser del Vallès, i específicament de Terrassa, «impossible
trobar mostra o concurs avui que
no hi ha algun de terrassenc. Això
mai havia passat». Amor per la
ciutat a banda, la carpeta de Vallesos sustenta el que s’ha afirmat
amb «dades reals».
Al mateix temps, ofereix una
memòria del teatre amateur comarcal necessària, «perquè la
desgràcia que tenim és que ningú

P.V.

estudia això. I cal explicar què és
el teatre amateur, per què té tanta
potència i el que mou i per què
mou tant, cada cap de setmana en
època de teatre milers de persones».
La revista publica una recerca
dels grups i explica les característiques i la diversitat; «des dels
que només ho fan per a la seva
gent fins als que tenen una inquietud més gran i fan gires».
Trobem, per tant, grups formats
a casals i centres parroquials, d’escoles de teatre, d’AMPAs i cen-

tres cívics... En tot cas, però, hom
parla de «grups amb estabilitat i
en actiu»; o sigui, com a mínim,
que hagin representat el 2017 i
que avui estiguin actius.
Un altre objectiu era explicar
tot aquest moviment de milers de
persones als vallesos, cada setmana de teatre, reflexiona l’Eloi, «esbrinar què vol dir, no tan sols pel
que fa a actors i actrius que pugen a l’escenari, també la gent que
hem dit els ‘entre cametes’, tothom
que no surt a saludar però és imprescindible: vestuari, escenografia, llums i so, direcció...».
I això necessitava que es fes una
mica d’història, «perquè el teatre amateur no ha sortit ara o
els anys 80», subratlla. Des de la
República, s’explica la tradició teatral de Catalunya que ve de molt
lluny; òbviament, un article sobre
pastorets, clau per entendre el teatre amateur. «Si ara vivim el moment més dolç del teatre amateur,
segurament també és perquè la
tradició ve de molt lluny».
El dossier dóna veu a persones
emblemàtiques en aquest àmbit,
amb entrevistes al responsable
de la coordinadora vallesana de
Grups Amateurs de Teatre de
Catalunya, en Salvador Pardo;
i a l’actor i l’actriu amb més recorregut i premis: en Francesc
Falguera, pare de l’Eloi, i la Maria Manau, de Granollers. «Són
exemples de gent amb una trajectòria molt llarga i reconeixement», diu cofoi però al temps
amb un punt d’indignació, perquè «si això fos professional tindrien 10.000 entrevistes, però
normalment passen desapercebuts». Amb més de 50 premis,
Falguera és l’actor més premiat,
«això són molts anys dalt de l’es-

cenari. Així volem fer veure que
hi ha molts bons actors i actrius
amateurs».
Destaca l’Eloi l’entrevista al
grup Tàndem, de Santa Perpètua, amb més de 50 anys d’història, i que «ha fet quelcom de molt
reivindicat: donar pas als joves,
resolent un problema habitual,
també al teatre professional, com
és el relleu de la generació que ha
impulsat el grup». El grup més
jove de Tàndem és qui està portant de gira les obres, «per cert
d’autors i autores catalanes, que
encara reforça més aquest fet».
Els grups «especials» també són
objecte d’atenció. «És un tipus de
teatre que, dintre de l’amateur, sol
quedar ocult», destaca el coordinador de l’estudi, «és l’inclusiu,
el social, a Terrassa n’hi ha casos
com Prodis i Fupar, que fan una
tasca i benefici molt grans». S’entrevista al grup Arc de Sant Martí, de Castellar del Vallès, de gent
amb afectacions de salut mental,
també a El Far de Sabadell, de
malaltes de càncer.
No falten les anècdotes, tampoc
els homenatges, en aquest cas,
d’acord amb les dades de què disposa l’Eloi, a l’únic actor que morí
a l’escenari, en un concurs a Olesa
de Montserrat, l’actor sabadellenc
Josep Abant.
Al final, un índex dels grups en
actiu als vallesos, 173. «I segur
que ens en deixem», emfasitza
amb emoció l’Eloi, també actor (ha actuat en la darrera obra
presentada pel grup de teatre
dels Amics de les Arts, Les Arrels). «Parlant amb gent que fins
i tot hi participa, ni s’imaginen
la quantitat; multipliquem per
tres el que els més optimistes ens
pensàvem».

Terrassa, capdavantera
L’estudi sobre el teatre amateur als vallesos, coordinat per l’Eloi Falguera, publicat
al número 18 de Vallesos, informa amb
detall de la situació, espectacular! No només per tractar-se de teatre, com ve reflecteix el dossier. I si el teatre a la comarca
està bé o molt bé, a Terrassa encara més.
És la ciutat amb més grups dels vallesos i,
per percentatge de població, segurament,
la primera de Catalunya: m’hi ha 31
grups en actiu.
Clar que això no surt del no-res, hi ha
una tradició, dues escoles de teatre, un
CAET, batxillerat en arts escèniques a
l’Institut Torre del Palau. «A Terrassa hi
ha actors i actrius de primer nivell, i molt
bona pedrera», ressalta l’Eloi, «per exemple el grup Fàrgam, amb molt de talent
i projecció». Cal sumar-hi, diu encara,
iniciatives molt encertades com el Cicle
d’Escenes Locals, «desgraciadament aturat, però que va portar el teatre als barris,
ampliant públic i animant la creació de
nous grups». Això va donar vida a grups
com Estereo Rum’s Teatre, format per
migrants, molt consolidat i que porta dos
anys de gira pel país. «Terrassa és bressol i
motor en aquests moments».
Unes dades molt clarificadores per explicar això: a la ciutat hi ha set grups que

actualment fan gira, «cap altra ciutat ho té
a Catalunya». Els set grups terrassencs de
gira, durant la temporada passada, van rebre 73 premis, informa l’Eloi. Fa tres anys
en rebien 11. Una altra dada, aquesta mateixa tardor, a dos concursos, els d’Olesa i
de Piera, els grups de Terrassa han rebut
10 premis, 7 a Piera (Fàrgam) i 3 a Olesa.
«Això només començar la temporada. Es
pot aventurar que es batrà la marca acabada de citar, la importància de la ciutat en
aquest món no para de pujar».
D’això, «l’Ajuntament desconeix la situació i no li dóna la importància que té»,
afirma l’Eloi. «I no parlo de subvencions,
parlo de suport clar perquè això és marca de Terrassa, sobretot l’amateur, molt
més que altres coses». I com es fa? Doncs,
«amb recursos propis de les persones i
entitats integrants, sobrevivint amb les
gires; i l’Ajuntament ho desconeix, ho
asseguro», insisteix, tot i reconeixent «la
tasca molt bona feta amb el Cicle d’Escenes Locals».
En tot cas, conclou, «aquest és un exemple claríssim que el públic fa les coses
sense esperar que li facin res, és el propi
teixit social que s’ho munta i dóna vida als
grups, sense subvencions per la formació,
els materials...».

CULTURA

MALARRASSA

14

Gener de 2020

Comença el 46è Ciutat
de Terrassa de Teatre
amb un jurat renovat
De les obres seleccionades 5 són comèdies i 3 drames.
També hi ha un musical i una proposta trencadora.
Eloi Falguera
Director i autor

E

l proper diumenge 19 de
gener es donarà el tret de
sortida a una nova edició
del Premi Ciutat de Terrassa de
Teatre. Es durà a terme, com és
habitual, a la Sala Crespi del Casal
de Sant Pere, cada cap de setmana
fins al 29 de març.
Són ja 46 edicions d’un dels
concursos de teatre amateur més
antics i prestigiosos que tenim, no
només al Vallès, sinó a tot el país.
I és que encara que aquest any els
10 grups participants són tots de
Catalunya no és estrany trobar, en
edicions anteriors, companyies de
les Illes Balears, el País Valencià,
Logronyo o Castella i Lleó. L’anomenada del concurs, encara que no
ho sembli, arriba molt enllà.
Aquest any s’han rebut 45 sol·licituds per participar al Premi, una
xifra similar a la dels darrers anys.
En paraules de Jordi Serra, un
dels membres del comitè organitzador del concurs i president del
grup Qollunaka: “D’aquestes 45
propostes s’ha realitzat una tria
força equilibrada, on hi trobem
un musical, una proposta trencadora interpretada per adolescents,
4 drames i 5 comèdies. Per tant,
tenim una majoria de comèdies,
però també altres propostes. Dins
d’aquest equilibri, a més, hem buscat que hi hagi tan obres clàssiques
com actuals.”
Així, si repassem la cartellera
d’aquesta 46a. edició, veiem que
s’iniciarà amb el musical Bruna, interpretat pel grup GATU d’Ullastrell. Es tracta d’un homenatge
als avis destinat a tots els públics,
grans i petits, amb música i veus
en directe. La seguirà la inquietant
L’habitació de Verònica, d’Ira Levin,
a càrrec de T per tu Companyia de
teatre Ateneu Igualadí. Al febrer
arribarà una provocadora i descarnada tragicomèdia: La cabra o

qui és Sylvia, d’Edward Albee, una
obra que a principis dels 2000 van
popularitzar Josep M. Pou, Marta
Angelat o Mercè Arànega. Aquesta vegada ens arribarà interpretada
pel grup CorEnllà de Cornellà de
Llobregat. El següent cap de setmana serà el torn de la comèdia
estripada Mentiders, d’Anthony
Neilson, sobre una parella de policies que han de comunicar una
mala notícia la nit de Nadal i... tot
se’ls complica. Arribarà de la mà
de Guspira Teatre de Cassà de
la Selva. A mitjans de febrer, una
altra comèdia, en aquest cas de situacions: A les fosques, a càrrec de
La Corriola Teatre de La Pobla de
Mafumet. Per tancar el mes, un
clàssic: L’Inspector, de Nikolai Gógol, que ens portarà un altre “clàssic” del Ciutat de Terrassa, el grup
Pierrot Teatre de Centelles.
El mes de març començarà amb
una obra fora de concurs: L’últim
joc de la nit, a càrrec del grup terrassenc Qollunaka. Una obra intensa, de grans interpretacions, amb
la qual el grup de la nostra ciutat
ja ha rebut 16 premis en les dues
temporades que fa que la du de
gira.
El concurs continuarà amb una
altra comèdia de situacions: La
cançó de les mentides, d’Alfonso
Paso, que ens portarà el Grup Paranys de Sant Joan de Vilatorrada.
Una obra on les mentides i els embolics són els protagonistes i que
ja fa força anys que aquest grup
la va representant per mostres i
concursos de Catalunya. El 15 de
març arriba una aposta trencadora,
a càrrec del grup Deixalles 81 de
Sant Feliu de Codines. Es tracta de
la tragicomèdia futurista Adolescer
2055, interpretada per actrius i actors juvenils d’entre 15 i 18 anys.
La penúltima obra serà la comèdia
d’actualitat En línia, basada en un
joc: en un sopar d’amics es proposa
de deixar els telèfons mòbils damunt la taula i anar llegint tots els

missatges i agafar
les trucades que es
rebin. L’interpretarà
el grup Bell-lloc de
ELOI FALGUERA
Sant Pere de Ribes. ▪▪ Membres del comitè de selecció del Premi Ciutat de Terrassa.
Tancarà el concurs D’esquerra a dreta: Eduard Garcia, Xavier Palà, Jordi Serra i Ester Batlló.
un text contundent
que convida a la reflexió: Nebraska, ho veiem com un relleu natural. El perar l’hàbit de desplaçar-se a veure
de Jordi Portals, sobre un pres acu- volem rejovenir i revitalitzar amb les propostes en directe. Ester Batlló,
sat de segrestar i assassinar 106 l’aportació dels principals grups d’aquest comitè de selecció, destapersones, que espera al corredor de de la ciutat.” Una altra fita que es ca la importància d’anar a veure les
la mort. Aquest text va rebre el pre- proposen és la d’atraure més pú- obres per no fiar-ho tot en un enremi Josep Ametller de teatre 2012. blic jove, vital per la continuïtat del gistrament: “Cal fer l’esforç d’anar a
La representarà Produccions Car- concurs. En aquest sentit, el comitè veure un bolo o aprofitar la Mostra
les Canet de Granollers.
que selecciona les obres partici- Nacional de Pineda de Mar”. Sens
Com destaca Xavier Palà, tam- pants “mirarà d’orientar-les cap a dubte, això pot estalviar més d’un
bé del comitè organitzador: “La aquest públic, sense que això vulgui ensurt a l’hora de fer la tria.
majoria de grups seleccionats en dir descuidar els clàssics”, puntua- Per acabar, quan els pregunto
aquesta edició és la primera vegada litza Serra. Així, en aquesta edició, què hauria de motivar a les terrasque participaran al concurs. Ex- ja hi trobem 3 propostes encarades senques i als terrassencs a venir al
cepte Pierrot Teatre, Deixalles 81 i als joves, però a la vegada atractives Ciutat de Terrassa, la mateixa Ester
el GATU d’Ullastrell, la resta són també per a tots els públics. Són Batlló ho té clar: “Perquè oferim tenous.”
l’esmentat musical Bruna, la tra- atre de qualitat. De totes les proposPerò la gran novetat d’aquest any gicomèdia futurista Adolescer 2055 tes rebudes s’han seleccionat les 10
la trobem en el jurat que valora- i la comèdia d’actualitat En línia. En que tenien més bones interpretacirà les 10 propostes seleccionades. les properes edicions continuarà ons i posades en escena. Propostes
Els organitzadors del concurs han aquesta tendència de seleccionar que no tenen gaire a envejar al teatre
cregut oportú de renovar-lo gai- propostes actuals i atractives pel professional. De fet, són propostes
molt diferents a les que arriben al
rebé per complet. Per Jordi Serra: jovent.
“Es tracta d’obrir-lo més a la ciutat Un altre canvi que el comitè de món professional. I a més, a un preu
i als grups de teatre amateur amb selecció vol introduir és el de recu- assequible”.
més trajectòria. Implicar-los en
el Premi Ciutat de Terrassa que, CALENDARI DEL 46È. PREMI CIUTAT DE TERRASSA DE TEATRE 2020
com diu el seu nom, és de tota la
ciutat.” D’aquesta manera, el jurat >>19 de gener: Bruna, de Mar Puig i Mateu Peramiquel. Grup d’Amics del
d’enguany seran representants dels Teatre d’Ullastrell
següents grups terrassencs: Mar- >>26 de gener: L’habitació de Verònica, d’Ira Levin. T per tu Companyia de
garida Fabregat pel Social Teatre, teatre Ateneu Igualadí
Rubèn Domènech per Farga’m, >>2 de febrer: La cabra o qui és Sylvia, d’Edward Albee. CorEnllà de Cornellà
Ricard Martínez per Amics de les de Llobregat
Arts, Anton Maria Trullàs per 34 >>9 de febrer: Mentiders, d’Anthony Neilson. Guspira Teatre de Cassà de la
Passes, Xavi Pallejà per PAM Te- Selva
atre i Eloi Falguera per Punt i Se- >>16 de febrer: A les fosques. La Corriola Teatre de La Pobla de Mafumet
guit Teatre. Montserrat Pallejà, de >>23 de febrer: L’Inspector, de Nikolai Gógol. Pierrot Teatre de Centelles
Qollunaka, serà la secretària i Anna >>1 de març: L’últim joc de la nit. Grup Qollunaka de Terrassa (fora de concurs)
Carol la presidenta del jurat.
Aquesta renovació és el primer >>8 de març: La cançó de les mentides, d’Alfonso Paso. Grup Paranys de St.
d’un seguit de petits canvis que Joan de Vilatorrada
es volen anar introduint. El ma- >>15 de març: Adolescer 2055, de Roberto Santiago. Grup Deixalles 81 de
teix Jordi Serra ens ho resumeix Sant Feliu de Codines
d’aquesta manera: “No són grans >>22 de març: En línia. Grup Bell-lloc de Sant Pere de Ribes
canvis sinó petites millores dins de >>29 de març: Nebraska, de Jordi Portals. Produccions Carles Canet de
la continuïtat. Pel que fa al jurat, Granollers

Ingredients principals:

Esther Valero

RECEPTA: VERDURES AMB TOFU I CURRI JAPONÈS
Ingredients per a la salsa curri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gra d’all
1 ceba
1 pastanaga
½ carbassó
1 + ¼ tassa d’aigua o caldo de verdures
1+ ½ cullerada de postre de curri en pols
1 cullerada sopera de salsa de soja
1 cullerada de postre de xarop d’auró o d’atzavara
1 cullerada sopera de vinagre d’arròs
1 cullerada de postre de concentrat de tomàquet picant
• 1 cullerada sopera de suc de llima

•
•
•
•
•
•
•
•

500 g coliflor
1 + ½ carbassó
200 g tofu fresc
4 cullerades soperes de salsa de soja
4 cm d’arrel de gingebre ratllat
4 cullerades soperes d’oli d’oliva verge extra
1 cullerada de postre de curri
suc d’una llima

de llima i barrejar amb les verdures, juntament amb sal
i pebre. Coure al forn a 190 °C Durant 10-15 minuts. Les
verdures han de quedar cruixents.
Servir les verdures junt amb la salsa curri. Es pot acompanyar amb arròs o fideus d’arròs.

Preparació:
Fregir l’all picat amb una mica d’oli i incorporar la ceba, la
pastanaga i el mig carbassó. Salpebrar i saltejar fins que
la ceba quedi daurada. Després afegir el curri, la salsa
de soja, el xarop, el vinagre i el suc de llima i donar unes
voltes abans d’incorporar l’aigua o caldo. Coure durant
10 minuts a foc mitjà. Un cop retirat del foc, triturar i
reservar la salsa.
Preescalfar el forn a 190 °C. En una safata, ficar la coliflor, el carbassó i el tofu tallats a trossos. Barrejarem la
salsa de soja, amb el gingebre ratllat, l’oli, el curri i el suc

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

www.malarrassa.cat
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Pau Vidal

Si vols que t’estimin...
Àngel Carbonell

S

ón innombrables les vegades que el menjar i la cuina han
proporcionat pàgines i pàgines d’indescriptible plaer literari. Si en certa manera som el resultat d’allò que hem
menjat i que mengem, la literatura també s’ha nodrit molt sovint
de tota mena d’ingredients culinaris i pàgines i pàgines s’han escrit entre fogons. Si la primera doctora de l’Església va assegurar que a Déu també se’l trobava entre les olles, és natural que
entre les olles, les graelles, els forns o les cassoles també hi trobem, en prosa o poesia, una profitosa multitud de delicatessen
literàries.
Aquest és el cas de Si vols que t’estimin. Certament, un llibre
original, gairebé inclassificable, en què sota l’aparença d’un receptari l’autor ens proporciona catorze experiències culinàries
de bon gust. Cada recepta, ja ens parli del pa amb tomàquet, de
la vichyssoise o de l’arròs amb pollastre, té una forma diferent
de ser vista, llegida i preparada. Per tant, no hi busqueu un llibre
de receptes tradicional, ni un corpus culinari a afegir a tota una
gloriosa tradició catalana que podem remuntar als il·lustres i
mai prou elogiats Llibre de Sent Soví i Llibre del Coch. Perquè
cada recepta comporta una manera diferent d’atansar-s’hi, bé
com una simple descripció de la forma en què s’ha de fer el plat,
bé com una carta que ens ho explica, o fins i tot com una peça
teatral que es va cuinant paral·lelament al plat. Potser no és la
primera vegada que es fa un acostament semblant a la cuina i
es podria dir que el receptari de Monteagudo recorda una mica
l’Afrodita d’Isabel Allende, i tota una sensualitat parada damunt
la taula.
David Monteagudo sap el que es fa i, el que encara és millor, ens
ofereix un receptari apte per a no cuiners, sense llacunes, sense
sobreentesos, sense els habituals passos que mai no s’expliquen a qualsevol recepta de qualsevol cuiner. No n’hi ha prou de
dir que al plat hi hem d’afegir un brou si no se’ns explica també
com es fa aquest brou misteriós i que de vegades, com als arrossos, és un dels secrets que més influeixen en el resultat final.
Monteagudo ho explica tot pas a pas i, encara millor, ho explica
amb una qualitat i un gust literari que fan venir gana de menjar i
de llegir més obres de l’autor.
Fins ara l’autor, d’origen gallec però resident des de ben menut
a Catalunya, ens havia ofert una obra inicialment pensada en
castellà i ben tost traduïda al català. D’ell hem pogut llegir el seu
esclatant debut Fin i altres llibres de narracions, fins al seu últim
i recent Avui he deixat la fàbrica, també publicat a :Rata. Però,

→→ PROBLEMA D’ESCACS

en el llibre que ens ocupa, no podríem dir quina versió és l’original, la canònica, i quina n’és la traducció, perquè el mateix autor
signa ambdues versions i, no cal dir-ho, ha de ser un joc interessant comparar-les i veure’n la coincidència. En certa manera,
és com posar de costat les quatre versions del Crit de Munch i
anar copsant tot allò que cada quadre té d’especial i irrepetible.
Assaborir el nou llibre de David Monteagudo i paladejar-lo detingudament és una experiència sensual. Tenim al davant un
autor que domina la tècnica i l’art, que té el do i la ciència d’escriure i que ens proporciona catorze històries gustoses i atrevides, cadascuna diferent a les altres, com una mena de menú
degustació que ens permet fruir i tastar les diferents i múltiples habilitats de l’artista. No és el perdeu. Llegiu-lo i, fins i tot,
poseu-ne en pràctica les receptes i els consells, perquè esteu
davant d’una sarsuela gustativa feta de paraules i de creativitat. De debò que amb el llibre, a cada pàgina que passeu, us hi
llepareu els dits. I no hi ha dubte que us farà venir gana, molta
gana, de les futures grans novel·les que l’autor ha de proporcionar-nos ben aviat.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Si vols que t’estimin
David Monteagudo
:Rata [Editorial], Barcelona, 2019
208 pàgines

Victor Rivas
Juguen blanques i guanyen.
D’una partida entre Groth i Bern (Neumunster
1937), és aquesta posició en la qual el blanc,
aprofitant el torn de joc i la posició no gaire
bona de les peces negres, va guanyar ràpidament material.Com ho va aconseguir?

Victor Rivas
Tècnic de Nivell 1,
Mestre Català d’escacs.
Classes particulars i
grupals, més de 20 anys
d’experiència.

Nivell: mig
Solució: 1.Axe7,Dxe7 2.Ah7+,Rh8 3.Ag6!,Cf6
4.Axf7!,Txf7 5.Cg6+ guanyant.

→→ VINYETES

Contacte: 679 654 719
victor2315@telefonica.net

HORITZONTALS: 1. Sofisticar
les fotografies a base de ferles cada cop més amb els dits
/ 2. M’encanta, el nen Jesús.
Patien com bojos, era incapaç
de fer res ben fet / 3. P amb
crossa. Del coit interminable
que et pot fer tan i tan ric. El
mig de la meitat / 4. Hi apunto
diàriament com em va la dieta.
Pinto amb una barreja de cola
/ 5. Enemics de la Nova Llei.
Cicle vital del pèndol. La fi del
fil / 6. Arracona, estranyament
alegre. Satisfaci els comensals / 7. Fa al·lusió a la febre,
que és com dir al foc. Duna no
formada del tot / 8. Punt crític
de la malaltia, quan la Meca es
trastorna. Pluja interior / 9. Als
marges de la llei. El parenostre
li farà perdonar-nos / 10. Agita
agita, que és un instrument.
Com que creix en alta muntanya està força acollonit / 11. A
mig fer. Vidre que va de conya
per veure les dues foques. Q tal
com sona / 12. Tasti per endavant, per exemple el Lib. Ocell
destre a decapitar libis, precisament / 13. La germana del
censor. Prou atrevit per sembrar el caos a Saratoga.

VERTICALS: 1. Llançador de
fletxes al museu. Guix obtingut
a l’algepsar / 2. Una vida sense
limitacions. L’única habilitat
que té la de la 2H, i la major
part és inèrcia. Romania sense
cap mirament / 3. Plovisqueig
de gotes que acaben fent llim.
Vivia aquí i ara és a Sibèria /
4. Emprenyat com de costum.
Del mecanisme que permet la
comunió dels cossos / 5. Com
més gros el camió, més gran.
Fibra per fer cordills amb gust
de ratafia / 6. La quinta a forca. Selecció no competitiva.
Orquestra de la Bona Gent / 7.
Cantant ple de sentiment. Jo,
d’això, només sé que és una
operació química / 8. Iniciació
a la iniciació. Estratègia de
descompassar l’esmentat cicle
vital. La Pantoja deia que ho
era / 9. Si aquest cruci tingués
versió digital ara el tindries als
dits. Regió grega molt estudiada pels etòlegs / 10. Inicials que
d’ençà que no són governamentals xerren més. Se’n torna cap
a casa, allà al nord. Poca broma
/ 11. El pis de dalt. Entre la infància i l’adolescència, quan cal
més que perícia / 12. Al laboratori es troben com a casa. Cop
de palmell, aviam si tus.
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→→PERFILS: MONTSE GARCIA ‘PETITA’

“Les barreres
socials són pitjor
que les físiques”
Passant per sobre de barreres arquitectòniques i mentals, la Montse Garcia,
més coneguda com a «Petita», sap bé que les dificultats que enfronten les
persones amb capacitats diverses o discapacitats no són naturals, sinó
socials i polítiques. Veïna de ca n’Anglada des que els barris eren aquelles
zones on la ciutat perdia el seu nom, la pòlio infantil no li va impedir fer una
vida plena, això sí, amb una lluita dura i constant, individual i col·lectiva.
• La teva infància són records de migració, perifèria i hospitals...
Sí, vaig néixer el 1960 en el si d’una família
treballadora, a Ca n’Anglada. La meva mare,
de Conca, i el pare de Guadahortuna, cosí
del Pepe Ruiz. Amb 3 anys em va agafar
la famosa poliomielitis infantil. Ho explico
perquè tinc ràbia, me’n recordo, eh! Gràcies
a Franco, unes 35.000 criatures afectades
amb poliomielitis. Segons el dictador, aquí
no hi arribava el virus, però sí les vacunes
per als seus propers. Més de 10.000 van
morir pel virus.
Va ser un calvari: primer, ingressada i en
quarantena, perquè el virus és molt contagiós. Vaig començar a perdre força a les cames, em doblegava com un ninot. Vam anar
a metges, a l’Hospital del Mar, una vida
d’intervencions, transfusions i rehabilitacions. Els metges no sabien com tractar-la, i
després té desenvolupaments que continuen agreujant-la.
• Impossible fer vida normal?
Tot plegat, un trauma terrible per a mi com
a infant, i per a la família. Van fer aberracions amb nosaltres. Vaig estar a l’hospital
de Sant Llàtzer, a l’edifici antic, en una sala
enorme amb molts infants, et cuidaven les
monges de qualsevol manera, històries per
no dormir.
Però mai em van faltar les forces. Vivíem
en un tercer pis sense ascensor, jo caminava
amb un aparell ortopèdic que es diu bitutor
i agafada d’algú o a prop de la paret, tenia 9
anys, baixar i pujar era increïble, però jo no
volia ser menys, perquè aleshores no estava
ben vist, la majoria de nens amb discapacitats eren amagats.

molt.
• Va ser una lluita personal, tu sola?
La voluntat personal és una condició necessària, però no suficient. Amb 18 anys,
vaig començar a ficar-me en associacions de
persones de mobilitat reduïda, ens reuníem
a la Sagrada Família, era el 1978. Més tard
vaig estar a l’associació AMIBA, semblant
a l’ONCE, però de persones amb totes les
discapacitats. Aquí vam tenir una lluita perquè l’ONCE també les reconegués.
Arran de 1992, pels paralímpics, es va crear
a Terrassa ADIFTE (Associació Disminuïts), amb suport de l’Ajuntament. Fèiem
exposicions de fotos sobre barreres arquitectòniques i altres activitats, entre les quals
la creació, al poliesportiu de Can Jofresa, del
primer equip de bàsquet en cadira de rodes,
mixt, llavors jo era presidenta.

“L’índex de dones
amb discapacitat
maltractades és molt
alt, i se’n parla menys
encara, perquè sol
succeir en un context
de més dependència”

• A més del bàsquet, també has fet vela.
Sí, això ens va obrir portes i vam fer uns
cursets de vela, a Sitges, amb una fundació
de la infanta Cristina. Després, amb col·laboració de la fundació Johan Cruyff, vam
comprar dos raqueros amb els que compe• I els estudis i treballar?
Vaig estudiar a l’acadèmia Loyola, que esta- tírem en regates fins i tot internacionals, a
va a la mateixa escala on vivíem. Vaig treu- Anglaterra.
re EGB i Comerç o secretariat. L’acadèmia
tancà quan jo tenia 16 anys. Amb el bitutor • Mentrestant, treballaves?
podia caminar, però no anar sola al bus o el He treballat sempre. A més dels llocs que
tren. Així que vaig decidir estudiar per cor- t’he dit, també portant la caixa d’una fruirespondència, vaig fer Puericultura. Amb teria, venent números d’AMIBA, en una
el títol vaig muntar una guarderia al pis on oficina d’assegurances a Sabadell, a la Funhavia estat l’acadèmia, que va funcionar 10 dació Intervida, i també a casa muntant
anys. Hi treballava jo amb una companya. làmpades i altres; també a l’ONCE.
Estic contenta perquè ara em reconeixen i
saluden els nens, que tenen 30 o 40 anys, • Ara, estàs casada i tens una filla.
em fa feliç. Amb 20 anys em vaig treure el Doncs sí. Preparant la parada de l’equip de
carnet de conduir. No volia perdre’m res i bàsquet a una fira, el 1995, vaig conèixer el
meu actual company. Ell es va apuntar de
volia demostrar que tothom pot.
En tancar la guarderia, amb una familiar voluntari per les regates. Ens vam enamorar
vam muntar un centre de dietètica. Com la i vam anar a viure junts a principis de 1998;
guarderia, si no hagués tingut la pòlio i ha- i ens vam casar, pels pares.
gués pogut anar a estudiar a la universitat, Pel que a la filla, la pòlio no m’impedia quehauria fet Medicina. També hauria viatjat dar-me embarassada. Però després d’un

▪▪ Montse Petita

temps provant sense resultat vam decidir
adoptar, i va anar molt ràpidament tot i la
paperassa, la discapacitat no va ser problema. D’altra banda, jo tenia experiència per
la guarderia i va anar molt bé. La vaig ensenyar a caminar, anar en bicicleta i a nedar,
no em demanis com...

P.V.

vam recórrer mig Terrassa. Es van adonar
que als bars que freqüentaven jo no podia
entrar. Des d’aleshores hi ha hagut un canvi,
perquè jo he sigut visible.
• L’accessibilitat és el gran problema?
L’accessibilitat en general. Per exemple, si
vaig al cine al Parc Vallès, haig d’estar a primera fila, clar que vaig posar una queixa.
Però això és quasi el de menys, pensa en els
carrers, passos de vianants sense gual...
L’altre dia vaig anar al CAP Sud, acompanyant la meva mare al dentista, i no vaig poder entrar amb ella a la consulta perquè hi
ha una columna i no podia maniobrar amb
la cadira per entrar. Això no és vulneració
de drets? No vaig poder entrar, t’indignes,
plores de rabia. El metge va haver de sortir
a explicar-me què li havia fet a la mare. Perdona’m, perdona’m, tothom perdona’m... i
vinga a barallar-te amb la gent.

• La pòlio va tenir més conseqüències?
Hi ha la dita post-pòlio. Després d’uns 30
anys, vaig començar a tenir seqüeles que no
saps, tremolaven els braços, no tenia força
per fer coses que havia fet normalment, no
dormia bé, perdia musculatura. Arriba, a
més, un moment en què a banda la pèrdua
de forces, augmenta el risc que es trenquin
els ossos, i llavors a la cadira per força, cada
vegada més coses.
De totes maneres, quan la Mariona va ser
més gran i es podia cuidar una mica, jo em
vaig començar a dedicar més al que creia
fonamental. Ara faig més militància, per
reivindicar el que crec que cal, en diferents • Quina solució plantegeu?
La meva lluita és pel disseny universal. No
col·lectius i espais.
costa res posar els guals de les voreres, entrades i sortides d’edificis, interfonos a l’al• La cosa fa el nom o el nom fa la cosa?
Pots dir com vulguis, però el concepte ‘capa- çada de tothom, manetes als poms de les
citats diverses’ és positiu. Discapacitades, portes, botoneres a l’alçada a les màquines
d’altra banda, ho som totes, per a un munt de serveis, a Renfe, FGC i altres, les rampes
de coses. En tot cas, discapacitat està en la pels transports públics... per dir només algunes de les situacions més comunes i a la
normativa.
vista de tothom. Però tot això s’ho passen
• Participeu, les dones amb capacitats di- pel forro. Amb la llei i tot, que s’hauria de
complir des de desembre del 2017, la llei ho
verses, en els moviments feministes?
Crec que ens hem de fer veure per tothom. recull tot.
Vaig estar al ball contra el ‘violador’ l’altre
dia. A més, perquè l’índex de dones amb • T’has sentit culpable alguna vegada?
discapacitat maltractades és molt alt, i se ‘n Mai he pensat que és culpa meva, al conparla menys encara, perquè sol succeir en trari. Però moltes vegades et canses. Intento
un context de més dependència. Cal que es sempre llevar-me i mirar el dia amb ganes.
mencioni les dones amb capacitats diverses Sortiré al carrer, sé que serà la lluita, però
o discapacitades, és una manera de visualit- bona; no només per mi, que ja ho tinc molt
zar, no és protagonisme, se’ns ha de veure, fet, sinó per tanta joventut que vé darrere.
també som persones, i a més perquè ser Els ictus en joves creixen... hi ha accidents,
dona i tenir discapacitat és una barrera més. quan he anat a l’institut Gutman he trobat
És imprescindible ser-hi, perquè la gent molts joves que mai més es podran moure.
desconeix molt el dia a dia de la persona
• Les relacions sexuals són un tabú?
discapacitada.
Aquest és un altre tema molt curiós. Hi ha
• Els moviments socials en són conscients? una associació que hi treballa molt. Jo, de
No prou. Alguns dels espais més vinculats a totes formes, no he tingut mai problema,
aquests són de difícil accés, i has d’anar i fer- havia tingut relacions, la pòlio no influeix.
te veure com una manera de reivindicar-ho. Clar que hi ha casos d’insensibilització.
Clar que, de vegades, arriba un punt, quan Però amb la pòlio no es perd sensibilitat, al
ho has de preveure tot, preparar-ho amb contrari.
antelació, que et canses. Per exemple, quan
vaig entrar a militar a la CUP, després de la
Pep Valenzuela
primera reunió van dir d’anar a algun bar; i
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