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>Veterans
>
activistes del barri al capdavant de l’AV, experiència i noves propostes

Can Boada del Pi, la cultura com a eix de treball
Pep Valenzuela

E

n Francisco Moreno, el
Toni Amate, el Veridiano
Prieto i l’Ignasi Gutiérrez
cavalquen de nou, s’imagina el
sotasignant en trobar-se amb el
nou i veterà equip actual de l’associació veïnal de Can Boada del Pi.
Al qual s’afegeix en aquesta ocasió
en Quim Medina, responsable de
Cultura de la junta. Hom parla
de dècades, i no poques, com diu
l’Amate: «podem remuntar-nos als
anys 60 si fos necessari», i pel que
fa a l’AV, la primera, el 1975, quan
les famílies arribades per estrenar
els llavors nous blocs d’habitatges
de l’avinguda Can Boada (a l’altra
part de la Riera) se sumaren a la
ja existent associació del conjunt
de Can Boada, amb centre al casc
antic i ampliant-se també als grups
que avui tenen com a referència la
plaça Lluís Companys.
Del retorn d’aquest equip fa 5
anys, quan «l’AV es moria després
d’anys de pràctica inactivitat», afegeix en Toni. «Alguns veïns, alguns
que havien estat abans, vam creure
que no podíem deixar morir l’entitat, que encara és més que necessària», explica. Són més de 60 anys
d’història, recorda, nascuda amb
els centres socials creats sota l’empara de l’Església. «Ens vam ajuntar i vam agafar tot el que encara hi
havia de l’anterior fase».

«És difícil renovar,
amb els joves és
complicat i amb els
migrants també,
però hem de fer
aquesta feina,
cal fer-la». Hi ha
senyals positius,
com que les dones
de la junta siguin
les més joves.
Es van presentar al barri, van elaborar i repartir fulletons, van parlar amb tothom, persones i entitats
(Drac i Bruixa, Somnis de barri,
club de petanca, de futbol, col·legis
i instituts). I van elaborar un pla de
treball tot marcant «objectius generals de millora del barri i després
els del dia a dia», resum el portaveu Toni Amate.
En els generals, tenien davant la
riera del Palau, «que estava en una
situació de degradació total», informa en Moreno, amb marges i
talussos caiguts: «era perillós, estava com quan va ser feta als 60, quasi sense cap intervenció, amb zones
de llera que eren bosc, un perill
molt gran en cas de riuada». I amb
els talussos caiguts, perill creixent
per a la circulació. Això, asseguren,
ha avançat prou, «però només per
la pressió social».
Volien també una millor i més
directa connexió del barri amb
Poble Nou; voreres i il·luminació
en el camí per anar al col·legi Ma-

rià Galí; i millora en general de la
zona del camp de futbol. Així com
la restauració del pont de Can
Gonteres.
Segurament, la denúncia que va
tenir més ressò públic fou la de
l’estat de la Masia Marcet, obra de
l’arquitecte modernista terrassenc
Muncunill. «Catalogada i protegida, en teoria», comenta el veterà
Veridiano, «estava totalment en
ruïnes, amb goteres, cap protecció
ni cura, un perill també pels xavals
que s’hi ficaven, i perill de caiguda
de sostres i parets».

Amb l’activitat
cultural volen
recuperar i
impulsar la
convivència entre el
veïnatge, un treball
que havia estat
molt important
L’Ajuntament va intervenir, es va
parlar amb l’empresa propietària,
Solvia (Banc Sabadell), però, comenten, sembla que hauria estat
venuda a un fons voltor d’inversions, Cerberus. L’actual regidor
Carles Caballero ha visitat l’espai i
els ha assegurat que haurien posat
sancions de 3.000 euros a l’empresa, i que continuaran pressionant i sancionant fins que se solucioni el problema.
En Toni recorda que «en Ballart
va prometre que si guanyava eleccions, es «deixaria la pell», més o
menys així, per rehabilitar la masia
pel barri i la ciutat; i ara fa poc va
reiterar el compromís. Nosaltres
sempre li ho recordem, perquè no
s’oblidi».
A banda l’urbanisme, volen promoure molt la cultura. «Cal promoure als barris formes de cultura
i relació», explica en Joaquim Medina, responsable de l’àrea. Van
crear la proposta Artistes del Barri,
oferint la possibilitat d’actuar a gent
del barri amb diferents inquietuds
artístiques, principalment per la
música.
De les actuacions, fan publicitat
arreu. N’han fet 8 fins ara i ja tenen
preparada la 9a edició per principis
d’abril, amb l’històric grup Zambra
de pop-rock, nascut el 1974. S’ha
pogut escoltar rock, havaneres,
flamenc i també poesia, informa
en Medina. Amb aquesta activitat
cultural volen també «recuperar
i impulsar la convivència entre el
veïnatge, «emfasitza l’Amate», «i
recuperar un treball que s’havia fet;
recordo l’activitat cultural al barracó i el moviment juvenil de llavors».
La despesa de l’organització la
cobreixen amb suport d’alguns
comerços, bars i negocis propers,
que permeten cobrir despeses de
la publicitat, la gravació i edició del
vídeo de l’actuació, que es publica al
perfil de Facebook i Youtube, així
com oferir fins i tot un aperitiu a les
persones assistents. El grup es queda amb el que es treu de la taquilla
inversa, una aportació voluntària.
Han organitzat també xerrades

▪▪ Ignasi, Francisco, Joaquim, Veridiano i Toni, membres de la junta de l’associació veïnal

sobre les pensions i les residències
públiques per a gent gran, destaca
en Moreno, «i farem més sobre el
conjunt de problemes que ens preocupen, especialment en aquests
temps que vivim de conseqüències
de les retallades i futur incert en
molts sentits».
Als citats membres de la junta
s’hi sumen l’Alfonso Morales, la
Contxi Farré, la Loli Córdova i
en Joan Vila, conegut portaveu de
l’entitat Prou Barreres i, al mateix
temps, vicepresident de la Federació d’Associacions Veïnals de

Terrassa (FAVT). Participen en
la Comissió de Rieres i a l’Espai
Drets.
Amb 107 persones sòcies en un
barri d’uns 700 habitatges, consideren que l’AV té una bona representativitat. La resposta a la represa
de l’activitat ha estat molt positiva.
En el primer any es van recuperar
30 sòcies, i a l’ambient es nota: «la
gent al carrer ens comenta, demana i exigeix coses pendents, la
campanya va tenir efecte, a més és
un barri petit i ja ens coneixem de
molts anys», considera l’Amate.

PV

Això, però, no els lleva la preocupació davant el fet que la majoria de sòcies són persones grans.
«És difícil renovar», confessa
l’Amate, «amb els joves és complicat i amb els migrants també,
però hem de fer aquesta feina, cal
fer-la». Hi ha senyals positius,
com que les dones de la junta siguin les més joves, amb poc més
de 40 anys, i la bona relació amb
diables i bruixes, que organitzen
la festa major, i esportistes, «però
encara els veiem una mica tancats
en el seu món».

Associacionisme veïnal des dels anys 60
P.V.

Molta història entorn de la taula del casal cívic
de Can Boada, on Malarrassa conversa amb els
membres de la junta de l’AV de Can Boada del Pi.
Els centres socials «promoguts per sectors progres
de l’Església, la joventut catòlica, gent que venia de
fora», recorda l’Amate, van ser l’origen de moltes
AV i centres juvenils als barris.
A Can Boada hi havia una associació veïnal. Diferents circumstàncies van fer que es produís la
divisió. En van resultar tres: la de Can Boada Cas
Antic, del Pi, i grups Gibraltar i plaça Lluís Companys. Això, quan encara la lluita pels equipaments
i serveis, dels quals els barris estaven totalment
mancats, era tot una amb la lluita per la democràcia i contra la dictadura franquista. «Tothom era
d’esquerres llavors, almenys jo no recordo gent de
dretes», declara el portaveu de l’associació, mentre
entre tots van recordant moments i lluites que han
fet el creixement i història del barri. Una història
que de vegades sembla llunyaníssima, un altre món,
però que és molt recent i propera. Algunes coses,
tanmateix, no han canviat. El barri és el que és gràcies a les lluites populars, «sense pressió constant
l’Ajuntament no fa les coses», sentencia en Moreno.
«El canvi no ha estat només dels moviments»,
planteja l’Ignasi Gutiérrez, actual secretari, «la desmobilització que vivim afecta també els partits, sindicats i altres entitats». L’Amate afegeix: «Hem estat
uns anys com de vacances, ara em sorprenc que a les
reunions tothom té el cap blanc, no es veu renovació
de joves, sí algunes dones, per sort; i això passa en
tots els llocs».
En Veridiano, mentrestant, creu que «el mal va
començar quan vam pensar que amb la democràcia la lluita s’havia d’acabar». Una perspectiva que
aprofundeix l’Amate en plantejar que «la televisió

i el cotxe particular per sortir són símbol i l’expressió d’una nova manera de viure que ens va fer més
individualistes, que és una de les marques de l’actual societat», tot matisant que, de totes maneres,
«tampoc no hem de ser fantasiosos, i pensar que
en aquella època tothom estava implicat, érem una
minoria també nosaltres».
L’Ignasi és de l’opinió que «la lluita contra la dictadura unia, malgrat totes les diferències». Després,
més en general «ningú de nosaltres volia que els
nostres fills passessin pel que havíem passat nosaltres; no sé si és bo o dolent, però sí que la vida ha
canviat molt. Però jo crec que, igualment, tot s’aconsegueix al carrer, abans i ara. Clar que, com tot indica, potser ara els camins són diferents».
En tot cas, no es veuen senyals de relleu ni canvi a
les associacions veïnals, «malgrat que el lògic seria
que la gent jove nodrís el moviment, els joves d’ara
també hi viuen als barris, i de fet n’hi ha que fan
activitats, com esplais i grups de cultura popular,
però és com si faltés una connexió generacional»,
reflexiona l’Amate.
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La pobresa energètica i l’emergència
habitacional tenen nom de dona
Casal de la Dona, Dones d’Aigua, Dones Espai Drets – Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana,
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

A

tres dies del 8 de març, en
un habitatge propietat del
BBVA, una família feia
front a una ordre de desnonament.
La notícia, lamentablement,
no és cap novetat. A Terrassa hi
ha cada dia desnonaments, per
més que això no es reflecteixi als
mitjans de comunicació, i moltes
persones ho ignorin. Si hi ha alguna cosa remarcable en aquesta
ordre de desnonament que la faci
una mica més singular és que en
aquesta llar hi viuen tres dones.
Desgraciadament, no és un fet
aïllat, ja que llars monoparentals
encapçalades per una dona, amb
ordres de desnonament per no
poder pagar el lloguer o l’hipoteca,
o per estar ocupant un habitatge
d’un gran tenidor, n’hi ha hagut
moltes amb anterioritat a aquesta.
Si ens atenim a alguns estudis
i informes, més concretament al
que va elaborar la Taula del Tercer
Sector sota el títol Monoparentalitat femenina i pobresa. Gènere,
soledat i conciliació, l’arrel del problema (oct.2018), el 80% de les
llars monoparentals a Catalunya
estan encapçalades per una dona
(persona adulta amb dues o tres
criatures), i el 35% d’aquestes estan en situació de pobresa. A Espanya aquest risc augmenta fins a
més del 50%. És el que s’anomena
feminització de la pobresa.
Les principals dificultats socioeconòmiques amb les quals han
de bregar aquestes dones tenen a
veure amb l’accés a l’habitatge i al
treball.
Una de cada dues famílies monoparentals té problemes relacionats amb desnonaments, impagaments o deutes hipotecaris. A
més, el 50% de les dones a càrrec
d’una família monoparental estan
desocupades o treballen en l’economia submergida.
Aquest fet provoca que el 20%
d’aquestes dones hagin tingut
o tinguin un problema de salut
mental, ja sigui depressió, estrès
o ansietat, tal com indica l’estudi
esmentat.
A Terrassa, lamentablement, no
disposem de dades suficients per

avaluar la gravetat d’aquesta realitat social, però podríem afirmar
que no deu variar gaire de la resta del país. Sabem, això sí, que els
col·lectius socials que treballen pel
dret a l’habitatge i als subministraments bàsics a la nostra ciutat són
col·lectius molt feminitzats i amb
un paper molt destacat de les dones que en formen part, com és la
PAH, el Colectivo Sin Vivienda o
Justícia Energètica.
Haver d’escollir entre pagar la
hipoteca, el lloguer, les factures
de serveis o alimentar la família
és un dels principals mals de cap
d’aquestes dones i una perversitat
que atempta contra el dret més
elemental: disposar d’una vida
digna i d’una millora contínua
de les condicions d’existència. La
majoria d’aquestes dones declaren
tenir un sentiment d’aïllament i
d’exclusió, i se senten culpabilitzades per una societat on la pobresa
és estigmatitzada.
Davant aquestes conclusions,
aquest treball planteja que es fa
imprescindible dotar-nos de polítiques públiques d’habitatge i
de justícia energètica que parteixin d’una “perspectiva integral de
gènere i que, a més a més, vagin
acompanyades d’un canvi profund en la concepció de l’habitat-

ge i els subministraments, entesos
aquests com a drets humans fonamentals per a assolir unes condicions de vida dignes. Ja que no es
tracta de béns de consum sotmesos a l’especulació i al mercat. La
llum, el gas i l’aigua són elements
imprescindibles per a les tasques
de cura i per al sosteniment de la
vida i hem de posar-les al centre
de tot. Cal protegir-ne i garantir
el seu accés perquè d’aquests elements depèn el benestar de totes
les persones, sense cap mena de
distinció”.
A Terrassa, tenim casos documentats on hi ha famílies, algunes monoparentals amb dones al
capdavant, que han demanat la
instal·lació d’un comptador d’aigua provisional, tal com recull la
instrucció aprovada pel Ple l’any
2016, Instrucció de Servei d’Instal·lació provisional de comptadors d’aigua per a persones o
unitats familiars en risc d’exclusió
residencial, i que els hi ha estat denegada amb diferents arguments.
El més recurrent és no disposar
del permís de la propietat que, en
tots els casos, es tracta d’un gran
tenidor, quan això no ho contempla la pròpia Instrucció. Aquesta
negativa obliga les famílies a haver
d’accedir a l’aigua de forma irregu-

lar amb tota la càrrega culpabilitzadora que arrossega aquest fet i
els possibles conflictes de convivència amb la comunitat de veïnes.
Pensem que l’administració local
ha de ser proactiva i no defugir
més de la seva responsabilitat envers aquests casos i d’altres relacionats amb el que exposem i ha
d’afrontar aquestes realitats des
del principi de la subsidiarietat i
la transparència, per poder ser garant dels drets humans i socials a
la nostra ciutat.
El Casal de la Dona, juntament
amb Dones d’Aigua, Dones d’Espai Drets - Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana, no volem deixar passar aquest 8 de març sense
mostrar tota la nostra sororitat
amb la Mari Carmen, amenaçada de desnonament pel BBVA, i
amb tantes altres dones que han
hagut de patir i pateixen el trauma
físic, psicològic i social que suposa
haver d’afrontar-se a un desnonament i a la manca d’accés als subministraments energètics.
Ser dona implica ser més vulnerable davant la pobresa i l’exclusió
social.
I més quan estàs sola al capdavant d’una llar, tens problemes
amb l’habitatge i la feina, i no disposes d’una xarxa de suport.

En suport de l’escola pública, no al tancament de línies
El fantasma de les retallades i el tancament de línies escolars s’ha passejat de nou aquest mes
de febrer per Terrassa. La reacció d’AMPAs ha estat immediata i el moviment, que ha forçat
el Govern local a prendre posició favorable a les famílies, ha aconseguit també que el Departament reconsiderés la decisió i, com a mínim, ha quedat ajornada. La Federació d’Associacions
Veïnals s’ha posicionat amb les AMPAs i comunitat escolar. Segueix el comunicat de l’entitat:
Junta Favt

Parlar de l’escola pública a Terrassa és parlar d’una constant lluita en el temps per aconseguir baixar ràtios d’alumnes per classe, mantenir línies enlloc de tancar-les, millorar les
zonificacions i reduir la segregació.
Recentment, ens hem llevat amb la notícia per part de la Generalitat de Catalunya de
voler tancar una línia de P3 a les escoles França i Abat Marcet. Aquesta primera intenció
va ser ràpidament replicada amb força i al llarg de dies de protestes per la Comunitat educativa de Terrassa, així com per les AMPA d’aquests dos col·legis. Aquest fet va ser vital,
anar amb una veu a defensar la mateixa idea, per aconseguir que l’Ajuntament acabés
recolzant el no tancament i fes pressió al Departament d’Educació de la Generalitat.
Des de la federació sempre hem estat al costat de la comunitat educativa recolzant l’escola pública i així continuarà sent en el futur. Potser caldria fer una reflexió de perquè les
retallades s’encaminen la majoria de vegades cap al mateix cantó, a tot allò públic i gratuït.
Potser també podríem demanar cert grau de coresponsabilitat a d’altres sectors? És una
bona pregunta per a qui vulgui entomar-la, tenint present que recolzar l’escola pública a
Terrassa, és prioritari.

Endavant amb
‘Feministes
Terrassa’
Dolores Lledó, Presidenta Favt

Un any més, encarem el 8
de març a la nostra ciutat,
Terrassa, com un any de reivindicacions i lluites envers les
dones i el seu paper tant en la
vida laboral com en la social i
la privada. Malauradament,
vam començar l’any amb un
altre feminicidi, ens va tocar
a prop, i ens va tocar a totes.
Com una gota, aquesta xacra
envers les dones, envers nosaltres, continua omplint pàgines
de premsa.
Tornem a dir prou. Continuem dient prou. Seguim i
seguirem reivindicant l’estatus
que ens mereixem en tots els
aspectes de la vida diària.
Fruit d’aquestes reivindicacions que, any rere any, es queden altament insatisfetes, neix
un nou grup de dones, FEMINISTES, en majúscules, com
a etiqueta identificativa; dones
amb sensibilitats diverses de la
ciutat, dones d’esquerres disposades a treballar per la igualtat i què volen portar endavant
aquesta plataforma, anomenada Feministes Terrassa; hi ha
lloc per a totes dins d’aquest
espai, un espai inclusiu i com
ja he dit abans, divers, perquè
quan es vol sumar, totes anem
a una.
La realitat que ens toca viure (bretxa salarial, violència
domèstica, feminicidis…) ens
empeny a lluitar amb més força encara per a exigir tot allò
que ens pertoca. Com a dona
i Presidenta d’una federació
d’associacions veïnals, dono el
meu suport a aquesta plataforma feminista sense dubtar,
esperant què cada gra de sorra
afegit a aquest moviment faci
de la nostra estimada Terrassa
una ciutat més forta, diversa i
(més encara) feminista.

Posar en marxa
les taules
municipals
«Donada la importància de
les Taules Municipals per a
la participació veïnal i ciutadana i que són un mitjà on es
tracten temes per la millora de
tots els aspectes socio-mediambientals de la ciutat, i on es
prenen decisions vitals pel seu
bon funcionament», afirma la
FAVT en relació a les taules
municipals sectorials, en un
comunicat fer públic l’última
setmana de febrer, «creiem
que ha passat temps suficient,
des que es va formar el nou
consistori fins a la data actual,
perquè s’hagin format les noves Taules».
En el comunicat es destaca
el paper «tan important» que
han tingut algunes d’aquestes,
com és el cas de la de residus i
la de les rieres, totes dues també pendents de constitució. I
es reclama al Consistori «una
prompta solució a la nostra
petició», tot tenint en compte que la «legitimitat» de la
FAVT .
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>Un
> any després de la seva creació, algunes
queixes per què encara no hi ha la figura d’un
coordinador ni un espai físic de trobada.

Observatori de l’Aigua,
model de cogovernança
ciutadana d’un servei públic
Es compleix el primer any de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), un ens
nascut arran de la municipalització del servei, la qual es va fer possible gràcies a la
pressió des del carrer. Es tracta d’un nou model de governança d’un servei públic, a
través de la participació ciutadana, la fiscalització i la transparència. El president i
vicepresidenta de l’OAT ens expliquen com ha estat el primer any de funcionament,
així com les ombres i reptes: cal una major implicació per part de l’Ajuntament, un
espai de coordinació entre el consistori, l’empresa pública i el mateix Observatori i,
sobretot, disposar per fi de la figura que ha d’exercir com a coordinador del projecte.

Miquel Gordillo

C

onstituït el febrer de 2019,
després de ser aprovat pel
Ple municipal el juliol de
2018, l’OAT va suposar una gran
novetat pel que fa a la implicació de la ciutadania en un model
de gestió pública. Organitzativament, l’OAT està format pel
Plenari municipal, una comissió
permanent, de caràcter executiu, i
sis grups de treball que estan desenvolupant bona part del gruix de
la feina.
En una entrevista amb Malarrassa, Juan Martínez i Bea Escribano,
president i vicepresidenta respectivament, ens recorden que en concretar-se el procés de recuperació
del servei, la Taula de l’Aigua es va
desdoblar en un nou format. Ara
està composta per la Taula d’Educació, que ja estava en marxa abans
de l’OAT, i que treballa la part educativa adreçada a les escoles; també
hi ha la Taula d’Entitats, i la Taula
de Recerca, una xarxa de grups de
recerca de persones vinculades al
món acadèmic. Aquests tres nuclis,
vinculats a l’Observatori, «són autònoms i molt importants com a
motors externs que donen impuls
a la tasca de l’OAT», admet la Bea.
La comissió permanent està formada per la presidència, vicepresidència, secretaria i coordinació,
tres representants del ple municipal, i un de cada grup de treball. A
més del seu càrrec, el Juan i la Bea
representen dos grups, respectivament: el del Dret Humà de l’aigua,
i el que mira la qualitat i sabor del
líquid element, la qual cosa denota
l’alt nivell d’implicació que tots dos
estan realitzant.
Pel que fa a la qualitat de l’aigua
de Terrassa, asseguren que es tracta «d’un aliment segur, compleix
tots els estàndards». Explica la Bea
que «només el 8% de la població
està bevent aigua de l’aixeta», per
això pretenen fer una campanya,
amb ajut d’estudiants d’un màster
de Sostenibilitat, «per desmitificar
la propaganda que l’aigua envasada és millor». «Cal que la gent begui i gaudeixi de l’aigua de l’aixeta,
que és gratuïta», apunta. Sí que reconeixen la seva duresa i salinitat.
Per això, volen veure «com s’ha de
fer un tractament d’entrada, sense
haver de fer instal·lacions a casa».
En el vessant de l’aigua com a
dret humà, el Juan cita que «hi ha
unes normatives pels comptadors

d’aigua que no s’estan aplicant».
Per això, l’OAT compta amb una
comissió que vetlla per complir
aquestes normatives. A la vegada,
recorda que «mai es pot tallar l’aigua per no tenir recursos».
Mencionen també el grup de
Control Social, que té una «tasca
fonamental de fiscalització i de
demanar comptes», afirma el Juan.
Un altre grup es fixa en la transparència i la definició d’indicadors.
El grup de petjada hídrica, té a
veure «amb tot el cicle de l’aigua, el
seu reaprofitament, temes de canvi
climàtic, i com adaptar la ciutat a
un ús òptim de l’aigua». Per últim,
n’hi ha un altre que busca finançament en l’àmbit europeu, que
vagi més enllà de l’administració.
En tot cas, destaquen com a prioritari que «hi ha d’haver coordinació i permeabilitat entre tots ells
grups», apunta la Bea: «a l’OAT
hi ha l’Ajuntament, universitat,
entitats socials, i cal que totes les
inèrcies vagin en la mateixa direcció dins el mateix projecte».
També descriuen que s’estan fent
treballs de recerca amb estudiants
de batxillerat, amb el màster de
Sostenibilitat de la UPC, estudiantes del màster del Cicle de l’Aigua de la UB, etc. «Tota una xarxa
que ha de tenir recursos per assolir
amb èxit aquesta col·laboració público-pública».
Un nou model de coproducció
de política pública
El model trenca el funcionament
típic de les administracions, en
aquest cas l’Ajuntament, en què
aquest «fa unes propostes segons
el seu criteri, la ciutadania s’ho
escolta, ho valida i s’aplica». En
canvi, el president aposta per una
«coproducció de política pública»
a través de l’Observatori. «I això
s’ha d’aprendre a fer, tant l’administració com el mateix OAT»,
apunta Martínez. Una altra cosa
és tot el procés d’ubicació de
l’OAT dins l’administració, i com
va construint ponts d’interacció
amb les diferents àrees per participar en el procés de la presa de
decisions.
«Això no és immediat, ha de
canviar la cultura política», reconeix el Juan. Per això, reivindiquen
també que la cogovernança s’ha de
concretar en algun espai conjunt
entre l’empresa Taigua, els serveis
tècnics i l’OAT. «Aquí tenim una
feblesa», diu la Bea, ja que «aquest

▪▪ Juan Martínez i Bea Escribano, president i vicepresidenta de l’Observatori de l’Aigua.

espai triangular és fonamental, i
ha de ser al màxim nivell, no amb
tècnics que estan per sota d’altres i
que no tenen capacitat decisòria».
Per això, assenyalen que durant
l’any s’ha fet molta feina però poc
valorada: «tenim la percepció que
a Terrassa hi ha l’oportunitat,
s’ha declarat per part del govern
el compromís en el projecte, però
això s’ha de concretar en accions.
Si no, es genera molt de desgast»,
es queixa el Juan. No dubten en
afirmar que «ens estem desgastant
per la manca de coordinació, des
de la presidència s’està assumint
molta feina per una figura que
s’està endarrerint»; la Bea destaca,
de fet, que fins al moment «tota la
feina és totalment voluntària».
Un coordinador que ha de ser
independent
La manca d’un coordinador és
sense dubte la principal crítica:
«per a nosaltres era essencial ja
abans de crear-se l’OAT, de fet les
bases per al concurs - de la plaça de
coordinació - van ser aprovades a la

primera reunió». I lamenten que el
fet de no haver tingut aquest coordinador, suposa «una crema per a
la gent implicada en tot el treball de
l’OAT; és una manca de consideració i de respecte al projecte», declara en Juan. «Segurament entrarà
una persona que ja està dintre»,
reconeix la Bea.
President i vicepresidenta informen que just acaba de sortir a
concurs aquesta plaça de tècnic.
La convocatòria descriu que estarà adscrit al departament de Medi
Ambient, i que els programes que
portarà són l’OAT, i també tasques
vinculades a la Taula de Rieres. La
plaça s’adreça a personal laboral
de l’Ajuntament. Per la seva part,
Juan i Bea consideren necessari que
aquesta figura tingui «un perfil tècnic i a la vegada amb capacitat de
lideratge polític, i que es respecti la
independència del projecte». Malgrat tot, consideren un bon pas que
per fi es materialitzi aquesta figura,
i esperen que la persona escollida
sigui sensible i poc a poc es faci seu
el projecte.
Un altre punt on són molt crítics,
és el fet de no tenir un lloc de trobada per a l’OAT: «se’ns fa molt
difícil d’entendre que un any després no tinguem un espai físic», denuncia Martínez. Remarquen que
«hi ha complicitat amb el projecte
quan s’ha parlat amb tècnics d’alt
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nivell», igual que quan han parlat
amb l’Alcalde Ballart i les regidores
Melgares i Caballero. Tot i això,
insisteixen, «sembla que no ens
valorin prou i ho necessitem. En
aquests aspectes clau anem molt
a poc a poc», lamenta la Bea. Per
això, el president afirma que aquestes mancances estan suposant un
fort desgast, i afegeix, en referència
a aquests polítics: «aquest és un
projecte referent a Europa pel que
fa a la democràcia de l’aigua, però
no és suficient en creure-ho, s’ha
d’actuar».
A banda d’aquestes mancances,
reconeixen que l’OAT compta
amb el suport en tasques de secretaria per part d’una persona, a la vegada vinculada a l’empresa Taigua,
però «acotada a fer convocatòries
i a aixecar acta de les reunions de
la comissió permanent», puntualitza el Juan. També reconeixen una
«dinàmica d’enteniment amb càrrecs de Taigua, sobre la que podem
construir complicitat». Per això, la
valoració general que fan d’aquest
any, en paraules del Juan, «és que
tenim un espai d’oportunitat i estem construint un projecte que és
innovador, i malgrat aquests problemes més o menys greus, no tinc
la percepció que el projecte no vagi
enlloc, que també podria ser», i cita
l’exemple de l’Observatori a Montpellier, «que es va tancar».

Cinefòrum sobre Justícia Social i el Dret Humà de l’aigua amb
alumnat de l’Institut Montserrat Roig i el Can Jofresa

▪▪ Joan Tamayo (Espai Drets)
i Sònia Giménez (Dones
d’Aigua), amb alumnat del
Montserrat Roig
i el Can Jofresa.
IMATGE
CEDIDA

E

l passat 20 de febrer, davant alumnat de
l’Ins Montserrat Roig i el Can Jofresa, en el
Dia de la Justícia Social, es va fer un acte per
posar de relleu el dret humà que és l’accés a l’aigua. Amb la participació de Joan Tamayo, d’Espai
Drets, i de Sònia Giménez, del col·lectiu Dones
d’Aigua, es va veure el film ‘También la lluvia’,
d’Iciar Bollaín, i es va fer un repàs a lluites socials
que s’han donat a llocs com Cochabamba (Bolívia), com descriu el film, a Cajamarca, les mines

d’or a Perú i altres lluites ecofeministes. Seguidament, es va exposar el procés de municipalització
a Terrassa, que promogué la Taula de l’Aigua i que
continua ara a través de l’Observatori (OAT), on
participen diferents actors socials entre els quals
hi és també Dones d’Aigua. El seu objectiu, promoure la «nova cultura de l’aigua» i que a Terrassa «la gestió participativa i consensuada sigui un
èxit i exemple de transformació democràtica», en
paraules de Sònia Giménez.
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>La
> Campanya contra el Quart Cinturó denuncia la maniobra del Departament

Més transport públic i menys vendre fum
La Campanya Contra el Quart Cinturó considera que el Pla
Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV ) no resol els reptes
reals de mobilitat del Vallès, i que es tracta sobretot d’una
estratègia de maquillatge. En un comunicat fet públic el
passat 28 de febrer (que podeu llegir íntegre a continuació)
denuncia que el pla “no afronta amb ambició els reptes
ambientals i econòmics de la mobilitat en el territori
vallesà i manté encara una proposta de Quart Cinturó
maquillada”, tot anunciant una “campanya comunicativa”.

L

’aprovació inicial del Pla Específic de Mobilitat del Vallès ha confirmat els temors
que la Campanya Contra el Quart
Cinturó (CCQC) ha vingut alertant des de fa temps. El Pla presentat per part del Departament de
Territori i Sostenibilitat no és creïble, no hi ha capacitat de ser executat ni té capacitat d’aconseguir els
objectius que es persegueixen. No
presenta cap mesura clau, cap decisió valenta, que permeti aconseguir
els canvis necessaris en la mobilitat
al Vallès, sobretot en el context de
la lluita efectiva contra l’emergència
climàtica.
El Pla fia la materialització de ¾
parts de les inversions necessàries
al Ministerio de Fomento, que ni
ha participat en la seva redacció i ni
es caracteritza pel compliment del
calendari de les inversions previstes
els darrers decennis, a banda que
algunes de les actuacions no són de
competència estatal. De fet, prop
del 90% de les actuacions vincula-

des al transport públic ja formaven
part de diversos Plans que haurien
d’estar completament executats a
dia d’avui. Com a exemple, els diversos intercanviadors ferroviaris
previstos des de fa ja vint anys, al
Pla Director d’inversions 20012010. Compromisos i propostes
de millora ferroviària que, ni per
reiterades, esdevenen ja creïbles.
Un altre dels elements fràgils
del PEMV és que no disposa
d’un calendari propi ni d’una priorització de les actuacions que en
pugui garantir la seva materialització. La CCQC considera que
el Pla no afronta amb ambició els
reptes ambientals i econòmics de
la mobilitat en el territori vallesà
i manté encara una proposta de
Quart Cinturó maquillada. En
aquest context, el transport públic
continua estant en desavantatge.
Sembla, doncs, que estem de nou
davant d’una oportunitat perduda.
La CCQC segueix apostant per
prioritzar els serveis de transport

▪▪ Obres en el tram de la B-40 a Viladecavalls

públic i la gestió de les xarxes existents, completant amb inversions
puntuals per a la seva millora. La
saturació ferroviària actual necessita d’actuacions urgents que evitin
un estancament o una regressió en
el seu ús.

panyada per l’encàrrec de l’”Estudi
d’oportunitat i avaluació per la millora del disseny i traçat de la B-40”.
De fet, l’encàrrec destinava el 38%
del cost a l’encaix territorial del traçat d’aquesta via i havia d’incloure
l’anàlisi de la seva rendibilitat. Tot i
que el termini de redacció no havia
El Quart Cinturó en el marc
de superar els 9 mesos i ja n’han
del PEMV
passat 40, no s’han donat a conèiAmb les mancances exposades, la xer encara aquests treballs ni tenim
CCQC considera que el PEMV constància del seu acabament.
vol servir d’excusa per seguir avan“El Pla no afronta
çant amb el Quart Cinturó. Tal
com es va recordar a la sessió de
amb ambició els
presentació del PEMV a Castellar del Vallès, la contractació dels
reptes ambientals
treballs del PEMV anava acom-

25 anys per un Vallès sense el Quart Cinturó!

D

es de fa 25 anys moltes
persones i entitats lluiten contra un projecte
d’autovia entre Vilafranca del Penedès i Sant Celoni, que passaria
per Abrera, Viladecavalls, Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Caldes
de Montbui, Santa Eulàlia de
Ronçana, Canovelles, Granollers,
Les Franqueses, Cardedeu, Sant
Anotni de Vilamajor i Llinars del
Vallès.
En aquests anys la Campanya
Contra el Quart Cinturó ha presentat arguments que haurien de permetre avançar en la definició d’un nou model de mobilitat i
d’un model territorial que faci possible la coexistència dels espais naturals, agrícoles i urbans del
Vallès. Perquè, en definitiva, tot forma part del mateix territori i són els espais naturals els que donen
qualitat a les ciutats i els pobles.
Les comarques del Baix Llobregat, el Penedès i
el Vallès han patit les conseqüències d’un planejament territorial amb visió barcelonina, que ha provocat que es menystingués el fort impacte i la gran
pèrdua de qualitat que suposaria la construcció del
Quart Cinturó.
Aquestes comarques mantenen, encara avui,
un notable patrimoni cultural i natural que és el
principal llegat per a les generacions futures. Qualsevol actuació ha de tenir en compte els impactes
induïts futurs que potencia. La transformació que
comportaria el Quart Cinturó degradaria irreversiblement i faria totalment insostenibles unes comarques que encara conserven uns valors ecològics
i paisatgístics molt importants.
El Quart Cinturó de Barcelona o Autovia Orbital és un projecte d’autopista que travessaria la part

nord de les comarques del Baix
Llobregat, el Vallès Occidental, el
Vallès Oriental i el Penedès. El seu
recorregut aniria paral·lel a l’actual
autopista A-7 a través dels espais
agrícoles i forestals propers als
parcs naturals de Sant Llorenç del
Munt-Serra de l’Obac, del Montseny i del Montnegre-Corredor.
El moviment de rebuig que ha
despertat aquest projecte es va
iniciar l’any 1991 a Sabadell i en
aquest moment la Campanya
contra el Quart Cinturó agrupa
279 entitats veïnals, ecologistes, excursionistes,
estudiantils, socials, etc. entre les quals es troba
l’ADENC.
Propostes
Defensem:
1. La conservació dels espais agrícoles i naturals, mantenint-ne la connectivitat tot formant una
xarxa.
2. El Parc Agrícola del Vallès.
3. Sistemes urbans compactes i complexos, amb
un ús racional del sòl i del transport privat.
4. Una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic i la reducció dels gasos amb efecte hivernacle.
5. La millora de la xarxa secundària de carreteres.
6. El rigor en la planificació territorial.
Denunciem que:
1. El Quart Cinturó es planteja com a solució
a la congestió i, en canvi, només contribuiria a empitjorar-la.
2. L’objectiu real del Quart Cinturó és fer possible la urbanització del territori, en zones encara avui
resistents a l’especulació.

i econòmics de
la mobilitat en el
territori vallesà”
Tot i no disposar d’aquests treballs, el Pla proposa un nou tram
viari sota el nom de “Ronda nord
dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell”, una proposta viària
que dóna continuïtat a la B-40, el
Quart Cinturó, de titularitat estatal, sense entrar ni tan sols a considerar les incoherències respecte a la
seva titularitat. La formulació del
PEMV no hauria de ser una excusa per vestir i bastir el Quart Cinturó de manera capciosa. Aquesta

aposta comporta, a més, el risc que
la connexió entre la carretera de
Castellar i la Ronda Oest de Sabadell no s’executi mai.
En aquest context, tal com recollien els mitjans de comunicació,
el Ministerio ha animat les administracions a presentar al·legacions
a l’Estudi Informatiu del Quart
Cinturó, clar símptoma de la manca de coordinació de l’administració autonòmica i l’estatal que ha
caracteritzat des de sempre la tramitació del Quart Cinturó.
Des de la Campanya ja s’ha fet
una ronda de contactes amb les
forces polítiques del Parlament els
darrers mesos per donar a conèixer la proposta de la Campanya
amb relació al PEMV. Les pròximes setmanes seguiran aquests
contactes per tal de reivindicar un
compromís amb les inversions ferroviàries i de vies ciclables, així com
de forma urgent un major esforç
en els serveis de transport públic
i la gestió de la xarxa viària. En
aquest sentit la CCQC presentarà
al·legacions al Pla i durà a terme
una campanya comunicativa per
difondre les deficiències i els motius d’oposició al PEMV, així com
les propostes de mobilitat que defensa.
El Vallès, 28 de febrer de 2020
Campanya Contra el Quart Cinturó
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Pel dret al reconeixement a l’assistència personal
La Síndica Municipal de Greuges presenta el Manifest per al Servei d’Assistent Personal a Terrassa, que té com a objectiu
proporcionar un suport humà adreçat a persones amb discapacitat, perquè puguin decidir en tot moment, i tinguin el control sobre
què fer, de quina manera i en quin moment, fent possible la seva vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.
MANIFEST

L’Assistència Personal és el servei que proporciona el suport necessari a una persona amb discapacitat per tal que aquesta pugui dur a
terme el seu projecte de vida amb la màxima autonomia i autodeterminació. Garanteix a la persona l’exercici dels seus drets i una major
igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania.
L’autodeterminació és l’habilitat de la persona per definir i aconseguir els seus propis objectius. La persona determina les seves ftes i
les activitats en les que precisa suport. Així doncs, la funció de l’Assistent Personal és proporcionar el suport necessari perquè la persona amb discapacitat pugui dur a terme les activitats que conformen
el seu projecte vital.
Apostem per l’autonomia i la dignitat de totes les persones, per tal
que puguin exercir el dret a decidir el com i on volen viure la seva
vida.
Apostem pel model social de la discapacitat i per la flosofa de vida
independent, on es concep la persona amb discapacitat com un
membre de ple dret amb obligacions però també amb els mateixos
drets que la resta de la població, uns drets que com tota ciutadania
han de poder exercir amb la màxima autonomia personal.
Tot i l’anunci per part del Conseller de Treball, Afers Socials i
Famílies, Sr. Chakir el Homrani, del desplegament progressiu de
l’assistent personal a partir del 2020 a través d’una nova ordre que
reguli l’assistència personal, el Col·lectiu d’Entitats que donem suport al desplegament de l’Assistència Personal a Terrassa demanem
l’aplicació de les següents propostes:
01. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia
personal i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat; garantint el dret a viure i envellir dignament a casa, i a
viure autònomament; i prioritzant el desenvolupament de la figura
de l’Assistent Personal.
02. Crear serveis municipals d’Assistència Personal, tal i com
existeix a l’Ajuntament de Barcelona i en línia amb el que marca
l’Observació 5 de l’Article 19 de la Convenció sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides
(ONU) i la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals
reconeguts als habitants de Terrassa i que són d’obligat compliment.
03. Crear una Ofcina Local de Vida Independent, així com els
Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal, en col·laboració amb
el teixit associatiu del territori, encarregats de desenvolupar programes que facin efectiu el dret de les persones amb discapacitat a ser
incloses a la comunitat i a portar una vida independent lliurement
escollida.
04. Garantir la coordinació de l’administració pública local amb
la Generalitat de Catalunya per tal que es desenvolupi la prestació

d’Assistència Personal i els serveis municipals dins dels paràmetres
de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
de l’Organització de Nacions Unides (ONU). Aquest és un tema
fonamental per tal que aquesta prestació, recollida a la llei estatal
(39/2006), permeti a la persona que ho requereixi tenir possibilitats
reals d’Assistència Personal.
05. Vetllar per que en el desenvolupament de l’Assistència Personal les hores s’ajustin a les necessitats reals i situacions personals de
les persones usuàries i siguin sufcients per garantir el seu projecte
vital.
Cal crear mecanismes àgils i efectius per revisar les hores del servei
als diferents moments vitals de la persona seguint els paràmetres
d’ajustament raonable ja que poques persones necessitaran moltes
hores i moltes persones necessitaran poques hores.
06. Facilitar fórmules administratives per l’autogestió i la contractació de l’Assistència Personal entre particulars. El sistema
d’adjudicació dels serveis d’Assistència Personal ha de garantir que
la decisió recaigui en la persona i no en els professionals.
07. Que existeixin requisits per les entitats homologades per fer
Assistència Personal, per tal que la fgura no es desvirtuï i permeti
protegir a la persona amb discapacitat usuària del servei d’ingerències de tercers.
08. Reconvertir els serveis d’atenció domiciliària municipals que
s’escaiguin en Serveis d’Assistència Personal, per promoure la vida
independent. Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la
dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat
i de l’economia submergida.
09. Que en el desplegament de la fgura de l’Assistent Personal, es
garanteixi un preu/hora adequat per tal de fer viable el servei, tenint
en compte la personalització que implica l’Assistència Personal i el
preu que actualment estan rebent els Serveis d’Ajuda a Domicili (no
personalitzats i per tant més econòmics).
10. Promoure els grups d’iguals per fomentar l’autonomia personal i la vida independent.
11. Impulsar la formació en vida independent en els professionals
sociosanitaris i dels serveis socials per tal que acompanyin en el desplegament de la fgura de l’Assistent Personal.
Per tot allò exposat, considerem que els responsables polítics i les
administracions públiques han de vetllar perquè es facin efectius els
drets ja que és d’obligat compliment i segons el principi de subsidiarietat que les administracions han d’acompanyar a la ciutadania en
l’exercici dels seus drets.
Les entitats sota signants demanem als responsables polítics de la
ciutat de Terrassa, que es sumin a l’aposta per assolir que totes les
persones que ho necessitin tinguin reconeguda i assignada l’Assistència Personal que necessiten per millorar la seva qualitat de vida i
el benestar social.

La Síndica va tramitar
14 greuges el mes
de febrer
Del total mensual, 9 greuges tramitats
a l’Ajuntament, i 5 derivats al Síndic de
Greuges de Catalunya.
Els tramitats al consistori han estat:
• Sol·litar la resposta a Serveis Socials
de l’Ajuntament a una petició urgent
d’ajuda.
• Per l’esponjament de Ca n’Anglada,
es reclama un pis semblant rebutjant
l’expropiació.
• Falta de resposta de 2 instàncies
sobre l’increment del cost i errors de
cobrament de l’IBI.
• Falta de resposta a 4 instàncies
demanant retirar un vehicle abandonat
durant 2 anys.
• Accés a una vivenda social digna o
millores en l’actual per accessibilitat
d’un membre.
• Resoldre la petició de canvi de
treballador social de Serveis Socials de
l’Ajuntament.
• Corregir l’error d’haver rebut 2
denúncies amb errors per una mateixa
infracció (aparcar).
• Falta de resposta al recurs de reposició
interposat per una reclamació
patrimonial.
• Manca de resposta de l’ajuntament a
unes al·legacions d’una denúncia (plaça
Quadra).
Activitats principals de la Síndica durant el febrer
• 4, 5, 6 i 7 de febrer, assistència al Congrés internacional d’Ombusdman/
Defensors locals europeus a la ciutat
francesa d’Angers.
• 8 de febrer, visita a l’amic Josep Rull,
advocat i polític, Centre Penitenciari de
Lledoners.
• 13 de febrer, xerrada i debat amb 20
persones d’un grup d’alfabetització en
català a la Biblioteca del Districte 2.
• 20 de febrer, Dia Intenacional de la Justícia Social, amb un Manifest escrit per
la Síndica.
• 21 de febrer, xerrada de la Síndica a l’
Associació de Veïns i Veïnes de Sant
Pere Nord.
• 25 de febrer, Reunió trimestral amb
Proubarreres.

Fes un pas amb nosaltres!
Malarrassa nou cicle,
necessitem arribar a les 200 persones sòcies.
En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una eina que es mostra
pràctica i útil i que és només una petita mostra del potencial que té el projecte.
A les portes del nostre cinquè aniversari, ara ens cal consolidar tot allò que
hem aconseguit , ampliant la nostra base de col·laboració i suport per tal de
mantenir la nostra independència econòmica i organitzativa.
Volem dignificar la feina de l’equip editor del periòdic, a més d’assolir un
nivell d’intensitat i periodicitat informativa més alt i fort sobre el món cultural,
social i polític de la nostra ciutat.

Fes-te ara sòci/a de Malarrassa i tindràs un
llibre a escollir sobre la història de Terrassa
Per gentilesa de la Fundació Torre del Palau

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

SOCIETAT

MALARRASSA

7

>La
> repressió contra el ‘procés’: milers d’encausades, detingudes i ferides

Per l’absolució de l’Erik de Terrassa
Pep Valenzuela

E

l passat 27 de febrer, l’Audiència de Barcelona va dictar
sentència absolutòria a favor de les 13 persones encausades
per participar en una acció davant
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya el 23 de 2019 per denunciar la repressió policial contra
el moviment independentista, i
per les quals la fiscalia havia demanat fins a dos anys i mig de presó.
Entre les encausades hi havia tres
terrassenques.
D’acord amb dades recollides per
Òmnium Cultural i publicades el
passat mes de desembre, les xifres
de la repressió contra qui es mobilitzava en favor de l’autodeterminació, contra el judici al Procés i
la sentència del Tribunal Suprem,
supera les 2.500 persones. Certament, res que es pugui considerar
normal. Una violència que, però,
d’alguna manera, s’acaba normalitzant; segurament, el cos i la ment
s’adapten, que no vol dir acceptar,
per poder seguir endavant. Sobretot en situacions de confusió o
sense alternatives clares a tocar o,
almenys, a la vista.
Terrassa viu també de forma directa, dura i àmplia aquesta situació de repressió excepcional. Perquè de presos polítics terrassencs
ja n’hi ha hagut quan la situació
del país era allò que se’n diu o deia
«normal». Només cal recordar el
cas d’en Franki, qui va passar anys
de procés judicial i un temps a
presó, acusat d’estripar una bandera espanyola del balcó de l’Ajuntament.
Avui, l’exregidor a l’Ajuntament
de Terrassa i Conseller de la Generalitat Josep Rull, condemnat,
està a la presó. El també Conseller
Lluís Puig, a l’exili. Les tres persones abans citades han estat absoltes, però encara pateixen processos
judicials altres terrassenques, com
l’Erik, detingut després de les protestes contra les sentències i avui a
l’espera de judici. I si ampliem el
focus a la comarca, el nombre es
multiplica. Tot plegat, és clar, sense tenir en compte altres conflictes
i lluites que pateixen quotidianament la violència policial i judicial,
com és la defensa del dret a l’habitatge.
El passat 8 de febrer, convocat

per Solidaritat Antirrepressiva
de Terrassa-SAT, posà cara a les
víctimes en una jornada per l’absolució de l’Erik i en solidaritat
amb altres represaliades: l’Andrea,
de Sabadell; en Mario, de Cerdanyola, i en Francesc, de Mataró.
Es presentà en l’acte l’associació
Mares i Àvies per la República
(MAR), recentment creada a la
ciutat. «Hem vingut a reclamar
l’absolució de l’Erik, i recordar
que segueixen detingudes moltes
persones, i per defensar els nostres
drets, amb alegria malgrat la situació que vivim», anunciaren en
presentar l’activitat.
En tots aquests casos, com la
majoria arreu del país, només cal
recordar els de l’Adri, d’Esplugues, o la Tamara, de Viladecans,
la repressió s’exerceix contra joves
i de forma molt arbitrària, com
va subratllar la representant de
MAR, la Pepi Oller: «Volem ajudar a visualitzar les detencions arbitràries i les represàlies que pateix
la gent més jove, només pel fet de
ser-hi; volem fer-los costat ajudant
a denunciar i a fer veure com és
important que totes les joves estiguin mobilitzades».

“Sense el jovent
no hi ha revolució”.
La repressió el
vol atemorir,
desmobilitzar i
anul·lar.
A l’Erik el van anar a buscar tres
agents de paisà a casa seva, de
matinada. Va passar tres dies a la
comissaria de la Verneda i, després
de comparèixer davant un jutge de
Terrassa, l’enviaren a la presó de
Quatre Camins. Hi passà cinc
dies tancat que no oblidarà mai:
«Potser són pocs, però per mi van
ser molts i molt llargs, i penso que
hi ha companyes que encara hi
són».
La detenció d’en Mario també va
tenir lloc lluny de les manifestacions, tornava a casa en el cotxe de
la seva parella, «van aturar el cotxe
en plan espectacle, li van trencar

▪▪ Acte a la plaça Rector Homs, el passat 8 de febrer.

el vidre per la cara». Confessà,
davant les més de 100 persones
assistents a la trobada a la plaça
Rector Homs, no recordar bé:
«vaig estar més de 40 dies tancat,
no puc parlar gaire més, ho tinc
tot borrós. El que sí que tinc clar
és que ens volen tenir amb por,
que no saben si un dia ens vindrà
un cotxe patrulla a casa i ens dirà:
vinga, un altre cop cap a dintre».
Al seu costat, la Cristina, del col·
lectiu SAT que treballa des de fa
anys en defensa de víctimes de la
repressió, afegia que aquest són
casos clars de com «l’Estat utilitza la repressió per castigar la protesta social, aquesta vegada amb
violència, i sempre per atemorir.
La por pot desmobilitzar immediatament, no cal dir si et fiquen
a la presó o et matxuquen a pals,
i després provocar desgast moral i
també econòmic, amb les sancions
i multes, els costos judicials».
A l’Andrea la van detenir els
Mossos d’Esquadra i la van portar
directament a les Corts, informà
una membre del grup de suport
a Sabadell. «Ha necessitat punts,
té encara mal al cos, i se l’acusa de

PV

desacat a l’autoritat. Segons el policia que la va detenir ella l’hauria
fet mal al genoll». Va passar 31
dies a la presó de Wad Ras, després de passar la nit a les Corts i
el dia de judici, no va poder parlar
amb la família.
En cap dels tres casos hi ha proves que els incriminin, d’acord
amb les informacions posades a
disposició. Se’ls acusa de manifestació il·legal, desacat a l’autoritat i desordres públics, i fins i tot
d’agressió a un agent, com en el
cas de l’Andrea. I se’ls demanen
penes que podrien variar entre els
2 i els 10 anys, informaren.
En aquesta situació, declarava la
Cristina, «és molt important la
solidaritat, estar amb elles i cuidar-les, perquè després d’estar en
un espai de presó en situacions
com les comentades, es poden
produir traumes important».
Animà, en conseqüència, a seguir
enviant cartes a les persones preses, «les comunicacions i escrits
han ajudat molt. I una vegada
fora», insistí, «cal estar pendents
d’elles, perquè cal un període
d’adaptació».

Mirar endavant
I ara què? La resposta hi és implícita en la mateixa convocatòria i en el
moviment, no parar, «que no s’aturin les mobilitzacions», interpel·lava
en Jesús, del grup de suport a l’Erik.
Després que van deixar en llibertat
l’Andrea, deia la membre del grup de
suport, «ens vam relaxar una mica,
no es pot estar al 100% sempre. A
més, érem gent molt diversa, ara estem retrobant-nos i buscant coordinació amb altres grups». També
el grup d’en Mario visqué aquesta
«parada», però, emfasitzar ell mateix,
«ara cal tornar a agafar empenta», tot
convidant a Cerdanyola, a una mobilització comarcal pel 18 o 19 d’abril.
La Pepi de MAR, insistí en l’oferta de suport com a mares i àvies,
perquè si bé és cert, cità, que «sense
les iaies no hi ha revolució, el que
totes sabem és que és sense el jovent que no hi ha revolució», i recordà un tuit: «els joves han sortit
al carrer de forma massiva, estem
salvats», i afegí: «És per això que
l’Estat té por, perquè hi ha el jovent
i hi ha una proposta: República;
per això ens ataquen físicament
amb la repressió».

Balanç fins final 2019: 2.500 represaliades
Redacció

2.500 persones haurien estat represaliades a Catalunya des del 20 de setembre de 2017 per «mobilitzar-se en defensa de l’autodeterminació o manifestar-se contra el judici del Procés o la sentència del
Tribunal Suprem», segons les dades del «mapa de
la repressió» elaborat per Òmnium Cultural, presentat a finals de desembre passat, recollint dades
d’entitats especialitzades, com són el Centre Irídia
i Alerta Solidària.
Detall de les xifres (sense les persones exiliades):
• 12 condemnats pel Tribunal Suprem per la celebració de l’1-O,
• 1.083 persones ferides durant el referèndum
(1.066 de les quals van requerir assistència sanitària),
• 313 persones ferides només durant les protestes
contra la sentència del Suprem,
• 292 detinguts des del setembre del 2017,
• 12 persones presó preventiva (2 en Centre d’Internament d’Estrangers i 1 deportada al Marroc,
• 144 pàgines web tancades en els darrers dos anys,
• 18 persones investigades per clonar webs,
• 18 docents investigats per falses acusacions,
• 40 investigats per l’1-O

• 712 alcaldes investigats per donar suport al referèndum.
“La repressió no s’atura: ho demostra que les dades, que es van tancar la setmana passada, ja han
quedat velles i tot fa preveure que aquestes xifres
poden anar creixent”, ha lamentat el vicepresident
de l’entitat, Marcel Mauri, i el que és pitjor, ha afegit, “la repressió de l’Estat en aquests darrers temps
no només no s’ha aturat, sinó que ha anat augmentant i ha afectat també altres moviments polítics i
socials, malauradament amb diversos governs a l’estat, de diversos colors polítics”.
La repressió, com van afirmar les representants
d’Irídia i Alerta Solidària, «va més enllà dels jutjats». De fet, des de les institucions de l’Estat es
percep «el dret a la protesta com una amenaça», per
això l’actuació policial “desproporcionada” que acaba
«atemptant contra drets fonamentals”.
D’altra banda, destaquen des d’Alerta Solidària,
«la repressió no és cap novetat», hom parla de «dècades fosques en què qualsevol intent per subvertir
o transformar una llei injusta o una estructura injusta ha estat brutalment reprimida». Una tendència que s’agreuja en un context de crisi econòmica
greu i inèdita com el que patim.
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El problema de la gestió dels residus
sembla el joc dels disbarats
Salvador Pérez Riera

El problema dels residus és un dels vectors mediambientals
greus, i cal afrontar-ho amb la màxima responsabilitat, compromís
i transparència. I sobretot, necessita la màxima col·laboració de la
ciutadania en molts aspectes si de veritat es vol avançar, per tant,
coherència i menys foto i menys titulars de mitjans de comunicació puntuals.
Quan no es té una proposta clara, ni se sap on es va, el perill és
gran, i al final posarà en risc la credibilitat del problema i sobretot,
de les solucions. La ciutadania, que és el gran peó de treball gratuït que ha d’intentar satisfer el discurs dramàtic d’ajudar el medi
ambient amb el seu compromís i responsabilitat, necessita que les
administracions juguin net en aquest tema, i de veritat vulguin
aplicar solucions, si no es corre el risc de banalitzar el problema.
Ja ho he dit en d’altres articles referits a aquest problema: si l’actual equip de govern no és capaç de tenir una proposta clara sobre
aquest problema important i no busca de veritat la complicitat i
compromís de la ciutadania, llavors el problema s’agreuja.
No es poden anar prenent decisions sense criteri i coherència,
anar fent afirmacions en funció del lloc i l’espai, o de la reivindicació
fàcil de l’entitat o col·lectiu de torn. I aquests dies això ho anem
observant.
Prova pilot de mobles al Barri Segle XX. Una prova pilot serveix
per a implantar una proposta nova, veure els aspectes positius i
negatius, i aplicar les millores necessàries, a més amb una temporalitat definida. El següent objectiu és aplicar-la al conjunt de la
ciutat de forma total o gradual. És més, el criteri tècnic d’aquesta
aplicació, és anar-ho fent seguint pels barris més propers a la prova
pilot. Doncs no, atenen a una demanda puntual, es proposa anar
a fer la següent actuació al barri de Sant Pere Nord. Això és un
veritable despropòsit i manca de criteri raonable.
Posar Mini deixalleries als barris. Una altra idea lluminosa i absurda, aquesta experiència ja es va fer fa uns anys, i va ser un veritable fracàs i va generar greus problemes de funcionament. La
solució passa per a fer la tercera Deixalleria fixa a la zona Nord, i
ampliar el servei de Deixalleria Mòbil amb horari de tarda i amb
més punts de parada. A més, així ho planteja el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa aprovat, però sembla que
alguns no se l’han llegit.
Campanya Ara l’Orgànica!, promoguda pel Consorci de Residus. En comptes d’actuar amb criteris reals i creure’s els objectius
tant de recollida selectiva, com de la fracció orgànica, s’ha de fer per
l’obligació de gastar una subvenció rebuda. Per tant, una actuació
abocada de nou al fracàs. Des de l’any 1992 que s’havia d’aplicar
per obligació la recollida d’aquesta fracció, els municipis més grans
de la Comarca, no han posat tots els mitjans per aconseguit ni els
objectius de recollida selectiva (avui només entre 34 i 37%, quan
haurien d’haver arribat al 60%), i en recollida de la fracció orgànica
cap dels tres municipis (Terrassa, Sabadell i Rubí) arriba al 10%

del total.
Recollida porta a porta. Aquest sistema que és el més eficient, no
es vol aplicar amb l’absurd criteri de què només es pot fer a municipis petits. Això és fals i hi ha molts exemples per a demostrar-ho.
És evident, que si es vol arribar als objectius del 60% com a mínim,
s’ha d’aplicar aquest sistema al 50% de la ciutat.
Campanyes d’informació i sensibilització, així com programes
d’educació ambiental en aquest apartat. Aquest és un dels elements fonamentals per a ajudar a millorar i crear consciència del
problema a tots els nivells, tant l’educatiu com al conjunt de la
ciutadania. Doncs la incoherència és total i els recursos destinats
ridículs, mol per sota de les recomanacions dels experts. És més,
en l’anterior legislatura ERC va presentar una moció al Ple per a
demanar l’aplicació del 2% de la Taxa de Residus, que no es feia des
de l’any 2008. Ara que està al govern, ni l’aplica, ni fa res al respecte.
Taula de Residus. Aquesta és l’última aberració i irresponsabilitat. L’Ajuntament ha convocat de nou la Taula de Residus, un veritable model fracassat de participació, on les entitats veïnals la van
abandonar per inútil, manca de transparència i sense cap voluntat
política, una pèrdua de temps. A final de legislatura es va acordar
posar en marxa una eina de participació més potent i capaç de generar el debat i reflexió per a avançar davant d’aquest problema.
Eina on el compromís de les parts, Ajuntament, serveis i ciutadania podien gaudir d’un espai de participació més real, l’Observatori
de la Neteja i la Gestió dels Residus de Terrassa. I aquí tornem a
trobar les contradiccions d’alguns, ERC estava d’acord amb aquest
model de participació, i ara no l’aplica. I Tot per Terrassa amb
reunions fetes també hi estava d’acord, per tant, ara ningú entén
aquestes posicions i contradiccions.
Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. Se suposa que aquest hauria de ser la gran eina de referència per a anar
a complir els objectius de Prevenció i Recollida selectiva, allà hi ha
recollides les accions, però sembla que alguns no en sàpiguen el
contingut, ni saben com i quan aplicar-lo, una veritable llàstima.
Eco-Equip SAM. Una eina important, ja que d’ella depenen
moltes de les actuacions, però la necessitem compromesa de veritat
per avançar, millorar i ser útil. No pot ser només el sac dels cops,
se li han de donar les eines i instruments per a funcionar correctament. Els seus treballadors/es i gestors han d’entendre que cal el
compromís per a garantir un bon servei públic, recuperar la seva
imatge corporativa en qualitat i bon servei, i que no tot es manca
de pressupost, personal i vehicles, és molt més esforç del personal,
ja que si no difícilment avançarem. Tenim ja una bona empresa
pública, només cal que millori en compromís, responsabilitat i
bona gestió. I la ciutadania, al marge de criticar i demanar millores,
també s’ha de comprometre a afrontar el problema, ja que també
és responsable de les mancances, la brutícia i els residus no arriben
sols i per voluntat divina.

50 aniversari de l’Associació d’expresos
polítics del franquisme, sense defallir
Enric Cama

Entre els objectius que aquest any s’ha proposat realitzar
l’Associació està prevista la commemoració d’un esdeveniment
que podem considerar el primer acte públic que es va fer en
solidaritat amb els presos polítics del franquisme. Un esdeveniment que fa cinquanta anys es va organitzar a partir d’una
iniciativa de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya (un organisme unitari d’oposició a la dictadura, únic en tot
l’Estat) que va acordar impulsar un gran acte públic a favor de
l’amnistia i dels presos polítics. Un acte que podem situar en
els orígens de la nostra Associació.
Es va celebrar el 25 d’abril de 1970 en el Gran PRICE (un
local dedicat a la boxa i a la lluita lliure) i oficialment va consistir en un festival de poesia que aplegaria a la majoria de poetes
importants del país amb l’objectiu de fer un gran acte de solidaritat política i econòmica amb els empresonats polítics. En
l’organització de l’acte s’hi va implicar molta gent i en dos mesos es va enllestir la seva preparació, fins i tot la seva filmació,
fet inaudit en aquella època de clandestinitat.
L’acte va ser anunciat amb un magnífic cartell d’en Guinovart
que va tenir gran difusió. Tot va ser un èxit immens: el PRICE
es va omplir de gom a gom, els crits d’amnistia i llibertat van
ressonar durant tot l’acte i la policia que era fora del recinte
però també a dins, es va veure impotent d’actuar davant d’una
situació inesperada que els va desbordar. La policia no se’n va
assabentar de l’abast de l’acte fins el mateix dia 25, quan ja s’havia aconseguit un èxit que quedaria gravat en la història de la

lluita democràtica del nostre país.
Era la primera vegada en la dictadura que es feia un acte
d’aquestes característiques, de manera oberta i mostrant públicament el caràcter antifranquista de l’acte. I això era conseqüència de la fortalesa a Catalunya del sentiment antifranquista que
aplegava molta gent i es manifestava en moltes iniciatives.
El govern havia decretat el 1969 l’Estat d’Excepció en resposta a la situació d’agitació política que vivia el país, una agitació
política que vivia tot Europa i de la qual havien estat punts
visibles el maig francès o la intervenció militar del Pacte de
Varsòvia a Txecoslovaquia. La repressió que l’Estat d’Excepció
va comportar, amb nombroses detencions, va fer que moltes
famílies es dirigissin a algunes parròquies amb demanda d’ajut
pels detinguts.
La Vicaria Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, el responsable de la qual era Mossèn Joan Carrera, va crear una
comissió per respondre a la situació. Aviat la comissió va
veure com els seus membres s’ampliaven amb ciutadans i
ciutadanes antifranquistes, Era la Comissió de Solidaritat
que aviat estendria la seva activitat arreu del país, i de la
qual en van formar part, ja des dels seus inicis, companyes
i companys que avui són aquí en aquesta assemblea. Mossèn Joan Carrera recordava anys després que la Comissió
de Solidaritat havia estat, entre moltes altres coses, com un
espai de col·laboració, sempre tensa però eficaç, entre catòlics i comunistes.

Març de 2020
El vincle entre les protestes
a Xile, França, l’Equador…
i Catalunya
Pep Valenzuela
Publicat a media.cat
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l resum de l’any 2019 oferia, des de
diferents angles, titulars i fotos espectaculars sobre el conjunt de mobilitzacions socials i revoltes al món, i es aprofitar
i es va publicar arreu. Aquí, però, la cosa no
va ser tan clara o fàcil, segurament perquè
havent-hi viscut un dels moviments més
grans al món, hi ha resistència a acceptar que
al nostre país també hi ha problemes greus i
aquests no són tan diferents als de la resta de
països, fins i tot als del sud global.
Així, per exemple, a mig desembre, un periòdic de Barcelona titulava, de forma neutra:
«Isabel Allende compara el conflicte català
amb les protestes a Xile, França i Equador»,
en una crònica d’una roda de premsa de l’escriptora xilena, guardonada amb el Premi
Internacional de Novel·la Històrica Barcino.
Però el text ironitzava: «Hi ha escriptors a
qui se’ls suposa tan endollats amb la realitat
(…) que se’ls atribueix la condició de professionals de l’opinió», així que l’autora «va parlar del canvi climàtic, va parlar de Catalunya,
dels refugiats, de Trump, de la situació actual
a Xile i de Franco. Del premi va parlar-ne
més aviat poc». Concretament, sobre el ‘procés’: «Hàbilment, Allende va dir al respecte
que “hi ha moviments d’incertesa i malestar
a totes parts del món”, i va mencionar França, l’Equador, Xile “i també Barcelona”; o no
tan hàbilment, atès que el ‘pack’ condemna el
matís».
Amb totes les diferències i particularitats,
malgrat l’opinió del periodista català, mitjans de diferents països –entre els quals The
Guardian, BBC, Le Monde Diplomatique,
Le Nouvel Observateur, Il Corriere della
Sera o La Voce, per citar-ne alguns dels importants i més propers– han recollit els moviments socials, des de Hong Kong al Sudan,
passant per Equador i Xile, proposant en general motius que podrien unir-los. Entre els
més habituals hi ha la resposta o la protesta
contra règims, governs o marcs institucionals
autoritaris o immunes al canvi, o més genèricament contra les conseqüències de la globalització i les polítiques neoliberals. A més a
més, es plantegen com a nexe d’unió dels moviments la seva horitzontalitat, la manca de
líders carismàtics, la utilització de les noves
tecnologies i, amb matisos, la no violència.
També a l’Estat espanyol hi ha hagut balanços o cròniques en aquesta línia, com la que,
per exemple, va fer Público, i també la d’Expansión, destacant com a característiques comunes l’ús de les tecnologies i la manca de
líders. Potser a Catalunya és on costa més.
Són prou coneguts els casos d’organitzacions
d’esquerres que defensen el dret d’autodeterminació dels pobles a tot el món, clarament
a l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina, i fins i tot
a Europa, si és Irlanda o, més a prop, el País
Basc, però no a Catalunya, i menys encara si
es parla de Països Catalans.
Així, per exemple, al desembre, un columnista d’un mensual econòmic editat a Barcelona s’atreveix a posar al mateix paquet,
encara que de manera molt genèrica, «la
reivindicació d’un català independentista» i
«la indignació d’un jove xilè estafat per l’Estat neoliberal, o la ràbia d’un quítxua bolivià
afligit pel racisme amb la por d’un ciutadà
de Hong Kong a veure’s engolit pel gegantí
estómac del PCC» [l’original és en castellà].
Al febrer, però, canvia la reivindicació local de
cistella i el posa a dins de «l’onada expansiva
de la crisi financera de 2008», que «ens ha
regalat ja unes quantes convulsions interessants: des del Brexit a l’explosió de l’independentisme català, des de l’arribada de Donald
Trump a la Casa Blanca a la irrupció de grans
forces ultradretanes en el conjunt d’Europa»,
tot aclarint que «la frustració econòmica ha
fet que quallessin sentiments de ràbia que
portaven molt de temps soterrats».
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>Diverses
>
intervencions al ple municipal de febrer sobre mancances als barris

El consistori s’obliga a afrontar d’una vegada les
problemàtiques socials pendents a Ca n’Anglada
Miquel Gordillo

E

l debat més intens del Ple
municipal de febrer va
acabar en un ajornament
per a una pròxim acord de cara el
mes vinent. Va ser a compte de la
intervenció de l’AV Ca n’Anglada,
en què reclamava l’execució dels
projectes necessaris pel futur del
barri, tal com el mateix plenari
va aprovar la passada legislatura,
el juny de 2018, i sorgits d’una
diagnosi del barri elaborada
per la Diputació. «No existeix
pressupost, ni voluntat política
d’executar-lo», segons paraules
de Manuel Medina, membre
de l’AV. «No s’ha realitzat cap
el 2019; sembla que per a TxT
i ERC Ca n’Anglada no és una
prioritat segons el seu programa
de govern 2020-2023», denuncià
Medina, mentre va fer referència
a una partida de trenta mil euros que «no donen per executar
els set microprojectes que estan
aprovats, i que han de tenir una
durada de dos anys».
Dies enrere, l’associació veïnal
va participar, juntament amb els
grups de l’oposició i amb la Síndica municipal, en una roda de
premsa per denunciar aquest fet.
Per això, els grups de JxT, PSC i
C’s van presentar al ple una proposta en aquest sentit. Aquesta va
ser retirada, a petició de l’Alcalde
Ballart, sota promesa de fer una
reunió amb totes les parts implicades, govern i oposició, conjuntament amb l’entitat veïnal, i així
buscar un consens de cara el següent plenari de març.
Prèviament, la regidora del districte 2, Lluïsa Melgares (TxT)
va explicar l’estat de diferents
actuacions al barri, «que s’estan
fent, i es van posant diners i recursos de l’ajuntament». Entre
aquestes, cità el microprojecte de
la casa d’oficis, la dinamització
del poliesportiu, els agents cívics,
la policia de proximitat, un projecte de salut i esport amb la cooperativa l’Eina, una prova pilot
de retirada d’elements de la faça-

na dels pisos, l’hora comunitària
del barri, i d’altres intervencions.
«Però s’ha de complir allò que es
va aprovar, i executar els projectes
de la diagnosi», va insistir Medina.
Hi ha coincidència en assenyalar
algunes qüestions enquistades,
com l’eliminació de l’anomenat
mercat de la misèria: «encara és
un problema, requereix presència
policial». En canvi, un dels punts
de conflicte que es va mencionar
durant el ple, és de la presència
d’antenes parabòliques a les façanes, que TxT i ERC no tenen
intenció d’eliminar, tal com també va reconèixer el primer Tinent
d’Alcalde Isaac Albert: «pensem
que les antenes no són un problema al barri», tot al·legant que no
es pot anar contra un col·lectiu.

El govern, respecte
a les antenes a les
façanes, “pensem
que no són un
problema al barri”
Per justificar la proposta presentada, David Aguinaga de C’s,
va assenyalar que «hi ha problemes de convivència a Ca n’Anglada, tant a l’habitatge com a l’espai
públic». Que és precisament un
argumentari que rebutja l’equip
de govern, i que no desitja que
«s’estigmatitzi el barri, i que no
s’equipari a La Mina o Sant Cosme», en paraules d’Albert. Per la
seva part, Alfredo Vega (PSC)
va voler observar que «s’ha trencat la confiança», i defensà que
aquesta s’ha de recuperar. El to
es va rebaixar doncs, i la treva es
manté, almenys, durant un mes.
El govern segueix apostant per
la recollida pneumàtica de residus

Un altre acord que es va aprovar durant passat ple va ser en

▪▪ Veïnes afectades pel fons voltor Azora van intervenir durant el Ple municipal del 28 febrer.

relació a la recollida pneumàtica
de residus. Una proposta impulsada pel govern de TxT i ERC,
però amb el posicionament en
contra de PSC, JxT i C’s.
El PSC va manifestar que «no
entenem que, des d’una lògica
mediambiental, es promocioni
un sistema que és insostenible,
recupera només del 30-40% dels
residus, i que va en detriment de
l’anomenada revolució verda»,
en paraules de Marc Armengol.
«Tampoc té sentit des d’una
perspectiva urbanística, assegurava el regidor, i «és perdre
el temps, enterrar 4 o 5 milions
d’euros, fa anys ho van dir els
nostres tècnics», segons Armengol. Per part de C’s, Javi González va assegurar que «mai no
hi haurà recollida pneumàtica, ja
que els números no donen per
justificar-la», i es va referir als

El Ple, contra les pràctiques fraudulentes del fons voltor Azora
i l’increment indiscriminat dels preus dels lloguers

P

er tal de posar fre al drama humà causat pels fons voltor, i per què deixin de vulnerar el dret a
un habitatge digne, el Ple va aprovar una proposta que provenia del Sindicat de Llogateres, i
que en concret anava adreçada al fons d’inversió Grupo Azora, per condemnar les seves pràctiques i en favor de regular els preus del lloguer.
Com a veïna afectada d’un edifici de la carretera de Moncada, Irene Pérez Gil va intervenir en el
plenari per presentar la moció aprovada. Va denunciar les condicions que els imposa el fons d‘inversió
Azora: pujades de preu abusives fins a un 80% en el cas de Terrassa, clàusules fraudulentes en els
contractes, amb increments interanuals deslligats de l’IPC, obligació a contractar una assegurança per
impagament, que és també un frau de llei, i negar a que els llogaters puguin llegir el contracte, entre
d’altres, segons va descriure la Irene.
La resolució aprovada exigeix a Azora que deixi de vulnerar el dret a l‘habitatge, i que segui a parlar
amb totes les veïnes i el Sindicat de Llogateres conjuntament, com ja han fet altres fons d’inversió, per
tal que s’avinguin a complir la llei. Són 232 famílies que s’han unit per frenar tots aquests abusos, en
11 comunitats de veïns a Terrassa, Badalona, Barcelona, Granollers i L’Hospitalet. De fet, les quatre
ciutats més grans de Catalunya han aprovat aquesta mateixa resolució del Sindicat de Llogateres, el
qual també va participar en una manifestació el passat 1 de març a Badalona en suport a les comunitats de veïns afectades i contra l’especulació que practiquen els fons voltor.
La regidora Melgares (TxT) va explicar durant el plenari que després de parlar amb Azora, li van
dir, de manera «intimidant», que «ja veurem si cal que ens reunim si aproveu aquesta resolució». I va
denunciar com «tots els grans fons voltor d’arreu s’estan posant d’acord en pujar el preu dels habitatges, d’aquí a poc amb un sou mitjà ningú no podrà tenir-hi accés, és un tema de drets». C’s va ser l’únic
grup que es va abstenir en aquesta resolució.

sobrecostos de set mil euros per
habitatge que pagaran els ciutadans. «Amb aquesta mesura no
afavorim la inversió i el desenvolupament econòmic de la
ciutat». També Sàmper ( JxTa),
mostrava el seu desacord «no
tant pel contingut, sinó per les
conseqüències que porta», a més
d’afegir que «vam votar fa temps
justament el contrari», en un els
darrers plens del darrer mandat.
Assegurà que «tenim informes
que parlen que el sistema no és
viable, i que ara el POUM es
modifica per criteris purament
ideològics».
Per la seva banda, Carles Caballero (ERC-MES) rebatia a
l’oposició: «aquest govern no
negocia amb els promotors immobiliaris». I reptava al PSC a
explicar «quin és el seu model
urbanístic per a la ciutat».

TWITTER AFECTATS
LAZORA TERRASSA

Promoure la T-verda
L’Ajuntament intensificarà la
campanya per promoure la targeta T-verda a la ciutat. Aquesta va
ser dissenyada per permetre a qui
retiri el seu vehicle vell i que no
disposa de segell mediambiental,
a viatjar de forma il·limitada i gratuïta per les 6 zones del sistema
de transport públic durant tres
anys. En dos anys, s’han retirat de
la circulació 6.800 vehicles, i els
viatges realitzats amb la T-Verda
han superat els 3 milions de desplaçaments. En els darrers mesos,
hi ha hagut un notable increment
de sol·licituds coincidint amb la
entrada en funcionament de la
Zona de Baixes Emissions a l’àrea
metropolitana de Barcelona. De
fet, el Pla de Mobilitat Urbana
preveu que es vagi implantant la
Zona de Baixes Emissions a la
nostra ciutat.

Les Carbonelles, barri oblidat, reclama
millores urbanístiques i més equipaments

M

és problemes de barris que es van fer notoris durant el
ple municipal. La Maria Dolors Nogués, veïna del barri de Les Carbonelles, va intervenir per queixar-se amb
contundència de tot un seguit de mancances que són històriques.
Per això, va aprofitar per posar de relleu moltes d’elles: «no tenim
cap biblioteca ni centre cívic, la riera és un focus de rates i abunden
les males herbes, els contenidors són plens i amb manca d’higiene,
no tenim cap espai per reunir-nos, cap parc infantil on sortir amb
els més petits, el servei de busos no arriba al barri, mai hem tingut
cap botiga i hem d’agafar el cotxe per anar a comprar qualsevol
cosa». A la vegada, denuncià la «falta d’atenció de l’Ajuntament
a les peticions que fa el veïnat, centrades principalment en uns
serveis i equipaments mínims, la neteja de la riera, i més llum a
l’entrada del barri.
La regidoria Jenifer Ramírez va afirmar que el govern està donant passes respecte a millorar el barri, i que ha sol·licitat la intervenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per buscar solucions als
problemes de la riera. D’altra banda, va anunciar una prova pilot
per posar en marxa l’autobús sota demanda, i per augmentar la
freqüència de pas de l’autobús els dissabtes.
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Cap a un nou model de ciutat:
eficiència energètica
Mobilitat: menys
contaminació,
soroll i trànsit

Reduir,
reutilitzar
i reciclar

Parc Natural
i Anella Verda
Aigua pública,
aigua de tothom
Punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics

Més autobusos
híbrids

energia
verda
a tots els ediﬁcis
Objectiu:

Nou enllumenat
públic amb leds

Ecofeminisme

Terrassa impulsa un conjunt de mesures i projectes per avançar cap a un nou model
de ciutat: «la revolució verda». Aquest canvi inclou àmbits com l’estalvi energètic,
l’aigua pública, els espais naturals, la contaminació acústica i la mobilitat a diferents
zones de la ciutat.
En aquesta línia, l'ús de les energies renovables en els edificis és un gran pas
endavant en la lluita contra el canvi climàtic, que hem de fer entre tots i totes per
millorar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

L’Ajuntament bonifica els impostos per fomentar
la instal·lació d’energies renovables
Panells solars, aerotèrmia o energia eòlica
IBI

© Comunicació Ajuntament de Terrassa 2020

Habitatges unifamiliars:
50% de bonificació
Habitatges plurifamiliars:
5% per a serveis comuns
50% amb locals comercials
Activitats econòmiques:
50% de bonificació

IAE

Fins el 50%

de bonificació, si a més de
la instal·lació es disposa
d’un Pla de Desplaçament
d’Empresa (PDE)

ICIO
Instal.lació dins obra nova, de
rehabilitació integral i/o d’ampliació
50% de bonificació
5% per a serveis comuns
Només la instal.lació:
95% de bonificació

Més informació: www.terrassa.cat/bonificacions

@ajterrassa
www.terrassa.cat/larevolucioverda


de Desenvolupament Sostenible
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>> L’entitat treballarà amb persones amb risc d’exclusió per rehabilitat habitatges

Neix la cooperativa La Dovella, empresa
de construcció amb finalitat social
Miquel Gordillo

A

caba d’encetar la seva
activitat
una
nova
empresa de reforma
d’habitatge i obra nova, i per tant
de la construcció. Però no una
més, sinó una amb un marcat
esperit d’intervenció social:
comptarà amb persones en risc
d’exclusió com a treballadors. Es
tracta de La Dovella, una nova
entitat que passarà a formar part
de l’àmbit de l’economia social i
solidària present a la ciutat.
La Dovella s’està constituint
durant aquest mes de febrer com
a cooperativa de treball associat. Comencen sent tres socis,
Conchi Pérez, Xavi Busom, i
el seu germà Miquel. El Xavi té
una llarga experiència en aquest
àmbit de la restauració i construcció. Anteriorment ja havia
engegat un projecte per restaurar
pobles, l’empresa ‘Restauració i
Recuperació de Cases i Pobles
Abandonats’; «al Pirineu teníem
algun poble cedit, però tirar-ho
endavant comportava una inversió molt gran», ens reconeix en
una conversa amb els impulsors
de La Dovella. Ara, aterrats en
un entorn urbà i en contacte amb
altres entitats, consideren que el
projecte serà més factible.
Així doncs, els seus impulsors
ens expliquen quin serà el funcionament de La Dovella: «els treballadors que agafarem es troben
en risc d’exclusió social. Per això
mantenim contacte amb empreses del tercer sector, les quals fan
una selecció de les persones que
exerciran de paletes o peons, i ens

els deriven a nosaltres».
«D’empreses de construcció n’hi
ha moltes, però amb finalitat social poques», apunta la Conchi.
En tot cas, per incidir en aquesta
tasca social que plantegen, cerquen entitats amb qui compartir
aquests objectius. Volen que les
persones «s’hi estiguin treballant
temporalment, per exemple durant un any, i quan ja tingui un
rodatge, derivar-los a altres empreses del sector», ens explica el
Xavi; «i si se senten bé, que siguin
sòcies de la cooperativa», De fet,
l’industrial que porta les instal·lacions, està molt interessat, «Pretenem fer un treball social per
ajudar a aquestes persones, que
potser els és més difícil entrar en
el mercat laboral», afirma.
Obres de restauració per a
entitats socials amb patrimoni
A tall d’exemple, des de la Fundació Mambré, una entitat social
que atén persones sense llar, “ens
ha dit que quant estiguem constituïts, comptaran amb nosaltres
per poder fer obres i rehabilitat
pisos”, apunta el Xavi, tot afegint: “aquesta entitat té habitatges propis i una borsa de treball,
i els interessa que ens constituïm
com abans per posar-nos mans a
l’obra». De fet, aquest és un dels
àmbits d’actuació de La Dovella:
«estem enfocats a treballar amb
entitats que tenen patrimoni, i
nosaltres els faríem les obres de
restauració». Altres entitats amb
qui tenen contacte són Càritas
o Arrels, totes elles que formen
part del sector social i d’ajut a
persones en risc d’exclusió.

▪▪ La imatge de La Dovella, els blocs de pedra que ajuden a formar un arc,
reflecteix l’esperit d’inclusió social que és la base d’aquest projecte.

▪▪ Conchi Pérez i Xavi Busom, dos dels socis impulsors de la nova cooperativa La Dovella.

Més enllà d’això, La Dovella
impulsarà una intervenció social
integral amb aquestes persones:
«pensem que no n’hi ha prou
amb només tenir un sou, també
has de fer un grup d’amics, anar
a la muntanya...». Per això, l’objectiu és que «a part de donar-los
formació, els convidem a fer algun
grau, o bé ajudar-los a participar
en entitats socials de la ciutat».
També assenyalen que els futurs
socis de la cooperativa no tenen
per què ser només del sector de
la construcció, sinó persones per
desenvolupar aquest vessant social.

«A part de donarlos formació, els
convidarem a
fer algun grau,
o ajudar-los a
participar en
entitats socials
de la ciutat».
▪▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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El projecte de La Dovella es
va començar a incubar fa més o
menys un any. Llavors van participar en un programa d’emprenedoria social de Barcelona Activa.
«Vam plantejar el projecte, vam
elaborar un pla d’empresa, i ens
posaren en contacte amb projectes similars», explica el Xavi.
Al poc, van veure que la millor
opció per conformar la seva idea
era que tingués una forma jurídica cooperativa. Per això, també
estan rebent un acompanyament
per part de l’Ateneu Cooperatiu,
amb el qual han elaborat els estatuts de la cooperativa, entre
altres temes. «Per a qualsevol
dubte hem tingut el seu inestimable suport», afirmen. A la vegada, participen en un programa
d’emprenedoria social de l’Ajuntament de Terrassa, destinat a
buscar finançament, «que ens fa
falta».
Han escollit un nom relacionat amb la construcció. Les dovelles són els blocs de pedra que
formen un arc Es tracta de les
peces de pedra que formen l’arc
i les voltes en una construcció, i
en aquest cas porten un significat: «cada dovella és una persona
que acaba format una estructura,
també volíem donar-li un nom

IMPRIMEIX:

MIQUEL GORDILLO

més femení», i fugir així de la
connotació masculina que s’associa al món de la construcció.
“Manca de finançament per a
projectes amb finalitat social”
En tot cas, lamenten que, a l’hora d’ajudar que idees com la seva
tirin endavant, «hi ha poques
vies de finançament per aquells
projectes que tenen una finalitat
social, tot i la problemàtica social
que hi ha. Nosaltres no requerim
una inversió molt gran, però sí un
mínim, i accedir a aquest finançament sembla difícil», i afegeix,
«trobo que s’hauria d’incentivar
més aquest tipus d’economia».
En aquest sentit destaquen com
a positiu i necessari un programa de l’Ajuntament per entrar
en una «ronda d’inversions amb
empreses potents de la comarca,
fas el contacte i pots col·laborar, i
és una forma d’obtenir recursos».
Per donar-se a conèixer també
acaben d’estrenar la seva web,
ladovella.cat, on expliquen les accions en què són especialistes: rehabilitació, reforma i obra nova,
així com projectes d’arquitectura, enginyeria i de legalització
d’activitats. Altres serveis són la
retirada de mobles i neteja final
d’obres.
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>Nomenat
>
el nou Consell Municipal d’Economia Social i Solidària

Pep Forn: “El Pla Estratègic està aprovat, cal aplicar-lo”
Pep Valenzuela

E

n Pep Forn s’ha estrenat
com a responsable de l’àrea
d’Economia Social (ES) en
el govern local de coalició entre Tot
per Terrassa i ERC-MES. No tot
li és nou en l’àmbit a aquest terrassenc de 56 anys, qui durant set
fou responsable del departament
d’organització i nous projectes de
La Caixa de Terrassa per després
responsabilitzar-se de l’obra social,
en temps de fusions i compra-vendes en el mercat financer, primer a
UNIM i després al BBVA.

“Caldria un grup
de treball executiu
del CMESS que
intervingui més en
el dia a dia i que
continuï treballant
en moments de
canvi de governs o
equips polítics”
Llicenciat en Geografia, amb
postgrau en Direcció i Gestió de
Serveis Socials, va ser responsable
del Centre Cultural. Ara, com a
regidor, és responsable de Turisme,
Innovació, Universitats i Projectes
Audiovisuals, a més de la citada
ES. «Per l’experiència, m’interessaven aquestes àrees i ha anat rodat»,
declara a Malarrassa. «Molta feina,
però molt estimulant, demana una
mirada àmplia, una visió de ciutat i
transversalitat en els projectes».
Pel que fa a l’ES, concretament,
a més de la citada experiència en el
món associatiu, va ser representant
d’ERC-MES en els treballs d’elaboració del Pla Estratègic, aprovat pel Ple municipal poc abans

d’acabar la legislatura anterior, amb
unanimitat. «Consensuat, elaborat
i aprovat per les entitats protagonistes i tots els grups municipals,
les línies de treball ja estan marcades, és un full de ruta fet i clar», declara tot diferenciant d’altres àrees.
En el dia a dia, lamenta, «potser
no es poden fer les coses quan voldries, perquè no pots en aquell moment, perquè altres accions han de
passar davant, però així i tot, anem
a complir el que ens vam comprometre», assegura, mentre explica
que encara s’està reunint amb tothom, «cada empresa social o cooperativa és un món, i com totes les
empreses, tenen problemes». En
parlar d’ES, però, «hi ha un avantatge: la cultura de treball en xarxa,
d’ajudar-se i prioritzar les persones
per davant del guany econòmic o
els rendiments», afirma, «per això
les cooperatives són més resistents
a les crisis».
Cal estar molt amatents amb els
projectes i propostes, afegeix, però
també s’ha de tenir consciència
que «de vegades no tot funciona,
per més ES que sigui, i no ens
hem de desmoralitzar, això passa
arreu, amb totes les empreses». La
clau aquí també, subratlla, és que
«s’han de guanyar la vida, ha de ser
un projecte rendible, que interessi
a la gent».
Les cooperatives de consum,
afirma, haurien de jugar un gran
paper. «Amb una massa crítica
de sòcies poden influir molt en el
mercat. De vegades, potser, la ciutadania no és conscient d’aquest
potencial del consum per transformar i crear alternatives».
Pel que fa a les cooperatives de
serveis, on les administracions públiques poden jugar un paper molt
important, defensa que també
han d’aconseguir la seva viabilitat
en qualsevol escenari, mentre reconeix el paper dels governs com
a consumidors via contractacions
públiques: «Cal incorporar el càlcul social a les contractacions, això
pot ajudar molt les cooperatives.

▪▪ La fira Terrassa Cooperativa del novembre, marc de referència.

Ara, però, no hi ha llei que ho faciliti (en referència a la llei Aragonès,
rebutjada pel Parlament); i estem
sotmesos a la llei espanyola que, en
aquest cas, beneficia les empreses
que competeixen només o primer
per preus».
Assegura, en tot cas, que treballen en una norma municipal que
ajudi. Per exemple, per poder dividir grans contractes, i poder «beneficiar l’empresa local». Amb tot,
insisteix, «el complicat és l’aplicació
si no hi ha sintonia amb lleis superiors, els interventors municipals
d’acord amb les lleis estatals poden
bloquejar».
D’altra banda, confia que la represa del Consell Municipal
d’Economia Social i Solidària, en

Nova composició del Consell Municipal
El passat dimarts dia 4 de febrer es va reunir la
“Comissió de vocalies” del Consell Municipal
d’Economia Social i Solidària (CMESST), que
d’acord amb el reglament intern és l’encarregada de
garantir la pluralitat, proporcionalitat i paritat d’entitats en els diferents grups de treball del Consell
Un cop analitzades totes les candidatures, la Comissió ha proposat com a titulars i suplents a les
següents entitats:
Per a la vocalia de les empreses, associacions i fundacions que fan activitat econòmica a la ciutat sota
les fórmules d’economia social:
1.- Alternativa3, SCCL
2.- Associació Arte Paliativo
3.- Associació per al Consum Responsable i la
Sostenibilitat (L’Egarenca)
4.- Creixen Educació, SCCL (Cultura Pràctica)
5.- L’Eina, SCCL
6.- Fundació Prodis (CET)
7.- Malarrassa, SCCL
Per a la vocalia de les associacions, fundacions o
col·lectius que no fan directament activitat econòmica i que realitzen i/o promouen projectes que
fomenten algun dels àmbits de l’economia social:
1.- Associació El Corralito Centre de Creació Artística

2.- Grup d’Iniciativa Territorial (GIT) de Fiare
Banca Ètica del Vallès
3.- Grup Local de Som Energia
Per a la vocalia d’entitats de segon nivell d’àmbit
local i supralocal que tingui com a finalitat el foment de l’economia social:
1.- Associació d’Economia Solidària de Terrassa
(XES Terrassa)
En una comunicació dirigida a les entitats, el responsable de la regidoria, Pep Forn, destacava el fet
que «la selecció de representacions ve condicionada
per la limitació de vocalies, i en cap cas menysté la
rellevant tasca que realitzeu cadascuna de vosaltres».
Al mateix temps, informava que en el marc de
la reunió de la comissió de vocalies es va proposar
portar al plenari del Consell la petició de «revisar
el Reglament per mirar la possibilitat d’ampliar les
places de les vocalies i poder donar cabuda a aquelles entitats que heu mostrat tant d’interès i finalment no heu obtingut vocalia o d’altres que podrien
anar incorporant-se». Mentrestant, convida a «participar dels diferents grups de treball que puguem
proposar des del Consell i que estan oberts a totes
les empreses, entitats i col·lectius».

aquesta nova legislatura, permeti
un treball conjunt amb les entitats
més efectiu. Afirma que volen proposar una reforma del reglament
per crear «un grup de treball executiu que intervingui més en les
coses del dia a dia i, també, que
continuï treballant en moments de
canvi de governs o equips polítics».
Es mostra orgullós de ser responsable d’ES, perquè a Terrassa,
subratlla, «és molt activa, hi ha força moviment i consciència, encara
que potser amb poca repercussió
externa», i planteja que s’han de fer
accions per «conscienciar la gent
del valor diferencial que representen l’ES i les cooperatives».

«Cal incorporar
el càlcul social a
les contractacions.
Ara, però, no hi ha
llei que ho faciliti;
estem sotmesos a
la llei espanyola,
que prioritza les
propostes més
barates”
Per això, diu, cal fer una crítica:
«De vegades sembla que la gent
no cregui en el seu projecte; hi ha
un cert instal·lar-se en la queixa:
les coses no van bé perquè no hi
ha ajudes i prou». Dit això, declara
que la ciutat i la comarca no estan
rebent del Departament de la Generalitat el suport que correspondria tenint en compte població i
territori; menys encara si es considera la potencialitat territorial.
Contra totes les inclemències,
però, l’ES té molt bona salut, con-

ARXIU

tinua, «estem bé, molt millor que
en altres ciutats i comarques, i hem
de seguir fent camí. No podem
ser un bolet, una rara avis, fent del
nostre model una cosa diferent del
món». A Terrassa, comenta, es fa
«una de les fires d’ES més potents
a tota Catalunya, i som referent al
país, molt clarament pel CMESS i
el pla estratègic participatiu i consensuat».
Preguntat pel compromís del
conjunt de serveis i regidories
municipals amb l’ES, en Pep
Forn afirma que està investigant
això: «cal saber què contracta
amb l’ES cada un dels serveis i
regidories; però no només per
tenir la dada, sinó per veure també com anar incrementant». Assegura que «l’objectiu és clar: cal
créixer en aquest sentit». Informa
també, sense citar-los, que «hi ha
serveis més compromesos que altres, i això s’està aprofitant per fer
reflexió amb cada una de les àrees perquè creixi la contractació,
és un dels objectius marcats que
s’ha de complir».
Des de la regidoria dirigida per
Forn, dita d’Emprenedoria, una
de les formes d’impuls a l’ES és
l’assessorament a nous projectes
i empreses, tot «informant i proposant el model cooperatiu com
a una de les fórmules possibles,
donant-li visibilitat».
I parlant de visibilitat i suport,
en Pep anuncia també que hi ha
un espai per l’equipament que
des de l’ES es demana des de fa
temps. De moment, només l’espai, que amb el vistiplau de Patrimoni es començarà a preparar,
o sigui fer el projecte per licitar
les obres». Un altre espai a disposició és el viver d’empreses de
l’Ajuntament, creat per ajudar
empreses de nova creació a assentar els projectes oferint local i infraestructura, que ara pot acollir
també cooperatives, «amb preus
socials per a instal·lar-se les empreses».

www.malarrassa.cat
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>Biblioteca
>
del Districte 4: novel·la històrica, música, sèries de TV, joves i filosofia

Tot dones en els grups de lectura d’adults

Pep Valenzuela

N

omés dones, en els grups
de lectura d’adults de la
biblioteca del Districte
4, BD4. Cap home entre un total
de més de cinquanta participants.
«És curiós, això passa arreu. Sí,
crec que hi ha un problema», afirma la Cari Martín, coneixedora
d’aquest fenomen, des que fa quinze anys treballa en les biblioteques
de Terrassa, tres en aquesta. Un
problema evident per al conjunt
de responsables de biblioteques a
la ciutat i, més enllà de la ciutat, de
les biblioteques; de fet, fora del futbol i els espais històricament més
masculins i masculinitzats, arreu.
Una situació que interpel·la sobre
els rols de gènere a la societat, més
enllà de les violències i els feminicidis que, el que és pitjor, amb tota
la seva cruesa són, potser i segurament, només la punta de l’iceberg.
«Em sembla que les dones aprofitem més els recursos, ens relacionem millor», afegeix, i comenta la
diferència amb infants i joves: «En
els clubs infantils sí que hi ha paritat, cap problema, venen amb les
famílies, el problema potser és en
el moment de créixer. Un problema generacional? Potser amb les
noves generacions, segurament,
serà diferent».

Les biblioteques
es distribueixen
fons especialitzats
als quals dediquen
activitats en la
programació i grups
de lectura
Des de les biblioteques, sens
dubte, es treballa per això, «per
un futur i també present millors»,
així ho diu la Cari i ratifica i posa
en evidència el quadre d’activitats
de les mateixes i, concretament,
aquesta BD4, enclavada en la cruïlla dels barris de La Maurina, Ca
n’Aurell, La Congullada i el Roc
Blanc. Més apartats queden Vista
Alegre, Can Palet de Vista Alegre
i les Martines, però també barris
del districte, un dels més extensos i
poblats, amb 40.000 habitants.
Inaugurada el 23 d’abril del 2007,
queda a tocar del centre cívic Maria Aurèlia Capmany, però queda
com mig amagada, «té poca visibilitat, no és un lloc de pas, i és un
dels nostres handicaps», assegura
la Cari, directora de la mateixa.
«Costa portar gent, molta gent del
districte no sap encara que té biblioteca, hem de fer esforços, però bé,
hem aconseguit atreure gent».
Efectivament, bastanta gent, així
ho mostren les dades. Espai de trobada comunitari, pel foment de la
lectura i la cultura i la informació
en general, que són horitzons bàsics del treball de les biblioteques.
A més, aquesta s’ha especialitzat
en novel·la històrica, música i sèries de TV, sense deixar d’atendre
altres àmbits i posant molta atenció també en els joves, com mostra
l’èxit de la Filoteca, i les activitats

intergeneracionals, tot participant
molt activament en el programa
Sempre Acompanyades, d’atenció
a la solitud no volguda.
Les biblioteques de la ciutat es
distribueixen fons especialitzats
als que s’hi dediquen amb especial atenció. De novel·la històrica, a
més dels llibres, hi ha un club de
lectura, animat per la pròpia Cari,
que es troba un divendres al mes,
amb 18 lectores aquest curs. Ara
llegeixen Les veus del Liceu, de
Xúlio Ricardo Trigo; i en aquesta
nau del temps han viatjat també
pel califat de Còrdova, amb un llibre de Jesús Sánchez, i també pel
país del vikings, entre altres.
Novel·la històrica, matisa la Cari,
és una obra de ficció que, però, està
situada en un període històric amb
personatges i situacions no fictícies, molt ben documentades normalment. Pot ser també ucronia,
o sigui creació d’històries a partir
de fets reals. Aquest club funciona
des del 2017, amb molt d’èxit des
d’aquella primera prova pilot, «es
va omplir de seguida, va ser una
acollida històrica», comenta fent
broma.
L’especialització en música, i concretament òpera, sorgí de forma
imprevista. «Cal aprofitar l’expertesa i coneixement de la gent de
l’equip», considera la Cari, «i n’hi
ha molta». En aquest cas, en David
Arredondo, el bibliotecari, canta al
cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell
i coneix molt bé aquest món. De la
primera conversa va sortir un cicle
divulgatiu, es diu Òpera 4, que va
funcionar molt bé, més de 20 persones al primer grup, i ja van tres
anys.
Un divendres al mes es fan activitats per conèixer el món operístic,
amb sessions per a clàssics, com
La Traviata, presentades per experts. Tenen conveni amb Amics
de l’Òpera de Sabadell i amb El
Liceu de Barcelona, on ja han vist
Romeo i Julieta i altres òperes a
preus especials.
Una altra activitat que ara dona
inici és el cicle Música a l’Abast, per
adults, sobre el llenguatge musical,

▪▪ Equip de treball de la BD4: Cari i Sara (davant), Germinal, Laia, Guida i Dani

el so, els instruments, la relació
entre música i art, entre música i
literatura. Amb 18 persones inscrites en tancar aquesta edició de
Malarrassa, el cicle comença el 10
de març, dirigit per Miquel Garcia
Clapé, director de cors i professor
al Conservatori de Terrassa. També es fa a la biblioteca una de les
sessions del cicle Sons Clàssics de
l’Ajuntament.
El cicle Serieadictes és el dedicat a l’altra especialitat de la BD4,
les sèries de TV. Hi ha un fons
amb totes les novetats editades en
DVD. A més d’informació sobre
el tema, un dijous al mes es dedica
a activitats sobre les sèries i temes
relacionats: les dones a les series,
sèries de tota la vida, de policies, de
grans personatges de la història...
De vegades amb experts i, fins i tot
sorpreses, com quan recentment
participà l’actriu Mariona Ribas,
que es va donar a conèixer amb El
cor de la ciutat.

Diàlegs intergeneracionals,
contra la solitud no volguda

L

a participació de la BD4 en el programa Sempre Acompanyats,
de prevenció de problemes soledat no volguda, s’ha materialitzat en una proposta dita Diàlegs en comunitat, on participen
alumnes de diferents instituts i escoles del Districte i persones dels
grups que hi col·laboren amb el programa, impulsat per la Creu Roja i
amb suport de l’Obra Social de la Caixa. Es fan accions interculturals
per a tota la comunitat sobre l’envelliment i els seus mites, amb taules
rodones, lectures de llibres, cinefòrums, teatre i altres activitats. A la
lectura i diàleg sobre el llibre Duna, de Muriel Villanueva, que hi va
participar, van assistir més de 60 persones, gent de totes les edats.
La D4 participa també al projecte Aula de cinema, de la Xarxa
biblioteques de la Diputació i l’Escac, per difondre la cultura cinematogràfica. Al temps, també es fa formació en alfabetització digital,
introducció internet i informàtica; així com cursets de català. Els espais de la biblioteca acullen també alumnat amb necessitat de suport
i orientació escolar o per fer els deures. Compta també amb una educadora responsable de l’Espai+16 d’orientació laboral per a joves de
més de 16 anys.
Tot plegat, una agenda d’activisme cultural i social que no seria
possible sense el concurs, «molt important», emfatitza la Cari, «d’un
equip de 6 persones, molt motivat, cohesionat, preparat, potent, fantàstic», 4 dones i 2 homes, «que fem de tot i més enllà». Perquè, afegeix, «això no és un magatzem i servei de préstec només, la gent que
hi som, normalment, hi creiem molt en aquesta tasca com a referent
de la cultura i social».

IMATGE CEDIDA

La lectura no té edat

A

la BD4 hi ha actualment sis clubs de lectura, tres d’infantils i
tres per adults. Els grups funcionen tot l’any, amb el curs escolar, de setembre a juny, el temps d’inscripció és coincident.
Els infantils es diuen Tastalletres (de 1r i 2r de primària), Mengemuts (3r i 4r) i Deboralletres (5è i 6è).
Hi ha també els projectes per a famílies, com són el Nascuts per
llegir, per infants de 0-3 anys amb fons especial; Llegir per a créixer,
infants entre 3-6 anys, amb hores de contacontes, tallers i activitats
musicals. Per infants a partir de 6 anys, amb menys presència de famílies, Aventura de llegir, fins als 13.
Els clubs de lectura per adults són: Bagul de llibres, Taller de lectura i Club de lectura de novel·la històrica. En el primer es llegeixen
títols de narrativa en general i poesia, sobre els quals es parla sense
guió previ, a partir de les impressions de cada persona. Els darrers
títols han estat: Un vespre al paradís, de Lucia Berlin, i Algú com tu, de
Xavier Bosch. Un llibre i una trobada mensual en què, de vegades, ha
participat l’autora del llibre, com va ser el cas de Joan Margarit, que
presentà Casa de la misericòrdia, davant de més de 100 persones, el
passat 2 de desembre.
El Taller de lectura, dinamitzat per la professora de Literatura Fina
Ginesta, es troba cada dos mesos i es dedica més a fer una anàlisi
crítica dels textos.
En tots els casos hi ha només un grup, amb un límit de 15 persones, per poder-hi participar bé, el que implica que hi ha també llista
d’espera. La Cari explica que, si fos per gent, podrien funcionar més
grups, però que la biblioteca no té recursos mínims suficients per ampliar la proposta, «certament, necessitem més personal», subratlla.
En aquest marc, l’adolescència rep una atenció especial, «la joventut,
de 13 endavant, és un grup molt difícil a biblioteques en general»,
informa la Cari, coneixedora del cas també des de la perspectiva de
mare, «és un moment en què desapareixen; i dels comentaris entre
professionals hi ha consens que és moment de canvi i quan trenquen
amb tot el d’abans». Tot i així, van crear un club de lectura juvenil,
«perquè hi ha continuïtat dels que han fet lectures abans». Així, lectures com Noel et busca, d’Àngel Burgas, i Una llàgrima, un somriure,
de Luna Al-Mousli, sobre la qüestió de les persones refugiades, han
anat molt bé. Ara començaran un clàssic, Mecanoscrit del segon origen,
de Manuel de Pedrolo.
I com tantes vegades a la vida, a partir d’un cas particular, nasqué el
Cafè Literari, també per joves. Una trobada mensual, dissabte matí,
sense guió previ, per parlar de llibres i d’allò que els interessi. La biblioteca garanteix cafè i pastes, així com la participació de l’Asun Herrero, professora de Literatura de l’IES Can Roca, per ajudar en el que
calgui. Per fer-se una idea, en tot cas, es pot parlar d’algun llibre, de la
literatura russa i de problemes actuals, més o menys barrejat, tot depèn, però en un espai propi, de vegades sense orientadora o suport.
L’última conversa va ser sobre el dia de la dona, llibres escrits per
dones i igualtat de gènere... l’Asun prepara bibliografia i endavant.
La Filoteca mereix menció especial. Són tallers filosòfics a partir
d’una obra literària, en col·laboració amb Adhoc Vallès Occidental,
un col·lectiu de professors de filosofia. Oberta a alumnat de tota la
ciutat, un grup prepara les sessions i lectures, les sessions són obertes.
La darrera, el 6 de febrer, amb 93 persones, quasi no s’hi cabia a la
sala. Era el llibre Això és un home, de Primo Levi. Va ser, sobretot,
alumnat dels IES Terrassa i Can Roca.
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→→TEATRE

M’agrades a les fosques, un èxit teatral de
la Companyia 8, de gira per Catalunya
Entrevista a Rosa Ponsarnau, autora de l’èxit M’agrades a les fosques, de la Companyia 8.
Eloi falguera
Director i autor

L

a Companyia 8 és actualment un dels grups de teatre amateur més actius de
la nostra ciutat, un dels que més
actuen arreu.
Tot i que alguns dels seus espectacles ja havien circulat força,
la reestrena del seu primer muntatge, M’agrades a les fosques, s’ha
convertit en tot un èxit. Des de
finals del 2017 l’han representada una trentena de vegades i
han participat a 13 concursos de
teatre (xifra gens freqüent dins
del panorama teatral amateur),
on han aconseguit una vintena
de premis, fins a data d’avui. Una
extensa gira que els ha portat des
de Barcelona fins a Tàrrega, passant per Igualada, Pineda de Mar,
Cornellà, Sant Feliu de Codines,
Les Garrigues o fins i tot Madrid.
Un exemple del bon teatre amateur que es fa a la nostra ciutat i
que és valorat arreu del territori.
Per parlar d’aquest èxit (malauradament tan desconegut a casa
nostra) i d’altres aspectes sobre
l’autoria femenina, hem entrevistat l’autora del text, Rosa Ponsarnau, que també fa un dels personatges de l’obra.
• Explica’m breument quina és
la història de la Companyia 8.
La Companyia 8 la fundem el
José Antonio Aguado i jo mateixa a finals del 2008. La millor
definició del grup és que som
una companyia de creació pròpia, perquè només fem obres que
escrivim el José Antonio o jo. A
tots dos ens agrada molt escriure
teatre i teníem clar que si estrenar
obres d’autors coneguts ja és difícil, encara ho era més estrenar-ne
d’autors no coneguts. Per tant,
vam creure que la millor manera
d’estrenar els nostres textos era
creant una companyia. Sempre
hem sigut un grup petit, ara mateix al voltant d’onze membres,
comptant també els tècnics. En
aquests més de 10 anys hem estrenat 9 muntatges.

• Quin és l’argument de
M’agrades a les fosques?
L’obra parla d’una família formada per tres dones: una àvia
(que és una infermera jubilada),
una mare (una executiva que és
mare soltera) i la filla (que és una
adolescent). Són tres dones que
viuen sense cap home a casa, fins
que apareix el pare de la filla. Nosaltres l’anomenem “el pare sense
funcions” perquè en el moment
que va saber que havia de ser
pare se’n va desentendre. Passats
els anys, quan ja s’ha fet gran, veu
que s’ha perdut moltes coses en
aquesta vida i que li agradaria
tornar a ser pare. A partir d’aquí
hi ha tota una sèrie d’embolics i
apareix un altre personatge, la veïna, que té molta relació amb la
família. Al final tots s’adonen que
tenen més punts en comú dels
que es pensaven.
• Estem davant d’un drama o
d’una comèdia?
Tot s’explica en clau d’humor.
M’agrada molt treballar a partir
de la ironia i dels jocs d’embolics.
Un altre aspecte que caracteritza
aquesta obra, i totes les que escric,
és que els papers forts i importants són els de les dones. Dones
independents que no necessiten
els homes. Els papers masculins
solen quedar sovint en un segon
terme i, més aviat, molesten. Tot
sota aquest punt de vista còmic.
• És la segona vegada que porteu aquesta obra a escena.
Sí. M’agrades a les fosques és la
primera obra que va estrenar la
companyia, el 2008. I per celebrar
el 10è aniversari, el 2017, vam
pensar que seria una bona idea
fer-ne una reestrena. També vam
aprofitar per fer una relectura i
una revisió de la primera versió.
Per exemple, vam fer canvis en
el text i la vam retallar. Sempre,
però, mantenint l’esperit de la primera versió, on sobretot es juga
molt amb el cinema. Ens agrada
molt jugar amb imatges, creades
també per nosaltres. Un altre ele-

▪▪ Rosa Ponsarnau, en el paper de Mare. D’esquenes Rosa Domènech.

ment que hem canviat és la música: aprofitant que un membre de
la companyia, en Toni Falgar, és
músic, vam decidir que aquesta
vegada faríem la música en directe. I pel que fa als actors, només jo
i l’Ana Alonso repetim, la resta els
hem canviat. La direcció continua
sent del José Antonio.
• Aquesta segona versió ha estat tot un èxit, quantes representacions porteu?
Aproximadament unes 30, des
de finals del 2017 fins ara. Hem
participat a 13 concursos de teatre i hem obtingut 20 premis.
N’estem molt contents, sobretot
dels premis de l’espectador que
hem rebut perquè crec que és la
millor recompensa que poden
tenir les actrius i actors, el director o jo mateixa com a autora.
El premi del jurat juvenil que
vam aconseguir a Sant Feliu de
Codines també és molt especial
perquè un dels problemes que tenim al teatre amateur és atrapar
aquest públic més jove.

• Per què creus que agrada tant
l’obra?
Sobretot perquè el públic femení
se sent identificat amb les tres generacions de dones. Les més grans
amb l’àvia, que un cop jubilada vol
viure la vida. Les dones de 40- 50
anys amb la mare, que només es
preocupa per l’educació de la filla i
per treballar, però no té vida social. I, quan hi ha públic adolescent,
amb la filla, tot el dia amb el mòbil
i que voldria un pare. La història
que expliquem perfectament podria passar: el cas del pare que es
desentén de la filla i que, passat el
temps, li neixen les ganes de ser
pare. Ho presentem amb molt
d’humor, però el públic s’hi sent
identificat.
• Falten dones autores a Terrassa i en general?
Hi hauria més obres amb dones
protagonistes i amb papers importants si escrivissin més dones.
D’alguna manera, escriure és parlar
d’allò que tu coneixes i, lògicament,
a mi m’és més fàcil parlar de les do-
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nes. En els personatges femenins
intento projectar aquells aspectes
més positius, més reivindicatius,
més de dones fortes. La dona fleuma i comparsa de l’home no m’interessa, segurament perquè jo no
soc així sinó que soc una dona amb
iniciativa i amb ganes de fer coses.
• T’agradaria que altres grups
representessin la teva obra?
Sí, perquè potser li donarien una
altra visió que a mi no se m’ha acudit i això és molt interessant. Algun
grup ja m’ha demanat el text i la veritat és que em faria molta il·lusió.
• Podrem veure més representacions de M’agrades a les fosques
a Terrassa?
Ens agradaria tancar les actuacions d’aquesta obra a Terrassa, però
encara no ens ho hem plantejat.
La idea és que a finals d’aquesta
temporada o a inicis de la propera s’acabin les representacions. De
moment, la propera oportunitat de
veure-la serà a l’abril a Puigdàlber,
al Penedès.

Preparació:
Esther Valero

RECEPTA: TARTAD’ESPINACS AMB BEIXAMEL
VEGANA
Ingredients:
• 300 grams d’espinacs frescos.
• 1 làmina de massa brisa (la podeu comprar
o preparar-la vosaltres).
• 120 grams d’anacards crus i sense sal.
• 2 grans d’all una mica de nou moscada.
• 1 cullerada sopera de llevat nutricional.
• 1 cullerada sopera de sèsam.

Deixem els anacards en remull amb aigua calenta uns
30 minuts. Comencem preescalfant el forn (mireu les
instruccions del fabricant de la massa brisa). Piquem els
alls i els daurem amb una mica d’oli d’oliva. Afegim els
espinacs i els deixem a foc mitjà durant uns 10 minuts o
fins que hagin perdut tota l’aigua.
Ara preparem la beixamel d’anacards. Traiem l’aigua
de remull dels anacards i els rentem bé. Afegim 1 tassa
d’aigua i ho triturem tot, juntament amb sal, pebre i nou
moscada ratllada. Incorporem la beixamel als espinacs
i també el llevat nutricional. En un motlle per a forn, estenem la massa brisa i repartim per sobre la nostra preparació d’espinacs. Tirem el sèsam per sobre i portem al
forn uns 30 minuts o fins que estigui daurada.

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

Paraules com a testimonis del seu temps:
Señales de uno, d’Antonio Pérez Roldán
Isidro Cabello Hernandorena
Catedràtic de Llengua i Literatura Espanyoles

L

’escriptor terrassenc Antonio Pérez Roldán (Nueva Carteya, Córdoba, 1945) ha publicat el seu vuitè llibre de poemes, Señales de uno (2007-2011), editat per Corona del Sur,
Màlaga, al desembre de 2019. El nom del poeta és garantia de
prominent qualitat literària perquè a l’ofici de la seva constant
creació al llarg de diverses dècades i a trenta anys d’excel·lents
publicacions (poemes, aforismes i contes) els germana en la
seva persona amb la metòdica lectura de poemes publicats a
Espanya i a Hispanoamèrica i la combinació de tants productes literaris en el gresol de la seva ment i la seva sensibilitat.
Señales de uno és lírica de maduresa, d’una lúcida i triple maduresa. Maduresa física, en fregar la vellesa, tema major d’aquest
llibre. Maduresa estilística, per l’alta competència en la paraula
i en l’ofici de poeta. Maduresa psicològica, per l’actitud estoica
davant la vida.
El llibre, d’aparença lleugera, és profund i variat en temes. El seu
títol, Señales de uno, un joc amb «senyals de fum», recull alhora el suggerit per la coneguda segona expressió (comunicació i
resistència) i la primera (notícia d’un mateix, fe de vida). L’obra té
dos eixos temàtics: l’elaboració del poema i la reflexió sobre el
temps. El primer reuneix, disseminats pels poemes, nombrosos
aspectes d’una poètica. El segon, existencialista, se centra en
el viure, envellir i morir; el temps, que tot ho devora, és un breu
present, segur de mort; la vida, «festa tragicòmica», ressalta per
l’efímer i precari; el viure va lligat més que a on es neix a on es
lluita i un es desfà. Passat el viscut, no resta més que la mort i
d’això deriva, en postura fredament existencialista i nihilista,
una invitació a viure dedicat a allò d’un mateix.

acurat i no espontani. Entre els molts recursos literaris, regna
en aquests poemes la metàfora, variada en la seva forma i el
seu origen. Al costat d’ella, destaquen els símbols («viento»,
«día», «tiempo», «vida»), carregats de connotacions, gairebé
sempre negatives, i les comparacions. La perífrasi és portada
al seu màxim expressiu en la sèrie de 44 versos de l’últim poema, «La que dice la última palabra». Donen molt joc l’antítesi i
la paradoxa. La musicalitat l’aconsegueix mitjançant anàfores i
paral·lelismes, recursos sintàctics com ara bimembracions i trimembracions, i amb la mètrica. Aquests i molts altres recursos
impregnen, com sense pretendre-ho, tots els versos. La col·loquialitat i senzillesa solament són, doncs, aparents, ja que en
els poemes subjau una densa estètica de Barroc modernitzat.
Cites filosòfiques i literàries alienes apareixen al principi del
llibre i de diversos poemes. Destaca la cita inicial, presa de la
poetessa uruguaiana Circe Maia, «Pero ahora y aquí y mientras
viva / tiendo palabras-puentes hacia otros». Altres autors citats, com a font o suport de la seva poètica, són Màrius Torres,
E. Sánchez Rosillo, Jorge F. Fernández, Jorge Teillier, Antonio
Muñoz Molina, Salvatore Quasimodo o René Char.
En definitiva, Señales de uno constitueix un pas endavant en
el quefer literari de l’escriptor. Un pas donat en el llindar de la
vellesa, que es podria haver convertit en crisi de desorientació
i desencís, però fet sàviament amb l’acompanyament de la maduresa estilística i psicològica, i amb bons efectes sinèrgics. Un
llibre, doncs, per llegir, rellegir i degustar, peça a peça i sense
presses.

Els 69 poemes, breus, com tessel·les o moments els significats
dels quals se sumen fins a formar un tot orgànic, apareixen en
tres parts i un preludi —el poema «Señales de uno»—. La primera part forma un manual de la paraula poètica; la segona se
centra en la vellesa i les dificultats del viure, i la tercera constitueix una profunda reflexió sobre el viure esperant a l’«Enemiga»,
la Mort.
Predomina un to conversacional culte, amb vers lliure abundant,
que flueix a voluntat del poeta. La senzillesa aparent del dir va
plena de recursos literaris, demostrant el procés d’elaboració

→→ PROBLEMA D’ESCACS

FITXA BIBLIOGRÀFICA
Señales de Uno
Antonio Pérez Roldán
Corona del Sur, Màlaga, 2019
97 pàgines

Victor Rivas
Juguen blanques i guanyen.
D’una partida entre Kiffmeyer i Westerinen
(Alemanya 1968), és aquesta posició en la qual
el blanc, mitjançant les columnes i diagonals,
van guanyar ràpidament atacant el reï negre
.Com ho van aconseguir?

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

Nivell: mig
Solució: 1.Dxg5+!,Rxg5 2.Ae3+,Rh5 3.T7e5+,g5
4.Txg5+,Rh6 5.Th4+,Ch5 6.Thxh5++

→→ VINYETES

Contacte: 679 654 719
victor2315@telefonica.net

HORITZONTALS: 1. Té la mà
trencada a fer alguna cosa, sobretot de protagonista quan
van mal dades / 2. Dibuix del
teixit. Com a instrument se li
veu força el llautó / 3. Camí del
gat. Vegetal que es resisteix
al piròman. La cosa llatina / 4.
Suggerí al demandant. És una
forma de pobresa, i de pietosa
no en té res / 5. Autèntic com el
cor de la caverna. Fongs que ja
buscaven els romans / 6. Posició de repòs corporal i esforç
lexical. L’hidrocarbur de Bétera
/ 7. Sempre té alguna objecció a fer. Vestidors a mida / 8.
Sempre està en fase sensible,
aquest impost. Com que hi ha
perill els rics no es veuen / 9.
Plaç il·limitat. És al cossi com a
la campana el picarol. Un pessic de romaní / 10. Com que no
callen mai fan caure tothom.
Clergue que parla en cànon /
11. Trident desmanegat. Mal de
cap de metge. El millor amic del
gos / 12. Es vanta més que el
Cèsar. Malformació de la retina
causada per un renill / 13. De
bon matí al portal no parava de
xerrar. Tan basta que la gossera
li queda petita..

VERTICALS: 1. Vostè que va
amb ascensor… Tira a color de
blat segat al Baix Llobregat /
2. Abracen en Salvador. Militar
ianqui que ja voldrien els de Catalunya en Comú. Són dins de la
cava / 3. Exemplar de mobiliari
urbà que sempre ens queda
massa lluny. Matà d’un copet a
l’occipital / 4. Supleix la democràcia amb petroli. Com que
és definit, es refereix al més
material / 5. Corre per la sabana però té l’origen al Carib. Si
es queda a esmorzar al zoo no
s’endú entrepà / 6. Títol sense
cap ni peus. Presa d’una idea
fixa. Marxa de Guardamar / 7. I
entra a Artà. Subseus empresarials tractades amb paternalisme. Setanta-cinc per cent del
territori de Laos / 8. Peces de lli
cru per fer bruses. Serbi sorgit
dels nostres avantpassats / 9.
Deu tenir alguna platjota però
segurament cap hotelot. No
deixaven viure els tiris / 10. Empresa ideal per fer segrestos.
Són coses de nano, i a sobre infantils. Institut d’Estudis i prou
/ 11. Transhumants per rutes
monumentals. Holandès resident a l’Àfrica / 12. El mossèn no
li coneix intimitats. Deixa el gall
sense son atribut.

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: ANNA CLARIANA

“El treball creatiu és
el que m’impulsa”
Il·lustradora gràfica i actriu de teatre amateur, sempre amb el grup
dels Amics de les Arts, l’Anna Clariana formà part de la primera i
única colla de dones castelleres, de Minyons, així com dels Ministrils
del Raval. Nascuda a Terrassa, publicà el seu primer llibre il·lustrat
amb Rialles. Art i treball es barregen en la seva experiència. Poc
amiga de les teories, considera que el treball ha de ser creatiu.

• Quan vas començar, no hi havia frontera entre el dibuix, la il·lustració i la pintura?
Després dels estudis bàsics volia fer dibuix,
sense saber massa bé els límits. Quan vaig
començar no hi havia il·lustració, podies fer
Belles Arts, per dibuix i pintura, o disseny
gràfic a l’Escola l’Eina de Barcelona, que
va ser la meva opció. Tres anys sense títol
oficial ni res, però m’agrada més. Després
vaig començar Història a la UAB, però ja
treballant bastant amb el dibuix i el disseny
la vaig acabar deixant.
• Com defineixes el que fas?
Des de llavors, sempre m’he dedicat a això:
dibuix i disseny gràfic, il·lustracions per
llibres de text, principalment en el món
editorial, però també quelcom de publicitat i premsa. Em considero il·lustradora,
això diu el CV, fa 40 anys que m’hi dedico i
m’agrada més dir il·lustradora, per més que
segurament és el mateix que dibuix.
• Més art o més producció?
En el meu cas, tot el treball és creatiu, bàsicament en el món de la il·lustració infantil,
però també cartells i coses de publicitat, per
administracions públiques i empreses. Clar
que estàs en el mercat i t’has d’espavilar, i
com treballadora autònoma passes temporades de tot. Sempre com a freelance. Els
llibres de text m’agrada fer-los, encara que
menys interessant que els llibres de literaés
tura, llavors és un regal. Tinc més de 100
publicats. De totes formes, en general, diria
que la feina està poc reconeguda.
• Més mecànic el llibre de text i més creatiu el de literatura?
No sé exactament. Generalment et crida
l’editorial i et passa el text, gairebé mai sense
conèixer l’autor, alguns editors això ho cuiden molt. Però sempre hi ha creació, això
m’impulsa.

important, a l’Hotel dels Gemecs també. I
cap obra que estigués malament. Recordo
sempre la primera que vaig fer: Un barret
de palla d’Itàlia, molt bona, l’obra i el record.
El teatre és una experiència que m’ha ajudat a la vida. Jo soc molt tímida, però quan
ja saps que ets capaç de pujar a l’escenari
sense importar-te res m’ha ajudat molt, ho
de Terrassa un parell de vegades, i vaig fer trobo molt interessant.
el del festival de jazz de l’any passat. Tinc • A més del teatre també has tocat graun premi de cartells del Consell de Lite- lles i vas estar a la colla de dones de Miratura Infantil de Catalunya, i un accèssit nyons..
del Premio Lazarillo estatal. Aquests són Sí, en els anys del renaixement de la cultumoments bons, però també quan fas una ra popular em vaig unir al grup de gralles
bona feina, o, sobretot, quan vaig fer el pri- de Terrassa, érem algunes joves, i acompamer llibre, un encàrrec de Rialles, amb en nyàvem sempre la colla de Minyons. Aquí
Vicenç Villatoro; després un llibre amb en va sorgir la idea de fer un grup de dones
Josep Maria Font i un altre amb el Gerard castelleres, que fins llavors no comptaven a
Quintana. I, certament, s’agraeix molt quan les colles, només alguna enxaneta. Fins i tot
una editorial et diu que volen que ho facis una portada de La Vanguardia va titular
tu, perquè els agrades.
«El feminismo llega a los castells» o quelsemblant.
• Les noves tecnologies han afectat el tre- com
La
veritat
és que nosaltres ho vam fer però
ball?
sense
pensar
en feminisme ni res. Primer,
A mi m’ajuden molt. Des que vaig conèixer vam voler sorprendre
la colla. Després, va
l’ordinador sempre treballo amb ell, estic semblar que es podria aguantar
molt contenta, puc plasmar tot el que tinc fet va durar dos o tres anys. el grup, i de
dintre del cap. En l’àmbit comercial potser
ha baixat la feina, però no massa, jo no treballo per coses digitals, només per paper i
llibre, però hi ha incertesa dintre del món
editorial, escoles que no fan servir llibres, si
hi haurà llibres o no en el futur...
• En l’àmbit de la creació també, però ja
no professional, fas també teatre?
Sí, vaig començar amb el teatre amateur,
devia ser a principis dels 80, i he estat fins
ara, sempre amb el grup dels Amics de les
Arts, només alguna col·laboració amb altres
grups, però molt esporàdic.

• Va ser una iniciativa feminista?
No érem feministes, jo crec que no. Va sortir de forma molt innocentona, però quan
vam veure una mica l’oposició de molta gent
de la colla i la gent que ens donava suport,
va ser com una lluita. I vam passar dos anys
de lluita, de reflexió i de preguntar-nos què
havíem de fer amb tot allò. Nosaltres mateixes dèiem que no es podia ni volíem fer una
colla dintre d’altra, que tots havíem d’anar a
una. I es va anar desfent.
• Creus, per dir-ho entenedor, que vau
patir el patriarcat?
No sé dir, però vam patir molt personalment, va ser dur. En veure què havíem fet,
no ho teníem clar al nostre cap: què i per
què havíem de ser, sempre com una lluita, i
no ho vam resoldre. Potser sense pensar-hi
ens vam posar en un berengenal. Però va estar molt bé, vam reflexionar molt, tenim algunes notes escrites, personals. Vam posar
preguntes que no hi eren. Va ser una manera de veure les coses diferent.
• Participes en algun grup feminista ara?
No. Jo tinc un pensament molt crític, crec
que tots hem de ser iguals. No em sembla
que hem de fer coses només per dones.
És una lluita col·lectiva. Els homes també
s’han d’implicar molt, ens han de veure amb
altres ulls, moltes coses és vergonyós que siguin així. A nivell personal tenim molta feina, hauríem de començar per aquí.
• Tornant a la cultura popular, vas formar
part dels Ministrils també?
Sí, en aquell context també es van fer els
Ministrils del Raval, i jo hi vaig formar part.
Hi vaig ser molt uns dos o tres anys, però la
família, tinc una filla i un fill, i tot no podia i
acabes deixant coses.

• Però, tot i amateur exigeix molta dedicació, has pensat a fer-ho professionalment?
El teatre amateur és dur, i més si no compten amb tu, llavors fa mal, hi som per fer teatre, però no sempre hi ha personatges per
a tothom. Però bé, tot plegat és molta passió
per l’escenari. Després, com en altres grups,
hi ha moments de tot. Recordo al començament, tothom molt jove i amb moltes ganes,
sempre de festa. Al mateix temps, el teatre
comporta relacions que no hauries tingut
mai, per les persones i pel tipus de relacions.
En un moment, vaig pensar a dedicar més
al teatre, vaig estudiar dos anys a l’Institut
del Teatre de Terrassa, però no vaig anar
més enllà.

• D’exposicions has fet algunes, també
has guanyat premis...
N’he fet poques, la veritat. L’any passat, una
al Centre Cultural, que ha estat la millor,
amb obra nova; hi vaig gaudir molt. Ara, pel
mes de maig, em proposen una altra en una
sala nova. Després, he participat en exposi- • Has fet moltes obres?
cions col·lectives, com ara mateix als Amics. Des dels 20 anys, en tinc 60, més de 40
Després, vaig fer el cartell de la Festa Major obres n’he fet segur. Al Frank V, un paper

• Allò va anar molt més lluny que imaginàveu?
Va ser una cosa excepcional, sens dubte. I
crec que vam obrir una porta, i segurament
el món casteller és diferent. Moltes colles
i dones es van animar i van dir: tots som
iguals i que pugi qui vagi més bé.

▪▪ Dibuix d’Anna Clariana

• I una pregunta més, potser massa tot o
no res, com veus el futur?
No hi penso, vaig molt al dia a dia. Però
crec que les dones arribarem a ser iguals,
veure-ho jo ja no sé... La meva filla és completament diferent del que ho havia viscut.
Elements que sempre entrebanquen a la
societat hi ha sempre, però crec que anem
a millor, ara hem passat la crisi, hem passat
malament, i ara veiem coses que sembla que
anem endarrere però crec que ens em sortirem, sóc optimista.
Pep Valenzuela
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