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 >Els Principis de Venècia van ser aprovats pel Consell d’Europa el passat mes de maig

Reforçant el paper de les sindicatures de greuges

Haritz Ferrando 
membre de BiTer

El passat 16 de gener, el BiTer (associació 
BiciTerrassa Club) hem signat un conveni 
amb la Síndica Municipal de Greuges, Isa-

bel Marquès, per promoure la bona convivència 
als carrers de Terrassa. L’objectiu principal és tre-
ballar plegats per fomentar el respecte cap a les 
altres persones, siguin conductores de vehicles o 
siguin vianants, i el respecte de totes les normes de 
circulació. També volem ajudar a resoldre conflic-
tes que es puguin donar, principalment on hi hagi 
implicades persones ciclistes.

Estem molt contents de la bona rebuda que 
hem tingut per part de la Síndica, des del primer 
moment, i les ganes de posar-nos a treballar ple-
gats… tot i que esperem que, si és per a la resolu-
ció de conflictes, siguin el menys possible! Aquest 
conveni és el quart que signem amb entitats de 
Terrassa. Durant el 2019, hem signat acords de 
bona convivència amb les empreses del taxi, amb 
l’empresa d’autobusos municipals TMESA i amb 
la delegació terrassenca del RACC. Volem seguir 
establint acords amb més entitats i ens agradaria 
poder contactar amb autoescoles i empreses que 
gestionen flotes: missatgeria, distribució urbana 
de mercaderies, gremis de serveis, etc.

La nostra primera tasca conjunta amb la Sín-
dica serà analitzar a fons la nova Ordenança de 
mobilitat sostenible, que substituirà la que tenim 
vigent des de l’any 1996, i que lògicament, ha que-
dat força desfasada. L’ordenança ha estat debatu-
da i consensuada amb les entitats de la Taula de 
la Mobilitat, ara estem esperant amb impaciència 

la seva aprovació definitiva en el Ple Municipal i 
desitgem que tingui el màxim suport dels grups 
polítics. Un cop aprovada, proposem que es des-
tinin recursos suficients per part de l’Ajuntament 
i de totes les entitats implicades en l’àmbit de la 
mobilitat, per recordar les normes de “sempre” i 
informar de totes les noves que incorporarà l’orde-
nança: la circulació de bicicletes i patinets, el límit 
de velocitat 30 km/h a tota la ciutat, la prohibició 
d’aparcar les motos a les voreres, entre d’altres.

Pel que fa a la circulació amb bicicleta, la idea és 
molt clara: s’ha de circular sempre pel centre dels 
carrils de circulació i comportar-se com si s’ocu-
pés el mateix espai que ocuparia un cotxe. És la 
manera més segura de circular i també la més fàcil 
per entendre com circular amb bici per la ciutat. 
La idea és que tots els carrers de Terrassa esde-
vinguin “carrils bici”, on tothom pugui anar amb 
bici al seu ritme, i la resta de vehicles motoritzats 
puguin també circular, amb condicions, però res-
pectant sempre a les bicicletes i adaptant la seva 
velocitat a la de la bicicleta, sense actituds d’asset-
jament. També les motos i ciclomotors, s’hi han 
d’adaptar.

S’ha de dir que en el darrer any han canviat força 
les coses. El respecte cap als ciclistes ha augmen-
tat molt, tot i que queda pedagogia per fer. Hem 
d’agrair la bona col·laboració que hem tingut de 
la Policia Municipal per canalitzar els casos pun-
tuals d’assetjament més greus. L’Emergència Cli-
màtica, la Revolució Verda, els nous temps estan 
contribuint al canvi de model. La presència de 
més bicicletes per la calçada dels carrers serà un 
indicador de la qualitat de vida a la ciutat, com ho 
són les llúdrigues per la qualitat dels rius.

Isabel Marquès i Amat, Síndica Muni-
cipal de Greuges de Terrassa

L a Comissió Europea per a 
la Democràcia a través del 
Dret, més coneguda com la 

Comissió de Venècia del Consell 
d’Europa, és un òrgan consultiu 
d’experts independents en matèria 
constitucional. El 15-16 de març 
de 2019 va aprovar els Principis 
de Venècia. Establerta el 1990, 
des de llavors ha tingut un paper 
destacat en l’adopció de constituci-
ons que s’ajusten als estàndards del 
patrimoni constitucional europeu. 
La Comissió es reuneix quatre 
cops l’any a Venècia per a sessions 
plenàries i treballa en tres camps: 
assistència constitucional, justícia 
constitucional i matèria electoral.

A proposta seva, el 2 de maig de 
2019 el Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa va aprovar els 
Principis de Venècia, que han de 
servir per recolzar, blindar, conso-
lidar, protegir, potenciar i difondre 
les institucions d’ombudsman i re-
coneix el seu important paper com 
a garants per enfortir la democrà-
cia, l’estat de dret, la bona adminis-
tració, i la protecció i la promoció 
dels drets humans i les llibertats 
fonamentals.

Els Principis de 
Venècia neixen 

com a instrument 
per enfortir les 

defensories, ja que 
en els darrers anys 
algunes d’aquestes 

institucions han viscut 
diverses amenaces, 

amb intents de 
perjudici de la seva 

independència, i fins 
i tot han vist perillar 

la seva mateixa 
existència.

En aquesta qualitat, exigeix als 
governs que les institucions d’om-
budsman es configurin amb uns 
paràmetres que garanteixin la seva 
consolidació, solidesa i protecció. 
D’aquesta forma, els Principis de 
Venècia constitueixen una nova 
eina en mans de totes les defenso-
ries, a escala nacional, local o secto-
rial, per treballar amb més fermesa 
en favor dels drets de les persones.

Els Principis de Venècia són el 
resultat d’àmplies consultes amb 
els principals organismes inter-
nacionals de referència en aquest 
camp. El Comitè Directiu del 
Consell d’Europa per als Drets 
Humans ha tingut un paper relle-
vant en el seu procés de gestació. A 
Catalunya caldria promocionar les 
sindicatures locals, ja que actual-
ment dins de l’entitat “FòrumSD. 
Síndics, síndiques, defensors i 
defensores locals” només hi ha 47 

sindicatures (41 a Catalunya i 6 de 
la resta de l’Estat) dels 947 muni-
cipis existents actualment al nostre 
territori més proper.

Entre les associacions de defen-
sors, mediadors o sindicatures i les 
organitzacions internacionals que 
han participat en el desenvolupa-
ment d’aquest text hi ha l’Institut 
Internacional de l’Ombudsman, 
una associació global de defensors 
de les administracions públiques 
de més de 100 països i l’Oficina 
de l’Alt Comissionat per als Drets 
Humans de l’Organització de les 
Nacions Unides – ONU.

En nom de l’Institut Interna-
cional de l’Ombudsman, com a 
president europeu, el Síndic de 
Greuges de Catalunya va liderar 
la consulta que es va fer a tots els 
defensors d’Europa sobre el docu-
ment aprovat, i també va participar 
en els debats i treballs previs a la 
seva aprovació.

El Síndic de Greuges de Catalu-
nya ha informat i format recent-
ment a diverses defensories sobre 
els Principis de Venècia, ja que 
s’han elaborat amb l’objectiu de ser 
un referent internacional pel que fa 
a les directrius que els estats han 
de seguir per protegir les institu-
cions d’ombudsman. Actualment 
les sindicatures locals desenvo-
lupen moltes competències amb 
pocs mitjans i dèficits normatius, 
per aquest motiu caldria demanar 
als àmbits polítics que s’acullin a la 
Declaració de Girona de 2016, lle-
gat del I Congrés Internacional de 
Defensors Locals (LOIC16).

Els Principis de Venècia neixen 
com a instrument per enfortir les 
defensories, ja que en els darrers 
anys algunes d’aquestes instituci-
ons han viscut diverses amenaces, 
amb intents de perjudici de la seva 
independència, i fins i tot han vist 
perillar la seva mateixa existència. 
Les defensories locals apostem per 
la proximitat amb la ciutadania per 
tal de disposar de la màxima qua-
litat i quantitat d’informació sobre 
la realitat dels nostres territoris, 
tot i que les dotacions de recursos 
haurien d’augmentar considerable-
ment per tal d’aconseguir una ma-
jor professionalitat.

Elaborats a partir de l’ampli ven-
tall de models d’ombudsman que 
hi ha a tot el món, els 25 principis 
abasten exhaustivament totes les 
situacions i els elements principals 
relacionats amb els ombudsman, 
des de l’elecció, l’acomiadament o 
els mandats fins a les garanties fi-
nanceres i recursos necessaris per 
al correcte funcionament i inde-
pendència de les institucions del 
defensor del poble.

 >Conveni entre la Síndica i l’associació Bici Terrassa Club

Per una bona convivència                                    
als carrers de Terrassa

 ▪ El president de BiTer, José Miguel Moreno, i la Síndica Municipal, Isabel Marquès, signant el conveni
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Atenció a dones víctimes de 
violència masclista al Punt 
Lila del Casal de Sant Pere
Miquel Gordillo

Des del mes de gener està en 
marxa un servei per atendre 
dones que hagin estat o pa-

teixin violències masclistes. Aquest 
Punt Lila està ubicat al Casal del 
barri de Sant Pere, al Passeig Vint-
i-Dos de Juliol, número 337. Qui 
ha engegat i porta de manera auto-
gestionada aquest servei d’atenció i 
acompanyament són dones perta-
nyents al barri majoritàriament, i 
que a més són activistes implicades 
en col·lectius feministes de la ciutat.  

L’horari d’atenció del Punt Lila és 
el dijous, de 10 a 13 i de 16 a 20 ho-

res. També estan gestionant dispo-
sar d’un telèfon per tal que es pugui 
trucar durant l’horari setmanal en 
què està obert el casal.  Remarquen 
que el Punt Lila  pretén acompa-
nyar dones del barri de Sant Pere 
perquè, en ser veïnes qui gestionen 
aquesta iniciativa, aquest és el con-
text que coneixen millor, però que 
en cap cas és negarà l’atenció a do-
nes que vinguin d’altres barris.

El Punt Lila porta només tres 
setmanes en marxa, i ja han atès 
els primers casos, la qual cosa de-
mostra per a les seves impulsores 
la necessitat del servei. «Un punt 
d’atenció com aquest hauria d’estar 

a diferents centres cívics de 
la ciutat, l’administració fa 
ben poca cosa», assegura 
l’Anabel, una de les no-
ies responsables del Punt 
Lila amb qui conversem 
per explicar-nos els seus 
objectius. En tot cas, una 
de les reclamacions plan-
tejades des de col·lectius 
feministes és el fet que «els 
horaris d’atenció són molt 
limitats», en paraules de 
la Mireia, una altra mem-
bre del Punt Lila. Amb el 
punt a Sant Pere es pretén 
pal·liar aquesta mancança. 
De fet, el desconeixement 
de serveis municipals, com 
la Casa Galèria, que han 
constatat tenen moltes 
dones que pateixen casos 
masclistes i de discrimina-
ció en diversos àmbits, és 
una altra de les problemà-

 >Comissió per a les Residències Públiques de Terrassa

Balanç de tres anys de mobilitzacions
Junta FAVT

Que la nostra ciutat té una xarxa 
d’entitats molt àmplia i transversal 
és un fet. La necessitat de cana-
litzar totes les inquietuds que es 
generen a diari en una ciutat com 
aquesta porta a la mobilització de 
la ciutadania envers formes i mèto-
des d’organització i treball. 

Una d’elles és la Comissió per a 
les Residències Públiques a Ter-
rassa; de recent creació, fa escassos 
anys, afronta el repte de donar veu 
a una bona part de la nostra ciu-
tadania, l’anomenada tercera edat, 
lluitant per la millora de les resi-
dències a Terrassa i preveient un 
futur millor del què a dia d’avui ens 
espera. Com a mostra, un botó. 
Avui compartim un resum de les 
activitats d’aquesta Comissió, du-
tes a terme al llarg de l’any 2019:

“El 12 de desembre de l’any 2016 
es va constituir la Comissió per a 
les Residències Públiques a Ter-
rassa. Actualment ens donen su-
port la FAVT, AVV de Sant Pere 
Nord, AVV de Ca n’Anglada, 
AVV de Poble Nou-Zona Espor-
tiva, AVV la Nova de Can Parella-
da, AVV de ca n’Aurell, #Iai@flau-
tes-Terrassa, Membres del Consell 
de la Gent Gran, Federació de 
Casals de la Gent Gran. També hi 
han participat la AP. Del Torrent 
de les Carbonelles, la AVV de la 
Font de la Espardenyera i la AVV 
de la Cogullada.

Els nostres objectius durant l’any 
2019 han estat sobretot obrir el 
ventall d’entitats que participen en 
la comissió: que aquesta es reunís 
en diferents barris i associacions, 
fer xerrades pels diferents barris i 
districtes de la ciutat per conscien-
ciar de la situació que pateixen les 
persones grans.

Al febrer del 2019 es va fer una 
reunió amb el Conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies del 
Govern de la Generalitat, M.H.Sr. 
Chaquir El Homrani. L’hi vàrem 
explicar la situació de les residèn-
cies públiques a la ciutat, especial-
ment de la residència de Mossèn 
Homs, ja que hi havia prevista, des 
de feia uns anys, la remodelació 
d’una planta, i no teníem cap no-
tícia de com estava el tema. També 
se l’hi van demanar dades de Ter-
rassa, del Vallès Occidental i de 

Catalunya sobre places públiques 
i concertades de residència, llistes 
d’espera, temps per aconseguir una 
plaça pública, comparativa amb 
d’altres ciutats, etc.

El Conseller ens va comentar que 
hi havia unes dades a nivell de la 
comarca del Vallès. També ens va 
dir que no pensaven construir més 
residències, que si de cas, que les 
construís l’Ajuntament, i ells paga-
rien el material i el personal.

Al març vam fer una reunió amb 
el Secretari General de Treball, ens 
va acompanyar el Regidor d’ERC 
Isaac Albert. A la reunió es va co-
mentar el mateix que ja havíem 
parlat amb el Conseller, i ens va dir 
que a més de remodelar una plan-
ta a Mossèn Homs, remodelarien 
dues plantes més en 3 anys, però 
això no va quedar escrit (penseu 
que estàvem en època electoral). 
De construir una nova residència, 
res de res, el mateix que ens havia 
dit el Conseller.

A l’abril vàrem participar a la Fira 
de la Gent Gran, al Recinte Firal, 
amb l’objectiu d’informar. Vam 
repartir un díptic on explicàvem 
qui formava part de la Comissió 
de Residències Públiques, 
dades de la situació a Terrassa 
i a Catalunya, i quines eren les 

nostres reivindicacions.
Al maig vam fer una Roda de 

premsa oberta al Centre Cívic 
Montserrat Roig per parlar de la 
Residències Públiques, en aquest 
cas la de Ca n’Anglada, ja que 
s’inaugurava un mural fet per 
l’Anna Taratiel en els terrenys del 
horts a l’Avinguda de Barcelona.

Al juliol vàrem participar en 
la Declaració Pública-Roda de 
Premsa davant de l’Ajuntament, en 
la qual el Consell d’Entitats d’Ac-
ció Ciutadana recordava al nou 
govern municipal els acords assu-
mits en el Plenari del II Parlament 
Ciutadà reunit el 21 d’abril de 
2018. Acords que es van concretar 
en diverses mocions i declaracions 
les quals es van presentar al Ple 
municipal, i que van ser aprovades 
en la seva pràctica totalitat per la 
major part dels grups municipals. 
També vàrem tenir una reunió a 
l’Ajuntament amb el regidor de 
Drets Socials Noel Duque i la 
regidora de la Gent Gran Mònica 
Polo. Vam presentar la Comissió i 
exposar una altra vegada la situació 
de les residències a Terrassa, es va 
comentar com havien anat les ne-
gociacions amb la Generalitat i les 
propostes de la Conselleria. Tam-
bé es va acordar que després de l’es-

tiu parlaríem amb l’Alcalde  Ballart 
i amb el regidor Albert, i que ens 
comunicarien per on anirien les 
negociacions amb la Generalitat. 
A hores d’ara encara estem espe-
rant la convocatòria.

Al  setembre vam tenir una reu-
nió amb les tècniques del Consell 
Municipal de la Gent Gran com 
a conseqüència d’estar inscrits al 
Registre General de l’Ajuntament 
com a entitat. Se’ls hi va explicar 
les nostres inquietuds i que podí-
em treballar junts en l’estudi sobre 
la gent gran a Terrassa.

A l’octubre vam participar en una 
entrevista a Ràdio Estel, i també es 
va fer la Constitució del Consell 
Municipal de la Gent Gran, de què 
formem part com a Comissió de 
Residències Públiques de Terrassa.

Al novembre es va fer la primera 
reunió conjunta del Moviment per 
unes Pensions Dignes (MPD), la 
Plataforma en Defensa de la Sani-
tat Pública a Terrassa i la Comissió 
per a les Residències Públiques, on 
vàrem posar en comú les nostres 
reivindicacions i es va parlar de fer 
accions conjuntes. Al llarg de l’any 
hem fet diverses reunions més.

Al desembre, vam fer una roda 
de premsa informant de la situació 
de les residències i convocant a la 

manifestació del dia 9. També vam 
participar al programa de ràdio 
Terrassa, El Submarí, i es va fer 
la manifestació per les residències 
públiques sota el lema ‘Residències 
públiques JA!’.

Ens vàrem concentrar a la Plaça 
de l’Aigua, donant tres voltes a la 
plaça, i es va llegir el manifest. Des-
prés es va sortir en manifestació 
per la Rambla Francesc Macià fins 
als terrenys de la “futura” Residèn-
cia Pública de Sant Pere Nord al 
costat del Casal d’Avis; es va llegir 
un altre vegada el manifest i hi van 
haver intervencions dels companys 
pensionistes donant per acabada la 
manifestació en què hi vàrem par-
ticipar més de 600 persones. Les 
consignes que més es varen repetir, 
van ser: “Urgències, urgències, vo-
lem les residencies!”. “Residències 
Públiques i de qualitat!”. “Governi 
qui governi les Residencies es de-
fensen!”.

També al desembre, a la reunió 
del Consell Municipal de la Gent 
Gran, formada per entitats que 
abasten tot l’àmbit de la ciutat, es 
van comentar les nostres reivin-
dicacions, i en parlar de la Fira de 
la Gent Gran es demanà a més 
de muntar un estand, que s’orga-
nitzessin xerrades sobre pensions, 
residències i sanitat, que són els te-
mes que afecten molt directament 
a la gent gran. La propera Fira serà 
els dies 18 i 19 d’abril de 2020.

Al llarg de tot l’any hem fet xerra-
des juntament amb pensionistes a 
diferents barris de la ciutat:
• Casal de la gent gran de Sant 

Pere Nord, més de 80 persones.
• Centre Social de les Arenes, 

unes 40 persones.
• Casal de la gent gran de Sant 

Llorenç, més de 40 persones.
• AVV d’Egara. A la Plaça d’Im-

maculada, unes 50 persones.

Ha estat un any molt ple d’acci-
ons i activitats. La lluita per tenir 
més residències públiques a Ter-
rassa continua.”

Perquè el futur es lluita avui,  des-
de la nostra federació animem a 
la població a afegir-se i fer créixer 
aquesta entitat i recolzar les seves 
reivindicacions.

Comissió per a les Residències 
Públiques a Terrassa

tiques que han contrastat des 
de fa temps.  

En aquest sentit, també 
han contactat amb l’Ajunta-
ment i amb una psicòloga es-
pecialista del consistori. Han 
arribat a l’acord de realitzar 
formacions per conèixer 
millor el circuit d’atenció a 
dones víctimes de violències.

Així doncs, el Punt Lila 
atendrà casos de violències 
masclistes, en totes les seves 
formes, amb una atenció 
totalment personalitzada i 
«amb absoluta confidenci-
alitat de la dona qui vulgui 
venir i amb el ritme que ca-
dascuna desitgi», en parau-
les de l’Ana. «Sense visions 
paternalistes, el que volem 
és acompanyar-la per tal que 
ella triï la millor opció per 
actuar en cada cas», assegura 
l’Anabel.

 ▪ Manifestació per reivindicar més residències públiques a la ciutat, el 9 de desembre del passat any.
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 >Conversa amb activistes del Casal de la Dona

“Només hi ha un feminisme, hem d’anar totes a una”

 ▪ Carmina Rodellar Blecua, Marina Roncal i Mercedes Gómez i Llobregat, a la seu del Casal de la Dona. MIQUEL GORDILLO

Miquel Gordillo

• Des de fa un temps se’n parla 
molt de feminisme, es debat al 
voltant del tema, com a mínim 
això sembla molt positiu. ho 
valoreu així?
Mercedes: El feminisme fa uns 

anys estava en la perifèria dels dis-
cursos oficials, és possible que ara 
aquest discurs s’estigui assimilant 
i es converteixi en una moda, com 
descriu un article de la Máriam 
M. Bascuñán, ‘A quién pertenece 
el feminismo?’. Això és un perill 
perquè pot perdre contingut. 
Ara que tothom es defineix com 
a feminista, gent que abans no ho 
havia estat, potser es desdibuixa 
l’element subversiu que sempre ha 
tingut el discurs feminista.

Per altra banda, el feminisme 
per a la dreta i  la ultradreta con-
tinua sent un front a atacar. Tot el 
que sigui una educació afectivose-
xual, els hi fa molta por. 

Marina: Nosaltres continuem 
sent feministes i subversives, o 
hauríem de ser-ho. Es diu que 
hi ha molts feminismes, però jo 
entenc que és un amb diferents 
fronts. És una manera molt sub-
til d’atacar-nos i dividir-nos, i això 
em molesta enormement, penso 
que interessa que hi hagi una di-
visió d’esforços. Feminisme no és 
res més que una igualtat social, de 
drets, de responsabilitats també.

• No és més igualitària la socie-
tat, gràcies al feminisme?
Carmina: Ahir precisament vaig 

veure la pel·lícula Sufragistes – 
descriu la lluita de dones obreres 
a Anglaterra a principis del segle 
XX-; eren feministes, tot i que la 
seva reivindicació immediata era 
poder votar. El feminisme ha fixat 
les seves reivindicacions segons el 
moment. És com si allò fos un fe-
minisme diferent de l’altre, i no, és 
global, el que passa que segons el 
moment es reivindica una cosa o 
una altra. Per això no podem per-
dre de vista que som el resultat 
d’unes lluites anteriors. 

Mercedes: Jo crec que el mo-
viment feminista està patint el 
reflex del fraccionament polític i 
social actual. Fa uns anys existia 
una coordinadora estatal, que feia 
convocatòries a tots els col·lec-
tius per fer trobades, les últimes 
van ser cap al 2004 o 2005; des 
de llavors, segons cada territori i 
la ideologia, cadascuna va per la 
seva banda.

• L’ensenyament sempre ha es-
tat un cavall de batalla.
Carmina: Jo com a mestra, en-

cara veig que molta gent confon la 
coeducació amb què l’escola sigui 
mixta. El feminisme hauria d’es-
tar per sobre d’ideologies. Teòri-
cament ho diuen, però en la pràc-
tica posen davant altres històries. 

Mercedes: És que ensenyar, edu-
car i coeducar són coses diferents. 

A la II República ja es va treure 
un decret per posar la coeducació 
en tots els nivells educatius, des-
prés la Generalitat també ho va 
fer. Fins al 1976, en el paranimf 
de la Universitat de Barcelona, 
no es torna a posar sobre la taula, 
tot això té un sentit encara. Ara 
es torna a fer formació en aquest 
àmbit. Precisament des del Casal 
de la dona es va iniciar tot això. Es 
tracta d’una lluita de formigueta, 
va molt més enllà de només sortir 
el 8 de març a la manifestació. 

• Les manifestacions dels dar-
rers anys és cert que han estat 
multitudinàries.
Marina: A mi de tota manera, 

que molta gent vagi a les ‘manis’ 
no em diu res, el tema és quantes 
quedem quan acaba la ‘mani’ per 
fer feina. Sí que és indicador d’una 
presa de consciència, o també que 
els mitjans de comunicació ara ja 
tractin els feminicidis d’assassi-
nats, o parlin de violència de gè-
nere, això és un avenç, Però d’aquí 
a un canvi social i una interiorit-
zació encara falta... Les alumnes 
ens expliquen que encara els pares 
renyen les filles perquè no porten 
un vestit, has d’anar més femeni-
na, els hi diuen a nenes de 13 i 
14 anys que estan buscant la seva 
pròpia expressió. 

Mercedes: per mi el tema més 
punyent són les classes socials, les 
feines més baixes de l’economia 
submergida, que està feminitzada 
al cent per cent, com el cas de les 
kelys, que han de fer 40 habita-
cions en un dia per guanyar 600 
euros al mes! per descomptat, la 
bretxa salarial és un dels fronts 
també. De lleis anem sobrades, 
el que s’ha de fer és aplicar-les, i 
compartir les cures, els usos del 
temps. El feminisme té molts 
fronts, però si ets de classe baixa o 
treballadora ho tens fotut, si a més 
ets negra o mestissa...

«Compte amb 
les qui creuen 

que estan fent la 
revolució de la 

maternitat, quan 
això és un dels 
elements que el 
patriarcat ha fet 

servir per mantenir-
nos explotades»

Marina: A més, en els fronts on 
s’aconsegueix certa igualtat, com 
per exemple en sanitat, on sí que 
hi ha més doctores, es perd presti-
gi social d’aquella professió. 

Mercedes: Sí que hi ha una dis-

criminació vertical, com a l’ense-
nyament, on en els càrrecs de di-
reccions no hi ha tantes dones, Si 
repassem Terrassa, a quasi tots els 
centres de secundària són homes. 
A Primària això no passa tant. 
Però sí que hi ha més homes a 
inspeccions que dones.

Jo penso que queda un llarg 
camí, per exemple perquè les do-
nes puguin estar en el món labo-
ral amb unes condicions dignes. 
Els estereotips encara estan calant 
molt, encara hi ha una forta di-
visió sexual del treball. Llavors si 
mires cada front, veiem que hem 
avançat poquíssim. Només una 
dona va encapçalar una llista en 
les darreres eleccions municipals.

• I el paper dels homes, quin 
hauria de ser?
Marina: Per il·lustra-ho, recent-

ment ens ha explicat un trans 
home, que justament ara se sen-
tia en una situació de privilegi 
respecte quan era dona. Ens deia 
que ara no li fa por anar pel carrer 
a la nit, no li «fiquen mà», i que 
tenia un accés al cos a la seva pa-
rella molt més fàcil com a home. 
No està gens interioritzat, suposo 
que els homes estan educats en 
aquesta comoditat, 
et diuen, «això ja ho 
fas tu que vas més de 
pressa», i en realitat és 
per què m’he espavi-
lat a fer-ho ràpid per 
poder fer altres coses!.

Mercedes: Hi ha un 
estudi de Maria Jesús 
Izquierdo, on es va 
veure que a totes les 
facultats on entraven 
dones amb un currí-
culum brillant, quan 
aquestes estan de 
baixa per ser mares, 
disminueixen les pu-
blicacions. És com la 
trampa de les direcci-
ons dels instituts, els 
homes s’hi instal·len 
entre 8 i 16 anys, lla-
vors diuen que és per 

què tenen l’experiència, quan el 
que haurien de fer és deixar pas a 
una altra persona. I en la política 
passa el mateix.

Carmina: Jo sí que penso que 
s’ha de posar en les llistes a qui 
tingui més vàlua, independent-
ment de que sigui dona o home, el 
que passa és que l’excel·lència no-
més se li demana a la dona, aquest 
és el problema. 

Marina: la realitat és que la ma-
ternitat suposa una alentiment 
en la vida personal i professional 
de la dona, això a un home no li 
passa. Actualment alguns homes 
«col·laboren» més a casa i les cu-
res, és cert, però llavors es posen 
un premi extra, mentre a nosal-
tres no se’ns posa cap medalla. 
Ells reben un reconeixement que 
la dona no té. A més, homes que 
deixin de treballar per cuidar els 
nens, no en coneixem cap! - ho 
afirmen totes tres -.

«Els segments 
professionals que es 
feminitzen perden 

prestigi social»

• Aviat arribarà el 8 de març i 
l’oportunitat de posar sobre la 
taula totes aquestes qüestions
Mercedes: De cara a la mani 

del 8M, ens hem de posar totes 
d’acord, i consensuar què fem en 
aquella jornada. Tenim clar que 
el feminisme ha d’anar en bloc 
per poder avançar en les nostres 
lluites. Després, cada col·lectiu fe-
minista pot fer el que consideri, ja 
que totes tenen la seva identitat. 

• Malgrat tot, les xifres de vi-
olència masclista continuen 
sent esfereïdores, com ho va-
loreu?
Marina: S’ha de treballar molt 

sobre el rol masculí, als instituts 
veiem que en el 99% dels casos, 
els grups més conflictius sempre 
són nois. I això no és fortuït, és 
producte de l’educació que reben. 
I es continua alimentant: què ve-
uen quan surten a la tele? El mo-
del continua sent de cosificació de 
les dones. 

Mercedes: Cal una construcció 
de les noves masculinitats. Fa uns 
anys es va voler crear un grup des 
de l’ajuntament i no va durar res. 
Seria un bon referent reprendre 
aquesta idea.

Que les reivindicacions d’igualtat que reclama el feminisme 
és més vigent que mai, ho saben les dones que porten anys 
d’activisme i lluita. Conversem amb membres del Casal de la Dona 
de Terrassa i treballadores de l’àmbit de l’ensenyament, perquè 
diguin la seva quant la situació actual del feminisme. Elles són 
la Marina Roncal, la Carmina Rodellar, i la Mercedes Gómez i 
Llobregat, una de les impulsores del local del Casal, amb més de 
30 anys d’història en funcionament al carrer Galileu.
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Biografia no autoritzada 
de la memòria social de Terrassa

Toni Marcilla
Treballador social

Va arribar a Terrassa com 
milers d’immigrants en 
aquells temps. Fugint de 

la misèria i amagant la por rere el 
que, ara, es reconeix valentia però 
no deixava de ser gosadia. D’una 
mà, una maleta de cartró, de l’al-
tra, una noieta de 16 anys. Van 
trobar un sostre al lloc on ara és 
La Maurina i el que llavors era el 
barri de “las latas”, en un assenta-
ment de barraques entre el que és 
ara el carrer Maria Auxiliadora 
i el carrer Calderón de la Barca. 
La Carmen i la Carmencita, van 
venir “recomanades” per servir 
(amb tota la contundència que 
implica la paraula). Ho van fer en 
unes quantes cases grans, en una 
xurreria prop de l’antic carrer dels 
bombers i en una fàbrica de mit-
ges, entre d’altres. Dos anys des-
prés, la Carmen va anar a buscar 
l’altra filla, la petita, la Máxima, 
a qui havia deixat en un internat 
de l’Auxilio Social d’Almeria, i 
la va dur a Terrassa. Temps des-
prés, la Màxima també entraria 
a treballar en una fàbrica de cai-
xes prop del carrer Col·legi; amb 
només 12 anys s’amagaria de tant 
en tant, com si d’un joc es tractés, 
amb tot el grup de menors que hi 
treballaven, lluny de les mirades 
inquisitives de les autoritats del 
moment quan de vegades s’atre-
vien a visitar la fàbrica.

Totes tres van construir-se un 

futur i, sense ni tan sols saber-ho, 
el present d’un relleu generacio-
nal del qual forma part el que ara 
us escriu. I van començar en una 
habitació amb un llit compartit 
per una mare i dues filles, una 
latrina exterior i una cuina que, 
no cal dir, no era el que ara en-
tenem com a cuina. Molt després 
vindria el “contracte fix” de la Car-
men a La Magdalena, la fàbrica 
de filatures a la qual va arribar a 
jubilar-se i que la va allunyar de 
les estretors més extremes, amb 

un humil sou com a senyora de 
la neteja.

Per quan un 
reconeixement a tota 
aquella gent que va 

poblar, en condicions 
infrahumanes, l’antic 

“barrio de las latas”, les 
“islas perdidas” i el “femer 

d’en Fava”? 

Després de la bor-
rasca Glòria, no puc 
deixar d’imaginar-me 
la meva àvia, la tarda 
prèvia al que després 
va ser la riuada. La 
veig després d’acon-
seguir aquella espècie 
d’hule amb què, quan 
començaren a caure 
les primeres gotes, va 
tapar els buits de la 
precària teulada. Al 
capdamunt d’una es-
cala de fusta que va 
demanar als veïns, va 
anar col·locant el ma-
terial entre els trossos 
de cartró cuir que 
protegien la seva bar-
raca i que constituïen 
el sostre que s’aguan-
tava amb unes pedres 
intentant reforçar la 

paupèrrima estructura per evitar, 
així, el vent. La imagino enllestint 
la feina, mirant-s’ho una vegada 
més i, per un instant, tranquil-
litzant-se. Entrant a la barraca i 
encenent el quinqué de sobre la 
tauleta. Observant les filles dor-
mint en aquell únic catre, impro-
visant una pregària i, com cada 
nit, rentant-se amb aigua i sabó 
utilitzant la palangana de sota el 
fràgil llit, posant-se la mantilla so-
bre les espatlles i ficant-se al llit 
entre les dues nenes, abraçant-les, 
tot escoltant la pluja que no va 

voler amainar.
Aquesta és una de les milers 

d’històries que la tan reivindica-
da memòria històrica o l’esforç 
per retrobar el passat, per trac-
tar-lo amb un especial respecte, 
hauria de plantejar-se i reco-
nèixer la Terrassa actual. Una 
Terrassa que es va transformar 
amb la tenacitat i contundència 
de què parlava abans, que porta-
ren tots els que vingueren, sense 
cap mena de dubte, perquè els hi 
anava la subsistència, el present 
i el futur, la vida en definitiva.

Barcelona va dedicar una placa, 
el 2014, al Somorrostro, el barri 
de barraques ensorrat el 1966, el 
més gran i poblat del litoral bar-
celonès, amb un cens el 1954 de 
2.406 barraques (entre 10.000 
i 15.000 persones). Després de 
descobrir la placa, l’alcalde en 
aquell moment, en Xavier Trias, 
va declarar: “s’ha de fer justícia i 
recuperar la memòria de la gent 
que ho ha passat molt malament 
per aixecar aquesta ciutat”.

Per quan un reconeixement 
a tota aquella gent que va po-
blar, en condicions infrahuma-
nes, l’antic “barrio de las latas”, 
les “islas perdidas” i el “femer 
d’en Fava”? Que tot i no exis-
tir ja, van ser l’inici del barri 
que ara és La Maurina i el Roc 
Blanc. Per quan una distinció, 
admiració, honor (sinònims 
d’un altre “Glòria”) públic, per 
als fonaments de la Terrassa 
d’avui? Per aquella gent que, 
potser tampoc ja gairebé no hi 
és, però que es va aixecar cada 
dia, ben d’hora, ben d’hora, 
per construir el que ara som. 
Si us plau, no triguem una al-
tra generació, potser després… 
ningú se’n recordarà.

 ▪ Carrer Núria, barri de La Maurina, el 1959. FOTO: ARXIU TOBELLA

OPINIÓ
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El silenci dels anyells
Xavi J. Prunera

El meu avi Sebastià va morir 
d’un infart de miocardi el 15 
d’octubre de l’any 1977, quan 

jo tenia tan sols nou anys. D’ell, 
doncs, recordo ben poques coses. 
Que li agradava pintar quadres, 
que era tímid però sorneguer i que, 
de tant en tant, fumava caliquenyos 
d’amagatotis. Naturalment, amb el 

temps i l’ajuda de la mare i els meus 
oncles, vaig anar coneixent més co-
ses d’ell. Entre d’altres, que va arri-
bar a Terrassa amb tretze o catorze 
anys procedent d’Almatret (un po-
blet del Segrià), que li agradava el 
futbol i la boxa, que simpatitzava 
amb Esquerra Republicana i que 
el seu cantant preferit era el Bing 

Crosby. També vaig saber 
que va lluitar a la Guerra 
Civil al bàndol republicà, 
és clar. Però a banda d’ha-
ver participat a la Batalla 
de Terol i de restar tot 
un any empresonat, no 
comptava amb més in-
formació. La meva mare 
em va dir que a casa seva 
aquell era un tema tabú i 
que, per tant, ni la seva fa-
mília més propera conei-
xia detalls més precisos. 

Fa qüestió d’uns mesos, 
però, vaig decidir posar fil 
a l’agulla i començar a in-
vestigar pel meu compte. 
Primer de tot, òbviament, 
vaig fer un primer intent 

de recerca per internet. Del meu 
avi no vaig trobar res de res però 
sí, sorprenentment, d’un germà de 
la meva àvia, el Josep. El seu nom 
figurava a la llista de persones en-
causades per procediments judici-
als militars Sumaríssims de l’Arxiu 
del Tribunal Militar Territorial 
Tercer de Barcelona i segons aquest 
llistat el Josep havia estat sotmès a 
un consell de guerra al 1939 que 
l’havia condemnat a mort. Sor-
tosament, però, el meu oncle avi 
fou finalment indultat. Tot i així, 
fou condemnat a trenta anys de 
presó dels qual només en va haver 
de complir set. Quan va tornar 
a casa l’any 1946 tothom creia o 
deia (probablement per por o ver-
gonya) que havia estat exiliat un 
temps a França però el cert és que 
des de finals de la guerra el Josep 
havia passat successivament per 
La Modelo i per les Colonias Peni-
tenciarias Militarizadas (o camps 
de concentració, vaja) de Montijo 
(Badajoz) i Bustarviejo (Madrid). 
El seu delicte, pertànyer a la Unió de 
Rabassaires penedesenca, un sindi-

cat de pagesos estretament vinculat 
a Lluís Companys i a Esquerra Re-
publicana. 

Trobar informació del meu avi 
fou més complicat. Primer vaig 
anar a l’Arxiu Municipal de la nos-
tra ciutat, on l’Alan Capellades em 
va recomanar que contactés amb la 
Caserna del Bruc i, sobretot, amb 
l’Arxiu General Militar d’Àvila, on 
li constava que existia moltíssima 
documentació de l’exèrcit republicà. 
Els d’Àvila ni em van fer ni cas però 
a la Caserna del Bruc almenys van 
tenir el detall de remetre’m a l’Arxiu 
General Militar de Guadalajara. 
Òbviament, al principi vaig pensar 
que uns es passaven el mort als al-
tres però vet aquí que, poc després, 
els de Guadalajara em van enviar 
per mail l’expedient d’un BDST 
(Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores, un eufemisme més 
del que coneixem com a camp de 
concentració) que certificava, ja de 
forma oficial, que el meu avi havia 
estat detingut a Alcañiz després de 
la Batalla de Terol (concretament, 
el 30 de març de 1938) i que, poste-
riorment, havia estat empresonat a 
Santoña (Cantàbria) i a Miranda 
de Duero (Burgos) fins que, final-
ment, havia estat alliberat a Madrid 
el 27 d’agost de 1939. 

Veient-ho amb perspectiva, ara 
entenc perfectament per què tant 
el meu avi com el meu oncle avi 
mai van voler parlar de la guerra 
amb propis o estranys. No només 
pels dolorosos records que d’ella 
se’n derivaven, si no també pel que 
va venir després: la crua i venjativa 
repressió franquista de postguerra. 
No crec que sigui gens fàcil sobre-
viure a un camp de concentració. Ni 
per les condicions extremes de fam, 
fred, calor o fatiga ni per les situaci-
ons degradants i vexatòries que, de 
ben segur, hagis de viure dia rere dia 
com a pura i dura ma d’obra esclava. 
Per això mateix una opció vàlida per 
superar-ho pot ser perfectament la 
que van escollir el Josep, el Sebastià 
i, molt probablement, la majoria de 
vençuts supervivents un cop van tor-
nar a casa: evitar parlar de traumes 
i esperar que la pau, el temps i el si-
lenci (sobretot el silenci) alleugeris-
sin, al menys, uns danys col·laterals 
probablement irreversibles. I si no, 
recordeu al respecte la perversa pre-
gunta que l’Hannibal Lecter li feia a 
una turmentada Clarice Starling a 
The Silence of the Lambs quan aquest 
famós sociòpata burxava en els di-
monis interns de la detectiu federal: 
“Què tal, Clarice? Ja han deixat de 
xisclar els anyells?” ▪ Il·lustració de Jaume Vilaseca.

A quest és el resum final sobre les Observacions que s’han fet en el sisè informe periòdic 
d’Espanya del Comitè de Drets Humans
Al document s’assenyalen les situacions contràries als drets continguts en el Pacte Interna-

cional de Drets Civils i Polítics
I en quins aspectes Espanya no s’ajusta a les disposicions del Pacte Internacional de Drets Civils i Po-
lítics, els quals es poden resumir de la següent manera: 
Segon Pla de Drets Humans
El Comitè lamenta que encara no s’hagi aprovat, i recomana l’acceleració del procés per tal d’abordar 
després de forma efectiva les importants qüestions plantejades per la socitetat civil, el propi Comi-
tè i altres mecanismes de drets humans (art. 2).
Consell per a l’Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica 
No hi ha recursos suficients per complir amb el seu mandat. A més, hi ha informes que posen en re-
llevància la manca d’independència d’aquest òrgan i preocupa el fet que encara no compti amb un 
president (art. 2).
Utilització de perfils ètnics
Tot i l’existència de LO 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana sobre la identificació de perso-
nes, al Comitè li preocupa la persistència de la pràctica de controls policials basats en perfils racials i 
ètnics contra certes minories ètniques (en particular els romanís). El Comitè recomana prendre me-
sures per combatre aquestes pràctiques, com ara incrementar les capacitacions pels agents sobre 
la sensibilitat cultural i la inadmissibilitat de la utilització de perfils ètnics. També ha d’investigar les 
faltes de conducta per motius de discriminació ètnica i portar els responsables davant els tribunals 
(art. 2, 12, 17 i 26).
No discriminació
Inmigrants, estrangers i minories ètniques segueixen essent objecte de discriminació en l’accés a 
certs drets fonamentals com l’accés a l’habitatge, educació, ocupació i atenció a la salut (arts. 2 i 26).
Persones amb discapacitat 
Al Comitè li preocupa la pràctica d’esterilització forçada a persones amb discapacitat, on la 
seva capacitat jurídica no es reconeix, i recomana seguir tots els procediments per obtenir el seu 
consentiment ple i informat en aquesta pràctica; a més d’impartir formació especial al personal de 
salut per conèixer millor el seu abast i impacte (arts. 2, 7 i 26).
Igualtat de gènere
Segueix persistint la discriminació de gènere pel que fa a la representació en els sectors públics i 
privats, especialment en els llocs que requereixen presa de decisions; així com pel que fa a les dife-
rències salarials entre homes i dones (arts. 2, 3 i 26).
Violència de gènere i domèstica
Persisteix la violència contra la dona, havent-hi un alt grau de violència contra les immigrants (es-
pecialment romanís), les quals no solen denunciar les violacions sofertes. Es recomana intensificar 
esforços per acabar amb aquest tipus de violència i ajudar a les víctimes a denunciar i sobreposar-se 
(arts. 3 i 7).
Interrupció voluntària de l’embaràs
Al Comitè li preocupen les recents propostes de reforma de la LO 2/2010 de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, en particular la presentada al febrer de 2015; i que 
aquesta reforma pugui augmentar els avortaments il·legals i posar en risc la vida i salut de les dones 
a Espanya (arts. 3, 7 i 6).
Maltractaments i ús excessiu de la força per agents de policia 
Incloent tortura i maltractaments, particularment en el marc de protestes ciutadanes. Hi ha infor-
mes que donen compte de debilitats en les investigacions de denúncies i sancions; així com la con-
cessió d’indults a policies condemnats per delictes com el de la tortura. Es recomana, entre altres 
coses, la utilització sistemàtica de gravació d’interrogatoris (arts. 7, 9 i 10).
Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) 
El Comitè lamenta el seu ús recurrent per privar la llibertat d’immigrants en situació irregular; així 
com les denúncies de maltractaments per part d’agents de l’Estat o per la seva no intervenció en les 
situacions de violència entre interns. Hi ha informes que exposen les males condicions imperants en 

alguns CIE, i que aquests no tenen les condicions d’higiene adequades (arts. 7, 9 i 10).
Règim d’incomunicació del detingut 
Tenint en compte la iniciativa de reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal, el Comitè expressa la 
seva preocupació sobre que aquesta no contempli l’abolició del règim d’incomunicació i que no ga-
ranteixi tots els drets establerts en l’art. 14 del Pacte, en particular el dret a l’assistència lletrada i / o 
mèdica (arts. 7, 9, 10 i 14).
Expulsió dels sol·licitants d’asil i els inmigrants indocumentats 
La pràctica de devolucions sumàries (o “expulsions en calent”) que tenen lloc en la línia fronterera 
de Ceuta i Melilla, així com la negació de l’accés a nombrosos sol·licitants d’asil a les oficines d’asil 
d’aquestes ciutats, són un motiu de preocupació pel Comitè. Referent a això, es recomana revisar les 
disposicions de la Llei de Seguretat Ciutadana que donen suport aquest tipus de pràctiques (arts. 6 
i 7).
Maltractaments i ús excessiu de la força en les operacions d’expulsió de sol·licitants d’asil i immi-
grants indocumentats
Tant per les autoritats espanyoles com les marroquines que actuen en territori espanyol (arts. 6 i 7).
Llei de seguretat privada
Són motiu de preocupació les atribucions atorgades per la nova Llei de Seguretat Privada (5/2014), 
que podria permetre que agents de seguretat privada exerceixin activitats dutes a terme per agents 
de l’Estat. S’ha d’assegurar la subordinació de la seguretat privada a la pública, i l’accés a la justícia i 
a mecanismes de reparació eficaços per a les víctimes de fets comesos pels agents de seguretat 
privada. L’Estat ha d’assegurar la capacitació dels agents de seguretat privada en matèria de drets 
humans (arts. 2, 6, 7 i 9).
Violacions als drets humans del passat 
El Comitè lamenta la posició d’Espanya respecte al manteniment en vigor de la Llei d’Amnistia de 
1977, que impedeix la investigació de les violacions dels drets humans del passat com són la tortura, 
les desaparicions forçades i les execucions sumàries. També són preocupants les llacunes i deficièn-
cies en la regulació dels procediments de recerca, exhumació i identificació de persones desapare-
gudes; en particular, pel fet que la localització i identificació de persones desaparegudes es deixen a 
càrrec de la iniciativa dels familiars, i per les desigualtats que suposa per a les víctimes depenent de 
la regió de què es tracti. El Comitè també està preocupat per les dificultats en l’accés als arxius, en 
particular, els arxius militars. El Comitè recomana la seva derogació o esmena per fer-la compatible 
amb les disposicions del Pacte (arts. 2, 6 i 7).
Tracte de persones
Espanya segueix sent un país de destí, trànsit i orígen de dones, homes, nenes i nens víctimes del trà-
fic amb fins sexuals i de treball forçós. Investigació sistemàtica de les denúncies, enjudiciament dels 
responsables i, en cas de condemna, castigar-los i atorgar reparació integral a les víctimes (art. 8).
Menors no acompanyats 
Preocupació sobre els mètodes utilitzats per a determinar la seva edat, que en ocasions no respec-
ten la sensibilitat dels nens i nens i posen en risc la seva integritat física (art. 24).
Doble instància penal i secret sumari 
Es demora l’adopció de la pretesa reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal que tindria com a fi la 
restricció del recurs al secret de sumari i la garantia del dret de tota persona declarada culpable d’un 
delicte a que la sentència condemnatòria i la pena imposada siguin sotmesos a un tribunal superior 
(art. 14).
Llei de Seguretat Ciutadana (Llei No. 4/2015)
És preocupant l’efecte dissuasori que pugui tenir per a la llibertat d’expressió, d’associació i de reunió 
pacífica. En particular, preocupa l’ús excessiu de sancions administratives contingudes en la Llei, les 
quals exclouen l’aplicació de certes garanties judicials establertes en el Pacte; l’ús de termes indeter-
minats i ambigus en algunes de les seves disposicions, cosa que podria donar lloc a un ampli marge 
de discrecionalitat en l’aplicació d’aquesta Llei; i la prohibició de fer ús d’imatges o dades personals 
o professionals d’autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat. Es recomana revisar 
aquesta Llei i les subsegüents reformes del Codi Penal, en consulta amb tots els actors involucrats, 
per tal d’assegurar la seva estricta conformitat amb el Pacte (arts. 19, 21 i 22).

L’Estat espanyol suspèn l’examen 
en drets davant Nacions Unides

JOAN TAMAYO SALA 
Advocat del col·lectiu Espai 

Humana

C/ Prior Tapia, 26
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Per un nou Parc de la Riera  
de Les Arenes

Josepa Camps
Geògrafa UAB

E l paradigma d’emergència 
ambiental i climàtica ha 
canviat la realitat urbanís-

tica. Els projectes territorials de 
futur de Terrassa no seran nous 
creixements com “Els Bellots-2”, 
sinó la reordenació de creixe-
ments històrics, i entre aquests els 
que no s’afronten, com els barris 
entorn la Riera de les Arenes. No-
més els projectes que estructuren 
barris i ciutat són capaços de ge-
nerar desenvolupament sosteni-
ble i saludable i corresponsable 
del segle XXI en l’actual context 
ambiental. Com explicar a la ciu-
tadania que s’ha de ser correspon-
sable amb el medi ambient? I a la 
vegada, fomentar un nou creixe-
ment desaforat de la ciutat impul-
sat pels seus responsables polítics? 
Que si estalvieu aquí, recicleu i no 
consumiu irresponsablement, es-
talvieu i controleu l’energia i miti-
gueu els residus, que mentrestant 
Terrassa fomenta una nova zona 
industrial al Vallès sense cap cri-
teri de sostenibilitat, un espai que 
contamina i ocupa i incrementa 
sol urbà, i que a canvi, no paga res 
al medi ambient i elimina més de 
90 hectàrees de biodiversitat, in-
crementant el canvi climàtic i aug-
mentant l’emergència ambiental. 
“Oh benvinguts passeu passeu als 
Bellots-2”, aquesta és la cançó del 
nou convidat per arribar a la crisi 
ambiental del 2050, i mentrestant 
somriure i saludar als nostres jo-
ves dels “Friday for Future”.

Però la voluntat de la Carta als 
Reis a l’Ajuntament pel 2020, i 
treballar en positiu, és per expli-
car que cal un canvi de paradigma 
a l’entorn dels barris de la Riera de 
les Arenes, per plantejar un mo-
del de transformació de la ciutat 
des del respecte a la sostenibilitat 
i l’increment de la biodiversitat 
des de la ciutat, i aquest hauria 
de ser un dels projectes priorita-
ris per la Terrassa del segle XXI, 
després d’haver resolt i gestionat 
de forma molt correcta l’encara 
inacabat Parc de Vallparadís del 

segle XX.
Cal compartir el comportament 

de la Riera de les Arenes per des-
prés fer-ne propostes ambientals, 
per evidenciar que neix molt a 
prop, al Coll d’Estenalles i amb 
un desnivell brutal en pocs kilò-
metres i que genera un risc am-
biental, cosa que l’ha fet perillosa 
per les fortes riuades del 1962, 
que van afectar els barris de Sant 
Llorenç, Ègara, les Arenes, Ca 
n’Anglada, Can Palet i les Fonts, 
on hi havia construccions al llit de 
la riera. També sabem de la seva 
manca d’aportació estable d’aigua 
i de cabdal per l’estructura geolò-
gica del massís de Sant Llorenç, 
amb més tendència a surgènci-
es i fonts d’aqüífers en direcció 
al Bages que al Vallès, i la falla o 
diàclasi de la depressió prelitoral 
entre Terrassa i Matadepera que 
aguditza aquest canvi de serralada 
a plana, i que en definitiva esde-
vingui més una reserva territorial 
d’espai lliure amb un aqüífer me-
nor, com ho sap la “Societat de 
Mina de Terrassa”, que anava més 
lluny a buscar aigua el XIX.

“Més que una 
estructura fluvial 
estricta, la Riera 
de Les Arenes ha 
de ser una matriu 
lineal verda i de 

biodiversitat i per 
altra banda, ser un 
corredor sostenible 

de mobilitat i 
accessibilitat”.

La riera té importants servituds 
de pas urbanes i d’urbanització 

que l’han canalitzada, limitada i 
que l’han transformada, i pròpia-
ment, la Riera de les Arenes no és 
un espai matriu amb vida fluvial 
pel que entenem dels rius i la vida 
fluvial i aquàtica. Actualment, 
la Riera de Les Arenes no és un 
ecosistema de riu o riera humida, 
és una llera fluvial canalitzada i 
artificialitzada que no suma, i no 
aconsegueix connectar amb el sis-
tema d’espais lliures i amb l’Anella 
Verda de Terrassa, i per tant, cal 
una solució de més connectivitat 
biològica en els àmbits de les ciu-
tats de Matadepera i Terrassa, i 
també entre Sant Quirze i Rubí, 
transformant els seus marges en 
front els nous riscos ambientals. 
Si es pot compartir aquesta di-
agnosi, hem d’entendre que més 
que una estructura fluvial estricta, 
la Riera de Les Arenes ha de ser 
una matriu lineal verda i de bio-
diversitat i per altra banda, ser un 
corredor sostenible de mobilitat 
i accessibilitat, i amb aquests dos 
objectius cal treballar.

El primer objectiu de ciutat sa-
ludable i d’emergència en clau de 
biodiversitat, seria actuar en la 
naturalització de construcció dels 
murs i elements de canalització 
de la llera, mitjançant tractaments 
que augmentin la biodiversitat de 
la llera, ara en una fase bàsica de 
“successió biològica”. Cal aportar 
més diversitat biològica en tots 
els substrats, l’herbaci, l’arbustiu 
i l’arbrat, amb la lògica d’una ma-
triu fluvial mediterrània, amb la 
tria d’espècies d’arbrat i vegetació 
en les avingudes de l’entorn i pen-
sar en termes de nova urbanitza-
ció als marges urbans de la llera de 
la Riera de les Arenes, com si fos 
un gran passeig verd que relliga 
el Parc Natural de Sant Llorenç 
amb la plana agrícola del Vallès i 
l’Anella Verda. I també, cal impli-
car en el projecte la participació de 
les escoles i les noves generacions, 
fent-los protagonistes de debò per 
creure en una nova generació de 
ciutadania. I després d’això vin-

dran els projectes d’espais humits, 
amb reintroducció d’espècies de 
biofauna de tot tipus; gastròpo-
des, rèptils, libèl·lules i tortugues, 
amfibis i l’arribada de l’avifauna, i 
fins i tot apadrinar i recuperar al-
guns mamífers de millor equilibri 
de la cadena tròfica. Aquesta po-
dria ser la millor aportació en el 
paradigma de lluita contra el canvi 
climàtic amb un repte important 
de captura de CO2 de Terrassa, 
en un àmbit fluvial pel passeig i 
l’esport i la salut que afecta més de 
50.000 persones d’aquests barris, 
de quasi 10 km de longitud, en 
una franja de més de 100 metres 
d’amplada, 1.000.000 m2 de sòl 
lliure, que comporti fer un parc 
fluvial de 100 hectàrees de verd 
urbà fins l’any 2050, cinc vegades 
el Parc de Vallparadís, per a tota 
la ciutat.

“La clau és retornar 
el protagonisme 
a la ciutadania 
amb un passeig 
urbà de la riera 

d’abast comarcal 
metropolità, 

un passeig amb 
voreres lliures de 

paviment, i de 20m. 
d’amplada, amb 

enjardinaments en 
cada dels marges de 

la riera”
Però aquesta aportació ambien-

tal de connectivitat i biodiversitat 
no és creïble, sense obligar-se a un 
segon objectiu ambiental: el de la 
mobilitat sostenible i accessibili-
tat pels barris de Terrassa. I com 
s’ha d’afrontar això? Hem de su-
perar l’actual autopista suburbana 
i precària que hem construït en 

OPINIÓ

TERRASSA

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR

LES IDEES”

50 anys, i que embolcalla i ofega 
la Riera de les Arenes. I la clau és 
retornar el protagonisme a la ciu-
tadania amb un Passeig urbà de la 
Riera d’abast comarcal metropoli-
tà, un passeig amb voreres lliures 
de paviment, i de 20m. d’amplada, 
amb enjardinaments en cada dels 
marges de la riera, per retornar a 
passejar, a córrer i a “biciclejar” per 
fer salut, i anar d’una punta a l’al-
tra de la Riera, des de la Matade-
pera de la Torre Salvans, fins a Les 
Fonts de Terrassa i Rubí, i així fins 
el Llobregat.

La clau d’aquest paradigma am-
biental del XXI és que també 
ho és en termes d’igualtat de gè-
nere en la mobilitat i en els usos 
socials per a tothom de la Riera 
de Les Arenes, alterar totalment 
la mobilitat en vehicle privat de 
manera que cada marge de la rie-
ra resolgui només en un sentit de 
circulació de pujada o de baixada, 
amb una regulació “semaforitzada 
amb ona verda” d’entre 2-3 carrils, 
tal com ho trobem a Barcelona. 
Amb la reordenació i millora del 
sistema de ponts actuals, sense 
barreres arquitectòniques, en una 
seqüència que permeti el canvi de 
sentit sense conflicte urbà. I tre-
ballar l’hegemonia de la mobilitat 
alternativa intermodal amb una 
excel·lent xarxa d’autobusos, amb 
baixadors equipats, i que connecti 
amb les estacions de ferrocarril i 
el centre vers Sabadell, Barcelona i 
Manresa, i amb una ruta de carril 
bici de més de 10 kilòmetres que 
uneixi Terrassa amb Rubí i Ma-
tadepera, és una altra de les grans 
millores que oferirà el Projecte.

Tot això no és possible sense 
que l’Ajuntament de Terrassa ho 
consideri una de les prioritats del 
mandat, igual que es va fer en un 
altre moment amb la dinamit-
zació del Vapor Gran i el parc 
de Vallparadís. Un Pla Especi-
al com antecedent, redactat per 
BAMMP Ass. ja està aprovat per 
l’Ajuntament des de l’any 2007, i 
només l’organització d’una expo-
sició sobre la Riera de les Arenes, i 
la conformació d’un Concurs Ur-
banístic de gran abast i relleu in-
ternacional i de gran repercussió 
ciutadana pot superar les dinàmi-
ques quotidianes de la Gerència 
d’Urbanisme. Cal un projecte que 
s’aparti dels neguits dels mandats 
de cada quatre anys, que generi il-
lusió en la ciutadania, i que esde-
vingui el repte de la Terrassa del 
segle XXI i el seu compromís real 
amb la recuperació de la biodiver-
sitat i amb l’emergència ambiental 
i climàtica.

 ▪ Imatge virtual de l’estudi de BBMAP Arquitectes Associats del Pla Especial de la Riera de Les Arenes.
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 >Els retrets de manca de diàleg agiten els debats entre els grups en el ple municipal

El govern vol fer cumplir la llei per què els bancs 
donin més lloguers socials i no facin fora la gent

POLÍTICA

El Ple es va comprometre a fomentar més activitat so-
cial a La Maurina. Gràcies a la insistència d’entitats i 
veïns del barri, una proposta de PSC, JxT i C’s, a la 

qual s’afegiren la resta de grups, se centrà en tres acords. El 
primer, el de crear una taula de reunió i debat, formada pel 
consistori i entitats, que serveixi per dissenyar nous projectes 
socioculturals al barri. Un organisme reclamat precisament 
per la Plataforma per La Maurina i Som Maurina. El segon 
punt aprovat consistia a establir una nova oficina d’atenció 
ciutadana al Casal Cívic Francisca Redondo, a la plaça de La 
Maurina, inaugurat a finals de l’any passat.

També s’inclou el fet de posar una nova parada de bus per 
facilitar l’accés al casal, que segons Miquel Sàmper ( JxT), és 
especialment demandada pels veïns del barri. Les entitats 
ja saben però que han d’anar amb cura per no eternitzar els 
acords: el paquet de propostes aprovades no especifica una 
previsió de terminis. Malgrat la unanimitat en l’acord, els 
grups van intercanviar-se retrets a l’hora d’atribuir-se un se-
guit de demandes que des del barri s’estaven posant sobre la 
taula des de fa molt temps.

Accions per promoure més projectes i 
activitats socioculturals a La Maurina

 ▪ La regidora de TxT Rosa Boladeras intervé durant el ple municipal de gener.

Miquel Gordillo

A mesura que avança la 
legislatura, es van fent 
evidents múltiples discre-

pàncies entre els grups municipals 
presents en el consistori, que pot-
ser van més enllà de les diferènci-
es polítiques. Així es va traslladar 
durant bona part dels debats en el 
darrer plenari corresponent al ge-
ner, que va aprovar algunes qüesti-
ons importants de les quals en fem 
un resum.

Els grups que formen l’equip de 
govern, TxT i ERC-MES, van 
presentar una proposta per em-
pènyer que s’apliqui el Decret Llei 
17 de 2019. Aquest decret dóna 
competències als ajuntaments per 
obrir expedients i multar els bancs 
propietaris d’habitatges que no 
ofereixin la possibilitat d’un llo-
guer social abans que hi hagi un 
desnonament, tal com expressà la 
regidora de l’àrea, Lluïsa Melgares 
(TxT). Per això, la proposta s’adre-
ça al Tribunal Superior de Justícia 
perquè facin el que diu el decret. 
«Tenim 55 desnonaments diaris a 
Catalunya, que són drames», va as-
segurar Lluïsa Melgares en defen-
sar la proposta, «necessitem posar 
ordre en l’habitatge a la ciutat». A 
la vegada, va recordar: «Compte, 
que estan venint els fons voltor i 
estan pujant els lloguers el doble 
de preu!». També recordà la regi-
dora i agraí la feina d’entitats com 
la PAH, el Colectivo Sin Vivien-
da, i altres, molt implicades en els 
drames quotidians dels desnona-
ments.

Una qüestió semàntica, i de nou 
la denúncia de «manca de diàleg» 
amb l’oposició, va causar més debat 
en una qüestió en què, en aparen-
ça, tots els grups hi estan d’acord. 
«Que un ajuntament insti el po-
der judicial a alguna cosa, a mi em 
grinyola», va dir Sàmper ( JxT). I 
afegia: «parlin primer amb nosal-
tres, no hem fet encara reunions 
en temes d’habitatge», la qual cosa 
preocupa, ja que denota certa poca 
predisposició en el consistori a 
abordar aquest drama social.

«Ens ho trobem en una proposta 

al Ple, i en un tema tan important 
de ciutat hauríem d’haver parlat 
en la Comissió d’Habitatge i així 
treballar junts, segons Eva Candela 
(PSC). Melgares es defensà en què 
«el decret s’ha de posar en marxa 
urgentment». Per la seva banda, 
la regidora de Cs Isabel Martínez 
afirmà que «s’està fent poc esforç 
per part de l’Ajuntament en dina-
mitzar l’habitatge públic», i de-
fensà que aquest ha de comprar 
més habitatge, «650.000 euros és 
poc». La proposta fou aprovada 
finalment per unanimitat de tots 
els grups.

A compte de diverses qüestions 
s’han fet recurrent les queixes de 
què el govern no consensuï les se-
ves propostes – sovint ja se sentia 
això en anteriors legislatures - i que 
se l’acusi de «passar el rodet», com 
expressava Javier García (PSC): 
«les formes d’aquest govern disten 
molt del que haurien de ser. Veiem 
un rodet de voluntats i actituds». 
La regidora d’ERC-MES Ona 
Martínez responia de forma aira-
da: «tenim majoria absoluta pels 
vots que ens han donat la ciuta-
dania», mentre insistia: «el que 
fem és governar, i en aquest cas les 
formes emprades, oferir una pro-
posta per debatre-la, han estat les 
correctes».

Debat tens i acusacions 
de racisme

El Ple no va aprovar una propos-
ta presentada Ciutadans i PSC per 
debatre sobre recuperar la tradició 
de què hi hagi cavalls a la Cavalca-
da de Reis, i que qüestionava una 
pretesa “prohibició” de què nens i 
patges es pintin de negre. Més en-
llà del fet, tot plegat va provocar un 
debat tens i dur, amb acusacions de 
racisme, que certament no va tenir 
res de constructiu.

La tensió es venia arrossegant des 
de dies enrere, fins i tot va causar 
que el ple comencés mitja hora 
tard per haver plantejat una junta 
de portaveus per modificar els ar-
guments que contenia la proposta. 
«No és una exposició de motius, 
sinó una tirallonga plena d’igno-
ràncies», en paraules de la regidora 

de Cultura, Rosa Boladeras. Els 
antecedents de la baralla els resu-
mia Miquel Sàmper ( JxC): «els 
acords ens semblen bé a tothom, 
però no estem d’acord en l’exposi-
ció de motius». Afegia que la seva 
formació «no en volem saber res 
en qüestions que entren en racis-
me, ens abstindrem». 

Una comunicació amb instrucci-
ons enviada per correu electrònic 
pel regidor Noel Duque a les en-
titats organitzadores de la Caval-
cada, va ser un dels detonants de 
la picabaralla. «Amb quin dret un 
Ajuntament ha de prohibir a uns 
nens que es pintin la cara? Vostès 
volen convertir la Cavalcada en 
una guerra cultural, amb prohibi-
cions absurdes», va afirmar David 
Aguinaga (Cs). 

Al seu torn, Amadeu Aguado 
(PSC) recriminava al govern: 
«parlin amb les entitats, no pren-
guin decisions unilaterals sense 
consultar ningú, com demostra 
el mail enviat que s’ha enviat». 
Contràriament, Boladeras es de-
fensava: «hem parlat molt amb les 

E l govern de TxT i ERC-MES va proposar i aprovar un canvi d’usos per al Vapor Ros, 
amb la intenció que aquesta parcel·la, ubicada al bell mig de la ciutat, sigui destinada a 
equipaments socials. L’oposició pensa però en un altre model per a l’espai, més enfocat 

a inversions immobiliàries i de negoci. JxT es va abstenir, perquè diu apostar per un «model 
de col·laboració público-privada». A més, posa en dubte que la Generalitat, beneficiària de 
l’herència d’aquest complex, inverteixi en l’espai per fer equipaments. «És hipotecar-nos 
per un model que potser no pot reeixir», va afirmar Miquel Sàmper. En la mateixa línia 
ho defensà Cs: «volen eliminar la possibilitat que allà hi hagi habitatges, i també eliminar 
10.000 metres d’àrea comercial», segons Javier González, «nosaltres apostem per un model 
que atregui inversions a la ciutat», tot afegint que «amb aquest canvi d’usos impedim que 
els inversors puguin posar diners».

Per part del PSC, diuen compartir els objectius de defensar el patrimoni cultural i indus-
trial del Vapor Ros, en paraules de Marc Armengol, però rebutgen una proposta que no ha 
estat consensuada: «no hem estat convidats a participar en aquesta proposta de ciutat», I 
també manifestaren «no tenir la certesa que la Generalitat accepti aquesta herència amb les 
regles del joc actuals, ni que inverteixi 12 milions d’euros». I entre els arguments, l’exemple 
dels antics jutjats de la Rambla, també propietat de la Generalitat, on després de 12 anys no 
s’ha invertit ni s’ha fet res per donar-li un nou ús. Precisament per això, Carles Caballero 
(ERC) defensava el seu model atès, que «el Vapor Ros fa 17 anys que cau a trossos», tot 
afegint que «queda clar que des del govern tenim un model de ciutat oposat al de la dreta». 

El govern vol impulsar equipaments cívics  
al Vapor Ros, el qual depèn de la Generalitat

entitats, no només amb les del seu 
cercle, també amb els col·lectius 
animalistes i antiracistes», li retreia 
a Cs. El regidor Pep Forn (ERC), 
va defensar: «la nostra obligació és 
evitar al màxim el patiment dels 
animals, cal saber adaptar les tradi-
cions en els temps». 

La intervenció de Noel Duque 
va encendre encara més els ànims: 
«volem implantar un govern ani-
malista. Només suggerim, no vo-
lem prohibir res», i adreçant-se al 
PSC: «sou a temps de desmar-
car-vos del discurs racista de C’s». 
Seguidament, els moments més 
tensos: «El que m’ha dit Duque 
no té precedents en el que he sen-
tit en aquest ple, deia visiblement 
molest Aguinaga. I Aguado, en-
cara més encès: «vigili el que diu, 
senyor Duque, ens està acusant de 
racistes, què s’ha cregut vostè?». 
Malgrat la intenció manifestada 
pel PSC de retirar l’exposició de 
motius per facilitar que s’aprovés 
l’acord, aquest no va tirar endavant, 
ja que només va comptar amb el 
vot favorable dels set regidors del 

PSC i els tres de C’s.

Reduir emissions contaminants 
en transport i urbanisme

Un tema que serà recurrent a 
cada ple és el posicionament en-
torn de l’anomenada l’emergència 
climàtica. Tots els grups van apro-
var per unanimitat l’adhesió de 
l’Ajuntament de Terrassa al Pacte 
dels alcaldes i alcaldesses pel clima 
i l’energia. Aquesta adhesió implica 
que l’Ajuntament es compromet 
a complir els objectius de la Unió 
Europea de cara al 2030 per reduir 
en més del 40% les emissions de 
CO₂ dins els límits municipals, així 
com planificar accions, en un ter-
mini de dos anys, en els àmbits del 
transport i l’urbanisme per reduir 
l’impacte del canvi climàtic. 

El PSC manté que aquest com-
promís, sorpresa, ja s’havia signat 
sota el seu mandat, amb termes si-
milars, l’any 2008. El regidor Marc 
Armengol, irònicament, va retreure 
al govern sobre la pista de gel instal-
lada el passat desembre: «si pot ser 
que la propera sigui artificial».
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 >Tres noves parades al Mercat de la Independència

Enfortint el model de comerç de proximitat
A finals del 2019, tres noves parades obrien la persiana al Mercat: una de costura i 
arranjament de robes, un bar cafeteria i una botiga de productes per l’alimentació sana.  
Tres propostes que enforteixen el model de comerç amb identitat pròpia, tracte 
personalitzat, productes de proximitat, priorització de la qualitat a la quantitat i ampliació 
d’espais  per a la integració i l’activitat professional de persones amb capacitats diverses.  
Marca i espai emblemàtic de la ciutat, el Mercat compte ara amb 65 parades plenament 
actives. Tot esperant, des de molt de temps i amb urgència, que es posin en marxa 
les molt -necessàries obres de restauració de l’edifici, especialment pel que fa al 
condicionament. I això, en el context del llarg debat i endarrerides decisions sobre el 
model global de comerç pel qual la ciutat hauria de treballar. Per Pep Valenzuela

Nascuda entre fils i panys, 
l’àvia modista, des de 
ben petita la Cristina 

va veure la iaia cosir, fer vestits 
per la Palma, Festa Major i al-
tres dies especials. Allò, explica a 
Malarrassa tot atenent la parada 
Contrafil, és obvi que va deixar 
marca i, més enllà dels jocs i som-
nis d’infància, estudià disseny de 
moda el 1994 i, més tard, altres 
cursos de patronatge i confecció, 
tot començant a cosir i vendre els 
seus propis dissenys el 2004.

El passat 22 de novembre, la 
Cristina Pastor obrí en el Mer-
cat la parada Contrafil, on fa re-
paració i arranjaments de tota 
mena de peces, «també reutilitzo 
materials i peces per fer bosses i 
complements varis, imaginant 
i inventant dissenys originals i 

personalitzats», declara. Per tant, 
«tot molt artesanal i exclusiu, a 
preus mòdics; coses que no tro-
bis, mirem de fer-les a mida, fins i 
tot trajos, si cal». 

Poc avesada a grans teories, 
creu però que el que fa estaria 
en sintonia amb el comerç de 
proximitat, declara una voluntat 
decidida de «mantenir i recupe-
rar tradicions vàlides, d’oficis que 
es perden, sostenibles en temps 
d’emergència climàtica, recupe-
rar el que són oficis perduts que 
són molt necessaris». A més, «les 
compres a comerços locals bene-
ficien la nostra economia, ens fa 
més propers i més conscients de 
què consumim».

Fins ara, havia treballat en al-
tres feines, i la costura era només 
vocació i complement. Ara creu 

arribat el moment. «Hi ha una 
demanda creixent», constata, «la 
gent està tornant una mica al que 
es feia abans, no comprar coses 
innecessàries, i quan es fa malbé 
quelcom, arreglar-lo en lloc de 
llençar-lo i comprar un de nou». 
La crisi econòmica sembla haver 
contribuït a aquesta renovada ma-
nera de consumir, «però crec que 
també comencem a tenir conscièn-
cia de les implicacions del model 
de consum».

Aquesta proposta, d’altra banda, 
no és d’allò tot nova en el Mercat. 
La Cristina ha treballat en altres 
parades i és coneguda des de fa 
anys, i de parades de costura ja 
n’hi havia hagut altres. O sigui que 
coneix el terreny que trepitja. Les 
parades anteriors havien tancat per 
motius aliens al negoci. 

Defensa molt aquest mercat: 
«el conec bé i hi crec en el model, 
aquesta és una altra economia; per 
exemple, si compres als pagesos, 
continuen havent-hi pagesos, si ho 
fa a grans àrees, aquesta economia 
local i de proximitat corre risc de 
desaparèixer», afirma en explicar 
que, personalment, el que es plan-
teja és «guanyar-me la vida amb 
el que m’agrada, i en un espai així 
millor encara». Ha obert un per-
fil a Instagram, dit Contrafil, on es 
poden veure dissenys; i manté un 
altre perfil a Facebook amb una 
marca pròpia de roba per a cria-
tures i complements, dit K-dellet, 
també amb dissenys per a dona.

Fent entrepans i manegant la 
cafetera, en David Sánchez 
somriu i atén amb cura la 

clientela de La Trama, des de no-
vembre passat quan obrí aquesta 
nova parada al Mercat de la Inde-
pendència. «M’agrada la relació 
amb la clientela, se la veu satisfeta 
de venir», explica aquest jove de 27 
anys que ha fet un curset de forma-
ció en aquesta feina amb Prodis i 
ara realitza les pràctiques. Sense ex-
periència prèvia, afirma que li agra-
da la feina, «m’hi podria dedicar».

La Trama és una cafeteria-bar 
creada per l’entitat Prodis, funda-
ció d’atenció a persones amb dis-
capacitat intel·lectual, com a espai 
per fer formació i pràctiques per a 
l’ocupació de joves amb aquestes 
característiques, informa la Marta 
Balaguer, responsable i coordina-
dora, tot afegint: «En un futur pot-
ser poden treballar en una empresa 
ordinària, aquí es tracta de fer pràc-
tiques i aprenentatge, i van passant 
totes les persones que fan els cur-
sets de cafeteria i cuina», que és un 
dels diferents projectes inclusius de 
la fundació egarenca.

A mitjans de gener feien pràcti-
ques 12 cambreres, tot esperant l’ar-
ribada del nou alumnat dels actuals 
cursets, els qui han fet de cambrers 
aniran a fer cursos de cuina, com el 

David, comenta la Marta.
La parada en aquest mercat és un 

espai molt bo per al projecte, asse-
gura la Marta. «És un lloc molt de 
ciutat, no és qualsevol cafeteria, és 
el mercat de la ciutat, molt espe-
cial», emfasitza, «i només amb la 
gent del mercat que veus cada dia , 
el vincle que s’estableix, la visibilitat 
que té tot plegat ja és un punt molt 
important per a la inclusió social. 
És un plus, només d’entrada, que 
en una cafeteria qualsevol no tin-
dries».

Preguntada sobre la sostenibili-
tat de la parada com a negoci, la 
responsable aclareix que «no és 
un lloc per treure diners, l’objec-
tiu és ser espai de pràctiques reals, 
aprendre. Clar que com més ren-
dible, millor», per l’autososteni-
bilitat i com a índex del bon fer i 
bona marxa dels cursos i les ma-
teixes pràctiques.

Un altre aspecte important de 
l’aprenentatge i funcionament en 
general del projecte és l’origen i 
qualitat dels productes, tant el 
cafè, de la tradicional botiga i tor-
radora Dern, com la teca dels en-
trepans, comprats cada setmana 
a una parada diferent del Mercat. 
Els materials i envasos utilitzats 
són reciclables, i treballen amb 
l’objectiu de fer el mínim residu.

El passat novembre es recorda-
rà al Mercat de la Indepen-
dència. Res de l’altre món, 

ben cert, però tampoc obren tres 
parades cada dia ni cada mes. Am-
pliant oferta, en aquest cas, en l’àm-
bit de l’herboristeria i l’alimentació 
saludable, l’Hernan Matieu s’ha 
posat al davant de Natural&Bo, 
tot oferint herbes, mels, melmela-
des, panificació i complements ali-
mentaris. A més, declara l’Hernan, 
«la nostra idea és oferir un tracte 
personalitat, informar  molt bé del 
producte, dels beneficis i forma de 
consum; així com fer un seguiment 
de la clientela».

L’Hernan arribà fa poc més d’un 
any de Córdoba, regió de serrala-
da a l’Argentina, on ha conegut les 
tradicions en herbes i salut. D’altra 
banda, el seu company i soci de pa-
rada, terrassenc, és comercial d’una 
empresa d’alimentació saludable. 
Entre tots dos, així, ofereixen una 
perspectiva tradicional i actual de la 
proposta.

Instal·lar-se al Mercat va ser una 

mica de rebot. De fet, van comen-
çar amb una parada al mercat del 
Triomf, aprofitant el servei Reem-
presa de la patronal vallesana, i aca-
baren arribant en aquest de la Inde-
pendència. «El mercat és molt bo», 
assegura, «pel flux de gent i molt 

La Trama, 
cafè-bar de Prodis

Contrafil... a l’agulla

Natural&Bo, alimentació sana
pels mateixos paradistes, 
hi ha una relació especial, 
d’ajuda i suport mutu, és 
una família reduïda».

Els dos mesos d’experi-
ència no donen per a fer 
projeccions consistents, 
però, garanteix, «hem tin-
gut molt bona recepció, i 
ja compten amb clientela 
fidelitzada. Les expectati-
ves s’han cobert bastant», 
i continuen implantant 
propostes noves, com el 
pa bio d’elaboració diària a 
Terrassa.

A més del que ja s’ha co-
mentat, creu l’Hernan que 
el moment és propici, per-
què «hi ha un creixement 
gran de la consciència so-

bre aquestes qüestions, arreu del 
món, que des de la cura personal 
connecten amb la del planeta. No 
és moda que passarà», assegura, 
«la gent es consciencia que per cui-
dar-nos nosaltres, cal cuidar el pla-
neta i tothom».
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 >Treball cooperatiu per compartir vehicles elèctrics i assolir una mobilitat sostenible 

Som Mobilitat i el Museu de la Ciència i la Tècnica  
ofereixen el seu primer vehicle elèctric compartit

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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 ▪ Els cotxes elèctrics de la cooperativa l’Eina i del Museu de la Ciència i la Tècnica. Tots dos estaran disponibles per ser 
utilitzats pels socis de Som Mobilitat.

 ▪ Trobada organitzada pel grup local de Som Mobilitat, el passat 25 de gener al 
Casal Cívic de  Ca n’Aurell, per presentar el primer vehicle compartit de la xarxa.

Miquel Gordillo

L a cooperativa d’usuaris de 
Som Mobilitat fixa  tots els 
seus esforços en assolir una 

mobilitat que sigui realment soste-
nible. Per això, posen com a primer 
punt de la piràmide a l’hora de 
desplaçar-nos el fet de caminar, la 
bicicleta, el patinet, i l’ús del trans-
port públic. 

A partir d’aquí, se centren en 
l’anomenat carsharing: compartir 
vehicles elèctrics que es reserven 
fàcilment a través d’una aplicació 
mòbil i que els utilitzin per als des-
plaçaments personals i de treball.

Des d’aquest mes de febrer, amb 
col·laboració amb el Museu de la 
Ciència i la Tècnica de Catalunya 
de Catalunya, Som Mobilitat ar-
renca aquest nou servei a la ciutat. 
D’aquesta forma, els treballadors 
del museu utilitzaran el cotxe els 
matins de dilluns a divendres, 
mentre que les tardes a partir de 
les 16h i els caps de setmana, estarà 
disponible per tota la comunitat de 
socis de la cooperativa.

Som Mobilitat disposa arreu de 
Catalunya d’un total de 29 vehicles 
per compartir, als quals s’afegirà el 
primer de Terrassa. Els cotxes són 

majoritàriament models Renault 
Zoe, els quals porten una bateria 
de 40 Kw, amb la qual es té una au-
tonomia de fins a 300 quilòmetres, 
«suficients per fer viatges de mitja 
distància, i amb facilitat de carre-
gar-lo quan es retorna». Així ho va 
explicar Toni Gañet, un dels mem-
bres del grup local que la coopera-
tiva té a Terrassa, en una trobada 
de presentació realitzada el passat 
25 de gener.

Per tant, a la flota de vehicles s’hi 
afegirà el cotxe de Terrassa, i un 
segon que és propietat de la coope-
rativa de serveis educatius l’Eina, i 
que es troba ubicat al barri de Tor-
resana. Aquest també serà d’aquí 
a poc temps a l’aplicació de Som 
Mobilitat, a disponibilitat dels so-
cis en els horaris que s’estableixin.

Un altre projecte del grup local 
és d’adquirir un cotxe nou a través 
d’una campanya de micromece-
natge que està en marxa. En aquest 
cas, es pot fer una aportació a 
mode d’apadrinament, que servirà 
per fer un renting del cotxe elèctric, 
i que un cop adquirit, servirà per 
poder-ne fer ús en les condicions 
que s’escolleixin. Aquest vehicle ro-
mandrà a un aparcament del carrer 
Sant Leopold, número 33, on hi ha 

punt de càrrega per a vehicles elèc-
trics. Es pot consultar i participar 
en aquest finançament compartit a 
la web sommobilitat.coop.

Els membres del gup van explicar 
a la trobada que a la ciutat hi ha 
actualment 34 persones sòcies de 
Som Mobilitat, i es preveu que la 
xifra augmenti amb aquest primer 
cotxe que des de ja es pot utilitzar. 
De fet, la trobada realitzada al Ca-
sal de Ca n’Aurell va comptar amb 
l’assistència de nombroses perso-
nes interessades a conèixer el fun-
cionament de la cooperativa.

Reservar per hores o dies 
fàcilment amb l’aplicació mòbil

Fer-se soci de Som Mobilitat 
comporta només el pagament de 
10 euros, en concepte de capital 
social -retornables en cas de dei-
xar la cooperativa-. Seguidament, 
fent servir l’aplicació mòbil, d’una 
forma senzilla, es poden consultar 
tots els vehicles que hi ha dispo-
nibles en els diferents municipis, 
fer la reserva d’hores, i que també 
actua com a clau per obrir el cotxe 
un cop s’arriba al lloc on es troba 
aparcat. 

Com funciona el servei? Els socis 
de Som Mobilitat poden llogar un 
vehicle per hores, per 5 euros (una 
hora és la duració mínima), o bé 

per 50 € al dia. A banda d’aquesta 
tarifa bàsica, n’hi ha d’altres de fle-
xibles en funció de l’ús que se’n faci.

La cooperativa 
l’Eina també 

compartirà el cotxe 
elèctric de què 

disposa
A Terrassa hi ha disponible una 

quinzena de punts de càrrega, entre 
aparcaments públics, establiments 
comercials i algun particular que 
ofereix el seu ús, segons indica l’apli-
cació Electromaps.

L’ús dels vehicles de Som Mobi-
litat inclou, òbviament, l’energia 
elèctrica que consumeix per als 
desplaçaments, i una assegurança 
a tercers. 

La clau: col·laborar amb entitats 
del teixit associatiu local

Un dels punts claus de l’èxit de 
Som Mobilitat rau en el treball 
conjunt amb altres cooperatives i 
associacions del teixit local, amb les 
quals es vol compartir els objectius 
de «fer aquesta transició somiada 
més sostenible a la ciutat», i que 

aposten també per una «mobilitat 
elèctrica». Entre aquestes entitats 
col·laboradores, es troben Alterna-
tiva3, l’Eina, La Terrassenca, i l’eco-
botiga L’Egarenca, entre d’altres. El 
grup local de Som Mobilitat parti-
cipa també en la XES. 

Des de Som Mobilitat, també es 
busca que les administracions col-
labori, donat que es comparteixen 
els mateixos objectius de promou-
re una mobilitat més sostenible a 
les ciutats. Aquí també s’ha parlat 
amb l’Ajuntament de Terrassa. 
«Estem dintre del Pla Estratègic de 
l’Economia Social i Solidària», va 
explicar en Toni, i hi ha una «assig-
nació pressupostària de cara l’any 
2021». De fet, altres ajuntaments 
col·laboren ja sigui oferint algun 
cotxe, facilitant punts de càrrega, 
o bé ajudant en la despesa de nous 
vehicles. Esperen doncs que amb el 
consistori local s’acabi concretant 
una col·laboració en aquest sentit.

Tots els vehicles elèctrics, híbrids 
o de baixes emissions compten 
amb un seguit d’avantatges, com 
ara tenir dues hores gratuïtes a la 
zona blava, que l’impost de ma-
triculació sigui gratuït, una boni-
ficació en l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, o també una re-
ducció de la tarifa en peatges amb 
el distintiu EcoViaT.

Els socis de Som Mobilitat disposen des d’aquest 
mes del primer cotxe elèctric compartit. Es tracta 
d’un vehicle que faran servir els treballadors del 
Museu de la Ciència i la Tècnica, i que també serà 
compartit per tota la xarxa d’aquesta cooperativa.
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 >Escola El Cim, ‘escola de proximitat, oberta a la societat’

Cooperativitzant i democratitzant l’educació
L’escola El Cim de Terrassa acull alumnat des de la llar 
d’infants fins a 4t d’ESO, un total de 740 infants i joves 
que fan l’experiència d’aquest model institut-escola amb 
ressonàncies en les reformes de l’educació republicanes 
i que ara, de nou, torna a plantejar-se com a referència.

Pep Valenzuela

L ’escola nasqué el 1962, com 
a iniciativa privada de dos 
socis, en un temps en què 

aparegueren moltes altres al país 
per donar resposta a la demanda 
d’educació de la creixent població 
migrant que arribava a les ciutats i 
que l’Estat no satisfeia. En aquest 
cas, en la frontera del naixent barri 
de La Maurina i un altre barri con-
solidat de la ciutat com era el de Ca 
n’Aurell. 

Sense institució religiosa o laica 
al darrere, una escola així no era 
bon negoci. Van ser els 15 treballa-
dors que donaven vida al projecte 
els qui asseguraren el funciona-
ment i la continuïtat quan, el 1977 
assumiren plenament el repte i es 
constituïren en cooperativa, «una 
fórmula que s’esqueia totalment 
amb l’àmbit d’intervenció, adop-
tant la filosofia i valors del coope-
rativisme, essent una entitat sense 
ànim de lucre», afirma en Jordi 
Badiella, professor de català, que fa 
20 anys que hi treballa i és l’actu-
al president de la cooperativa; tot 
afegint que llavors, «a més, era un 
temps en què l’ambient bullia, com 
ara, en què calien canvis i es pen-
sava seriosament i amb esperances 
en fer una societat nova».

Sense institució 
al darrere, l’escola 
no era bon negoci. 
Els 15 treballadors 

que donaven 
vida al projecte 
asseguraren el 

funcionament i la 
continuïtat

El Cim, nascut com Academia 
Cumbre, formava part d’un grup 
de més de 100 escoles que el 1978 
hagueren de decidir si entraven a 
formar part del Col·lectiu d’Esco-
les per l’Escola Pública Catalana, i 
va ser una de les 41 que van optar 
pel «model d’escola cooperativa 
com a servei públic lligada a l’eco-
nomia social, defugint l’encotilla-
ment del que llavors era l’escola 
pública», argumenta en Badiella.

Llavors, El Cim era escola d’una 
línia, amb cursos des de P3 fins a 
8è d’EGB, i infraestructura insufi-
cient. I poc després, la llei d’educa-
ció LOGSE els plantejà noves exi-
gències que els forçaren a repensar 
el futur, recorda la Maria Teresa 
Claret, professora de matemàti-
ques des del 1988 i actual directo-
ra de l’escola: «els canvis només els 
vam poder assumir amb èxit gràci-
es a ser cooperativa». 

Aparegué l’oportunitat d’adqui-
rir, a prop de l’escola, un convent 
de monges carmelites descalces 
que es traslladava, els terrenys del 
qual permetien construir l’edifici 
que necessitaven pel nou projecte. 
«Van ser decisions econòmiques 
importants que només el fet de ser 
cooperativa ens va permetre pren-
dre», assegura la Teresa. El 1996 
s’estrenava la nova escola El Cim 
en l’actual espai. De l’antic convent 
només es conserva una campana 
al pati. La llar d’infants es va crear 
l’any 2001, en un terreny contigu 
que també van comprar.

Així, doncs, la titularitat de l’es-
cola és privada, diu en Jordi, «però 
el  model de gestió és democrà-
tic»: el president de la cooperativa, 
els membres Consell Rector i de 
l’equip directiu s’elegeixen de forma 
democràtica. Afegeix la Teresa que, 
en els anys 80, «tot es decidia en 
assemblea, ens reuníem a la bibli-
oteca de l’escola; clar que a mesura 
que vam créixer, el CR agafà força, 
perquè ja no es podia fer assemblea 
per decidir-ho tot, però sí el princi-
pal i les responsabilitats». La mei-
tat del CR es renova cada 2 anys i 
l’equip directiu cada 4.

El professorat participa en grups 
de treball transversals, com són els 
de comunicació, projecte de convi-
vència, cultura popular, comissió 
artística, comiat de l’alumat de 4t 
d’ESO, noves tecnologies, projecte 
anual d’escola; i el d’educació emo-
cional, «molt important, perquè 
aquest és un dels nostres pilars, vo-
lem ser una escola emocionalment 
intel·ligent, i sempre procurem que 
hi hagi membres de totes les eta-
pes», emfasitza la Teresa. 

La línia entre persones sòcies i 
no, més enllà de la responsabilitat 
jurídica, es difumina de vegades, 
declara en Badiella: «intentem 
generar implicació, que la nostra 

feina vagi més enllà de les obliga-
cions curriculars, participant en les 
activitats de l’escola i els projectes, 
com els internacionals». Aquí, n’hi 
ha dos de molt importants: l’Eras-
mus+, de col·laboració i mobilitat 
d’alumnat de països de la UE, i el 
de la Fundación Sembrando Espe-
ranza de col·laboració amb escoles 
de Bolívia.

Els valors 
cooperatius 

es practiquen 
amb l’alumnat, 
grups de classe 
i, especialment, 
la cooperativa 
d’alumnat de 
secundària

El model de treball cooperatiu 
i els valors es transmeten i practi-
quen amb l’alumnat, des d’infan-
til, que funciona també en base a 
grups de classe i, especialment, la 
cooperativa d’alumnat de secundà-
ria. Fins ara, aquesta és una coope-
rativa de tot l’alumnat de secundà-
ria, un total de 240, amb diverses 
funcions i grups, però difícil de 
gestionar.

Creada el 2012, d’acord amb el 
model de l’escola pionera d’Olot 
Petit Plançó, des de fa més de 30 
anys, avui debaten el futur, en el 
marc de la Federació de Coopera-
tives d’Ensenyament, i tot apunta, 
anuncia en Jordi, a un canvi que 
implicaria la creació de cooperati-
ves més petites, però que mantin-
gui la implicació del conjunt de 
l’alumnat que té actualment.

En el terreny de les finances i les 
inversions, la compra del convent i 
les obres van ser la gran aposta de 
la cooperativa. «Va ser complicat», 
recorda la Teresa, «perquè una 
escola no és negoci i les entitats 
financeres posaven moltes pegues. 
Però s’aconseguí el préstec, per-
què teníem el projecte de futur i 
perquè, entre altres, vam comptar 
també amb avals personals. Ha 
estat difícil, però ens hem sortit. 
En aquest temps, hem doblat el 
nombre de professorat i de socis 
també».

Pel que fa al model educatiu, el 
Cim es reivindica com a «escola 
de proximitat, oberta al món i a la 
societat, amb projectes internacio-
nals; una escola laica, catalana, edu-
cadora en la diversitat i pluralisme, 
amb centralitat en el treball coope-
ratiu amb i dels alumnes», informa 
en Jordi. Una altra característica és 
la del projecte anual comú per tota 
l’escola. Aquest any, per exemple, 
és el de posar «El meu granet de 
sorra pel canvi climàtic. Canvia i 
Mobilitza’t». Així mateix, en les ac-
tivitats d’aprenentatge i servei que 
fa l’alumnat s’inclou el «servei a la 
comunitat», com «activitat trans-
versal».

A més, ara, a través de la Federa-
ció, participen en el projecte Esco-
laCoop 2020, per la col·laboració 
en xarxa de les escoles cooperati-

ves, amb base en la pedagogia de 
l’Escola Nova que va animar les 
escoles cooperatives; de moment, 
comenta la Teresa, compartint 
formació i experiències en les dites 
«matinals cooperatives».

De problemes, afegeix en Jordi, 
com el conjunt de l’escola concerta-
da del país, «patim la insuficiència 
econòmica». En aquest context, la 
virtut de l’escola cooperativa, con-
sidera, és «la continuïtat de l’equip 
docent, garantia de bons resultats; 
els nostres estan entre els més alts 
dels assolits per l’alumnat de Ca-
talunya. Som un tipus d’escola ne-
cessari ara com ara», assegura.

L’educació 
emocional és 

«un dels nostres 
pilars, volem 
ser una escola 

emocionalment 
intel·ligent”

Del compromís social de l’escola, 
la Teresa destaca la participació en 
la programació de Terrassa Co-
operativa, on des del primer any 
fan, entre altres activitats, una ma-
rató de contes per recollir diners 
per un centre educatiu a Bolívia; 
la col·laboració amb entitats com 
Prodis (entitat d’iniciativa social 
sense ànim de lucre en l’àmbit de 
l’assistència i la promoció integral 
de persones adultes amb discapa-
citat intel·lectual, malaltia mental 
o paràlisi cerebral), la Creu Roja i 
el Casal d’Avis de Ca n‘Aurell. Al 
temps que tenen representants en 
el Consell Municipal de la Infància 
i l’Adolescència de Terrassa, de pri-
mària i secundària, «com a manera 
d’ensenyar que la veu de l’alumnat 
ha d’arribar a la ciutat, essent actius 
al consell de ciutat», conclou.

Aquest reportatge fou publicat ori-
ginalment a la revista Cooperació 
Catalana n. 437, desembre 2019

 ▪ Pràctiques en un laboratori de l’escola.

 ▪ Maria Teresa Claret, directora, i Jordi Badiella, president de la cooperativa.
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En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una eina que es mostra 
pràctica i útil i que és només una petita mostra del potencial que té el projecte. 

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

mantenir la nostra independència econòmica i organitzativa.

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

social i polític de la nostra ciutat.

Quins són els nostres objectius?
• Assolir una periodicitat quinzenal.
• Ampliar la cobertura informativa.

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

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

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.

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

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

Per gentilesa de la Fundació Torre del Palau

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

 >La 16a edició arrenca el 10 de febrer amb un documental sobre la solteria femenina

El Cinefòrum per la Igualtat oferirà set 
sessions al Cinema Catalunya al llarg de l’any

Redacció

Arriba la 16a edició del 
Cinefòrum per la Igual-
tat. Organitzat pel   ser-

vei de Polítiques de Gènere  de 
l’Ajuntament de Terrassa, des 
del mes de febrer es podrà as-
sistir a les set sessions de cine-
ma amb els seus respectius col-
loquis, els quals tindran lloc al 
Cinema Catalunya. El cicle es 
desenvoluparà entre els mesos 
de febrer i novembre.

La primera sessió estarà de-
dicada al film documental Sin-
gled [Out], de Mariona Guiu i 
Ariadna Relea. Es podrà veure 

el proper dilluns 10 de febrer, a 
les 18.30 h. La pel·lícula aborda 
diferents aspectes relacionats 
amb la solteria femenina i amb 
l’estigma social que aquesta 
comporta, a través del testimoni 
de cinc dones majors de 30 anys 
de diferents ciutats del món. El 
col·loqui estarà dinamitzat per 
les mateixes directores de la pel-
lícula. La regidora de Polítiques 
de Gènere, Núria Marín, i la 
regidora de Ciutadania, Teresa 
Ciurana, intervindran a l’inici 
del col·loqui.

La resta de sessions s’aniran 
succeint mensualment, excepte 
els mesos d’estiu, fins al novem-
bre. Com a novetat, la sessió 
del 27 d’abril, que presenta el 
film La historia de Marie Heur-
tin, s’emetrà en versió doblada 
i subtitulada en castellà per a 
persones sordes, i amb audio-
descripció per a persones ce-
gues. A més, el col·loqui es farà 
amb interpretació en llengua de 
signes.

D’altra banda, la sessió del 
27 d’octubre s’emmarcarà en la 
celebració de la Setmana del 
Cinema i del Dia Mundial del 
Patrimoni Audiovisual, que 
organitzen els grups de dones 
empresàries Womup i Terras-
sa City of Film UNESCO. En 
aquest cas, en lloc de projec-
tar-se un únic llargmetratge, 
la sessió serà una selecció dels 
millors curtmetratges del pri-
mer Concurs de Curtmetratges 
WomAction.

La imatge que il·lustra 
el programa d’enguany 
ret homenatge a l’actriu i 

productora canadenca Mary Pickford, més 
coneguda per la seva feina com actriu (fou 
la primera actriu a guanyar un Òscar al 
cinema sonor, l’any 1929) que per la seva 
vessant de productora i empresària, camp 
en el qual va dur a terme treballs destacables 
però poc coneguts degut, probablement, a 
la seva condició de dona.

Programació de la 16a edició cicle 
Cinefòrum per la Igualtat 2020

 • 10 de febrer, 18.30h 
Singled [Out] 
Direcció: Mariona Guiu, Ariadna Relea 

 • 16 de març, 18.30h 
La mujer de la montaña 
Direcció: Benedikt Erlingsson 

 • 27 d’abril, 18.30 
La historia de Marie Heurtin 
Direcció Jean-Pierre Améris 

 • 25 de maig, 18.30h 
Marie Curie 
Direcció: Marie Noëlle 

 • 22 de juny, 18.30h 
Rara 
Direcció: Pepa San Martín 

 • 26 d’octubre, 19h 
Mostra del I Concurs de Curtmetratges 
Womaction 

 • 23 de novembre, 18.30h 
Difret 
Guió i direcció:  
Zeresenay Mehari

Treball interseccional per la igualtat  
de les dones

En aquesta edició destaca el treball de forma intersec-
cional entre diferents serveis municipals per establir po-
lítiques d’igualtat. En el cicle d’enguany hi col·laboren els 
serveis de Ciutadania, LGBTI+, Universitats i l’Oficina 
de Capacitats Diverses, a més de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Barcelona, i les entitats Dones 
d’Aigua i l’assemblea ecologista La Paparola, l’Associació 
Catalana pro Persones amb Sordceguesa, i l’Il·lustre Col-
legi d’Advocats de Terrassa.

El Cinefòrum per la Igualtat ha esdevingut, al llarg d’una 
dècada i mitja, un referent a la ciutat, com a canal de divul-
gació i difusió per promoure, reivindicar i sensibilitzar so-
bre diferents canvis socials protagonitzats per les dones.

 ▪ Cartell promocional de la primera sessió del Cinefòrum.

 ▪ Imatge que il·lustra la programació 
del Cinefòrum per la Igualtat 2020.
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 >La biblioteca dels barris de ca n’Anglada, Torre-sana, Montserrat i Vilardell

Lectura i informació per a la cohesió i la diversitat

P.V.

• ‘El meu hort’, guia de lectura que acompanya el 
projecte Jardí de contes, amb llibres sobre horti-
cultura i horts urbans, horticultura per infants, 
plantes medicinals. Tot plegat donant vida i 
mantenint l’hort de la biblioteca, amb: plantes 
aromàtiques, fruiters, productes de temporada, 
tallers horticultura natural i salut; i tallers d’ela-
boració de cremes, olis essencials, tes i altres in-
fusions. Suport especial del grup de gent gran. 
Un grup de l’escola Cultura Pràctica col·labora 
i fa pràctiques per una assignatura d’Atenció a 
la Dependència.

• Club lectura fàcil, obert, però pensat per paci-
ents de salut mental del CST, unes 15 perso-
nes, per pacients salut mental del CST.

• Dos grups d’alfabetització en català, amb 50 
persones, bàsicament dones marroquines.

• Activitats d’un grup de Prodis dos dies per set-
mana amb material de la biblioteca.

• Grup Lecxit, de lectura per l’èxit educatiu: su-
port a infants de l’escola Agustí Bartra, una vo-
luntària per cada, aquest any n’hi ha set.

• Visites organitzades a la biblioteca per a serveis 
de l’Ajuntament, organitzacions i escolars, unes 
80 a l’any, amb uns 1.800 infants participants.

• Club de lectura en francès (al CC Mont Roig, 

per manca d’espai). 
• Projecte Aprenem d’intercanvi lingüístic entre 

voluntàries per aprendre idiomes (des de fa més 
de 10 anys). N’hi ha hagut de català, francès, 
àrab, anglès, aquest darrer el grup amb més èxit.

• Club de lectura per adults, amb una persona 
conductora. Ara llegeixen La casa de los espí-
ritus, d’Isabel Allende. Al març es llegirà Un 
home que se’n va, de Vicenç Villatoro, que assis-
tirà a la primera sessió.

• Club de lectura per infants (8 a 10 anys), amb 
persona conductora.

• Programa Xerrem: nascut fa alguns anys per 
parlar sobre llibres, ha evolucionat cap a la 
lectura fàcil i grups de conversa. Una ajudant 
anima la gent a parla i fer reflexió i comprensió 
sobre aquesta parla. Va sorgir de l’entitat Veu 
Pròpia i en Pepe Ruiz, ara gestiona la Coordi-
nadora Associació per la Llengua-CAL.

• Celebracions i jornades d’activitats per efemè-
rides importants, com: Dia Internacional de la 
Pau, Març de la Dona, Març de la Poesia, Dia 
de les Biblioteques per Sant Jordi, i altres.

• Exposicions i xerrades i presentacions de lli-
bres. 

• Projecte Gent del Barri: exposició de materials 
elaborats per entitats del districte i la ciutat, 
oferint l’espai per tenir presència i fer difusió.

P.V.

Després del que s’ha comentat, i donar una ullada a la llista d’ac-
tivitats (que no és completa) pot permetre imaginar la xarxa de re-
lacions que es teixeixen des de la biblioteca. La directora, Montse 
Llovera, recorda que la realització del Pla de Barris en el districte 
va marcar un punt d’inflexió positiu en aquest sentit. Durant aquell 
temps, el servei va comptar amb la col·laboració d’un educador. Es va 
constituir també una taula del territori, amb la participació de totes 
les agents (socials i institucionals i administració), «fent un treball 
transversal i programes conjunts», subratlla la Montse. 

Una part d’aquell treball transversal, informa la directora, com ara 
la Taula Jove, ha seguit funcionant. «Ens ha interessat molt, perquè 
el col·lectiu que ens preocupa més és el jove». A més de les entitats 
que ja treballaven amb joves, s’han afegit la Fundació Maín, Càritas, 
Espai Bit (Ajuntament), la Fundació La Fuente i el poliesportiu.

Col·laboren cada dia amb el servei d’acollida a persones nouvingu-
des de l’Ajuntament, i amb Càritas fan el programa Vivim aquí, som 
d’aquí, per joves nouvinguts, amb formacions vàries. També amb els 
serveis educatius: relació amb escoles i centres educatius i esplais, 
visites escolars i participació a als projectes i activitats, animant in-
tercooperacions com la de l’Institut Mont Perdut amb una aula de 
l’ESCAC, amb xerrades sobre cinema per l’assignatura Cinema i 
Audiovisuals.  

La relació s’amplia a entitats i projectes del barri i de fora, tan varia-
des com l’Associació de Comerciants, l’Associació Veïnal, el Progra-
ma Elixir de poesia, l’entitat Terrassa Street Art, la llibreria Synusia, 
el CAP Est i la Sindicatura de Greuges. 

Amb la Filmoteca de Catalunya, via Diputació, participen en cicles 
i aules de cinema, xerrades pels instituts, passi de reportatges i altres 
activitats. I projectant els curts guanyadors dels Premis Bafta 2019, 
en previsió pel mes de maig.

Les relacions amb el centre cívic són especials, «ens complemen-
tem», destaca la Montse, «estem a prop, compartim molts usuaris, 
aprofitem les activitats que fan, i molts dels que van allà són suscep-
tibles de venir aquí. Amb la mateixa gent, des de perspectives dife-
rents, ens complementem i ens ajudem».

 ▪ Jaume, Pilar, Montse i Esther, de l’equip de treball de la biblioteca.

Un dia a la biblioteca

Teixint xarxa amb les 
entitats del Districte 2

La funció de la biblioteca pública es fonamenta en «la 
igualtat d’accés per a tothom», i hauria d’oferir «serveis i 
materials específics a aquells usuaris que, per alguna raó, 
no poden utilitzar els serveis i materials habituals, com és el 
cas de minories lingüístiques, persones amb discapacitats 
o gent hospitalitzada o empresonada», declara la Unesco 
en el seu manifest de 1994 sobre la «Biblioteca Pública». 

Pep Valenzuela

Segurament, un objectiu am-
biciós i difícil d’assolir, però 
és la perspectiva amb la qual 

treballen les biblioteques a Ter-
rassa, com explicava el passat ge-
ner en aquest periòdic la directo-
ra de la xarxa a la ciutat i comarca, 
Maria Gental, i corroboren l’ex-
periència i paraules de la Montse 
Llovera, directora de la biblioteca 
del Districte 2: «Som un servei 
essencial, fem moltes activitats, 
però després no se’n parla, falta 
visibilitat», tot citant per comen-
çar les activitats extres d’aquest 
febrer, mes de la Pau, com són 
un taller familiar ‘Els colors de 
la Pau’, preparat per l’Associació 
Una Oportunidad Como los 
Demás; la xerrada ‘Chaupadi, 
la tradició nepalesa que exilia la 
dona durant la menstruació’; o 
l’exposició ‘Colombia, la paz es-
quiva’, realitzada per Amnistia 
Internacional.

Inaugurada el 20 d’octubre de 
2001 i associada a la xarxa Unes-
co, la biblioteca del D2 està al 
carrer Sant Cosme, del barri de ca 
n’Anglada. Un districte complex, 
on la riera de les Arenes produeix 
una divisió geogràfica gran dels 
altres barris (Torre-sana, Mont-
serrat i Vilardell), que tenen poca 
convivència, i encara la situació 
de vulnerabilitat econòmica i so-
cial d’una part important de la 
població, que comporta el per-
centatge més alt de població mi-
grada de la ciutat, el 27% del total 
del districte, molt concentrada a 

ca n’Anglada.
Efectes de la divisió física i con-

centració de població, el 61% de 
les persones usuàries de la bi-
blioteca són residents a ca n’An-
glada, i només el 8% ho són als 
altres tres. A part d’això, aquesta 
seu és la que, proporcionalment, 
exerceix un impacte més gran en 
el territori, almenys si es té en 
compte el veïnatge amb carnet, 
que arriba al 52% del total de la 
població del D2, de les quals qua-
si un 39% són persones d’origen 
extracomunitari, principalment 
del Marroc.

La gent utilitza molt el servei, 
explica la Montse, pels llibres, 
revistes i diaris, audiovisuals, i 
molt de wifi. Es troben, però, 
que cal ajudar molt a fer servir 
ordinadors i, fins i tot, el mateix 
mòbil, a més d’ajudar a elaborar 
currículums o comunicar-se amb 
l’administració. Una altra cosa és 
el jovent, «són autònoms, saben 
utilitzar les xarxes i les eines, qua-
si no tenim demandes», assegura.

Una altra tasca quotidiana és 
amb els infants, que necessiten 
suport per estudiar i fer deu-
res escolars. «Hi ha un excés de 
confiança en què nosaltres ens en 
cuidarem», confessa la directora 
en admetre que «veuen com un 
lloc segur. Això és cada dia, sem-
bla que els deixen. Però, tot i que 
té una cara simpàtica, nosaltres 
no tenim aquesta responsabilitat 
ni ho podem fer».

Insistint una mica en les man-
cances, la Montse, que abans de 
fer Biblioteconomia i exercir de 

directora havia tingut una lli-
breria a Sabadell i treballat en 
el mític El Cau Ple de Lletres 
terrassenc, destaca que, a més, 
aquestes situacions es viuen en la 
biblioteca amb menys superfície, 
sense espai per activitats en grup 
ni sala d’ordinadors, en tenen 8 i 
necessitarien almenys 15 per anar 
fent, i caldria més personal, per-
què acaba havent-hi un «nombre 
excessiu d’usuàries en hores pun-
tes i el fons documental també és 
gran d’acord amb els estàndards», 
explica.

Mentrestant, en la línia d’aju-
dar a formar les usuàries en la 
utilització dels serveis, ajudar a 
cerques d’informació i altres, te-
nen convenis amb els IES Nico-

lau Copèrnic i Montserrat Roig: 
Internet Amiga, amb el primer, i 
Integració Social per informàti-
ca, en el segon. Fan pràctiques a 
la biblioteca tot l’any. Això, en el 
context d’un «espai on totes les 
persones, sense distinció, poden 
accedir a la informació, que és 

el més important per nosaltres, 
i això porta a la convivència i 
dóna la cohesió social: formació i 
convivència, sense això no hi ha 
cohesió, gent de mons o col·lec-
tius molt diferents conviuen fent 
coses diferents en els mateixos 
espais».
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Esther Valero

RECEPTA: CHEESECAKE VEGANA DE LLIMONA

Per a la base:

• 2 tasses de flocs de civada
• 4 cullerades soperes d’oli de coco
• 3 cullerades soperes de xarop d’atzavara
• sal

Per al farciment:

• 300 ml llet de civada
• suc de dues llimones
• 1 + 1/2 cullerada de postre d’agar agar en pols
• 1 cullerada de postre de midó de blat de moro
• 200 g. tofu sedós
• 3 cullerada sopera de xarop d’atzavara
• sal

Per decorar:

• nibs de cacao o xips de xocolata negra

Preparació:

Preescalfem el forn a 180 °C. Triturem una mica els flocs 
de civada. Han de quedar petits sense que arribin a ser 
farina. Després hi afegim l’oli de coco, un polsim de sal 
i el xarop i barregem amb les mans. Estenem sobre un 
motlle amb paper sulfuritzat i portem al forn a 180 °C 
durant 10 minuts. 
A continuació, prepararem el farciment. En primer lloc, 
fiquem el tofu, el suc de llimona, una mica de sal i el 
xarop d’atzavara al got de la batedora i reservem.
En un got a part, hem de dissoldre el midó de blat de 
moro amb una part de la llet d’avena. En una cassola, es-
calfem la resta de la llet i, un cop comenci a bullir, afegim 
el midó dissolt i l’agar agar. Remenem durant 5 minuts 
i retirem del foc. Immediatament després, ho fiquem a 
la batedora amb la resta d’ingredients i batem molt bé. 
Vessem la barreja per sobre de la base, decorem amb les 
nibs o la xocolata i deixem refredar a la nevera 3 hores.

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

La companyia InsPirats estrena la comèdia  
Pim, Pam, Pum!
Es podrà veure durant dos caps de setmana (del 8 al 16 de febrer), al Teatre de la Santa Creu,  
i repten al públic a fer d’investigadors.

 ▪ Aida i Carles Morros (autors) i Marta Begué (directora).

Eloi falguera 
Director i autor

La companyia InsPirats, tot 
i no ser una de les cap-
davanteres del teatre a la 

nostra ciutat, és un d’aquells 
grups que poc a poc va teixint la 
seva història. Nascuda el 2014, 
el proper dissabte 8 de febrer, 
estrenarà el seu tercer muntat-
ge: la comèdia Pim, Pam, Pum!, 
escrita per Aida Morros i Carles 
Morros, pare i filla. Una nova 
comèdia, aquesta vegada amb 
regust de thriller, que demana 
de la col·laboració del públic. I és 
que entre riure i riure... es tracta 
d’esbrinar l’autor d’un assassinat. 
Alerta! Qui el descobreixi pot 
tenir premi.

Pim, Pam, Pum! es podrà veure 
al Teatre de la Santa Creu (C/ 
Pere de Fizes, 25) durant un pa-
rell de caps de setmana (fins al 
16 de febrer). Els dissabtes a les 
21.30h i els diumenges a les 18h.

Per parlar d’aquesta estrena, 
ens hem trobat amb els autors 
de l’obra, l’Aida i el Carles, i amb 
la directora, la Marta Begué.

• Qui sou la companyia de tea-
tre InsPirats?

Carles Morros: Tot comença a 
partir d’un grup de gent que ens 
coneixíem des de feia temps, ja 
fos perquè havíem coincidit a 
l’escola El Cim, a Acció Teatre... 
Un dia, entre tots, ens plante-
gem: “Escolta, per què no fem 
una obra? Una comèdia d’embo-
lics, fàcil i que ens divertim molt 
fent-la?” Vam buscar la gent que 
ens faltava, la vam muntar i va 
funcionar. És a partir d’aquí que 
posem nom a la companyia i 
busquem una directora, la Mar-
ta Begué. Així neix InsPirats i 
així funciona: quan tenim un 
nou text, busquem la gent i la 
portem a escena. No hi ha uns 

actors fixes del grup, sinó que 
tots venen o participen en al-
tres companyies: 34 Passes, el 
QESC, Acció Teatre, Amics de 
les Arts, l’escola El Cim...  

Marta Begué: InsPirats es mou 
a partir de dues idees bàsiques: 
representar sempre obres prò-
pies i fer riure. El nostre objec-
tiu és fer-ho passar bé al públic. 
Ens agrada donar oportunitats a 
gent jove i també a gent no tant 
jove que potser no ha fet mai te-
atre, però que té empenta, ganes 
de pujar a l’escenari i donar-ho 
tot. Per exemple, en aquest 
muntatge tenim actrius amb 
molta experiència, com la Mercè 
Coll, compartint escenari amb 
el Francesc Muntada que ve del 
món de la fotografia de natura i 
l’excursionisme.

• De què tracta Pim, Pam, 
Pum!?

Aida Morros: L’obra comença 
amb l’assassinat d’un empresa-
ri. A partir d’aquest fet, un 
inspector i un agent de policia 
s’encarregaran d’esbrinar l’autor 
del crim. Tota la trama es de-
senvolupa en tres escenaris: al 
despatx de l’empresari, a casa 
de la vídua i a la comissaria de 
policia. Els altres 9 personatges 
de l’obra són els sospitosos. Hi 
trobem des de la secretària, un 
fill, l’amant... L’obra s’organitza 
en tres actes i en el darrer desco-
brirem qui és en veritat l’assassí 
o assassina, just després que el 
públic hagi fet les seves suposi-
cions.

Carles Morros: I tot això en 
un to de comèdia, sense cap més 
pretensió. Potser l’única particu-
laritat és el punt de thriller que 
té. 

• Qui són els protagonistes?
Marta Begué: És una obra molt 
coral.

Aida Morros: Tot i això crec 
que, a gran part de l’obra, el pes 
el duen l’agent de policia i l’ins-
pector, que els interpreten l’Ar-
nau Martínez i el mateix Carles 
Morros. I al darrer acte el pes de 
l’obra l’agafa l’empresari assassi-
nat, que interpreta el Francesc 
Muntada. Però sí, és una obra 
molt coral on els 12 personatges 
que hi surten tenen importàn-
cia.   

• Després d’aquestes 4 re-
presentacions, us plantegeu 
dur-la de bolos?

Carles Morros: La idea és fer 
aquestes quatre representaci-
ons i prou. No tanquem la por-
ta a cap possibilitat, però no 
és la voluntat inicial del grup. 

 → TEATRE

ELOI FALGUERA

El que en veritat ens agrada-
ria és estrenar una obra cada 
any. Però, és clar, escriure el 
text, combinar agendes amb la 
gent... no és fàcil.  

• Què li diríeu al públic ter-
rassenc que no us coneix per-
què vinguin a veure l’obra?

Aida Morros: Li diria dues co-
ses: que veurà una obra origi-
nal i que passarà una bona es-
tona rient. Aquesta és l’essència 
d’InsPirats: oferir obres origi-
nals que no s’han vist abans i 
oferir comèdies.
Carles Morros: Jo afegiria que 
és una obra que agradarà a tot 
tipus de públic: des de jubilats 
fins a joves.
Marta Begué: Aquesta vegada 

potser tenim una escena una 
mica picant i jo la recomana-
ria a partir dels 12 anys, que 
és precisament l’edat de l’actriu 
més jove.

• Tinc entès que a cada repre-
sentació hi haurà una sor-
presa final.

Marta Begué: Sí. A cada repre-
sentació farem un sorteig entre 
tots els assistents que endevi-
nin qui és l’assassí. Algú s’em-
portarà un petit lot de produc-
tes cap a casa! El contingut és 
temàtic i té a veure amb l’obra 
de teatre. Això sí, s’haurà de 
venir a veure l’obra per esbrinar 
“qui ha matat a…” i per saber 
també quin és el contingut del 
regal del sorteig.
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 → VINYETES

Els dics que desborden 
de vitalitat

 → LLIBRES

Jordi Sellarès

Llegit, paït i assaborit Canto jo i la muntanya balla (Anagrama, 
2019), escollit no només un dels llibres de l’any, sinó també de la 
dècada, per a alguns, tocava furgar a la primera novel·la d’una de 
les aparicions més fulgurants de la literatura catalana recent, 
Irene Solà (1990).
Els dics, Premi Documenta 2017, és difícilment comparable a la 
seva obra posterior però ens apunta ja algunes idees, registres 
i formalitats que l’autora de Malla acabarà sublimant a Canto 
jo... Aquesta és també una obra coral, amb multitud de veus que 
s’entrecreuen en diferents punts temporals i geogràfics, en-
cara que també acotats en diversos indrets de la plana de Vic 
i la Catalunya central. Aquestes veus seran, però, bàsicament 
«antropomorfes» (els qui heu llegit Canto jo... ja sabeu a què em 
refereixo) i delimitades al voltant d’unes poques famílies d’un 
mateix poble. Una de les veus principals, l’Ada, voldrà escriure un 
recull de contes amb històries aleatòries de gent real, de família 
i amics, però donant-se també la llibertat de poder alterar els 
fets al seu criteri. A partir d’aquest fet, que podríem considerar 
com a pal de paller narratiu (encara que això no té perquè ser 
ben bé així), l’autora va construint una mena de constel·lacions 
familiars per anar-les esfilagarsant en altres històries comple-
mentaries o paral·leles que acaben dotant a Els dics del seu ca-
ràcter innovador. Si d’una cosa podem estar segurs, de moment, 
és que Irene Solà no és massa fan de les històries lineals.
Sense acabar de ser tan rodones com a la seva obra posterior, 
sí que observem ja una capacitat narrativa superlativa en gran 
part d’aquestes petites històries ambientades entre els mesos 
de juny i setembre, encara que d’anys diferents. Potser no tots 
els fragments poden funcionar com a històries tancades, però 
alhora que anem avançant, anem encaixant totes les peces i 
anem valorant el conjunt. De què ens parla Irene Solà en aquests 
episodis? D’estius al poble, de festes majors, envelats, de triful-
gues familiars, d’anècdotes i quotidianitats. De creixement, de 
descobertes, de primers amors i desamors, de pors i angoixes, 
de tristeses i felicitats. En definitiva, ens parla de vida, de la 
vida, de les moltes facetes que adopta la vida en unes contrades 
allunyades de la bullícia de les ciutats però que estan plenes de 
vitalitat. Com gran part d’aquests episodis, estan plens de vitali-
tat encara que ens parlin dels afers més trivials.
El llenguatge també juga amb els estils. A voltes empra estil di-
recte, a voltes és pura prosa poètica com la que ja ens mostra a 
Canto jo i la muntanya balla, però sempre molt cuidat; estètic, 
però gens forçat. Sorprèn el seu domini dels registres, fent-ne 

servir sempre el més adequat en cadascuna de les situacions i 
històries que ens explica. Canvia els registres però sempre és 
autèntic, en reconeixem la ploma, sempre és ella. És complicat 
tenir un segell tan propi amb una trajectòria tan curta com la 
que té l’autora; a Els dics començava a apuntar unes maneres 
que es van confirmar a Canto jo... per a alegria dels seus lectors. 
L’escriptura d’Irene Solà és un torrent de vitalitat que acaba 
desbordant els marges formals i estilístics als que estem acos-
tumats (almenys pel que fa a literatura «realista»).
No voldria destacar cap història concreta, ni falta que fa. 
Aquesta obra s’ha de llegir com un tot, gaudint cadascun dels 
episodis de vida i finalment apreciant-ne el conjunt. Perquè la 
vida al capdavall és un conjunt de moments que han d’anar en-
caixant: a voltes més lluminosos, a voltes més foscs, però s’han 
de viure tots. La veritat és que no se m’acut millor manera d’aca-
bar aquest comentari si no és dient-vos que la llegiu i la gaudiu 
tant com ho hem fet nosaltres.

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Els dics
 
Irene Solà
 
L’Altra Editorial, Barcelona, 2017 
253 pàgines

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 1, 

Mestre Català d’escacs.
Classes particulars i 

grupals, més de 20 anys 
d’experiència.

Contacte: 679 654 719 
victor2315@telefonica.net

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Schuster i Bogoljubov 
(Stuttgart 1952), és aquesta posició en la qual 
els dos reis es troben en perill. Aprofitant el 
torn de joc, les blanques van guanyar ràpida-
ment .Com ho van realitzar?

Nivell: fàcil

Solució: 1.Dd6+,Rg8 2.Df6
 guanyant per l’amenaça 3.Td8+.

Victor Rivas

HORITZONTALS: 1. El movi-
ment més combatiu que es pot 
fer els dies de canícula, en cinc 
mots i un saltiró / 2. Víctima 
necessària d’idolatria. Brillant 
sense valor propi / 3. Gronxa-
dor de perfil. Quin merder, amb 
el pica-pica! Indret ideal per a 
practicar l’esmentat moviment 
/ 4. Control de qualitat de la 
suspensió. Descansi i deixi es-
tar la pel·lícula ja vista. De l’al-
tre perfil / 5. Favorable al llatí 
més lleig. Del gos que recula 
/ 6. En plena boda. Inesperat, 
inaudit per falta d’ús / 7. Anal, 
però per la via ràpida. Mesures 
per transformar en or / 8. El 
caos d’Aena ha deixat la Danae 
sense cap. L’habitual mal de ro-
nyó / 9. En el conflicte domès-
tic sol prendre la iniciativa. Ni 
Punyetera… / 10. Ocells sub-
contractats a la construcció. 
Deixar caure els residus / 11. 
Sacsegi el cànem amb un fals 
espasí. Filat sense limitacions 
/ 12. Suspens màxim. Del vidre 
a la sidra. Eliminaran d’un cop 
de decret / 13. Com a glacera és 
una barbaritat, però hi servei-
xen una cervesa de primera. No 
foti, que això és un huracà.

VERTICALS: 1. Escampadissa 
del poble hebreu per tot ar-
reu. No hi ha manera de fer-se 
sense anar arreglat / 2. Mitges 
de seda. Col·locar els futurs 
sacerdots a lloc. Als extrems 
del dial / 3. Tinc un preu, però 
és que molts fumadors m’apre-
cien. Urgència causada per la 
por / 4. Fereixi l’ocell d’en Babà. 
Estrany esperit, el de les do-
nes ben cossades. Una mica 
de cada / 5. No prova, veure-la, 
sempre fa mal. Entre mot i mot, 
el cosmos (tot un caràcter) / 6. 
Mana en l’organigrama. Arre-
plegues tot de volums poètics. 
Indicis d’abaratiment / 7. Per 
fer un bon paper en necessita 
un. Val la pena de fer-lo servir 
/ 8. Tal vegada s’esdevingué. 
Massa quiet per poder parlar 
per telèfon / 9. El sant roig. 
Giris al voltant i per sota dels 
ulls. El mig de la meitat / 10. Per 
l’espiga no basta, però per una 
ela n’hi ha de sobres. La Marie-
ta el va apagar d’un pet quan la 
duien al cementiri / 11. No sé qui 
és però no es deixa veure nua. 
Petit os del dit per assenyalar 
enlaire / 12. Aparco al moll amb 
la carta girada. Cantant lírica 
de gran èxit televisiu.

 → MOTS ENCREUATS
Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS
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 → PERFILS: MONTSE SALUDES

• En portes de la publicació de l’anuari 
Terrassa 2019 de l’Arxiu Tobella, la con-
versa amb la Montse Saludes comença 
comentant una mica el que sembla un 
altre any en què les dones continuen sent 
grans protagonistes.

Ja sigui perquè es vol ser políticament cor-
recte o pel que sigui, es nota al carrer que se 
li està donant veu a les dones; el cert és que el 
que fan les dones és important. Se n’adonen 
ara! L’esport femení a la TV, no l’havíem vist 
mai, i a mi no m’agrada l’esport, però es veu 
que les dones fan esport i ho fan bé... De ve-
gades només sortim quan ens maltracten o 
ens maten, però també hi ha dones en tot els 
àmbits que tenen molt a dir, no només som 
les víctimes, se’ns ha de donar veu.

• Fotògrafa des dels anys 80, tu sempre 
has dit la teva, una mica o bastant, no?

Bé, l’entrada a l’Arxiu va ser un gir de 180 
graus a la meva vida. Fins llavors havia tre-
ballat al mercat, a la xarcuteria de la família, 
on hi havia estat des de petita fent un cop 
de mà o per allà, i sobretot els dissabtes, que 
sempre hi havia molta gent, érem tres o qua-
tre i no paràvem.

• Tenies relació amb l’entitat?
No, què va! Vaig entrar com a fotògrafa el 
1987, llavors jo estudiava fotografia a l’Ins-
titut d’Estudis Fotogràfics de Barcelona, i 
un dia al tren un amic del meu germà em va 
dir que necessitaven fotògraf a l’Arxiu. Va 
ser fantàstic. Fins llavors havia treballat a la 
parada familiar del Mercat de la Indepen-
dència, que no m’agradava gens.

• Treballaves i estudiaves...
De més jove havia deixat els estudis, però 
hi vaig tornar ja quan treballava, al nocturn 
de l’Institut Ègara, a la Mancomunitat, al 
costat de l’Arraona, que era per nois, enca-
ra hi havia separació. En acabar no trobava 
res com per posar-m’hi, m’agradava molt 
la Història, però també la foto i em vaig 
decidir. No vaig poder acabar els estudis, 
perquè ja la feina a l’arxiu també m’ocupava 
prou temps, però bé.

• Tot plegat, un gran canvi i una vida 
nova.

Sense cap dubte. Començar amb 23 anys 
a l’Arxiu, venint de la xarcuteria, un can-
vi molt gran. A més, jo era molt tímida, i 
anant pel carrer fent fotos tothom em mira-
va. Ara és normal, però en aquells temps... 
Això, suposo, em permetia superar aquesta 
timidesa. Des de llavors he treballat sempre 
aquí, només algunes col·laboracions fora. 

• Així, tot de seguida veure el teu nom en 
l’Anuari, devia ser emocionant

El primer anuari complet va ser el del 1988. 
Al del 87 només vaig participar en la por-
tada i els mesos d’octubre a desembre. Jo 
només feia fotos i les arxivava. A casa, al 
laboratori revelava tot en blanc i negre. Tot 
programat, perquè quan sortia del revelador 
ja havia d’anar a fer altres fotos.

“La dona ha de tenir llocs 
de responsabilitat, com 
Déu mana, no només la 
floreta que fa maco, no 
siguem falsos”

• Com pots cobrir tot el que es fa a la ciu-
tat, que és molt?

Al principi em deien on s’havia d’anar. El 
dissabte aviat programàvem el cap de set-
mana. Amb el temps, vaig acabar fent el que 
comptava que s’havia de fer, no el que vull, 
sinó el que em sembla important, que s’ha 
de fer i que puc fer, perquè de vegades no ar-
ribo. Rebem avís d’activitats, les trobem en 
cartells, intento informar-me. No faig tot el 
que voldria fer, però tampoc puc estar totes 
les hores. Cal, per tant, fer una selecció.

• L’anuari no ho pot recollir tot?
La idea és que surti tothom representat, el 
dia a dia de la vida de Terrassa, tant de les 
grans institucions com d’associacions peti-
tes. Que tothom se senti representat, vegi 
que fa història, perquè tothom fa història, 
d’una manera o altra. Aquesta és la primera 
de les dues funcions de l’anuari. En el mo-
ment que publiques ja queda registrat el fet, 
i ja es pot consultar. S’han fet molts llibres 
amb això, ja t’ho dic jo, i exposicions... Tot-
hom acaba buscant per aquí, perquè moltes 
vegades les associacions mateixes no guar-
den la informació.

• I la segona funció?
És curar i ampliar l’arxiu, que en principi 
n’és de fotogràfic. Molta gent ha deixat les 
seves fotos, realitzades des de fa més de 100 
anys. Però amb els anys també es recullen 
tot de pamflets, octavetes, tríptics, convo-
catòries, moltes que envien les entitats, i és 
molt important perquè ajuda a documentar 
fotografies i situacions. Hi ha també la bi-
blioteca, força important sobretot el tema 

terrassenc o sobre persones terrassenques, 
també obert al públic.

• Et consideres, ara, més fotògrafa o arxi-
vera?

Jo sóc fotògrafa. Clar que amb els anys, aga-
fes bagatge d’altres coses, però mai em consi-
deraré historiadora ni arxivera ni res.

• Has viscut moments especials fent 
aquesta feina

He pogut veure molt, i molts canvis a la ciu-
tat, i des de perspectives que no ha vist ningú 
o molt poca gent, com per exemple la tune-
ladora per l’ampliació de la línia del tren.

• En aquest temps ha canviat molt la ma-
teixa eina de treball teva, com ho valores?

La fotografia ha canviat moltíssim, tècnica-
ment, per bé i per mal. Positiu, no haver de 
canviar de carret, especialment pel que fa a 
la sensibilitat. Fer fotos a la nit, i amb flaix 
en general, era complicat. Ara pots canviar 
d’espais i il·luminacions sense massa dificul-
tat. La part negativa és que els canvis l’han 
tret una mica de valor a la fotografia, moltes 
vegades els professionals estem menys con-
siderats. Afavoreix la competència deslleial, 
moltes vegades es perd l’equilibri en el qui 
ha de fer què, i tu respectes molt les normes 
mentre altes llavors fan la foto de qualsevol 
manera, això em molesta bastant.

• Has comentat el teu interès per la His-
tòria.

El meu passatemps, des de fa anys, és la ge-
nealogia, que em porta a més a la història 
que no pas l’arxiu. Quan busques avantpas-
sats et trasllades al seu temps. Em dedico 
des del 2000, i és un vici això. A mi em ve del 
trasllat de casa dels pares. Vaig trobar uns 
papers, testaments, fotos que no havia vist 
mai... i vaig començar a imaginar i preguntar 
als familiars. 

• Has descobert la nissaga familiar?
Ara sóc l’única que té contactes amb tota la 
família, directa i no directa, he fet tota una 
estructura. He buscat partides de naixement 
i casament a les parròquies i arxius. Tinc 
molts avantpassats de Terrassa i comarca. 
Però també he anat fent turisme de prop, 
visitant pobles per esbrinar més històries. 
Ara recerco a prop de Reus, i és com anar 
col·locant peces en un puzle, utilitzo un pro-
grama informàtic. De tant en tant, la família 
em demana si he descobert algun cosa nova.

• Així, sempre trobant i descobrint?
Bé, cansa una mica tants anuaris. En els di-
aris, potser queda més dissimulada la cosa, 
però tot plegat és molt cíclic, la història és 
cíclica. Cada mes saps el que toca, acaba 
sent tot igual, arriba un punt que dius: una 
altra vegada això? I clar, en un context de no 
tenir temps, d’horaris intensos, això crema 
molt. En el fotoperiodisme, per exemple, la 
mitjana de permanència en els treballs és 
de cinc anys.

• A l’inici comentaves la importància 
creixent de les dones en la vida pública 
en general...

Encara estem lluny de la igualtat que seria 
de justícia, que es consideri realment que 
tothom podem fer tot, i no que se’ns hagi 
de jutjar molt més per fer el mateix. Això 
ho veus cada dia: si una política s’equivoca 
o fa una ximpleria, de seguida la matxu-
quen de dalt a baix, però els polítics homes 
fan bajanades, que n’hi ha la tira, no se’ls 
maltracta d’aquesta manera. Són petites 
coses que dius: tracteu igual a l’home i la 
dona. Més en general, per exemple, les 
dones científiques o que han jugat papers 
importants en altres àmbits són molt des-
conegudes.

• El moviment feminista el veus més fort 
ara?

Segurament sí, però hi ha sigut sempre, 
recordo els primers anys del Casal de la 
Dona, la creació de la Casa Galèria, per 
exemple. Aquest any, a l’Anuari destacaran 
les manifestacions, perquè no n’havíem vist 
de tan grans del moviment feminista. Crec 
que la gent comença a tenir consciència 
d’això.

• Tanmateix, sembla que hi hagi una vio-
lència masclista creixent?

S’ha de fer quelcom, no només omplir-se 
la boca. Si una dona denuncia el seu home, 
ha de tenir una raó molt forta, si després 
retira la denúncia, vigileu! Això no vol dir 
que s’hagi penedit, sinó que, potser, no 
pot o prefereix no buscar-se més merders, 
calen mecanismes per estar al cas; per mi, 
això és el que falla. Però hi ha coses que han 
canviat i no hi ha marxa enrere. La dona ha 
de tenir llocs de responsabilitat, com Déu 
mana, no només la floreta que fa maco, no 
siguem falsos.

Una de les persones més conegudes de la ciutat, alhora que discreta, la 
terrassenca Montse Saludes Closa i la seva càmera fotogràfica, arreu amb 
la moto, en tota mena d’activitat, deixant constància gràfica del moment 
i les protagonistes. «Que tothom se senti representat, perquè tothom fa 
història», explica qui des del 1987 ha fet, en bona part, de sa vida una part 
clau de l’Arxiu Tobella. La passió per la Història, en definitiva, l’expressa amb 
aquesta feina a l’arxiu i la dedicació particular a la recerca genealògica.

 ▪ Montse Saludes, a la porta de l’Arxiu Tobella

“Tothom fa 
història, d’una 
manera o d’altra” 

Pep Valenzuela


