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Una vintena de col·lectius i entitats locals ha elaborat un seguit 
de demandes i propostes, creades des de la ciutadania, per frenar 
les desigualtats accentuades per la pandèmia de la covid-19. 
Segueixen treballant per aprofundir en les seves propostes,  
per fer-les arribar a més gent, i que siguin escoltades i aplicades  
per les administracions.

El Pla de Xoc Social aposta per crear nous models 
de vida que aturin les desigualtats

Miquel Gordillo

C onstruir propostes i nous 
models de vida per frenar 
les desigualtats que s’han 

accentuat a causa de la pandèmia 
de la covid-19, és el primer objectiu 
pel qual s’ha format el Pla de Xoc 
Social de Terrassa. Sorgit arran de 
la iniciativa del Pla de Xoc de Ca-
talunya i a tot l’estat, una vintena 
de col·lectius socials de la nostra 
ciutat ha impulsat aquesta plata-
forma, “l’única creada en un muni-
cipi”, segons descriuen. El passat 11 
de juny, els col·lectius que formen 
el Pla de Xoc Social van presentar, 
de manera presencial, les propostes 
i demandes que han elaborat i con-
sensuat. Aquestes se centren en ei-
xos com l’habitatge, l’economia, els 
serveis públics, els drets laborals, 
les llibertats i el territori.

Tal com es va expressar en aques-
ta presentació pública realitzada al 
Raval, són una “plataforma de tre-
ball conjunt” que pretén posar en 
comú els coneixements d’aquestes 
entitats, i teixir propostes per “ge-
nerar un canvi de paradigma on 
es garanteixin els drets de totes les 
persones”. A la vegada, volen donar 
suport i fer difusió de campanyes i 
accions ja engegades per col·lectius 
i moviments socials, a més de voler 
promoure una “major mobilització 
de la societat civil en la defensa dels 
drets de les persones”.

Totes les propostes, plasmades 
en un manifest que va ser llegit per 
representants dels col·lectius, van 
adreçades principalment al govern 
i partits locals. Malgrat això, són 
propostes de màxims, i algunes 
d’elles van més enllà de les compe-
tències estrictament municipals. 
“Volem que l’administració escolti 
les nostres propostes i les adapti, 
per això nosaltres les llancem avui 
aquí i a veure què passarà”, va ex-
pressar l’advocat pels Drets Hu-
mans, Joan Tamayo.

L’origen del Pla de Xoc Social es 
remunta als inicis del confinament, 
en observar la greu crisi social i 
humanitària que venia. “Després 
d’una primera assemblea de col-
lectius feministes, s’hi van afegir 
una vintena d’entitats al Pla de 
Xoc Social”, explicà l’Eivi. La pla-
taforma també compta amb grups 
de treball, i mantenen el contacte 
amb el Pla de Xoc Social de Cata-
lunya i l’estatal. 

El llistat de les entitats que for-
men part del Pla de Xoc Social a 
la ciutat és el següent: Sindicat de 
Llogateres, PAH,  Consell d’En-
titats d’Acció Ciutadana de Ter-
rassa, XES Terrassa, La Paparola, 
CNT, COS, La Pepeta, Quart 
Creixent, Punt Lila de Sant Pere, 
Vaga Feminista de Terrassa, La 
Guerrilla dels Cossos, Comissió 
de seguiment i impuls de la Carta 
Europea de salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, Laboratorio 
de Comadres, Ateneu Candela, 
Llibreria Synusia, Casa del Poble 
Manuel Linares, Prou Barreres, 
Xarxa de suport Mutu de Terras-
sa, CGT, Arran Terrassa.

Aquest és un resum de les prin-
cipals demandes per cada eix que 
s’ha treballat dins el Pla de Xoc 
Social de Terrassa.

Habitatge
• Creació d’una unitat anti-

desnonaments.
• Mesures per acollir a tota la gent 

que ha perdut la seva residència 
i està en albergs.

• Garantir subministraments 
bàsics i la creació de comptadors 
solidaris.

• Empadronament per a tothom.
• Donar resposta a persones que 

no poden fer front al pagament 
dels lloguers.

• Mesures per la baixada i 
regulació dels preus de lloguer.

Economia
• Donar suport a les propostes de 

la Xarxa d’Economia Solidària.
• Fer pedagogia d’una altra 

economia que és possible.
• Fer una lectura i una anàlisi 

crítica de l’ingrès mínim vital 
que ha sortit recentment.

• Començar a fiscalitzar els 
pressupostos i despeses 
municipals.

Serveis Públics
• Fi de la gestió privada de les 

residències públiques.
• Prohibició de la existència de 

residències privades.
• Augment de places per a 

residents.
• Democràcia interna, 

transparència i control de 
l’adequada qualitat de vida 
de la gent gran, famílies i 
treballadores.

Laboral
• Obligació dels empresaris de 

donar garanties de protecció de 
la salut en el treball.

• Que l’administració declari la 
nul·litat de tots els ERTOs 
i acomiadaments d’empreses 
amb beneficis, i que es realitzi 
un increment de les inspeccions 
laborals per garantir que no 
s’aprofita la crisi per seguir 
trepitjant drets.

• Retirada de les últimes reformes 
laborals que no han fet més que 
retallar-nos drets.

• Repartiment del treball amb 
salaris dignes.

• Tots els serveis essencials han 
de ser públics per tal de garantir 
la qualitat tant dels usuaris com 
de les treballadores.

• Recuperar els serveis 
externalitzats.

Territori
• Adhesió i suport a campanyes 

com Recuperem la Ciutat i 
antirepressives.

• Fer un pla de desconfinament 
específic per l’ús de l’espai públic 
on es garanteixi un gaudiment 
del lleure i de l’esbarjo per a 
tothom distingint diverses 
àrees d’usos i temps en tots els 
districtes de la ciutat segons 
edats i necessitats específiques.

Drets i llibertats
• Dret a la informació i a la trans-

parència, atentes  que no es dis-
crimini o exclogui a cap col·lectiu 
o a cap persona.

• Garantir la cobertura de drets 
bàsics i de les llibertats de totes 
les persones que viuen a Terras-
sa.

• Sobirania energètica i alimentà-
ria.

• Dret a la infància i a la joventut: 
garantir els drets de tota la ca-
nalla i persones joves des d’una 
mirada no adultcentrista i po-

sant les seves necessitats i veus al 
centre.

• Presons i antirepressiu: posar 
llum a l’abús policial a l’espai pú-
blic, a les parades per perfil ètnic 
i aturar les multes i sancions des-
mesurades pel Covid-19. També 
vetllar pel respecte de les perso-
nes preses.

• Migracions i antiracisme: asse-
gurar l’accés als drets bàsics per 
part de les persones migrades 
de la nostre ciutat: l’accés a la sa-
lut, al padró sense domicili fix, a 
l’acompanyament institucional 
i l’acollida, a una assessoría legal 

pública, a la formació i l’accés la-
boral i al servei de traducció als 
serveis bàsics. També volem vet-
llar per una ciutat segura i anti-
racista.

• Violències cisheteromasclistes: 
engegarem una campanya prò-
ximament en relació al servei 
d’atenció a persones que pateixen 
violència, a la manca de recursos 
destinats a l’abordatge d’aquestes 
situacions, a la necessitat de crea-
ció d’un pla de xoc en relació a la 
crisi generada pel covid-19 amb 
una perspectiva feminista crítica 
i interseccional.

MG ▪ Lectura del manifest del Pla de Xoc Social de Terrassa, el passat 11 de juny al Raval
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 >La FAVT proposa la salvaguarda dels DDHH com a base de la ‘nova normalitat’ 

Reconstrucció i replantejaments per al Pacte de Ciutat

AV i Punt Lila Sant Pere, autorganització contra la pobresa i la fam

Dolores Lledó 
Presidenta FAVT

L a pandèmia pel coronavirus 
ha fet que aquest 2020 que-
dés frenat de sobte, detenint 

i alentint dramàticament la nostra 
activitat habitual diària.

Hem viscut una situació de greu 
estancament a tots els nivells: so-
cial, sanitari, econòmic, laboral… 
Dels temps de dificultat s’han 
d’extreure conclusions per al futur, 
per fer previsió i canvis, fins i tot 
estructurals, davant més que possi-
bles situacions similars en el futur.

Terrassa i els seus polítics no po-
den deixar enrere ningú, aquesta 
crisi és l’oportunitat de fer un pas 
endavant com a ciutat puntera en 
molts aspectes i tornar a ser de 
les primeres a prendre canvis es-
tructurals, liderar el canvi que els 
temps ens demanen i ser referents 
a Catalunya. Recordem el nostre 
lloc i importància com a tercera 
ciutat catalana en nombre d’habi-
tants. Una ciutat dita de drets, de 
persones i feminista, que ha de do-
nar el cop a la taula que demanda 
la nostra ciutadania. Les baralles 
partidistes a qualsevol escala polí-
tica només fan que dividir i dece-
bre la ciutadania, necessitada de 
respostes i solucions per al seu dia 
a dia i futur, reals i allunyades d’al-
tres interessos que, a dia d’avui, han 
quedat desfasades. 

Demanem realisme i sentit comú 
davant el panorama de recessió. La 
solució és treballar plegats i amb 
força sense exclusions. Des de la 
federació demanem polítiques 
d’escut social, noves polítiques i 
nous pressupostos, perquè l’antiga 

normalitat difícilment tornarà a 
ser la mateixa, ni amb les mateixes 
prioritats. El present és complicat 
i difícil, amb augment d’atur, pro-
blemes a les residències, treball en 
recessió, afectacions a la salut… Si-
guem conscients de la realitat que 
ha vingut per quedar-se i canvi-
ar-ho tot. Ara, veient les necessitats 
que venen, com hem dit, diferents 
de les previstes abans de març, de-
manem consens de ciutat i que es 
revisin els pressupostos dels anys 
vinents, per ajustar-los i encami-
nar-los vers als temes socials.

La FAVT té al seu ADN la 
defensa dels drets, en època de 
pandèmia hem donat suport al 
consistori, col·laborant amb res-
ponsabilitat, aquesta és la nostra 
línia d’actuació, sigui el consistori 
del color i espectre polític que si-
gui. I si hem après de la forma més 
dura i cruel alguna cosa és a de-
fensar i potenciar el sector públic: 
sanitat, residències, educació… De 
nou hem de tenir unitat d’acció, 
més enllà de la diversitat d’idees i 
polítiques.

Cal fer una diagnosi de ciutat a 
tots els nivells, el d’abans de març 
ja no serveix. Ni les polítiques, tot 
ha quedat desfasat i en molts casos 
relegat a un segon pla. Reclamem 
aquesta unitat i treball en comú, 
des del consistori amb tots els esta-
ments socials, treball en comú real 
amb la participació d’associacions 
veïnals, Casal de la Dona, Sindi-
catura Municipal, sector hostaler, 
comerç, empresaris i pimes, xarxes 
d’economia social, sindicats...

S’hauran de revisar els futurs 
models de molts sectors, com el 
comerç de proximitat, el transport 

col·lectiu o el servei d’atenció a les 
persones i les cures. És moment de 
fets, no de paraules, no deixem que 
el vent s’emporti les bones intenci-
ons, és moment d’ajustar les dents i 
fer un pacte de ciutat inclusiu i real, 
participatiu de veritat, no paper 
mullar i excloent de qui realment 
ha de parlar i aportar idees, la ciu-
tadania de Terrassa, la mateixa que 
posa i treu als polítics al consistori 
cada quatre anys.

Demanem l’estricte compliment 
de tot allò que s’aprova en els plens 
municipals, la política ha d’estar 
omplerta de credibilitat i compli-
ment, no ens quedem en el primer 
esglaó quan queden molts per arri-
bar a dalt.

Reforcem i recolzem el treball del 
món associatiu, vital sens dubte 
com s’està comprovant, dotem-lo 
de recursos i no de traves burocrà-

tiques, valorem com cal el treball 
dels diferents moviments socials 
terrassencs com la PDSPT (pla-
taforma en defensa de la sanitat 
pública), la comissió de residències 
públiques, la comunitat educativa 
o l’EDDHST (Espai per la de-
fensa dels drets humans i socials); 
recordem que Terrassa va ser una 
de les ciutats signants de la Carta 
europea de salvaguarda dels drets 
humans a la ciutat.

 El treball de totes i tots en aques-
ta crisi ha sigut vital i ho continu-
arà sent, més encara i mereixem 
aquest reconeixement per part dels 
nostres governants sí o sí. Totes i 
tots els que representem a la Fede-
ració, continuarem donant la veu 
pels drets de la nostra ciutadania, 
reunint-nos amb qui calgui per 
què la veu del veïnatge es faci sentir.

Acabo donant les gràcies i el meu 

Pep Valenzuela

A Terrassa, com en el conjunt 
del país, aquestes setmanes 
les entitats que treballen 

en l’assistència i suport a la gent 
en situació de pobresa han hagut 
d’arromangar-se encara més les 
mànigues per atendre l’increment 
de persones amb necessitats imme-
diates. A més, han sorgit iniciatives 
espontànies i autorganitzades a 
barris, com el de Sant Pere, per part 
de grups feministes i associacions 
veïnals entre altres, per contribuir 
en aquest esforç solidari, «però no 
només per aconseguir aliments, 
necessaris immediatament, sinó 
també mirant les raons i organit-
zant-nos contra les causes», alerta 
la Mireia del Punt Lila contra les 
violències masclistes i de l’AV de 
Sant Pere.

Mirant les dades de l’increment 
de la pobresa es fa difícil trobar l’ad-
jectiu just, que no banalitzi ni des-
dibuixi el problema, en general, i la 
novetat d’aquestes setmanes. Hom 
redescobreix, perquè s’oblida aviat 
(segurament com a mecanisme in-
conscient de supervivència), que la 
situació pot empitjorar, i que sem-
pre plou sobre mullat. 

A la societat dels milions que no 
s’acaben pel futbol i altres especta-
cles, al país del «ens en sortirem», 
molta gent passava gana i vivia en 
la misèria, abans del covid-19, i ara 
més. La crisi del capital del 2008 va 

fer estralls, i les polítiques decidides 
i aplicades després van institucio-
nalitzar la precarietat com a forma 
de vida per a les majories.

El nivell de vulnerabilitat es veri-
fica molt clarament en les xifres: 
Abans de la crisi sanitària, a Ca-
talunya hi havia 1,5 milions de 
persones en situació d’exclusió, i 1 
milió en la precarietat laboral, se-
gons dades de Cáritas. El nombre 
de llars i persones ateses ara als ser-
veis de primera resposta d’aquesta 
mateixa entitat s’ha duplicat, més 
de la meitat són persones que no 
hi havien anat mai. Una de cada 4 
famílies ateses no té cap ingrés, i el 
volum d’ajudes econòmiques per 
a alimentació que ofereix la citada 
organització s’han triplicat.

Activistes de diversos col·lectius 

feministes, entorn de l’autogesti-
onat Punt Lila i l’associació veïnal 
del barri de Sant Pere, fa més de 
tres setmanes que recullen suport 
econòmic i aliments per a famílies 
en situació de necessitat que no 
poden entrar en els circuits esta-
blerts d’assistència. Entorn de 10 
voluntàries recullen, cada dimarts 
al matí, de 10:30 a 12:30, i diven-
dres a la tarda, solidaritat de perso-
nes del barri, a la porta del mercat 
del Triomf. Atenen també al telè-
fon del Punt Lila: 640 65 88 63.

La Mireia, membre també de la 
junta de l’AV de Sant Pere, explica 
que a partir del lligam que tenien 
van trobar-se de seguida amb la 
problemàtica de moltes famílies 
i es van plantejar la recollida d’ali-
ments. «Persones que per molts 

motius no anaven a altres llocs on 
ofereixen aliments», declara, «per-
què no és fàcil, has d’estar a llistes, 
hi ha gent que no és «oficial», que 
no té papers o no està al cadastre 
municipal, i no pot anar a buscar 
l’ajut. Hi ha també qui li fa cosa, 
perquè hi ha gent que mai ho havia 
fet i ara es veu en aquesta situació, 
i vam veure que cali fer quelcom, i 
estem a la porta del mercat», em-
fasitza,

La gent pot portar menjar o fer 
donacions econòmiques, «no volí-
em fer un gran magatzem d’ali-
ments sinó establir una relació més 
personalitzada», informa la mili-
tant veïnal, «no és igual una famí-
lia petita que un grup de cinc joves, 
ara tenim ja sis famílies, les conei-
xem, els fem un primer lliurament 
i veiem les seves necessitats». Amb 
les donacions monetàries comple-
ten la bossa amb aliments frescos 
i altres necessitats, «tota la tasca és 
estrictament confidencial», asse-
gura la Mireia.

Amb aquesta informació, la 
membre de l’AV del barri ja apun-
ta diferències amb l’activitat de 
les grans entitats dels anomenats 
bancs d’aliments. «Vam decidir 
fer-ho nosaltres mateixes, perquè 
el que fan les entitats grans està 
molt bé però no abasten tothom. 
Hi ha gent que sense papers o do-
micili reconegut que es queda mot 
tirada, ningú no l’ajuda. I nosaltres 
anem més per aquest cantó, fem 
una entrega setmanal de menjar 

des de fa tres setmanes, una vegada 
a la setmana, cada dimecres, molt 
personalitzat, cada noia es cuida 
d’una família, truca i demana què 
fa falta, si hi ha nens petits, llet de 
lactància, molt personalitzat».

La Judith, de l’equip format tam-
bé per militants feministes d’altres 
grups de la ciutat, subratlla que l’ac-
tivitat que fan no es limita a la reco-
llida d’aliments. «Volem fer visible 
la situació que està passant aquesta 
gent, algunes persones migrants, 
sense papers ni documentació i 
que no els empadronen i, per això, 
se’ls complica més la vida a l’hora 
d’anar a serveis socials, on ja tenen 
llistes molt llargues». També n’hi 
ha gent jove que viu sola.

«Nosaltres hem començat davant 
l’emergència i la necessitat immedi-
ata», afegeix la Mireia mentre fa la 
parada el divendres davant la porta 
principal del mercat del Triomf, 
«però crec que cal pensar a llarg 
termini, perquè ens començarà a 
venir encara més gent, i això posa 
en evidència els problemes que ja 
coneixem del sistema en general».

«La situació ja hi era», intervé la 
Judith, «ara amb la covid-19 ha 
sortit molta cosa, però aquestes 
persones la situació ja la patien, ara 
s’ha complicat, perquè ja eren per-
sones vulnerables, moltes porten 
molt temps així, no és ara per un 
ERTO o comiat, molts no tenen 
documentació, no estan empadro-
nats i no pots entrar en la cadena 
de serveis».

reconeixement a tots aquells col-
lectius que s’han posat a disposició 
del bé comú des del primer minut 
d’aquesta crisi, sens dubte em dei-
xo a molts, però vagi el nom d’al-
guns d’ells com a mostra: Mascare-
tes Solidàries, Associació de Veïns 
de Montserrat i Associació de ve-
ïns de Can boada; per descomptat 
als sectors sanitaris i l’ampli ventall 
de treballadores i treballadors re-
lacionats (assistència domiciliària, 
hospitals, residències...) a totes les 
persones que han fet del seu tre-
ball diari al llarg d’aquests mesos 
de pandèmia un punt de suport 
comú. I sobretot, el nostre més 
profund condol per a totes les fa-
mílies que tristament han perdut 
algun membre, mantindrem el seu 
record ben profund i continuarem 
lluitant per millorar la nostra ciu-
tat i les nostres vides.

 ▪ Equip del Punt Lila i l’AV Sant Pere recollint aliments al Mercat del Triomf.
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 >Nova generació de treballadores de menjadors escolars vol municipalitzar la gestió

“Serveis públics de qualitat amb treball digne”
Pep Valenzuela

L’empresa Serhs Food (mit-
jançant l’empresa «vincula-
da» SACALMSER, SL) 

continuarà prestant el servei de 
menjador escolar a Terrassa el curs 
que ve (2020-21), s’anunciava el 
passat 15 de juny, en portes de la 
finalització del curs i també de 
l’estat d’alarma per la covid-19. Les 
treballadores del servei de menja-
dors escolars vinculades a aquesta 
empresa van començar també, en 
aquestes dates, a rebre la part del 
salari que havien deixat d’ingressar 
a conseqüència de l’ERTO (Ex-
pedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació). 

L’anunci del pagament del 30% 
per cobrir la part dels salaris que 
s’hauria perdut per la situació 
d’ERTO va ser celebrat per la 
secció sindical d’USOC, que en 
un comunicat enviat per xarxes 
socials a les treballadores assegu-
rava que «la constancia, esfuerzo, 
negociación y serenidad en estos 
momentos tan difíciles. Han aca-
bado por dar buenos resultados», 
i la d’UGT, que en una notícia 
publicada a la seva web s’atribuïa el 
suposat èxit: «UGT aconsegueix 
que Sehrs Food Areas pagui el sou 
íntegre de les seves treballadores i 
treballadors», tot plegat «després 
de la pressió exercida per la secció 
sindical».

Molt diferent, però, és l’opinió 
del grup de les treballadores de 
l’assemblea autorganitzada Men-
jadors en lluita. Primer, perquè 
encara no totes havien rebut el 
salari. I segon, sobretot, perquè les 
«úniques pressions i mobilitza-
cions públiques que s’han fet les 
hem realitzat nosaltres», asseguren 
fonts d’aquest grup, mostrant les 
fotos de les concentracions davant 
l’Ajuntament.

Els ha indignat també la notí-
cia de la pròrroga del contracte a 
Serhs que l’Ajuntament ha decidit 
en aplicació de les clàusules esta-
blertes en el mateix contracte, mal-
grat les protestes de Menjadors en 
lluita pel comportament de l’em-
presa durant aquests mesos. I més 
indignació encara perquè aquest 
grup considerava i havia proposat 
que la fi del contracte amb aquesta 
empresa era el moment de repen-
sar el servei i municipalitzar-lo. El 
contracte, a més, ja va ser polèmic 
en el seu dia, quan una de les altres 
empreses concursants denuncià 
Serhs per fer una oferta temerària.

L’Ajuntament, per la seva part, in-
forma que el procés per escollir una 
nova empresa gestora o decidir la 
municipalització del servei encara 
no ha acabat, i que per tant calia fer 

servir la clàusula del citat contracte. 
L’equip de govern informà que dis-
posa d’un informe tècnic elaborat 
per un grup de treball i que la de-
cisió del nou model es  prendrà el 
curs vinent. Un procés que, tanma-
teix, es podria allargar, car l’oposició 
demana un procés participatiu, a 
més de lamentar que la pròrroga 
no passi pel ple municipal.

Menjadors en lluita continuarà 
amb propostes per una millora 
global del servei

El problema pel cobrament dels 
salaris de l’ERTO ha superat el 
punt de saturació d’un bon grup 
de treballadores i treballadores del 
servei de menjadors escolars que 
consideren arribat el moment de 
plantejar alternatives al model ac-
tual. L’aparició d’aquesta assemblea 
Menjadors en lluita, impulsada per 
gent més nova aquest àmbit, és tota 
una sorpresa en un servei munici-
pal com aquest, on semblava que 
malgrat la greu precarietat de les 
condicions laborals i salarials res es 
pogués moure massa.

A mitjans de juny, en una assem-
blea al carrer, una desena de tre-
balladores analitzaven la situació i 
preparaven noves mobilitzacions. 
Amb l’anunci de l’ERTO i les 
protestes del grup i negociacions 
dels sindicats USOC i UGT, es va 
aconseguir un compromís per part 
de l’Ajuntament i Generalitat per 
completar el 30% dels salaris dels 
dies d’aturada.

«Les negociacions no sabem com 
van anar», explica l’Arnau, monitor 
de menjador, «des d’USOC ens 
deien que batallaven, però no vè-
iem res i vam decidir sortir al carrer 
nosaltres mateixes». I van fer-ho 
amb totes les reivindicacions, «no 
només el 30%, també per la muni-
cipalització del servei i millores en 
el conjunt de les condicions labo-
rals». És per això que consideren 
com a pròpia la petita victòria del 
pagament d’aquest 30%, i els mo-
lesta que les seccions dels dos sin-
dicats «s’apropiïn el mèrit».

«Tenim la consciència tranquil-
la», afegeix l’Arnau, «perquè hem 
fet el que ens toca, pressió al carrer, 
i estem segurs que hem contribu-
ït a un bon desenllaç». En tot cas, 
subratlla, «creiem que encara hi ha 
moltes coses a fer i millorar, quant 
a les nostres condicions laborals 
i quant a la municipalització del 
servei».

Parlar de condicions laborals és 
una manera de dir, en rigor caldria 
subratllar «pèssimes condicions», i 
més pèssimes encara en considerar 
que hom parla d’un servei munici-
pal, públic i per a un sector de po-
blació tan sensible com és la infàn-

cia: contractes temporals i parcials, 
contractes fixos discontinus, salaris 
nans, ràtios inflades en els grups 
d’alumnat...

Amb el període de vacances pel 
davant, les treballadores encara 
dubtaven si rebrien o no la part del 
salari que els mancava, però quasi 
pitjor encara no sabien com seria 
la tornada. «Estem bastant perdu-
des, no sabem com funcionarà», 
comentava preocupada i més enfa-
dada la Verònica, també monitora, 
«i encara hi ha companyes que no 
han cobrat l’ERTO, altres que han 
cobrat una part només, ningú sap 
el que hem de cobrar cadascú, per-
què s’han cobrat diferents quanti-
tats..., no sabem res».

L’assemblea no té comunicació 
com a tal amb l’empresa ni tampoc 
massa conversa amb la gent de les 
seccions sindicals, «no ens sentim 
representades ni per l’UGT ni per 
l’USOC», afirma la Marta, una 
altra monitora, «vam prendre la 
iniciativa per la nostra banda per-
què és la nostra realitat». D’altra 
banda, afegeix l’Arnau, l’empresa 
tampoc els va contactar. Només, 
després de més d’un mes que les 
escoles estiguessin tancades, els 
van enviar un correu signat pel 
patró de Serhs, «amb to de con-
descendència absoluta parlant del 
coronavirus i per dir-nos que anà-
vem a l’ERTO i que ens havíem 
d’estrènyer tots el cinturó». Però, 
a més, diu encara: «no hem parlat 
amb l’empresa perquè tampoc pre-
tenem representar ningú, som una 
plataforma de participació directa 
de les treballadores».

«La situació és que tenim una mica de por, les que hem donat la 
cara i hem sortit als mitjans fent aquestes reivindicacions», declara 
la Marga, monitora i promotora de l’assemblea. Por que no les tor-
nin a cridar al setembre. Però callar més temps no podia ser. «Hem 
aguantat molt», rebla la Verònica en afirmar que «els drets com a 
treballadores no estan sent molt respectats». I afegeix: «El tema del 
30% ha estat la qüestió que ha fet que ens agrupéssim i comencés-
sim a reivindicar, però això no acaba aquí, és tan sols la punta de 
l’iceberg. Tenim drets a reivindicar com a treballadors que no se’ns 
estan reconeixent, com les ràtios, coses que fan que la feina no surti 
com caldria».

L’Ajuntament és la institució responsable del servei. L’alcalde Jordi 
Ballart intervingué per respondre a la carta pública de les treballado-
res que demanava el pagament del salari i altres reivindicacions. Es 
va comprometre a parlar amb Serhs, recorda la Marga, «pensem que 
gràcies a les pressions al carrer». Però no hi ha res més de nou.

Pensar el futur enmig de la precarietat
Difícil pensar el demà en aquestes circumstàncies. El grup, però, 

coneix la feina i proposa canvis per a tothom. «Hi ha situacions amb 
les quals no estem d’acord», argumenta la Sibel, monitora i mare, 
«no només el 30%, això ha estat el detonant». Assegura que hi ha di-
ferents condicions laborals i de salaris entre les treballadores que no 
els semblen justes. Comenta també la qualitat del menjar, «és baixa, 
no pels cuiners, al contrari, que ho fan molt bé, però la qualitat del 
menjar, ja ho veiem els monitors, que sabem el que s’està servint als 
nens, i no estem d’acord».

La Verònica defensa que «la municipalització pot crear el millor 
marc per a la definició d’un model pel respecte dels drets de les tre-
balladores, de l’alumnat i les famílies». 

El grup d’entre 10 i 15 treballadores que es va mobilitzar primer 
suma avui una seixantena de veus i opinions. Això, comenta la Mar-
ga, quan «encara no hem arribat a totes les escoles, això s’ha creat 
durant el confinament, fent contactes a poc a poc». La Verònica in-
forma que, al mateix temps, s’ha fet contacte amb les associacions 
de famílies (AFA, AMPA), que «ja s’han pronunciat en favor de la 
municipalització, perquè són les primeres interessades en què les cri-
atures tinguin les millors condicions».

Precarietat i por,                                            
però decisió d’anar endavant

 ▪ Concentració de treballadores per exigir pagament de l’ERTO i municipalització, durant el confinament

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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Sense nosaltres el món s’atura!!
Casal de la Dona de Terrassa

El Casal de la Dona vol fer pública la seva reflexió da-
vant de la situació que estem vivint provocada per 
la pandèmia de la covid-19.

Fa anys que les feministes venim alertant de la crisi de 
cures i ara l’estem veient amb tota crueltat amb la pandè-
mia de la covid-19. No és un miratge, sinó que és ben real 
perquè aquesta crisi ha fet que les cures col·lapsin. No es 
tracta d’un fet conjuntural, sinó que la crisi de les cures és 
estructural. Vivim sota un règim i un discurs patriarcal 
que imposa l’individualisme. Per això, està clar que és ne-
cessari canviar el paradigma, canviar el model neoliberal 
basat en la creença de l’autosuficiència individual i posar 
definitivament la cura i la sostenibilitat de la vida en pri-
mer terme.

El treball de la cura és multidimensional, aquest treball 
implica des de l’atenció de les necessitats materials de les 
persones (canviar bolquers, fer el menjar, cuidar la gent 
gran i les persones malaltes, rentar roba, planxar, man-
tenir neta la casa, cultivar, buscar els millors preus dels 
productes,...) fins als aspectes relacionats amb l’afecte, les 
emocions i les relacions personals. I són imprescindibles 
per a la cohesió social.

Fins ara la nostra societat ha viscut centrada en els mer-
cats i en les lògiques neoliberals, i ara comprovem 
que no estem preparades per a protegir la vida, les 
vides de les persones. Aquesta crisi s’ha acarnissat 
amb la població, sobretot amb les persones més 
vulnerables, a causa de les retallades en sanitat i 
serveis públics. Els grups socials més empobrits, 
sobretot les dones grans, que han deixat la pell 
en la cura de la vida, han d’enfrontar-se ara a un 
col·lapse social, perquè no estem preparades per a 
donar resposta a aquestes crisis de dependència i 
d’ecodependència. 

És necessari canviar el paradigma social, perquè 
només així podrem viure dignament. El món ens 
ho està demanant a crits! Només serem capaces 
de sortir de la crisi si podem canviar les lògiques 
capitalistes i patriarcals i posar la vida i les cures en 
el centre. Per molt que en diguin pandèmia, és una 
crisi de cures! 

Tenim un model productiu que se sosté per 
aquesta quantitat de treball reproductiu i de cu-

res, invisible i devaluat, que no ha parat. Preguntem-nos 
qui no ha pogut parar de treballar? Quins són els treballs 
considerats essencials? Centres de salut (cuineres, neteja-
dores, infermeria, metgesses...), caixeres i treballadores de 
supermercats i botigues, personal de residències... sector 
primari. Sectors que resulten ser actualment els de més 
valor social però alhora els menys valorats a nivell del 
mercat capitalista amb sous baixos, clarament feminit-
zats, desvaloritzats i racialitzats. 

Estem preocupades perquè sabem que la violència mas-
clista, desgraciadament, no descansarà, ni es posarà en 
quarantena i pot fins i tot agreujar-se. 

És una bona oportunitat per posar en valor la cura, la 
solidaritat, el suport mutu i la convivència. Ara més que 
mai, les vides han d’ocupar el centre, per sobre de l’indivi-
dualisme i de la cultura de la por. Aquests valors feminis-
tes són la millor recepta contra el coronavirus.

Ara se’ns planteja a totes nosaltres que l’objectiu i el sen-
tit del treball i de l’activitat econòmica hauria de ser asse-
gurar “el bon viure”, el benestar individual i social de tota la 
població, dones i homes, és a dir, garantir la sostenibilitat 
de la vida humana i social. Això requereix pensar en una 
nova organització social i laboral que situï en el centre les 

condicions de vida de les persones, i que les femi-
nistes anomenem drets de ciutadania. Es tractaria 
de redistribuir la renda i els diferents treballs, i re-
organitzar els temps de treball, tot assumint la cura 
com a qüestió social en la qual hi han de participar 
el sector públic, el privat, i dones i homes de manera 
equitativa.

Considerem l’educació dels nostres infants i ado-
lescents una tasca essencial per aquest canvi social i 
per això pensem que la Coeducació és un element 
d’especial rellevància en l’àmbit educatiu per canviar 
hàbits i mentalitats cap a una societat més justa i 
igualitària.

Cal  plantejar un model de societat i econòmic que 
contempli les cures com a dret col·lectiu i no com a 
privilegi d’uns pocs, a costa d’altres que cuiden, que 
son explotades i no tenen dret a ser cuidades. Cal 
que la cura de les persones i la sostenibilitat de la 
vida siguin el centre de totes les polítiques públiques 
i no ho sigui el mercantilisme.

El dret humà a l’aigua a la ciutat,
més enllà de la covid-19

Dolors Frigola Comas
Membre del Grup Dret humà a l’aigua de l’OAT i de Dones d’Aigua

A l’inici de la pandèmia de la covid-19, davant la me-
sura sanitària decretada per la Generalitat de tancar 
les fonts d’aigua pública, el grup Dret humà a l’aigua 

de l’OAT (Observatori de l’Aigua de Terrassa), recollint la 
iniciativa impulsada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutada-
na1, vam demanar a l’Ajuntament que actués de forma ràpi-
da amb la instal·lació de comptadors provisionals en aquells 
domicilis on tinguéssim coneixement que existia una manca 
d’accés a l’aigua. 

A Terrassa, es coneixia l’existència d’un nombre important 
de famílies que, malgrat les diverses peticions formulades al 
llarg dels darrers anys per part de l’APE (Aliança Contra la 
Pobresa Energètica), i darrerament per part del col·lectiu 
Justícia Energètica, encara no havien pogut aconseguir un 
comptador solidari i es veien forçades a accedir a l’aigua de 
forma irregular, en molts casos amb el consentiment del pro-
pi Ajuntament. Però, també se sabia de l’existència d’altres fa-
mílies, el nombre total de les quals es desconeixia, que no te-
nien accés a l’aigua ni tan sols de forma irregular. En aquests 
casos les llars afectades havien de veure satisfeta aquesta ne-
cessitat a través de recórrer a les fonts d’aigua pública, o a tra-
vés d’alguna persona veïna que les ajudava de forma solidària.

Precisament, dies abans de la declaració de l’estat d’alarma 
al país, el grup Dret humà a l’aigua de l’OAT  teníem previst 
participar en una reunió amb personal tècnic de l’Ajunta-
ment per treballar la proposta d’una nova Instrucció que ve-
nia a substituir l’anterior del 2016. Aquesta nova Instrucció 
estableix el protocol per atendre les peticions d’instal·lació de 
comptadors d’aigua solidaris i està especialment adreçada a 
les unitats familiars que es troben en  habitatges d’ocupació 
en precari; amplia  i millora molts dels aspectes relacionats 
amb el dret d’accés a l’aigua i esdevé l’instrument que ha de 
fer possible l’accés a l’aigua a totes les unitats familiars que ho 
necessitin. 

Amb l’arribada de la covid-19, tot el procés de treball per a la 
1 Malarrassa: bit.ly/2ZjONPD 

nova Instrucció va quedar aturat, per més que l’Ajuntament 
va elaborar un informe jurídic per donar resposta a la urgèn-
cia sanitària pel qual Taigua iniciava la instal·lació de comp-
tadors d’emergència a les llars on es tenia coneixement que 
no existia l’accés a l’aigua. D’aquesta actuació, durant aquest 
temps de confinament, segons les darreres dades facilitades, 
s’han detectat i atès 52 casos d’unitats familiars sense aigua 
a les seves llars, i d’aquests, s’ha procedit a instal·lar comp-
tadors d’emergència a 36 llars. Malgrat tot, encara hi ha un 
nombre indeterminat de llars a la nostra ciutat, on se supo-
sa un accés a l’aigua de forma irregular, que confiem puguin 
veure regularitzada la seva situació a partir de l’aprovació de 
la nova Instrucció abans esmentada. Aquest fet, a banda de 
fer efectiu el dret a l’aigua, també permetrà un ús i un control 
responsable de l’aigua. 

Malauradament, no sempre els problemes s’acaben amb la 
instal·lació del comptador provisional o d’emergència ja que, 
en alguns casos, en tractar-se d’habitatges d’ocupació en pre-
cari, els quals majoritàriament són propietat d’entitats bancà-
ries o fons voltors, aquests no reuneixen les condicions tècni-
ques que han de permetre el subministrament d’aigua com 
podria ser manca d’aixetes, canonades amb fuites, etc., i les 
famílies vulnerables es troben amb unes despeses addicionals 
que no poden afrontar. Aquesta situació s’agreuja encara més 
en produir-se un buit de responsabilitats on ni l’administra-
ció local, a través dels Serveis Socials (Ofimape, Ofimeh-ll) 
se’n fa càrrec de les despeses, ni tampoc les entitats bancà-
ries que en són propietàries i que haurien d’assumir la seva 
responsabilitat, tal com marca la Llei 24/2015, de dotar els 
pisos amb les mínimes condicions d’habitabilitat i oferir-los 
en lloguer social.

Per altra banda, com hem pogut comprovar, aquesta crisi 
sanitària ha posat en evidència una gran desigualtat social i 
econòmica de caràcter sistèmic que, si bé abans ja era greu, 
ara s’està manifestant d’una forma molt més agressiva. Com 
a conseqüència d’aquesta, segons dades facilitades a data 15 

de maig, des de l’inici de la pandèmia s’han presentat un total 
de 646 noves peticions als Serveis Socials per acollir-se a la 
tarifa social de l’aigua, i sabem que cada dia que passa se’n 
presenten més. Per tant, malgrat les mesures que ha aplicat 
Taigua de forma urgent per la covid-19, el dret humà a l’ai-
gua, com a solució definitiva per a la població socialment i 
econòmicament vulnerable, hauria de passar per aconseguir 
el mínim vital d’aigua de forma gratuïta i deixar de subordi-
nar aquest dret a  ajudes i bonificacions, i fer-ho, únicament, 
a través del seu reconeixement de facto, com a garant que ha 
de permetre cobrir les necessitats bàsiques per  viure digna-
ment. Aquest mínim vital és el que estipula l’OMS en 100 
litres per persona/dia, i que ja s’està aplicant a ciutats com 
Cadis, Sevilla,  Còrdova, Medina Sidonia, etc. D’aquesta ma-
nera sí que es respectaria el dret humà a l’aigua a Terrassa. 

Per tot això, cal seguir insistint i reclamant al nostre Ajun-
tament, i a l’empresa pública Taigua, que assumeixin la res-
ponsabilitat que els pertoca pel que fa al dret humà a l’aigua 
i també, molt important, que assumeixin la responsabilitat 
que se’n deriva d’aquest: el dret a la informació i a la transpa-
rència aplicat en tot allò que té a veure amb l’aigua ja que no 
s’entén que aquestes mesures relacionades amb la instal·la-
ció de comptadors d’emergència no s’hagin fet públiques a 
la ciutat a través dels mitjans de comunicació ni dels mitjans 
propis de Taigua o de l’Ajuntament, com sí que han fet altres 
ajuntaments on la gestió de l’aigua també és pública, com ara 
el de Manresa2.  

I pel que fa a nosaltres, com a societat, també hi tenim molt 
a fer. Per començar, ens cal una nova mirada. Entendre l’aigua 
com un dret essencial per poder viure. Entendre que no tenir 
accés a ella posa als col·lectius més vulnerables en una situa-
ció de desigualtat. Entendre l’aigua com a bé comú i no com 
una mercaderia més del mercat capitalista. L’aigua centrada 
en el marc de les cures. En definitiva, l’aigua com a valor d’ús 
social imprescindible per a la vida.

2  Aigües de Manresa: bit.ly/3eN2eOj

És necessari canviar el model  
neoliberal basat en la creença de 

l’autosuficiència individual i posar 
definitivament la cura i la sostenibilitat 

de la vida en primer terme.

El sentit del treball i de l’activitat 
econòmica hauria de ser assegurar 

“el bon viure”, el benestar individual i 
social de tota la població,  

dones i homes.

OPINIÓ
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La polèmica PSC-Ballart complica les relacions 
entre grups i monopolitza el debat del Ple 
L’oposició escenifica en el darrer ple municipal que no confia en el govern, i demana que s’investigui en una  
Comissió de Transparència les suposades retirades de multes a veïns per saltar-se el confinament

Que s’investigui els GAL, la fortuna reial,  
i referèndum per un nou model d’estat

Tots els grups municipals, excepte el PSC i Cs, demanen al Con-
grés dels Diputats que investigui els GAL, el terrorisme d’estat 
promogut pel govern espanyol que va actuar durant els anys 80 del 
passat segle. Aquests dos grups tampoc votaren a favor de l’acord 
d’investigar la fortuna reial, que van presentar conjuntament TxT, 
ERC-MES i JxT. L’acord insta al Congrés espanyol a replantejar-se 
la seva negativa a fer aquesta investigació, i reclama també un refe-
rèndum per votar un nou model d’estat. De nou, els grups volen 
donar suport al sector cultural, expressant unanimitat en demanar 
la rebaixa del 21 al 4% a l’IVA de tota producció cultural. També 
s’aprovà sumar-se a la Mobile Week de l’any vinent i que s’elabori una 
proposta d’activitats.

Els grups condemnen també la persecució que pateix a l’Iran la 
comunitat Bahá’i (a la ciutat existeix un grup), en defensa del dret de 
llibertat religiosa i d’adhesió a la campanya ‘Confinamiento Perma-
nente’ demanant que s’aturi aquesta persecució. Per unanimitat es va 
aprovar un acord per instar la Generalitat a fer efectiva la conciliació 
laboral i el teletreball, sobretot a causa de la crisi de la covid-19.

 ▪ El ple ordinari va tornar-se a celebrar físicament, tres mesos després, a la sala de Plens de l’Ajuntament, amb mesures 
de seguretat: tots els regidors amb mascareta i asseguts a una distància de dos metres.

Miquel Gordillo

La tensió existent entre go-
vern i oposició, fa setma-
nes que es palpa i és obvi 

que a més ha anat en augment. 
Des de la polèmica compra de 
mascaretes que va fer el govern 
en ple confinament, passant 
pels retrets al regidor Duque 
per insultar l’oposició. Tot ple-
gat s’afegeix a les males relaci-
ons constatades des de l’inici de 
la legislatura entre TxT i PSC, 
o el que és el mateix, entre l’ac-
tual alcalde Jordi Ballart i el seu 
antic partit. 

Al darrer Ple ordinari, cor-
responent al mes de juny, va 
tornar a viure’s un nou episodi. 
Principalment amb la qüestió 
de la carta publicada dies en-
rere i signada per dos veïns de 
Can Roca, en què s’acusa els 
representats del PSC Alfredo 
Vega i Marc Armengol d’insul-
tar greument l’alcalde Ballart 
amb un to homòfob. Aquests 
dos regidors es mostraren molt 
dolguts de què ni tan sols s’hagi 
contrastat aquesta informació. 

El Ple de juny, malgrat ser més breu en no debatre’s propostes de resolució, va donar sortida a fins a 17 
acords dels grups, nou d’elles per unanimitat. Entre els acords destaca el de rebuig al racisme, la xenofòbia 
i la discriminació, que condemna l’assassinat de George Floyd a mans de la policia dels USA, i que a la 
vegada reclama potenciar el servei municipal d’atenció a les víctimes per racisme. 

També per unanimitat, es va acordar lluitar de manera ferma contra la LGTBI fòbia i reivindicar lliber-
tats sexuals, i que no s’impedeixi registre de famílies monoparentals i canvi de noms transexuals. 

Pel que fa a les persones refugiades, per unanimitat s’aprovà que es reforcin els processos d’acollida igualtat 
de tracte i no discriminació, així com el dret a l’empadronament als municipis, i que els ens locals afrontin 
decididament accions discriminatòries.

També es va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament a la Red de Entidades Locales per al 
desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 

Permetre banderes irisades a edificis municipals
Els grups de TxT, ERC i JxT aprovaren un acord que denuncia les intromissions d’altres administracions 

a l’hora de penjar símbols en la façana d’edificis municipals, en referència a la prohibició de posar la bandera 
irisada en el Dia de l’Alliberament LGTBI, tal com ha succeït a l’ajuntament Cadis, on s’ha hagut de retirar 
per una resolució judicial. L’acord, que no va rebre el vot favorable de PSC i Cs, demana «respecte i lleialtat 
institucional», i que» tots els demòcrates se sumin a la defensa de l’espai públic».

Lluitar contra el racisme, la LGTBIfòbia, i en favor  
de les persones refugiades

«Són acusacions falses, ho hem 
portat per la via judicial, però 
també ens interessa la via polí-
tica».

Armengol ja havia denunciat 
en la junta de portaveus cele-
brada dies enrere, que el regidor 
de Seguretat, Xavier Fernández 
Rivero, era coneixedor del con-
tingut de la carta quinze dies 
abans de ser publicada. «Qui 
li va facilitar la informació dels 
fets que explica aquesta carta? 
Quins companys del regidor 
tenien també coneixement? Per 
què no va comunicar als regi-
dors del PSC l’existència de la 
carta?», preguntes a les quals no 
hi va haver resposta. A més, va 
recordar que un dels dos veïns 
signants, va ser denunciat per 
saltar-se les normes de confina-
ment. Fernández Rivero va li-
mitar-se a dir que no va fer cap 
gestió, «ja que no em correspo-
nia». Tot afegint que no podia 
posar en dubte ni la versió dels 
regidors ni la dels veïns. La seva 
evasiva, per tant, afegeix més 
llenya al foc. Tampoc Ballart va 
mencionar res sobre aquest as-

sumpte durant el ple.
El PSC va demanar de nou 

que públicament no es donés 
credibilitat a aquesta carta. 
També Vega va mostrar enuig 
vers l’alcalde i el seu govern: «jo 
no li he faltat al respecte a vostè 
ni a ningú, mai em sentiran ser-
vir aquest vocabulari». Va recri-
minar a l’alcalde que, malgrat 
esborrés missatges de denúncia 
que havia posat a les xarxes, 
«no ho ha restituït, m’ha afec-
tat molt, són coses que van amb 
l’honor i la dignitat personals». 
Ho va il·lustrar afirmant que el 
dia de l’Alliberament LGTBI, 
«a les xarxes m’acusaven d’ho-
mòfob».

Per la seva part, Armengol va 
insistir a l’alcalde: “jo hagués 
preferit que m’hagués trucat, 
li dic el mateix que al senyor 
Fernández Rivero”. També Sà-
mper ( JxT) recriminà a Ba-
llart i a Fernández que s’estaven 
equivocant en no mantenir la 
presumpció d’innocència dels 
regidors del PSC: «Han de 
creure els regidors perquè ho 
diu la llei».

L’oposició denuncia manca 
de transparència per part del 
govern

En acabar el ple, els tres grups 
de l’oposició PSC, Cs i JxT van 
fer pinya i van manifestar que 
el regidor Fernández Rivero no 
havia donat resposta sobre les 
«multes desaparegudes» dels 
veïns de Can Roca per saltar-se 
el confinament. Per això, dema-
nen que s’investiguin els fets a 
la Comissió de Transparència, 
mentre Armengol feia referència 
a la possibilitat d’un “muntatge”.

Un altre assumpte que se suma 
en aquesta dinàmica de baralles 
és el viatge d’Alfredo Vega fora 
del país a principis de juny. El 
mateix Vega va explicar que va 
anar a Guadalajara, Mèxic, per 
visitar un familiar ingressat de 
gravetat. Encara que Vega va 
reconèixer el seu error en no 
notificar-ho per escrit en el seu 
moment (així ho assenyala el re-
glament municipal), va lamentar 
que des del govern «el tema es 
podia haver fet d’una altra ma-
nera, amb una trucada des del 
govern». De fet, el PSC es mos-
trà molest atès que Ballart els 
va demanar per escrit el motiu 
d’aquest viatge, tenint en comp-
te que la regidora de Salut n’era 
coneixedora de les circumstàn-
cies del viatge. Igualment Vega 
va admetre que no volia privi-
legis: “si cal que se m’apliqui el 
reglament”.

El seu company del PSC, Javi 
García, va retreure de nou al 
Govern: «han elevat a públic 
un tema personal molt greu, 
hi ha línies vermelles que mai 
haurien d’haver creuat, hauri-
en de demanar disculpes». En 
aquest punt, l’alcalde sí que va 
intervenir: «nosaltres no hem 
fet públic res. La nostra volun-
tat només era tenir aquesta in-
formació i vam fer les preguntes 
de forma interna. Algú ho ha fet 
públic a través d’un mitjà de co-
municació».

L’ambient de crispació no aju-
da gens a encarar el ple extraor-

dinari anunciat per al juliol, el 
qual se centrarà en debatre un 
“Pla de Xoc amb mesures ur-
gents de reactivació econòmica 
i social”, segons ha comunicat 
l’Ajuntament, que es pot inter-
pretar com un intent de salva-
guardar consens i compromís 
de tots el grups vers el Pacte de 
Ciutat que es ve anunciant des 
de fa setmanes. La base són els 
treballs de síntesi de les dife-
rents comissions creades (Equi-
tat i cohesió social; Economia i 
ocupació; Sostenibilitat i medi 
ambient),  així com de les 2.940 
respostes rebudes a una enques-
ta telemàtica adraçada a la ciu-
tadania. Tot això per obtenir el 
setembre un pla estratègic de 
ciutat per fer front a l’impacte 
de la crisi sanitària. 

Visions diferents sobre les 
tarifes de les piscines 

El Ple va aprovar un canvi de 
tarifes de les piscines munici-
pals. Aquestes obriran menys 
dies durant aquesta tempora-
da, des del 10 de juliol fins al 6 
de setembre, i per qüestions de 
seguretat han de reduir l’afora-
ment. L’entrada serà gratuïta per 
a persones menors de 14 anys, 
amb preu de 2 euros a partir 
d’aquesta edat.

Al PSC però no li va agradar el 
model imposat des del Govern, 
i el fet que no hi hagi bonifica-
cions: «vostès s’han carregat 
totes les mesures d’equitat per 
a col·lectius més vulnerables», 
en paraules d’Alfredo Vega, «es 
pot fer d’una altra manera», 
destacant que tota una franja de 
persones «no podran accedir a 
les piscines». El regidor de TxT 
Miguel Angel Moreno li replicà 
que «no es poden fer abona-
ments, ja que no es pot garantir 
prou espai, i no podríem garan-
tir la seva devolució». Per a Sà-
mper ( JxT), «costa d’entendre 
que un servei com aquest, que és 
quasi essencial, sigui més car»; 
el seu grup s’abstingué, mentre 
que Cs va donar un «sí crític» a 
aquesta qüestió.
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Obert el termini de presentació de 
candidatures a membre de la Comissió 
Ciutadana de Transparència
L’òrgan canvia de composició per esdevenir més representatiu, anuncien  
des de la regidoria responsable.

Les sindicatures de proximitat 
realitzaran un seguiment intensiu de 
l’aplicació de l’Ingrés Mínim Vital

Les sindicatures de proximitat agrupades al Fòrum 
de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya (FòrumSD) realitzaran un 

seguiment especial del procediment per atorgar l’Ingrés 
Mínim Vital, la nova prestació habilitada pel govern 
espanyol i que es pot començar a sol·licitar des del dia 
15 de juny. El FòrumSD valora positivament l’Ingrés 
Mínim Vital, una mesura que equipara Espanya amb 
d’altres països del seu entorn i que ha d’esdevenir una 
eina fonamental per garantir els Drets Humans. “És es-
pecialment important en un moment en què, després de 
la pandèmia per covid-19, l’emergència social és evident. 
En aquest sentit, aquesta nova prestació ha de servir per 
recolzar la ciutadania més vulnerable i garantir que nin-
gú es queda enrere”, valora Eva Abellan, presidenta del 
FòrumSD i Síndica de Greuges de Sabadell.

Un dels aspectes que tant el FòrumSD com les defen-
sories locals vetllaran especialment serà l’harmonització 
del nou IMV amb la normativa de la Renda Garantida 
de Ciutadania vigent a Catalunya, un dels aspectes que 
més queixes ha reportat en els darrers anys a les sindi-
catures de proximitat. Malgrat que les dues prestacions 
són, en principi, compatibles, els defensors i defensores 
locals mantindran una atenció especial per tal que les 
persones beneficiàries tinguin tota la informació neces-
sària pel que fa a terminis, requisits, barems i d’altres 
criteris.

 
Font: Fòrum de Síndic i Síndiques Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya

Cap a la ciutadania 
econòmica

Fèlix Pardo
@felixpardova

Els darrers mesos hem sentit a les ciutats 
els sons de la primavera, abans silenciats pels 
sorolls dels vehicles i de les veus cridaneres 
que omplien carrers i places. Però aquest no 
és l’únic fet singular que podem vincular amb 
la pandèmia del coronavirus que encara estem 
patint. Els estralls que això ha sembrat arreu 
han mobilitzat consciències en adonar-se’n 
molts ciutadans que aquesta pandèmia no és 
un succés imprevisible i inevitable, sinó que és 
una conseqüència ja anunciada de la relació 
insostenible que tenim amb la natura i de la 
degradació dels serveis públics de protecció, 
com el de la salut. 

La vulnerabilitat de la que havíem sentit par-
lar en referència als més desfavorits en el nos-
tre sistema social, descriu ara la condició de 
qualsevol persona davant l’irracionalisme po-
lític i econòmic vigents que anteposa el dog-
ma del capital a les evidències de l’augment de 
la  desigualtat i de la destrucció dels ecosiste-
mes i de la biosfera. Si en dècades anteriors la 
humanitat havia viscut amb l’angoixa i la por 
a una guerra nuclear, ara ens trobem sota una 
segona espasa de Damocles amb l’aniquilació 
de la dignitat humana i la crisi ecològica.

La covid-19 ha servit com a catalitzador 
d’un nou paradigma en la manera d’organit-
zar la societat. Cada vegada són més les perso-
nes, els col·lectius i les organitzacions d’arreu 
del món que participen d’una mateixa vindi-
cació: les palanques que posen en moviment 
les forces socials no poden continuar sent les 
mateixes que ens porten a la destrucció de les 
nostres vides; cal substituir el lucre i el bene-
fici privat per la cooperació i el bé comú. Un 
dels manifestos que poden servir de testimoni 
d’aquesta consciència crítica planetària és el 
titulat “Treball: Democratitzar, Desmercanti-
litzar, Descontaminar”, publicat en 34 mitjans 
de diferents països el passat 15 de maig. La 
conclusió del mateix manifest és prou explí-
cita: “Tenim, en canvi, un altre escenari molt 
més esperançador a l’abast de la mà: democra-
titzar l’empresa i desmercantilitzar el treball. 
El que ens permetrà descontaminar el plane-
ta”.

Certament, amb el vot polític no n’hi ha prou 
per a la transformació del nostre sistema soci-
al vers la cooperació i el bé comú. Cal que el 
ciutadà exerceixi el poder econòmic que li cor-
respon en funció de la vida que inverteix i fins 
i tot es juga en el món del treball, acompassant 
el vot polític amb la deliberació i presa de de-
cisions econòmiques. La sobirania popular no 
s’expressa només amb el sufragi universal, sinó 
també amb el control social de l’economia i les 
finances, així com amb les conductes ètiques 
com a agents econòmics, ja sigui com a pro-
ductors, consumidors o estalviadors. 

El vot de cadascun no només s’emet cada 
quatre anys en un procés electoral, també 
s’emet en cada acte econòmic i financer, per-
què darrere del qual hi ha uns supòsits ètics i 
polítics. Donem els nostres vots a les adminis-
tracions públiques i les empreses que siguin 
responsables amb la societat i amb el medi 
ambient i que tinguin com a fita l’interès per 
la comunitat. Retirem els nostres vots d’aque-
lles entitats que no es condueixin amb aques-
ta responsabilitat i finalitat, i per tant que no 
satisfan les nostres necessitats. 

Fins que no modulem la nostra conducta 
com a agents econòmics  amb una actitud crí-
tica, no farem un ple exercici de la ciutadania 
econòmica, i en conseqüència, d’una manera 
inconscient, en lloc d’empoderar-nos com a 
ciutadans, empoderem els governs i les em-
preses que poden anar en contra dels nostres 
interessos. Fins que no prenguem consciència 
que amb la ciutadania econòmica tenim un 
poder immens, fins i tot més gran que amb 
la ciutadania política, no assolirem democra-
titzar l’empresa, desmercantilitzar el treball i 
descontaminar el planeta.

Des del dia 1 de juliol, i fins al 
15 de setembre, està oberta 
la convocatòria pública per-

què les entitats, altres col·lectius i 
persones a títol individual puguin 
presentar la seva candidatura per 
formar part de la Comissió Ciuta-
dana de Transparència. Les perso-
nes interessades poden fer el tràmit 
a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de Terrassa, concre-
tament a https://aoberta.terrassa.
cat/tramits/fitxa.jsp?id=7900. 

Excepcionalment, els col·lectius 
no constituït en entitat o una per-
sona a títol individual, poden pre-
sentar la seva candidatura presen-
cialment a les Oficines d’Atenció 
Ciutadana amb els formularis habi-
litats a l’efecte i sempre demanant 
cita prèvia.

La Comissió Ciutadana de Trans-
parència, que es va constituir el juny 
de 2018, va canviar la seva compo-
sició i règim de funcionament per 
acord del Ple municipal del passat 
29 de maig, a partir de la proposta 
que van formular els actuals mem-

bres de l’òrgan per tal de millorar el 
seu funcionament i aconseguir una 
major representativitat ciutadana. 
La composició inicial de la comissió 
aplegava cinc representants d’en-
titats locals, la Síndica Municipal 
de Greuges i cinc persones exper-
tes. Arran el recent acord de Ple, les 
persones representants d’entitats 
han de ser vuit en lloc de les cinc 
actuals, que hauran de presentar 
també candidatura per revalidar la 
seva presència a la comissió. Tam-
bé s’ha d’incorporar una persona en 
representació d’algun col·lectiu no 
constituït en entitat, i una altra a 
títol individual. Es mantindran les 
cinc places assignades a persones 
expertes i la Síndica Municipal de 
Greuges.

La Comissió Ciutadana de Trans-
parència s’encarrega d’avaluar anu-
alment el nivell de transparència 
de l’Ajuntament de Terrassa i el seu 
sector públic. També recull pro-
postes i suggeriments que pugui 
formular la ciutadania en relació 
amb la transparència, l’accés a la in-

formació i el bon govern i a partir 
d’aquestes formular propostes de 
millora; i pot participar en les sessi-
ons de la Comissió Informativa es-
pecial en matèria de Transparència, 
amb veu i sense vot.

Amb l’ampliació de la Comis-
sió Ciutadana de Transparència, 
l’Ajuntament de Terrassa fa un nou 
pas endavant per millorar les seves 
polítiques de Transparència i re-
timent de comptes davant la ciu-
tadania. En aquesta mateixa línia, 
actualment s’està duent a terme la 
implementació tècnica de la Bústia 
Ètica, que es preveu que entri en 
servei en els propers mesos des-
prés de l’aprovació per unanimitat 
del seu reglament, al Ple de maig. 
La Bústia Ètica és una eina digital 
que permetrà a qualsevol persona 
comunicar conductes dutes a terme 
per l’administració municipal que 
puguin ser contràries als principis 
i regles ètiques i de bon govern i 
administració que s’estableixen al 
Codi Ètic de l’Ajuntament de Ter-
rassa.
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 >Entrevista a Ona Martínez sobre els reptes de la participació i la qualitat democràtica

“Cal una forta sacsejada, l’horitzó està lluny”
Pep Valenzuela

«U n dels objectius 
principals que em 
marco és aconseguir 

fer una sacsejada democràtica de la 
institució, que no és fàcil, perquè 
l’herència política que carreguem», 
afirma l’Ona Martínez, jove valor 
de l’activisme polític local, però ja 
veterana militant i dirigent de Jo-
vent Republicà i d’ERC, i regidora 
al govern en aquest ajuntament 
dirigit per la coalició de Tot per 
Terrassa amb ERC-MES (TxT). 
Afirma que en l’àmbit de la parti-
cipació «s’ha fet molt bona feina, 
alguns consells i taules han funci-
onat molt bé i són molt bon exem-
ple», afirma i cita la de capacitats 
diverses, la del pacte DASIG pels 
drets LGTBI i el consell de solida-
ritat i cooperació. «Però», admet, 
«no són la majoria», i afegeix que 
«els problemes de participació han 
creat frustració».

Els problemes de participació es-
tan íntimament lligats als «eixos de 
discriminació  social i política, que 
hi són a la majoria de polítiques». 
Fent-ho molt gràfic, en conversació 
amb Malarrassa, l’Ona afirma que 
«decideixen els de sempre: homes, 
blancs, adults, amb cotxe, amb re-
cursos...». Així doncs, la represen-
tant d’ERC assumeix i entoma la 
contradicció de voler fer d’una altra 
manera en una institució molt cor-
cada. 

«Jo parlo de participació inclusi-
va, que vol dir donar protagonisme 
a les dones, la infància, el jovent, 
les persones migrades i d’altres orí-
gens i cultures, persones racialitza-
des, amb menys recursos... tothom 
té dret». I sentencia: «Si no ho fem 
així, i no dic que sigui fàcil, segui-
rem construint la ciutat amb la vi-
sió d’uns pocs».

Graduada en comunicació audi-

ovisual, té clar el compromís per-
sonal i col·lectiu que això implica. 
En aquest marc és on situa les se-
ves responsabilitats al govern local: 
infància, adolescència i joventut, 
adultesa i famílies, «tot el que és 
els cicles de vida» -diu en intentar 
aclarir un concepte nou una mica 
nebulós-, i qualitat democràtica, 
memòria històrica, transparència i 
tecnologia. «Es tracta de posar les 
persones, des de la perspectiva de 
les seves etapes de vida, en el centre 
de les polítiques públiques. Més 
concret: la promoció de les perso-
nes i el seu empoderament, però 
amb una perspectiva transversal de 
totes les polítiques».

La transversalitat de les polítiques 
hauria de donar resposta a la «in-
terseccionalitat», o sigui «l’encre-
uament d’eixos de discriminació i 
desigualtat que pateixen les perso-
nes». L’Ona destaca la importància 
del reforçament d’àmbits com 
infància, adolescència, així com la 
creació dels d’adultesa i famílies. El 
consell municipal de la infància i 
l’adolescència (CMIAT) funciona 
fa dos anys. Es prepara el Pla Lo-
cal de la Infància i l’Adolescència 
(PLIA). «És imprescindible que 
infants i adolescents siguin part 
activa, que influeixin i decideixin, 
que siguin ciutadania de ple dret». 
El PLIA està en fase d’anàlisi, amb 
participació de tots els serveis im-
plicats, amb protagonisme dels 
d’Educació i Serveis Socials.

Com s’ha comentat des del prin-
cipi, la qualitat democràtica, la par-
ticipació real i efectiva, hauria de ser 
la marca de tot el treball del govern 
local. La regidoria de participació, 
dita de Qualitat Democràtica, ve 
de lluny, amb espais en l’àmbit ter-
ritorial (consells de districte) i sec-
torials o temàtics. El reglament de 
participació del 2016, és la norma 
principal, explica l’Ona.

Abans i després, hi ha el teixit as-
sociatiu ciutadà, entitats i volunta-
riat que funcionen de forma autò-
noma. Reconeix la regidora que «és 
l’altre gran eix, és participació, i fem 
feina d’acompanyament i formació 
de les entitats», i afegeix que volen 
potenciar i donar veu al voluntariat. 

A tall de valoració general de la 
situació de la participació ciuta-
dana a l’Ajuntament de Terrassa i 
administracions en general, l’Ona 
emfasitza que «cal fer una sacseja-
da de la participació. Perquè venim 
d’una cultura participativa molt po-
bre». Declara que el 15M, amb el 
seu no ens representen, va fer sonar 
l’alarma. «Les administracions han 
fet moviments», diu, «però l’anàlisi 
molt compatida amb el teixit asso-
ciatiu és que no acaben de funcio-
nar». 

La participació, concreta l’Ona, 
«ha de ser: deliberació i debats 
compartits administració-ciutada-
nia sobre temes de rellevància, per 
definir i decidir línies estratègiques 
i polítiques públiques». Destaca 
que, «al final, el teixit associatiu és 
qui més coneix cada àmbit, les ne-
cessitats i les il·lusions, cap on es vol 
anar». Així doncs, amb tota decisió, 
assegura: «Un dels objectius prin-
cipals que em marco és aconseguir 
fer aquesta sacsejada, cal avançar 
cap aquí, és el que demana la gent 
i el que hem de fer les administra-
cions». L’accés a «tota la informació, 
és part essencial dels processos», 
detalla una mica més. «Si no no es 
pot participar en plenitud de con-
dicions». Això, al mateix temps, 
exigeix «total transparència i ober-
tura». 

Els partits i organitzacions polí-
tiques, en tot cas, són votades per 
governar amb un projecte, matisa la 
regidora en posar sobre la taula un 
altre element de la democràcia i la 
participació. «Vam proposar i de-

fensar un programa electoral, una 
ideologia i línies polítiques, que les 
intentarem realitzar; clar que sem-
pre debatent, dialogant, conversant 
i escoltar-nos mútuament, per arri-
bar a consensos i acords».

Retornant al concepte de la dis-
criminació social i política, la regi-
dora d’ERC insisteix que «a banda 
els espais ja estables, la participació 
ha de ser inclusiva. És el nostre 
deure garantir la igualtat d’oportu-
nitats, la participació de tothom». 
Això exigeix la creació de mecanis-
mes d’informació suficients, per-
què «tothom estigui assabentat de 
les possibilitats, que ningú es quedi 
fora».

Els eixos de discriminació creuats, 
aquesta comentada interseccionali-
tat, es detecten en la majoria de po-
lítiques, insisteix l’Ona, i la inclusió 
necessita la participació de tots els 
sectors, des de la infància. Informa 
que el CMIAT està en el segon any 

d’experiència. És molt nou, hi parti-
cipen infants des de cinquè de pri-
mària fins a segon d’ESO. Després, 
el treball conjunt amb joves. «Tot 
plegat, experiències que permeten 
copsar que la societat és completa-
ment adultista.

Malgrat les dificultats que plan-
teja aquest escenari, la regidora 
creu que «s’estan fent passes», i ho 
comenta des dels seus 27 anys, o 
sigui jove ella també. Matisa, però, 
que «moltes s’aconsegueixen per 
les lluites populars. Per exemple, 
la mobilització feminista està fent 
molt». Aquí destaca una altra ca-
racterística de la participació com 
a procés de canvi social: «estem en 
espais de decisió no només de les 
organitzacions polítiques o les ins-
titucions».

L’Ona anuncia que es faran cam-
panyes de comunicació perquè «ar-
ribi a tothom la informació sobre 
la participació, a tots els espais, de 
totes les maneres de participació, 
en diferents llenguatges (idiomes, 
llenguatge fàcil...), a tots els sectors. 
Amb l’objectiu», insisteix, de «deli-
berar, dialogar, compartir, construir 
i decidir plegades les polítiques que 
necessitem les persones de la ciu-
tat».

La membre del govern local plan-
teja tot això des del reconeixement 
que «un dels problemes de la par-
ticipació és que la gent frustrada 
perquè fins ara no ha funcionat 
prou bé». Cita el cas del procés 
d’inversions per districtes, on 
s’han votat projectes que no s’han 
executat ni ningú espera ja que es 
facin. «Això no pot ser! El que es 
voti s’ha de fer», afirma. Clar que 
això també ho han dit altres. L’Ona 
respon que «pot ser diferent amb 
les noves propostes. Sabem que és 
difícil, però volem que almenys es 
comenci a fer camí en aquesta línia, 
consensuant els mecanismes amb 
la gent i les entitats». 

En parlar de començar, destaca 
que això s’ha de fer a partir «d’una 
diagnosi compartida i avaluació de 
la participació, desplegant el regla-
ment aprovat en l’anterior mandat, 
però afegint millores». I en aquest 
punt, una reflexió final i una crida 
a entitats, organitzacions i movi-
ments: «el Teixit associatiu de la 
ciutat és indispensable, la feina que 
fa és imprescindible per a la trans-
formació social».

En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una 
eina que es mostra pràctica i útil i que és només una petita mostra 

del potencial que té el projecte. 
A les portes del nostre cinquè aniversari, ara ens cal 

consolidar tot allò que hem aconseguit , ampliant la nostra 
base de col·laboració i suport per tal de mantenir la nostra 

independència econòmica i organitzativa.
Volem dignificar la feina de l’equip editor del periòdic, a 

més d’assolir un nivell d’intensitat i periodicitat informativa 
més alt i fort sobre el món cultural, social i polític de la nostra 

ciutat.
Quins són els nostres objectius?

• Assolir una periodicitat quinzenal.
• Ampliar la cobertura informativa.

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

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

Per què Malarrassa?
Som un informatiu local crític i independent, que té com a 

objectiu esdevenir l’instrument i altaveu dels moviments socials 
de la ciutat i generar opinió i debat.

Portem editades més de 5.800 notícies i reportatges i 61 
edicions en paper, i des de fa dos anys som una cooperativa 

de treball.
Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, 

volem i creiem que la ciutat necessita.

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

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

Per gentilesa de la Fundació Torre del Palau

  
Per consolidar i millorar el nostre mitjà,  
necessitem arribar a les 200 persones sòcies!

PER ANAR ENDAVANT, FEM QUE EL 
PERIODISME INDEPENDENT CREIXI

 ▪ Ona Martínez Viñas,  regidora de Qualitat Democràtica i Transparència. 
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Proposta de l’Economia Social i Solidària 
catalana d’un Pacte per una Economia per la Vida

Les conseqüències socioeconòmi-
ques i sanitàries de la COVID-19 
mostren la fragilitat d’un model 

global que prioritza l’acumulació privada 
de riquesa per sobre de la vida humana i 
del planeta. A Catalunya, aquest model 
ha tingut com a conseqüència, entre d’al-
tres, l’afebliment de la protecció social, la 
deslocalització parcial del teixit produc-
tiu, la reducció de la despesa sanitària, la 
precarització laboral d’alguns sectors, la 
crisi residencial, els recursos insuficients 
per la recerca, el menysteniment del sec-
tor primari i una minsa capacitat d’articu-
lar les cadenes productives locals.

Davant l’actual emergència sanitària, so-
cial i econòmica, Catalunya es troba amb 
una part important del teixit socioeconò-
mic greument afectat i d’altres amb grans 
dificultats. Les acumulacions d’emergèn-
cies dels darrers anys afegides a les que 
estem patint actualment -sanitària, climà-
tica, social, econòmica- fan insostenible la 
continuïtat de les polítiques socioeconò-
miques poc orientades a l’interès general. 
Cal modificar-les i desplaçar la tasca re-
guladora de l’economia vers institucions 
socials amb més capacitat de servir el bé 
comú i arrelades al territori, com són el 
sector públic, el cooperativisme, el mutua-
lisme, el tercer sector i el conjunt de l’eco-
nomia social i solidària, el sindicalisme, el 
treball reproductiu i les cures, i el sector 
privat d’empreses que actuen amb cores-
ponsabilitat i ètica social.

Cal erigir i compartir un Nou Model 
Econòmic basat en una Economia Plural 
Transformadora. Dirigit a satisfer equi-
tativament les necessitats econòmiques, 
socials i culturals del conjunt del país; a 

proporcionar salut, renda, cures, habi-
tatge, alimentació, educació, proveïments 
energètics i protecció social de forma uni-
versal; a garantir el conjunt de béns i ser-
veis necessaris per la reproducció social i 
la dignitat de la vida. Una economia plu-
ral que integri les economies comunitàri-
es, no vinculades a l’economia de mercat, 
exponent en la tradició associacionista 
catalana. Cal reorientar-nos i reorientar el 
sistema econòmic cap una Economia per 
la Vida.

Un Nou Model Productiu basat en la 
sobirania, la democratització, la relocalit-
zació, la mutualització, la redistribució de 
la riquesa i la transició ecosocial de les ac-
tivitats econòmiques. Un Nou Model Re-
productiu que garanteixi universalment i 
democratitzi les tasques de cura. Un Nou 
Model ecològic que fomenti la transició 
agroecològica, l’activitat agrària sostenible 
i la transició energètica, els circuits curts 
de proximitat, la sobirania alimentària o 
la mobilitat sostenible.

Des de l’Associació Economia Social 
Catalunya (AESCAT) fem una crida al 
conjunt de l’economia social i solidària, al 
sindicalisme, al municipalisme, als movi-
ments socials i veïnals, a les organitzaci-
ons d’autònoms, a les petites i mitjanes 
empreses, a les forces polítiques, al Parla-
ment de Catalunya i al Govern de la Ge-
neralitat, per impulsar una eina a l’alçada 
del moment.

Cal un Pacte Català per la salut Col·lec-
tiva, la Democràcia Econòmica i la Justí-
cia Socioambiental entre agents socioeco-
nòmics plurals, que implanti polítiques 
transformadores i ens encamini cap a una 
Economia per la Vida.

En aquest sentit, apel·lem
• Al conjunt de l’economia social i soli-

dària, per subscriure la proposta, elaborar 
conjuntament les mesures concretes de de-
mocratització econòmica i transició ecoso-
cial i per participar activament del canvi de 
polítiques econòmiques a nivell de país.

• Al sindicalisme, als moviments socials, 
ecologistes, feministes, antiracistes i veïnals; 
a les organitzacions d’autònoms i d’empre-
ses, per tal de treballar plegats per una estra-
tègia d’Economia Plural Transformadora.

• A les forces polítiques, al municipalisme, 
al Parlament de Catalunya i al Govern de 
la Generalitat, per impulsar una eina de re-
construcció econòmica i social que reculli la 
pluralitat d’agents socials i econòmics i soci-
als catalans, els reuneixi sota un Pacte català 
per una Economia per la Vida i els habiliti 
per avançar cap a un nou Model Econòmic 
plural, sobirà, democràtic i relocalitzat per 
Catalunya.

Entitats membres de l’AESCAT:

Confederació de Cooperatives de Catalunya

Confederació Empresarial del Tercer Sector

Federació de Mutualitats

Taula d’entitats del Tercer Sector

Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya

Redacció

D os anys de preparació, de 
feina i esforços, d’il·lu-
sions i reptes que s’han 

hagut de materialitzar d’una forma 
més aviat molt desmaterialitza-
da però no per això amb menys 
ànima, en aquest primer moment 
del FSMET (25 juny-01 juliol). 
Queda un segon moment, a l’octu-
bre (23-25) coincidint amb la Fira 
d’Economia Social i Solidària de 
Catalunya. 

Tot i el canvi de format, els seus 
objectius s’han mantingut: apropar 
moviments socials i iniciatives que 
comparteixen la voluntat de posar 
al centre de l’economia les persones 
i el medi ambient, així com d’aca-
bar amb un model econòmic ba-
sat en l’extracció, el creixement, la 
competitivitat i el mercat.

Està sent, així doncs, un marc de 
confluència d’aquelles economies 
que lluiten per la transformació 
de les nostres societats, per fer 
caminar cap a societats resilients 
i col·laboratives, per construir i 
reforçar aliances i accions estratè-
giques conjuntes. Reptes que gua-
nyen noves dimensions en aquests 
moments de crisi planetària sense 
parangó.

Des de l’inici de la pandèmia, 
s’han posat de manifest les man-
cances del món preCovid-19 en 

temes tan bàsics i diversos com 
l’accés a l’habitatge, l’alimentació, 
l’assistència sanitària, les prestaci-
ons d’atur, les cures de col·lectius 
vulnerables i altres àmbits essenci-
als per a la vida que no estan sent 
coberts en el model actual i per als 
quals les Economies Transforma-
dores tenen propostes alternatives 
i reals.

Aquesta convocatòria és un punt 
i moment d’arribada, organitza-
da per la Xarxa Intercontinental 
de Promoció de l’ESS, la World 
Fair Trade Organisation, l’African 
Women Unite Against Destruc-
tive Resource Extration, Systemic 
Alternatives i la XES. Des de la 
primera reunió d’abril de 2019 i 
de les conclusions de la reunió de 
xarxes internacionals que va for-
mar el Comitè de Coordinació el 
juliol de 2019, tres modalitats de 
confluències s’han organitzat i reu-
nit durant el Fòrum Virtual 2020: 
d’actors de l’Economia Trans-
formadora (Moviments i xarxes 
d’economies transformadores), de 
temes i sectors (accions temàtiques 
i transversals com l’educació i les 
polítiques públiques); i dels terri-
toris (local, nacional i continental).

L’objectiu comú de les trobades, 
en les seves variants, com a activi-
tats autogestionades, confluències i 
diàlegs entre moviments; compar-
teixen l’objectiu de contribuir a la 

co-construcció d’un Pacte d’Eco-
nomia Transformativa i d’una 
Agenda comuna.

Les propostes del mateix giren 
entorn de 4 eixos de la transforma-
ció: 1-relacions i fluxos de poder 
(àmbits institucional, polític i orga-
nitzatiu), 2-coneixement (cultura, 
imaginari i educació), 3-economia 
i finances (productives i reproduc-
tives, fluxos de materials i formes 
d’intercanvi), i 4-relacions amb la 
natura i els ecosistemes (inclosa la 
dimensió social, com la justícia cli-
màtica). 

Tota la feina 
d’aquests dies tindrà 
continuïtat en la se-
gona celebració de 
l’FSMET a l’octubre 
2020. Per donar su-
port a tota la feina a 
fer, seguirà activa l’eina 
virtual www.forum.
transformadora.org, 
espai de referència 
per seguir nodrint el 
procés d’articulació 
mundial.

A banda les entitats 
organitzadores, l’FS-
MET que està impul-
sat per desenes d’or-
ganitzacions de tot el 
món. L’abril de 2019 
es va fer a Barcelona 
una primera trobada 

internacional on es va explorar el 
terreny dels diferents corrents eco-
nòmics que van participar-hi (eco-
nomia social i solidària, economies 
feministes, moviment agroecològic 
i per la sobirania alimentaria i mo-
viment pels comuns). Així es van 
poder establir els primers vincles 
i es van acordar les línies estratè-
giques comunes per incloure nous 
agents i realitats, com ara el movi-
ment per la justícia climàtica o els 
col·lectius de persones migrants. 
També va ser el moment de do-

tar-se d’un sistema de governança i 
de la metodologia per garantir l’au-
tonomia del procés, part de l’ADN 
de les economies transformadores.

L’FSMET aspira a transfor-
mar-se en un procés més ampli 
que desbordi els eixos i accions 
transformadores i inclogui l’im-
pacte de la crisi de la nostra civilit-
zació accelerada per la Covid-19 al 
centre de la seva reflexió i proposta. 
El model econòmic que proposen 
les economies transformadores 
només pot aconseguir-se des d’una 
perspectiva territorialitzada, unint 
forces i intel·ligències, iniciatives i 
idees, audàcia i coneixements, en 
un context en què aquestes pro-
postes són més necessàries que mai 
per sobreviure i viure dignament.

FSMET: Per un Pacte d’Economia Transformadora  
i d’una Agenda comuna mundial

Aquesta és la proposta d’un conjunt d’entitats representatives de l’Economia Social i Solidària catalana  
a favor de la Democràcia Econòmica, la Salut Col·lectiva i la Transició Ecosocial
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En marxa el nou Consell 
Municipal d’Economia Social
Durant la primera sessió plenària es va fer balanç de les actuacions 
realitzades en el marc del Pla Estratègic 2019-2026

Redacció/XES

E n els últims mesos les co-
missions de treball, xarxes 
sectorials i xarxes locals de 

la base social de la XES han fet 
un procés de reflexió estratègica 
que ha tingut com a resultat el Pla 
d’Acció de l’ESS davant la crisi. 
Entre les accions a impulsar des 
del propi moviment de l’ESS hi té 
un paper rellevant la diagnosi de 
l’impacte de la crisi actual i la iden-
tificació i visibilització de les pràc-
tiques que defineixen l’ESS, fent 
èmfasi en el paper de les iniciatives 
sociocomunitàries.

La Comissió de Balanç Social i la 
Xarxa d’Espais Comunitaris inicia 
dues campanyes que han de per-
metre caminar cap a aquests objec-
tius: la segona fase del Balanç So-
cial i el Balanç Comunitari 2020.

Segona fase del Balanç Social,  
el perquè

El 27 d’abril es va iniciar la cam-
panya de Balanç Social 2020 tot i 
la incertesa que provocava la crisi 
sanitària i les conseqüències que 
aquesta podia tenir sobre el pano-
rama econòmic i social. En fer-ho, 
es van comprometre a què la cam-
panya d’aquest any s’enfoqués a 
comprendre el primer impacte que 
aquesta crisi està tenint sobre les 
entitats i empreses de l’ESS, així 
com per entendre les mesures que 
es necessiten a mig i llarg termini.

Aquesta crisi no és circumstanci-
al, sinó que és un nou episodi de 
crisi del sistema capitalista. S’ha 

d’aprofitar aquest nou episodi per 
evidenciar -altra vegada i més que 
mai- la importància de la defensa 
d’allò públic-comú, de la necessi-
tat de posar la vida al centre, de la 
rellevància de les iniciatives de soli-
daritat i suport mutu – que a més 
moltes d’elles estan impulsades per 
persones migrades, un dels col·lec-
tius més vulnerabilitzades davant 
aquesta crisi – i que és imprescin-
dible treballar des de les conscièn-
cies feminista i ecològica. A aquest 
propòsit general s’encara, doncs, 
aquesta segona fase de la campa-
nya de Balanç Social.

La segona fase: descripció i ter-
minis de recollida de dades

Es va dissenyar una campanya 
singular dividida en dues fases. 
Fins ara, centrada en la primera, en 
la qual s’han fet les preguntes habi-
tuals del Balanç Social. Preguntes 
que, com sempre, estan enfocades 
a l’últim exercici anual tancat. En 
aquest cas, 2019.

A partir d’ara comença la segona 
fase afegint un bloc de preguntes 
que permeti obtenir dades de l’im-
pacte de la crisi de la Covid19 so-
bre el teixit de l’ESS i que, alhora, 
permeti visibilitzar les pràctiques 
de solidaritat i suport mutu que 
defineixen l’economia solidària. 
Aquesta segona fase no només 
s’ha treballat conjuntament amb 
les xarxes de REAS Red de redes 
sinó que s’ha fet de forma coordi-
nada amb altres agents de l’àmbit 
per aconseguir un diagnòstic pre-
cís de la situació actual.

Un dels objectius acordat és allar-
gar el màxim possible el termini 
de recollida de dades, de qualsevol 
de les dues fases, perquè les situ-
acions de cada una de les entitats 
són molt diferents. Així doncs, tot i 
que quan abans es responguin mi-
llor, s’ha establert com a data límit 
per omplir qualsevol de les dues 
fases el divendres 4 de setembre de 
2020.

Per acabar, l’equip dóna les grà-
cies a totes les entitats per la par-
ticipació que està tenint aquesta 
campanya, en un context que no és 
gens fàcil, alhora que les conviden 

a participar d’aquesta segona fase 
per poder seguir afirmant i demos-
trant que l’ESS és la sortida.

Aquesta segona fase continuarà 
a través de la plataforma Ensenya 
el cor.

Balanç Comunitari 2020
Aquest 1 de juliol s’ha iniciat, 

també, la campanya de Balanç 
Comunitari 2020. Impulsat con-
juntament per la Xarxa d’Espais 
Comunitaris i la Comissió de Ba-
lanç Social, el Balanç Comunitari 
és una eina per a avaluar l’acom-
pliment dels criteris de gestió co-

munitària per part dels col·lectius 
i entitats que estan gestionant 
espais i equipaments públics-co-
muns.

A més de seguir treballant i afi-
nant les preguntes que es van fer la 
primera edició – en què van par-
ticipar 11 projectes de 9 entitats 
diferents -, aquest any el Balanç 
Comunitari incorpora preguntes 
específiques per entendre el paper 
de les iniciatives sociocomunitàri-
es per fer front a la crisi, de manera 
que permetrà obtenir una diagno-
si i identificació d’iniciatives exis-
tents, així com les seves necessitats.

La XES comença la segona fase del Balanç Social 
i la campanya de Balanç Comunitari

Miquel Gordillo

Des del passat 15 de juny, 
s’ha reactivat el Consell 
Municipal de l’Econo-

mia Social i Solidària, impulsat 
per l’Ajuntament i amb la par-
ticipació de representants d’una 
vintena d’entitats i cooperati-
ves locals. La sessió inaugural 
d’aquest consell, celebrada tele-
màticament, va donar continu-
ació a aquest organisme, iniciat 
el 2018. A la vegada, la sessió va 
permetre fer un repàs a les actu-
acions realitzades i pendents del 
Pla Estratègic de l’ESS. Aquest 
va ser per elaborat per l’anterior 
consell i aprovat pel Ple Munici-
pal, i preveu tot un seguit d’ac-
cions compreses entre els anys 
2019-2026 per impulsar i enfor-
tir l’economia social i solidària a 
la ciutat.

Durant la sessió plenària de 
l’actual CMESST, que va ser 
presidida pel regidor d’Econo-
mia Social i Innovació, Josep 
Forn -va ser escollit com a vi-
cepresident en Pau Consola, de 
l’Eina Cooperativa-, es va pre-
sentar també una guia d’entitats 
i empreses agents de l’ESS de 
la ciutat. A manera d’un mapa 
virtual cartogràfic, que consta 

actualment amb informació de 
75 entitats locals, aquesta guia 
pretén ajudar a visualitzar millor 
el teixit cooperatiu local.

El nou espai de l’ESS s’ubicarà 
a La Muntanyeta el 2021

També se’n va parlar del que 
serà el nou espai municipal des-
tinat a l’economia social a la ciu-
tat, que s’ubicarà a la Muntanye-
ta, al Parc de Vallparadís. Inclòs 
en el desenvolupament del pla 
estratègic, resta encara pendent 
elaborar el projecte executiu i 
posteriorment adaptar l’espai, 
amb previsió que pugui entrar 
en funcionament el 2021.

Els membres del consell van 
rebre un resum exhaustiu de 
l’estat de les accions realitzades 
el 2019 pel que fa al Pla Estra-
tègic. Un àmbit clau és el de la 
compra pública responsable per 
part de l’Ajuntament. El Pla 
també recull que durant aquest 
any es desenvolupi un pla for-
matiu adreçat a millorar la pro-
fessionalització de les persones 
i de les empreses de l’ESS. El 
pressupost del Pla Estratègic 
fins al 2026 és de 5.735.000 eu-
ros, del qual s’ha executat en el 
seu primer any un 3% del total. 

També queda pendent la cons-
titució d’un grup de seguiment 
que avaluï l’estat de desenvolu-
pament i aplicació d’aquest pla.

Altres elements que incorpora 
el Pla Estratègic se centren a im-
pulsar la xarxa d’horts urbans, el 
desenvolupament de projectes 
hortícoles dins l’Anella Verda, 
un pla de comunicació de l’ESS, 
i en l’àmbit educatiu, seguir im-
pulsant cooperatives entre alum-
nes de secundària, entre d’altres.

Des del Servei també es va ex-
posar la tasca d’atenció específi-
ca que s’havia realitzat durant el 
confinament, centrat en l’asses-
sorament telemàtic a una vinte-
na de projectes, alguns d’ells de 
nova creació. En aquest sentit, 
Montse Torres, tècnica del De-
partament d’Economia Social i 
Emprendoria, va destacar l’en-
questa de necessitats que es va 
enviar, tant a actors de l’ESS 
i emprenedora, amb respostes 
rebudes per part de 1.600 con-
tactes.

Les vocalies que formen part 
del CMESST corresponen 
a les entitats: Alternativa3 
SCCL, Associació Arte Palia-
tivo, Associació per al Consum 
Responsable i la Sostenibilitat 
(L’Egarenca), Creixen Educa-

ció SCCL (Cultura Pràctica), 
L’Eina SCCL, Fundació Prodis 
(CET), Malarrassa SCCL, As-
sociació El Corralito Centre de 
Creació Artística, GIT de Fia-
re Banca Ètica del Vallès, Grup 
Local de Som Energia, Associ-
ació d’Economia Solidària de 
Terrassa (XES Terrassa), més 
representats dels cinc grups mu-
nicipals de l’Ajuntament.

Cinquena edició de la 
Terrassa Cooperativa

Des de fa setmanes s’està pla-

nificant i organitzant l’edició 
d’enguany de Terrassa Coope-
rativa del novembre, conjunta-
ment des del servei d’Empre-
nedoria i Economia Social de 
l’Ajuntament amb les entitats 
del teixit cooperatiu local. Se 
celebrarà en un format adaptat, 
i constarà de quatre eixos que 
abordaran qüestions fonamen-
tals en l’àmbit de l’economia 
social i solidària, com són les 
cures, la cultura, la intercoo-
peració entre agents de l’ESS i 
l’educació.

 ▪ La Fira de  la Terrassa Cooperativa se celebra cada novembre a la Plaça Vella.
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Un recull de contes protagonitzats 
per catorze dones lliures i de mira-
da esmolada, de totes les èpoques 
i condicions. 

«No hi ha barrera, pany ni forrellat 
que puguis imposar a la llibertat de 
la meva ment». Aquesta divisa de 
Virginia Woolf, una de les catorze 
grans dones que es relleven per 
protagonitzar cadascun d’aquests 
contes, hauria estat compartida 
de ben segur per totes les altres. 
La història de les plomes lliures 
arranca i s’emmiralla en el mite 
de la dona de sal, condemnada a 
la condició d’estàtua per curiosa i 
desobedient. La conversa inoblida-
ble entre Rosa Parks i Recy Taylor, 
l’accident de bicicleta de Simone 
de Beauvoire, la col·lecció més es-
timada de Caterina Albert, l’erotis-
me d’Anaïs Nin... Aquest recull de 
contes és un gran homenatge a les 
dones lliures i de mirada esmolada, 
i especialment a les escriptores 
i artistes, de totes les èpoques i 
condicions.

També suposa un pas endavant de-
cisiu en la carrera d’una autora que 
tampoc té límits: Gemma Pasqual 
i Escrivà demostra una gran sen-
sibilitat, un coneixement literari 
profund i una riquesa d’estil que fa 
justícia a les seves incomparables 
protagonistes.

Gemma Pasqual i Escrivà (Al-
moines, 1967) és, des de fa anys, 
una de les autores més celebrades 
del país gràcies, sobretot, a les se-
ves obres de literatura infantil i ju-
venil. Marina, Et recorde, Amanda, 

la sèrie de novel·les de la Xènia 
o La rosa de paper li han fet fer 
una infinitat de quilòmetres en-
tre presentació i presentació, 
entre celebració i celebració. 
Aquest llibre es podria consi-
derar el seu bateig en la litera-
tura d’adults, si és que fessin 
falta aquestes etiquetes. Es-
criu regularment en mitjans de 
comunicació com Vilaweb i és 
vicepresidenta al País Valencià 
de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana. Molt recent-
ment, s’anunciava la publicació a 
Colòmbia de la novel·la La mos-
ca, assetjament a les aules (ed. 
Perifèric, 2009), publicada per 
Norma, després de l’èxit a Mèxic 
i a Xile. 

Viure Perillosament

 ▪ Angela Davis

TERRASSA

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR

LES IDEES”

 
Esther Valero

ROLL-ON PER A  
PICADES DE MOSQUIT

Necessitareu:

• 5 ml d’oli de farigola o qualse-
vol oli que tingueu. Per a l’oli 
de farigola heu de macerar la 
farigola un mes en oli i després 
filtrar-la. Feu servir un pot de 
vidre prèviament esterilitzat. 

• 1 gota d’oli essencial de lavanda 
(si és per a infants) o 2 gotes si 
és per a adults.

Preparació:

Ficar la barreja en un petit pot de 
vidre o roll-on. Aplicar directament 
sobre les picades. 

Si vols veure més receptes 
d’estètica natural,  
visiteu: www.kalendulas.com

MATRÍCULA CURS 20-21
 

NOU ALUMNAT 
 

Preinscripció en línia entre el 
31 d’agost  i el 3  de setembre. 
A partir de 305€ el curs anual.

 

 

 
C. Vic, 3, Terrassa / Telf. 937 861 100 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoiterrassa

eoiterrassa@xtec.cat
 

LA PÚBLICA
D'IDIOMES

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 
DE TERRASSA

alemany anglès àrab italiàfrancès

Viure perillosament
Gemma Pasqual i Escrivà 

Editorial Comanegra
octubre 2019
180 pàgines

Podem abolir les presons?

Podem abolir les presons?
Angela Davis 
Aborda el complex debat sobre 
justícia i càstig, i alerta que la pre-
só s’ha convertit en l’espai on es 
dipositen els indesitjables. 

Pròleg de Jordi Cuixart i epíleg de 
David Fernández. 
 
Traducció: Aurora Ballester  
Tigre de Paper, maig 2020  
184 pàgines

Ens podem imaginar una societat en 
què la raça i la classe social no siguin 
els determinants principals d’un càs-
tig? Hi ha poques veus més autorit-
zades per enfocar aquest debat que 
Angela Davis.
La presó funciona ideològicament 
com un espai abstracte on es dipo-
siten els indesitjables, i això ens des-
lliura de la responsabilitat de pensar 
en els problemes reals que afecten 
les comunitats d’on provenen els pre-
sos.
El repte més difícil i urgent és el d’ex-
plorar creativament nous aspectes 
de la justícia, en què la presó ja no faci 
més la funció d’àncora principal.

“El repte abolicionista és enca-
ra a les beceroles a casa nos-
tra. D’alternatives, n’hi ha, però 
no hi són ni a l’agenda pública ni 
a les prioritats institucionals”. 
David Fernández, a l’epíleg 

“El sistema s’acarnissa amb els 
més dèbils, i això és el que re-
alment cal combatre. Com ens 
va ensenyar l’Angela, ser radi-
cal és anar a l’arrel de les coses”. 
Jordi Cuixart, al pròleg

Angela Yvonne Davis és professora 
d’Història de la Consciència a la Uni-
versitat de Califòrnia, Santa Cruz 
(EUA). Ha estat activa en nombroses 
organitzacions que s’oposen a la re-
pressió associada amb la presó. Va 
complir setze mesos de presó pre-
ventiva el 1972 per haver defensat un 
grup de presos polítics; es va organit-
zar una campanya pública internacio-
nal de suport fins que la van absoldre.
L’any següent va ser una de les funda-

dores de l’Aliança Nacional contra la 
Repressió Racista i Política. Ha estat 
membre del Partit Comunista dels 
Estats Units. És organitzadora del 
grup de recerca «Resistència crítica: 
més enllà del complex industrial car-
cerari».

Angela Davis té una àmplia 
bibliografia. Aquest és el primer 
llibre de l’autora que es tradueix 
al català.
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 >Entrevistes amb José Salazar, docent més veterà, i Maria Trullàs, nova directora

Escola d’Idiomes Terrassa, 26 anys i endavant
Pep Valenzuela

L ’Escola Oficial d’Idiomes 
Terrassa obrí portes el curs 
1994-95, al carrer Terque, 

Poble Nou. El juliol de 1998 es 
traslladà a la seu actual, antiga es-
cola de primària Eusebi Cima, a 
Can Jofresa. En José Salazar arribà 
com a professor de francès el segon 
any de l’escola, entrà a l’equip direc-
tiu el 1999 i el juliol del 2000 assu-
mia la responsabilitat de direcció, 
substituint l’Eloi Jaume Garcia, 
un lloc en el qual ha treballat fins 
aquest curs 2019-20. L’oferta del 
primer curs era «molt bàsica», ex-
plica en conversa amb Malarrassa, 
amb dos professors d’anglès, un de 
francès i un altre d’alemany; com-

pletaven l’equip un conserge i un 
administratiu. En els primers 6 
anys, però, l’oferta de cursos assolí 
els 5 primers nivells dels 3 idiomes 
citats.

A Terrassa hi havia demanda 
d’altres idiomes i es van oferir cur-
sos monogràfics no reglats, d’italià 
i àrab, que posteriorment s’incor-

P.V.

B ona coneixedora de l’EOI Terrassa, l’actual (des de 
finals de juny) directora Maria Trullàs Soler, afirma 
que «l’Escola funciona molt bé, s’ha fet bona ges-

tió del centre». De totes maneres, «hi ha coses a millorar», 
apunta. «Tres grans reptes», com planteja en el projec-
te presentat per aconseguir l’encàrrec de nova directora:  
millorar la qualitat de l’ensenyament, millorar les xifres 
de matrícula, i millorar la cohesió dintre de la comunitat 
educativa.

Decidida i directa, aquesta terrassenca de 43 anys, pro-
fessora d’alemany des del 2004, amb formació en Filologia 
Alemanya i altres estudis a centres educatius de Munic i 
Colònia, va per feina i aclareix ràpidament eventuals dub-
tes: la millora de la qualitat de l’ensenyament passa per 
la «formació del professorat». Aquí, informa, el Depar-
tament ofereix un ventall de programes interessant que 
inclou des de seminaris, tallers, visites a centres similars 
on funcionin experiències innovadores, fins a la Formació 
Interna de Centres, amb sessions d’experts que poguessin 
formar part del quadre de professorat o claustre del centre 
per formar la resta de l’equip.

L’horitzó que es planteja la Maria Trullàs és «l’ensenya-
ment competencial, per tasques i projectes. Un model que 
ja hi ha gent que ho fa, però cal anar un pas endavant», 
subratlla. I amb això, tutories, formació en tutories i segui-
ment de l’alumnat, «un acompanyament aquest que tam-
bé fa molta gent, però cal incidir més», emfasitza, «perquè 
repercuteix molt en la millora de les xifres de continuïtat i 
abandonament. Cal analitzar molt bé el perquè, i aconse-
guir il·lusionar i motivar l’alumnat».

Resumint molt, la Maria afirma que l’ensenyament com-
petencial passa per «definir molt clarament els objectius 
d’aprenentatge, que no és memoritzar la gramàtica com 

fins ara, sinó que és aprendre la utilització d’aquesta en els 
contextos de la vida».

Tot plegat, de ben segur, amb l’ús d’eines digitals, «vistes 
les circumstàncies amb el coronavirus i en previsió de re-
brots, és una qüestió clau». Eines com el moodel i la class-
room, fins ara complements ja utilitzats, seran molt neces-
sàries, anuncia, i per això també es garantirà la formació.

Pel que fa a l’increment d’alumnat matriculat, «malgrat 
els molts i molt bons propòsits», confessa i admet, «ja es 
veu que el curs vinent serà baix». El nou equip compta que 
l’alumnat que hi és continuarà, encara que segurament al-
guns s’esperarà a veure... però que de nou serà més difícil 
atreure’n, «per la incertesa de la situació». Per això, la Ma-
ria fa una crida que «tot i les dificultats ens donin un vot 
de confiança, perquè l’Escola està preparada, i assolim el 
repte, garantirem l’ensenyament de qualitat».

De totes maneres, el pla que es platejava la Maria anirà 
endavant. Aquí, l’element central és «donar més visibilitat 
al centre, perquè l’EOI existeix però no tothom la coneix, 

i cal arribar a la població, informar que impartim un ense-
nyament de molta qualitat, que és sistema públic i bon de 
preu». Per tant, d’entrada es farà publicitat i es farà difusió 
via xarxes socials, amb continguts dels departaments.

“Horitzó: l’ensenyament 
competencial, per tasques i projectes”
En aquest punt cal tenir en compte la relació escola-ciu-

tat. «Volem ser un referent cultural a la ciutat, com és el 
cas a altres ciutats però no aquí, i cal revertir la situació», 
assegura. Un canvi que demana, per començar, oferir ac-
tivitats, establir relacions amb altres centres educatius i 
de cultura de la ciutat, connexions amb biblioteques, lli-
breries, amb centres socials, i potenciar les relacions amb 
el cinema Catalunya amb el qual s’havia fet quelcom.

A l’Escola hi ha un bon ambient, assegura la Maria, 
l’alumnat també ve de gust, «però sempre es pot fer més 
i cal fer-ho. Per exemple, l’alumnat fa la classe i marxa, i 
és que tothom té les seves obligacions, però pensem que 
seria interessant implicar-lo a organitzar activitats inter-
nivell en el mateix idioma, o interllengües, també per gent 
de fora», cita entre altres possibilitats. En definitiva, «mi-
llorar la cohesió, crear més xarxa entre alumnat i també 
professorat».

La «diferència de l’EOI és la qualitat del professorat i 
de l’ensenyament», emfasitza la Maria en declaracions a 
Malarrassa. El currículum del curs és exigent, diu, i qui 
s’hi dedica pot aprendre molt. Assegura que s’ofereix més 
continguts i, al mateix temps, el preu és millor, entorn de 
300 euros per curs. Una oferta acadèmica que es comple-
menta amb activitats dels departaments, viatges estran-
gers, música, gastronomia i altres. «Esperem que aquestes 
puguin ser activitats que s’obrin a tothom», conclou.

poraren a l’oferta reglada. Avui es 
pot estudiar anglès i alemany fins 
al nivell C1 (avançat, 6 cursos); 
francès i italià fins al B2 (interme-
di, 5 cursos); i àrab fins al B1 (in-
termedi, 3 cursos).

Les aules han estat «perfecta-
ment equipades i al dia», afirma en 
Salazar. I el que és més important, 
«la qualitat de l’ensenyament i as-
soliment de nivells han estat sem-
pre garantits, de fet són condicions 
sine qua non per poder funcionar 
com a EOI». De la idoneïtat de la 
proposta en diu prou el creixement 
sostingut i consistent d’aquests 25 
anys, la «capacitat d’adaptació a les 
circumstàncies i d’incorporació de 
les innovacions», subratlla.

Bé, no tot creixement, matisa 
en Salazar, llicenciat en Filologia 
Romànica-Francès per la UB i en 
Llengües Modernes per la uni-
versitat de Montpellier, «hi ha un 
moment d’aturada amb la crisi del 
2008 i les retallades posteriors en 
tots els serveis públics».

D’altra banda, el 2018 es van fer 
els últims cursos intensius d’estiu, 
que s’havien realitzat des d’inicis 
del 2000, havien funcionat fins a 
22 grups, la major part d’anglès i 
alguns d’alemany i francès. Però 
als voltants del 2014 van començar 
a patir una davallada. «Aquest va 
ser un fenomen que afectà el con-
junt d’EOIs arreu del país», diu 
en Salazar. En tot cas, afegeix, són 
cursos especials de responsabilitat, 
organitzativa i econòmica, de cada 
escola, exercint l’autonomia de què 
disposa. El Departament autoritza 
la realització dels mateixos i regu-
la els continguts, la resta depèn de 
l’equip directiu de torn.

Tot plegat, cal emmarcar l’experi-
ència de l’EOI-Terrassa en un pro-
cés d’expansió d’aquest servei arreu 
del territori, d’acord i amb l’Ajun-

tament de la ciutat en aquest cas. 
En Salazar recorda que quan ell va 
començar, d’escoles hi havia només 
8 al Principat, mentre que avui n’hi 
ha 45 i alguns centres delegats ter-
ritorials. Aquest creixement tingué 
un moment de clímax el 2003, ex-
plica, quan es van obrir 16 escoles 
de cop, coincidint i a conseqüència 
d’una crisi de centres privats i un 
context de demanda creixent.

Ara, tot i tenir 1.700 alumnes, 
s’està experimentant una baixada 
de la demanda en tots els idiomes, 
destaca en Salazar. Conflueixen 
diferents factors, explica, com són 
l’autoformació pels altres medis, 
sobretot en anglès, i en els altres 
idiomes perquè «malauradament, 
la població els no dóna prou va-
lor». D’altra banda, afegeix, «les 
noves tecnologies han revolucionat 
l’accés al coneixement i els mètodes 
d’aprenentatge, i molta gent con-
sidera, crec que equivocadament, 
que inscriure’s en un curs presenci-
al i assistir a classe és prescindible». 

Assignatura 
pendent: l’EOI 
i la ciutat han 

tingut poca relació. 
Millorant-les, 

tothom guanyaria 
Pel que fa a la demanda d’anglès, 

aquesta continua ent alta, però ara 
més de nivells avançats. Una altra 
novetat en l’actual context és la 
demanda de població d’edat més 
avançada, amb temps lliure i amb 
inquietuds de formació, primer en 
anglès, bàsic en aquest cas, però 
també en altres idiomes. 

Per combatre aquesta caiguda de 
demanda i per atendre les noves 
necessitats, s’estan pensant i posant 
en marxa diferents models arreu 
del país, amb més flexibilitat ho-
rària, diverses durades, intensius, 
semipresencials i, clar, ampliació 
de l’oferta virtual i d’utilització de 
les noves tecnologies, «això és el 
futur», assegura.

La gent que ha estudiat a l’EOI-
Trs està «molt satisfeta, en general; 
és el que ens diuen i veiem», emfa-
sitza en Salazar. 

Però «ens queda la sensació que 
amb relació a la ciutat, l’Escola 
hauria pogut desenvolupar-se i de-
senvolupar més les relacions amb 
l’Ajuntament i les entitats». En 
Salazar considera aquesta la seva 
«assignatura pendent», al mateix 
temps que creu que potser tampoc 
l’Ajuntament «ha tingut prou en 
compte l’Escola». 

En general, considera que porta 
«molt temps, em sento una mica 
cansat, crec que cal relleu, gent 
amb més empenta, per continuar 
amb iniciatives que són indispen-
sables per seguir en primera línia i 
estar al dia». Això, tot mantenint 
tota la disponibilitat i donant su-
port al pròxim equip, continuarà 
com a professor. En tot cas, se sent 
satisfet per la feina feta, que, d’altra 
banda, «no hauria estat possible 
sense l’equip de gent i professional 
tan vàlid que treballa a l’Escola».

En Salazar destaca la «gran qua-
litat dels professionals que hi tre-
ballen perfectament formats, òbvi-
ament en el domini l’idioma, però 
també en la utilització de recursos 
i en les relacions humanes, socialit-
zació i enfocament de l’aprenentat-
ge». A més, «el preu és millor i els 
certificats i títols tenen reconeixe-
ment nacional i internacional».

«La diferència EOI és la qualitat del professorat i de l’ensenyament»

 ▪ José 
Salazar, 

professor 
de francès, 

director 
durant els 

darrers  
20 anys
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 > ‘l’Abans’ de Terrassa, nou llibre en fascicles, recull gràfic de 1965 a 1995

Arxiu Tobella, memòria i ànima locals en imatges

La Fundació Arxiu Tobella és una entitat sense ànim de lucre, 
constituïda el 1978, per compilar i mantenir un arxiu fotogràfic i 
documental sobre la història de la ciutat de Terrassa, fomentar-ne 
la investigació i la difusió, així com tenir cura de la publicació dels 
treballs i portar a terme altres activitats que complementin els seus 
àmbits. La seu és el magatzem tèxtil de 1904 Magatzem Joaquim 
Alegre, més tard Magatzem Farnés, obra de l’arquitecte Lluís Mun-
cunill, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.

L’entitat té el nom del seu fundador, Manel Tobella (Terrassa, 
1931-2006), qui entre 1956 i 1966 va ser promotor i secretari de la 
Comissió pro edificis religiosos i culturals de Terrassa, i entre 1961-
67, en plena dictadura, regidor a l’Ajuntament, pel denominat terç 
familiar. Reconegut com a Terrassenc de l’any 1989 pel Centre So-
cial Catòlic, va rebre també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
el 2002.

La col·lecció de fotos començà al baixos de casa seva al carrer Tor-
rella, amb material particular, i sumà més tard el d’amics, coneguts i 
persones sensibles amb el projecte. La primera exposició tingué lloc 
el desembre de 1972, amb patrocini de l’Ajuntament, a la Galeria 
Atenea, amb el títol «Terrassa retrospectiva». A mitjans dels anys 
70, ja decidit l’enderroc del Magatzem Farnés, una campanya amb 
entitats, mitjans i particulars, i una negociació entre la immobiliària, 
l’Ajuntament i la Caixa de Terrassa facilità la compra de l’edifici per 
part d’en Tobella, el 13 de maig de 1977. i així la seva salvació. El 
29 de juny següent s’obria al públic amb una exposició fotogràfica 
retrospectiva de Terrassa, amb motiu del centenari de la concessió 
del títol de Ciutat a la fins a llavors vila.

El motiu principal de les fotografies són Terrassa i àrees d’influen-
cia: espais, carrers, places, edificis, esdeveniments, retrats individuals 
i de grup, etc. La foto més antiga està datada el 1872. 

Compta amb: 
1. Fotografies aportades pel mateix Manel Tobella: 39.030
2. Negatius de vidre i acetat: 475.000
3. Positius sobre paper, (240.000)
4. Diapositives
5. Imatges digitals: més de 50.000

Genera reportatges anuals de fotos da la ciutat des del 1978.  
Destaca la publicació de l’anuari.

Fons bibliogràfics i documentals (temes, autors): 5.000 volums. 
Monogràfics i col·leccions de premsa local, històrica i actual: L’Acció, 
Crònica Social, Tarrasa información, Diario de Terrasa des de 1954, 
La Comarca del Vallès de 1910 a 1915, Al Vent, Clàxon, Impacte, 
Terrassa DC. Fullets, programes, butlletins, cartes, tríptics, invita-
cions, plànols. Llibres recopilatoris història local 1877-1900, 1901-
1919, 1920-1930, 1931-1935, 1964-1977. Altres publicacions im-
portants: Sentir, mirar, ensumar i tocar el passar la cultura popular, 
catàleg de l’exposició mateix títol del 2013.

Pep Valenzuela

Recull fotogràfic de la 
Terrassa dels anys 1965-1995, 
un nou volum de l’Abans local 
elaborat per l’Arxiu Tobella ha 
vist la llum el cap de setmana 
del 19 de juny. Editat per 
l’Editorial Efadós, igual que 
el primer L’Abans de Terrassa. 
Recull gràfic 1865-1965, 
curat per la Lourdes Plans 
i publicat el 2007, aquest 
volum consta de 824 pàgines, 
amb 1.000 fotografies. S’edita 
en 50 fascicles de periodicitat 
setmanal, i es ven només 
als quioscos i llibreries de 
la ciutat. Les cobertes i el 
fascicle de presentació són la 
primera entrega, gratuïta.

«M emòria històrica 
en documents grà-
fics», comença a 

definir l’Arxiu l’Aleix Pons, actual 
president. Aquesta obra n’és un cas 
que mostra «el paper, molt impor-
tant, d’aquest centre de documen-
tació per a la ciutat», afirma des-
prés de recordar que el passat 7 de 
febrer es va presentar el número 42 
del llibre anuari fotogràfic de l’any, 
el 2019, amb portada dedicada a 
les grans mobilitzacions feministes 
que van tenir lloc.

«Hem recuperat la història gràfi-
ca de la ciutat des que es fan o es 
conserven fotos a Terrassa», més o 
menys el 1870. L’arxiu nasqué amb 
les fotografies particulars del crea-
dor, en Manel Tobella, i després va 
anar recollint aportacions d’altres, 
donacions moltes vegades. L’últi-
ma exposició va ser del fons d’en 
Sanahuja, «sempre hi ha molta au-
diència, perquè agrada molt veu-
re les fotos antigues de la ciutat». 
Amb aquest fons, assegura l’Aleix, 
Terrassa déu ser «de les poques 
ciutats, sinó única, a Catalunya i 
a l’Estat espanyol, que tingui els 
quasi 50 darrers anys tan ben do-
cumentats, i la història recuperada 
des del 1870 i escaig».

Enginyer químic amb màster en 
administració i direcció d’empre-
ses, l’Aleix ha aportat aquest perfil 
a les entitats on ha fet voluntariat, 
l’Arxiu Tobella ara, però també 
Òmnium abans, on també va ser 
president. Explica que quan algu-
na entitat local vol fer un llibre o 
exposició, sempre acaben passant 
per la placeta Saragossa, seu de 
l’Arxiu, «perquè tenim el fons his-
tòric, gràfic sobretot però també 
d’altres documents, més complet 
de les darreres dècades».

La decisió d’en Manel Tobella, 
explica l’Aleix, «podria ser conse-
qüència d’un cert malestar perquè, 
essent regidor, a l’època franquista, 
el col·legi Torrella, un edifici mo-

dernista a la Rambla, es va ender-
rocar per fer un bloc de pisos molt 
lleig, suposadament modern». 
Precisament, els anys 70 es va crear 
la comissió de preservació del pa-
trimoni d’Òmnium, molt recorda-
da en el 50 aniversari de l’entitat, 
celebrat el passat any.

El treball d’aquesta comissió va 
permetre la preservació d’edificis 
emblemàtics, com el de la mateixa 
Fundació Arxiu Tobella i el Vapor 
Aymeric, Amat i Jover, avui Museu 
Nacional de la Tècnica, tots dos de 
Lluís Muncunill.

L’entitat està registrada com a 
fundació privada, «som la segona 
inscrita a la llei de fundacions ca-
talanes. El treball és quasi tot vo-
luntari. Només la Montse Saludes, 
fotògrafa i curadora de l’arxiu, tre-
balla amb contracte. Entre mem-
bres de la junta i col·laboradores 
habituals sumen una vintena, per 
fer tota la feina d’una institució 
com aquesta, que no és poca.

Els recursos econòmics regulars, 
declara l’Aleix Pons, provenen de la 
venda de l’anuari i les col·laboraci-
ons en exposicions, així com d’una 
subvenció pública que fa l’Ajun-
tament per fer l’anuari. Després, 
hi ha donacions particulars i, de 
vegades, venem alguna fotografia. 
«Gens fàcil», es plany, «però anem 
aguantant i resistint».

Gens fàcil perquè, a més, l’edi-
fici ha envellit sense fer-hi quasi 
res i necessita molta restauració. 
Aquests dos últims anys, l’Ajunta-
ment ha fet dues aportacions per 
obres: l’ampliació de la sala d’ex-
posicions, ja feta; i, pendent, arre-
glar l’ascensor («una virgueria del 
1900») i els lavabos. Hi compten 
també amb una petita subvenció 
de la Generalitat.

En aquests 42 anys, emfasitza el 
president de l’Arxiu, «tenim regis-
tre de totes les activitats de les en-
titats», des de la romeria del Rocío 
al campionat d’hoquei herba, de 
tots els partits polítics, organitzaci-
ons veïnals, socials, culturals..., «és 
a dir, tot el que passa a la ciutat». 
Aquesta és una tasca que des de fa 
més de 30 anys fa la Montse, que 
intenta ser-hi, fer les fotos i posar 
la notícia. 

“En aquests 42 anys 
hi ha registre de 

totes les activitats, 
des de la romeria 

del Rocío al 
campionat d’hoquei 

herba, de tots els 
partits polítics, 
organitzacions 

socials, culturals..., 
és a dir, tot el que 
passa a la ciutat».

Pel que fa als textos que acom-
panyen les fotos, cada any se’ls hi 
encarregaven a algun professional. 
Ho han fet, entre altres, en Vicenç 

Villatoro, la Laura Pinyol, en Qui-
co Simó, la Marina Camprubí i 
l’Anna Muñoz, per citar algunes.

A l’arxiu, però, com s’ha apun-
tat, hi ha molt més. Molts més 
documents impresos i llibres. Es-
pecialment, d’empreses. «Hem fet 
un pacte amb l’Institut industrial 
de Terrassa, que forma part de la 
CECOT», informa l’Aleix. Dels 
documents de la seva història, al 
Magatzem Farnés només han que-
dat les fotos, la resta es va portar a 
l’arxiu històric comarcal i de la ciu-
tat. «Clar que no ho han portat tot, 
perquè hi ha documents de fets de 
l’època del franquisme que no de-
uen ser massa edificants», comenta 
aquest terrassenc nascut a la Clíni-
ca del Remei, avui CAP Sant Llàt-
zer, el 1951.

Pel que fa a la conservació d’edi-
ficis i patrimoni, certament ara hi 
ha molta més consciència que fa 40 
anys. En parlar de fer-ho realitat, 
però, la situació no és gens anima-
dora. Declara el president de l’Ar-
xiu que «l’estat de l’edifici és molt 
degradat». Explica l’Aleix que en 
Ferran Pont Muntaner, arquitecte 
de nissaga, ha fet estudis d’acord 
amb els quals, per arreglar tot edi-
fici, caldrien uns 400.000 euros. 
«Perquè et facis una idea, les obres 
comentades abans, entre l’acabada 
i el que queda parlem de poc més 
de 40.000 euros». «Voluntarisme! 
Aquesta és la clau», rebla, «així hem 
aconseguit certa estabilitat, però... 
l’edifici està molt malament».

Així també amb la conservació 
de les fotos i documents que, «des 
d’una perspectiva professional, no 
compleix les condicions ni garan-
ties tècniques i materials mínimes 
suficients». Però amb tots els pro-
blemes i mancances, s’ha aconse-
guit conservar i ampliar aquest im-
portant patrimoni. 

«La voluntat, sempre, és que això 
sigui plenament de la ciutat i que 
estigui en el seu lloc, amb les condi-
cions tècniques i d’infraestructura 
necessàries, ben curat i organitzat», 
declara l’Aleix. Creu que «un bon 
acord que garanteixi això que no-
saltres encara suplim, seria la millor 
solució». Afirma que «s’ha fet i es 
fa una feina que era responsabilitat 
pública com si fos una iniciativa 
privada, però aquí ningú es vol gua-
nyar la vida». El president de l’Ar-
xiu considera que es pot continuar 

amb condicions: estem disposats 
a cedir tot, però només si hi ha un 
compromís total per mantenir i en-
riquir el projecte». 

Aquest és un punt que demana 
compromís per part de l’Admi-
nistració pública. «La proposta 
ja es va fer fa més de 10 anys», 
recorda, «està sobre la taula. Hi 
ha hagut negociacions, però en-
cara sense acord».

Finalment, afegeix l’Aleix Pons, 

«sense desmerèixer l’aportació 
de tanta gent, vull subratllar el 
paper fonamental de la Montse 
Saludes en tot això, ella és cer-
vell i cor de l’arxiu»; i la de les 
persones que han assumit la 
responsabilitat de presidir l’enti-
tat, com són el fundador Manel 
Tobella, en Manel Coll, el Ra-
mon Palau, la Mariona Vigués i 
la Isabel Marquès (avui síndica 
de greuges).

L’Arxiu en dades

 ▪ Montse Saludes presentant l’anuari 2019. en l’acte amb l’Aleix Pons (segon a l’esquerra), president de l’Arxiu. 
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 → VINYETES

La musa fingida

 → LLIBRES

Jordi Sellarès

L a notícia va ser que Max Besora (1980) estava preparant 
el retorn literari tres anys després de l’èxit de crítica de 
les Aventures i desventures de Joan Orpí (Males Herbes, 

2017). I sentir això ens fa aixecar les orelles. De què seria capaç 
l’inclassificable i imprevisible Max Besora, després d’haver gua-
nyat contra pronòstic el Premi Ciutat de Barcelona del 2017 amb 
l’obra anteriorment citada? Rebaixaria el to? Es tiraria al rotllo 
més comercial? La resposta a les dues preguntes és NO i NO!
Per a qui encara no conegui l’obra de Max Besora (po-
bres infeliços), renovador de les lletres, original, ra-
dical, etc. (no repetiré el que ja en vaig dir anterior-
ment), autor de les excel·lents i boges  Vulcano  (LaBreu 
Edicions, 2011) o  La tècnica meravellosa  (Males Herbes, 2014) 
entre d’altres, només us diré que esteu tardant a llegir-lo! 
Però què és  La musa fingida? Què ens hi trobarem? El primer 
que ens crida l’atenció és el color i el disseny de portada, molt 
poc Males Herbes. La portada ens remet directament a aquells 
còmics o novel·les populars dels anys 50, 60 o 70, la novel·la pulp, 
desenfadada, poc seriosa, que només tenia com a objectiu fer 
passar una bona estona al personal a base de crim, violència i 
baixes passions. Aquest llibre, amb enquadernació i edició de-
liberadament  low-cost, vol retre un homenatge a aquella lite-
ratura popular sempre menystinguda per l’acadèmia, però que 
amagava un gran talent. I si em preguntessin quin autor del ca-
tàleg Males Herbes podria fer aquest homenatge, pocs noms 
em semblen més encertats que el de Max Besora. Però, alerta! 
Pot semblar un llibre  low-cost, però el contingut no té preu.   
La novel·la s’estructura en 3 parts. Una primera on cada capí-
tol funciona com a presentació de diferents personatges que 
apareixeran al llarg de la novel·la i on hi trobarem de tot: fa-
mílies desestructurades, vampirs,  nazixplotation, hàmsters 
mutants, goril·les, detectius, psicòpates i abusadors sexuals, 
adolescents enganxats a les xarxes, etc. I tot plegat farcit de 
referències al cinema de sèrie B, als slashers  i a l’horror; un ci-
cle ininterromput de sang, fetge, violència, sexe, però com no 

podia ser d’altra manera amb l’autor barceloní, tot és esper-
pèntic i rocambolesc. No parareu de riure. A la segona part de 
la novel·la, se’ns explica la trama principal, la venjança a que 
fa referència la portada, plena dels mateixos elements de la 
primera part. I, en la tercera, l’autor juga amb el concepte ma-
teix de la relació entre autor i personatges literaris. Al llarg 
de  La musa fingida,  a més a més, hi anirem trobant vincles 
amb les seves obres anteriors,  Aventures i desventures de 
Joan Orpí i La tècnica meravellosa. Pels que coneixeu a Beso-
ra ja sabeu que és un gran fan del  leitmotiv, d’anar tornant a 
aquell univers propi, esbojarrat, explícit que ens barrufa tant. 
A  La musa fingida  (publicada també en castellà per Or-
ciny Press), Max Besora manté també el llenguatge de 
sempre, sense tabús, sense fre, sense demanar permís ni 
perdó. És un autèntic festival de neologismes bojos, dià-
legs esperpèntics i trencats, radicals. On no s’estalvia cap 
paraula, cap registre ni cap diàleg al·lucinant, però inver-
semblantment versemblant. Un plaer pels seus fans i acò-
lits, una vertadera sorpresa per a qui no el conegui encara. 
Així que no perdeu més el temps, pobres infeliços, i correu a les 
llibreries a fer-vos amb la vostra còpia de La musa fingida. No 
us ho penso repetir.

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

La tortuga 
 
Max Besora
 
Males Herbes, Barcelona, 2020 
197 pàgines

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 
1, Mestre Català 

d’escacs.

Classes particulars i 
grupals, més de 20 anys 

d’experiència.

Contacte: 679 654 719 
victor2315@telefonica.net

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Engels i Toth (Sao Paulo, 1952) és aquesta posició, en 
la qual el blanc va aprofitar el torn de joc per aconseguir un atac guanya-
dor. Com ho va aconseguir?

Nivell: mig

Solució: 1.fxg6! Si 1...hxg6 2.Dxg6+,Rh8 3.Df6+
 seguit de 4.Td4 guanyant.
 Si 1...Dxd1 2.gxh7+,Rxh7 3.Ae4+,Rg8 4.Dg5+Rh8 5.Dh6+,Rg8
 6.Dh7++

Victor Rivas

HORITZONTALS: 1. Ja és una 
bona paradoxa: la misèria que 
surt del cor en forma de pietat 
/ 2. Comú als dos sexes i a bona 
part de l’epicentre. Erupció 
d’aftes, que són com nafres / 
3. Un parell de catets. Em va 
pegar i no sé per què. Aquest 
vespre segur que també la dei-
xarà entrar / 4. Per a l’Isidre és 
mitja vida. Esmicolada no, ajus-
tada amb vetes / 5. Cromatis-
me popular, per entendre’ns. El 
pare de cada mot / 6. No gaire 
ofensiu. Migdiada gràcies a la 
beca. Raja fotent-li un roc / 7. 
Tinc contacte amb un que es-
curça tractors. Territori muni-
cipal que podria ser un metre / 
8. M’empassaré el sermó. En un 
casalot tan luxós s’hi amaga la 
Simona / 9. De poc no provoca 
una radiació, la divisió en races. 
Van acabar amb la Woolf / 10. 
Llogat perquè faci mal so. Té 
aspecte de monja, l’Andress / 
11. Un parell més. Em plantifico 
a Vilobí d’Onyar. Nostro senyor, 
l’home de matrícula / 12. El que 
no és aquí present. Fan de mal 
escortar, avions tan ràpids / 
13. Sebollint el bàrbar penjoll. 
Abans d’ensacar-se no té nom.

VERTICALS: 1. Barreja de suc 
d’abella i roba per fer un prés-
sec. Tot de condicions en qua-
tre paperots / 2. Anima de pipa. 
Experimentarà les penes de 
l’infern. Heus-lo aquí / 3. Equi-
paració a un mico en pràctiques 
de conduir. Escorrim operístic / 
4. Enemics Contra Enemigues. 
Ofuscat, encegat. Punt de fu-
sió de fluids / 5. Té dificultats 
per digerir la lectura d’El carrer 
estret. Repeteix que treia de 
qualsevol manera / 6. Màxim 
culpable de l’homicidi. Pèl ve-
getal, amb el valor triple d’una 
coma. Arrossegador de trineus 
/ 7. Màscara tan grotesca per 
passar per pastanaga. Prim-
mirat, ben cuidat / 8. Ferit en 
alguna cosa d’intangible. Típic 
capitell amb les fulles de cap 
per avall / 9. Abracen en Ro-
bert. Són a Siena com a la mar-
ca els marquesos. Del tub a la 
taba / 10. I aquest és a la dona-
ció com a la carta el destinata-
ri. Declaració d’amor lunar / 11. 
Conjunció de l’Isidre i l’Ovidi?: 
no, excrescència del liquen. Era 
al moll quan el pescava, aquest 
peix / 12. Com també, ai!, però 
d’antany. Afortunat mite fet de 
fusta.

 → MOTS ENCREUATS
Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS
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Clam als carrers: per uns serveis 
públics de qualitat i unes vides dignes
La manifestació unitària esdevinguda el passat 27 de juny i protagonitzada per entitats, sindicats i partits,  
recull tot un seguit de demandes que clamen per un nou model social i econòmic.

Totes les entitats adherides al manifest unitari
Comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, Comitè d’empresa de Mútua de Terrassa, 
Aliança de Marees i Moviments Socials, ANC - Assemblea Nacional Catalana, Arran Terrassa, 
Associació Veïns Montserrat, Ateneu Candela, Carta Salvaguarda Drets Humans, Casa del Pueblo 
Manuel Linares, Casal de la Dona, Colectivo Parad@s Terrassa, Colectivo sin Vivienda, Comissió 
Residencies Públiques de Terrassa, Consell local per la República, FAVT - Federació d’Associacions 
Veïnals de Terrassa, Feministes de Terrassa, La Paparola, La Pepeta, Marea Blanca - Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa, Marea TV, Mascaretes Solidàries, Moviment per unes 
Pensions Dignes, Pla de Xoc de Terrassa, Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, Prou 
Barreres, Renda Garantida Ciutadania, Sindicat de Llogaters, Taula de l’Aigua, Vaga Feminista, Xarxa 
de suport Mutu de Terrassa, CC.OO. - Comissions Obreres UGT - Unió General de Treballadors, 
Esquerra Republicana de Catalunya, eu - Esquerra Unida Catalunya, Iniciativa per Catalunya – Verds, 
Iniciativa Verda-Unitat d’Esquerres - IVE Terrassa, Jovent Republicà, Podemos Terrassa, PSC - Partit 
dels Socialistes de Catalunya, PSUC-viu, Recortes Zero, Tot per Terrassa.

La ciutat va tornar a viure un epi-
sodi més de reacció en defensa 
dels serveis públics, i de la vida i 

la cura de les persones. Va ser el passat 
dissabte 27 de juny, amb ocasió de la 
manifestació unitària que va tenir lloc 
durant el matí i en què van participar 
una trentena d’entitats i col·lectius 
locals. L’objectiu era el de reivindicar 
un gran pacte per a un nou model 
social i econòmic, i que es considera 
més necessari que mai arran de la crisi 
econòmica i social que està causant la 
pandèmia de la covid-19. Una situa-
ció que apunta a més mobilitzacions 
encara que hauran de venir.

La concentració coincidia amb altres 
convocades arreu de ciutats de l’Estat 
espanyol. A Terrassa, el Moviment de 
Pensions Dignes, juntament amb els 
sindicats CCOO i UGT, i l’adhesió 
de diverses entitats, col·lectius i par-
tits polítics, van centrar les seves de-
mandes en dos temes clau de ciutat, 
com són la sanitat i les residències 
públiques, i que van ser les consignes 
més mencionades al llarg de la marxa.

La marxa va donar inici a la plaça 
Lluís Companys fins a arribar al Parc 
Dels Catalans, amb presència d’un 
miler de persones en els moments més 
àlgids al seu pas per la Rambla. A l’inici 
també es van recollir productes bàsics 
adreçats a famílies necessitades, a càrrec 
de Creu Roja. Tothom va complir amb la 
norma de seguretat de portar mascareta al 
llarg de tota la manifestació. El manifest 
unitari signat per una trentena d’entitats, 
incloïa una síntesi de les principals mesu-
res que aquests col·lectius han reivindicat, 
i que s’han tornat més vigents que mai 
amb la crisi de la covid-19. De fet, mol-
tes entitats i persones portaren pancartes 
que al·ludien a les diferents reivindicacions 
sectorials.

També es feia explícit el suport i agraï-
ment a les persones que han estat treba-
llant durant aquests mesos a primera línia: 
treballadores del sistema sanitari, de les 
residències de persones grans i depen-
dents, d’atenció domiciliària, dels serveis 
funeraris, dels comerços d’alimentació, de 
la neteja, de correus i serveis de paqueteria, 
i de serveis socials. Tot reconeixent que 
aquestes feines essencials són la major part 
d’elles feminitzades, i per tant es tracta de 
tasques precaritzades i que s’han menys-
tingut políticament i socialment.

D’aquí la demanda a considerar les cures 
com a dret col·lectiu, i no com a “privilegi 
només d’uns quants i a costa d’altres que 
cuiden, que són explotades i que no tenen 
dret a ser cuidades”. Es defensà que la cura 
de les persones i la sostenibilitat de la vida 
“siguin el centre de totes les polítiques pú-
bliques en lloc del mercantilisme”, i el valor 
dels serveis públics en aquest sentit. El ma-
nifest, el qual va ser llegit pels periodistes 
Amanda Alonso, Jordi Dueso i Mariona 
Tomàs, sentenciava: “ha quedat demostrat 
que les estructures de base pública, comu-
nitària i solidària són les que donen la res-
posta més eficient”.

Municipalitzar el servei d’atenció 
domiciliària, fiscalitat regressiva…

«Aquest cop NO. Aquest cop legitimem 
les nostres veus per cridar ben fort que te-
nim dret a tenir drets, i que els seus guanys, 
la seva avarícia i les seves retallades ens han 
portat a la ruïna sanitària i de cures per falta 
de recursos econòmics i humans, desnona-
ments, malnutrició infantil, atur i precarietat 
laboral»; així afirmava el manifest unitari, el 
qual afegia que «han negat el present i el fu-
tur al jovent, han maltractat les persones de-
pendents i immigrades, han augmentat les 
violències masclistes i han minvat l’esperan-
ça de vida de les persones amb rendes més 
baixes. Les seves retallades, és a dir, els seus 
beneficis, han precaritzat les nostres vides.»

A més es recordà que «cada crisi ha afavo-
rit sempre el capital» i que «totes les crisis 
tenen un impacte de classe i de gènere». Ara, 
a l’emergència sanitària, hi hem de sumar 

l’emergència social i econòmica, i no volem 
haver de pagar aquesta crisi, perquè no ens 
toca a nosaltres, perquè no ens tocava pagar 
la mal anomenada crisi del 2008, que encara 
estem pagant!
El manifest que es va llegir apunta un seguit 
de mesures en diferents, àmbits, com la salut, 
educació, el treball, les pensions i els serveis 
socials d’atenció ciutadana, etc. Primer de 
tot, se’n feia una menció positiva a algunes 
mesures que ha dictat el govern de l’Estat 
espanyol a l’hora de mitigar l’impacte social 
i econòmic de la pandèmia, almenys aplicats 
de forma «provisional i fins a sortir d’aquesta 
situació», com ara el fet de prohibir els talls 
en els subministraments d’aigua, gas i electri-
citat, els desnonaments, els acomiadaments 
laborals, el fet d’haver-hi aprovat un ingrés 
mínim vital, les moratòries per a les hipote-
ques i els lloguers, la cobertura d’ERTO a 
quatre milions de treballadors, i les prestaci-
ons específiques en cas de pèrdua d’ocupació 

per a persones autònomes i pimes. 
 
Això no obstant, en l’àmbit de la 
salut, a més de reclamar una sanitat 
pública i de qualitat, es demanen 
residències públiques gestionades 
per la Generalitat, amb control me-
dicalitzat, així com la creació d’una 
xarxa local de residències geriàtri-
ques de centres de dia i d’atenció 
domiciliària. El manifest apunta 
la possibilitat de remunicipalitzar 
els serveis d’atenció domiciliària. 
 
Augment de les pensions, co-
educació, recursos per comba-
tre la discriminació de gènere... 
 
En l’àmbit laboral, s’exigeix derogar 
la reforma laboral vigent, reclamar 
«salaris dignes que posin fi a la pre-
carietat», a més d’una «fiscalitat jus-
ta i progressiva». També es defensa 
un pla de treball garantit a escala 
municipal que doni feina a treballa-
dors i treballadores de llarga durada i 
que s’augmentin les pensions segons 
l’IPC i les mínimes, fins a 1.080 €.

El manifest també demana més re-
cursos per a l’escola pública i fer de 
la coeducació un element essencial 
«per canviar hàbits i mentalitats cap 

a una societat més justa i igualitària». Tam-
bé es creu necessari atorgar beques univer-
sitàries als joves sense recursos, així com de 
construir habitatges socials per al jovent, per 
a les persones desnonades per causes econò-
miques i per a famílies monoparentals amb 
falta de recursos. Donar ajudes econòmi-
ques a persones dependents.

De cara a facilitar els tràmits ciutadans, es 
demana crear una finestreta única que faci-
liti la demanda d’ajuts, a més que s’ofereixi 
acompanyament a l’hora d’omplir els dife-
rents formularis i combatre la bretxa digi-
tal. També es demana l’administració local 
que coordini i centralitzi les dades que els 
diferents organismes i entitats, com ara el 
Rebost municipal, Creu Roja i associacions 
de veïns i veïnes, utilitzen per realitzar una 
distribució i una assignació d’aliments jus-
ta. Altres reivindicacions de diversos àmbits 
consisteixen en la prevenció i l’abordatge de 
les violències masclistes. La discriminació de 
gènere també es considera una qüestió fona-
mental a la qual cal aportar-hi recursos. Tal 
com es reclama des del municipalisme, es 
demanà que els consistoris puguin disposar 
del superàvit de les finances públiques i que 
els diners es destinin a l’emergència social i 
econòmica.

També es demanà la reforma de l’actual sis-
tema judicial, el qual es considera «hereu del 
franquisme» i que «perpetua el poder de la 
dreta a cop de sentències injustes i que s’acar-
nissa contra qualsevol». A la vegada, que «es 
jutgi i es posi fi als escàndols de corrupció 
endèmica de la monarquia i la dreta». Tam-
bé s’apunten aspectes com el respecte als 
drets fonamentals recollits en la Declaració 
Universal dels Drets Humans, un garant del 
manteniment de l’estat del benestar, i respec-
tar el dret d’autodeterminació dels pobles.

 ▪ Capçalera de la manifestació del passat dissabte 27 de juny, al seu pas per la Rambla d’Ègara. 


