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Consultes per iniciar obres a les masies de Can Boada
Reunió entre les entitats propietàries i Urbanisme, que ha imposat 24.890 euros de sancions en un any

L’AV del barri es felicita pels moviments, però només ho celebrarà quan vegi les obres en marxa

Pep Valenzuela

E n el cas de l’abandonament 
de les dues masies de Can 
Boada (la modernista Ma-

sia Can Marcet i la que donà nom 
al barri, Masia Can Boada), proper 
a la desintegració física, confluei-
xen dos problemes greus: primer, 
que dos béns catalogats d’interès 
artístic i cultural, la masia de Can 
Marcet és una obra del destacat ar-
quitecte modernista i fill predilecte 
de la ciutat Lluís Muncunill (del 
qual es va celebrar el 150 aniversari 
del naixement amb honors al Ple 
municipal i altres). I segon, perquè 
els espais han esdevingut un pro-
blema de salut pública i gran perill 
per a les criatures i joves que s’aven-
turen a entrar i, en alguns casos, fer 
també algun dels dits «botellons»; 
amb perills per a la salut i integritat 
física d’aquestes, responsabilitat úl-
tima de les empreses propietàries i 
de l’Ajuntament. Una situació que 
l’Associació Veïnal de Can Boada 
del Pi ve denunciant amb força des 
de fa 5 anys.

«La història ve de lluny», informa 
en Toni Amate, president de l’AV, 
acompanyat de l’històric dirigent 
veïnal del mateix barri Veridiano 
Prieto, en declaracions a Malar-
rassa. Fa uns de 30 anys que les 
masies estan deshabitades. Els dos 
membres de l’actual junta recorden 
bé el masover i les vaques, «haví-
em fet manis demanant garanties 
sanitàries», explica en Veridiano, 
perquè en l’entorn de les vaques es 
criaven cucs i insectes que afecta-
ven també els habitatges construïts 
a tocar.

Després, amb l’abandonament 
de les masies, la cosa va quedar 
en l’oblit, «altres temes passaren 
davant», comenta en Toni. A 
més, en els terrenys de les masies, 
l’empresa Copcisa, del construc-
tor Carbonell, que va esdevenir 
família Marcet, va construir unes 
naus per a la maquinària, magat-
zem i oficines, que també foren 
abandonades posteriorment. Més 
tard, la propietat va passar a mans 
dels bancs Sabadell i Santander, 
i després a alguna de les empre-
ses creades per aquests bancs per 
a la gestió d’actius, propietats i 
immobles. Tots aquests canvis, 
però, no van afectar la situació 
d’abandonament dels immobles i 
terrenys. Amb la represa de l’acti-
vitat de l’AV del barri, ara fa 5 anys 
amb l’equip de veterans activistes, 
aquest va ser un dels problemes 
que la nova junta es va trobar i 
plantejar amb força.

Es van fer instàncies a l’Ajun-
tament, es va parlar amb el regi-
dor responsable, llavors en Marc 
Armengol del grup PSC. «Vam 
parlar diverses vegades amb el 
responsable», informa l’Amate, 
«però vam tenir la impressió que 
no escoltava massa, semblava tenir 
altres prioritats». Tot i això, hi ha 
resolucions de l’Ajuntament. Fins 
i tot una actuació, per arreglar un 
gran forat obert al sostre per on 
entrava aigua cada vegada que plo-
via tot inundant la masia.

Quan es va celebrar el 150 ani-
versari del naixement de l’arquitec-
te Muncunill, el 2018, membres 

de l’AV assistiren al Ple municipal 
d’homenatge per palesar la con-
tradicció: «no es pot homenatjar 
l’arquitecte i, al temps, deixar caure 
una de les seves obres», declara el 
president de l’entitat.

Ja en campanya electoral, en Jordi 
Ballart es va comprometre en di-
verses ocasions a resoldre el pro-
blema, amb publicacions amb el 
seu propi perfil a les xarxes socials. 
En aquest any, l’associació veïnal 
ha anat insistint a recordar el pro-
blema. Han parlat també amb l’ac-
tual regidor responsable, en Carles 
Caballero, que els va informar de 
les sancions que es tramitaven. 
Finalment, d’acord amb les decla-
racions d’aquest mateix regidor a 
Malarrassa, el plet hauria entrat 
en vies de resolució, si es confir-
més amb l’inici d’obres a partir de 
setembre o octubre el compromís 
de les empreses propietàries.

Queixes als barris per les terrasses i el soroll
P.V.

T errasses que desborden els espais fí-
sics i sonors, botellons a qualsevol 
hora i en qualsevol lloc, festes «il·le-

gals»... L’estiu, la covid-19 i les mesures deri-
vades (una barreja moltes vegades contradic-
tòria de seguretat i estímul a l’activitat dita 
«econòmica»), de la mateixa manera que en 
altres àmbits, han agreujat i estressat proble-
mes, conflictes ja existents i, també, situacions 
que abans no feien massa nosa.

“La nova realitat post covid19 ens condicio-
na les relacions i activitats humanes”, afirmava 
l’Associació Veïnal de Sant Pere Nord a l’inici 
d’una instància, dirigida a Via Pública, en què 
informa de problemes que podrien suposar el 
trencament del “pacte per facilitar la convivència 
i l’ús de tots i totes de la Rambla”, principalment 
la sobreocupació i extensió sense límits de les 
terrasses, així com la utilització de zones no 
previstes per emmagatzemar mobiliari de les 
terrasses, impedint el pas dels vianants.

L’entitat afirma que “Via Pública (Ajunta-
ment) no ha informat suficientment els bars”, 
a més “no es fan inspeccions del seguiment de 
funcionament”, i tot això en un context on l’op-
ció política és afavorir els “interessos econòmics 

dels bars per sobre de la seguretat, en detriment 
dels interessos i espais dels veïns i veïnes”.

En aquesta instància no hi ha cap referència 
als anomenats botellons. Els membres de l’AV, 
però, van declarar a Malarrassa que aquest és 
avui el problema més greu. Sense avís previ, a 
qualsevol hora de la nit o matinada, en alguna 
de les diferents places o carrers del barri, la mú-
sica i el xivarri de la festa improvisada impedeix 
dormir la gent. Avisada la policia, asseguren, o 
arriba tard, si és que es desplaça, o es justifica 
per no tenir mitjans davant l’allau de trucades 
per motius com aquest.

Al barri de Can Roca, han fet ja un parell 
de reunions amb responsables municipals i 
policia per problemes semblants, en diferents 
punts del barri, que, d’acord amb membres de 
la junta de l’AV, estarien acabant amb la paci-
ència del veïnatge. Un dels punts calents és un 
tram de l’avinguda Parlament de 100 metres 
on, d’acord amb la instància presentada per 
una de les comunitats de veïns més afectades, 
es concentren 5 bars/restaurants que estarien 
aconseguint fer la vida molt desagradable a un 
bon nombre de famílies.

La comunitat d’escala demana la mateixa vigi-
lància i control en el compliment de la norma-
tiva que abans citava l’AV de Sant Pere Nord. 

Entre altres mesures, demanen la separació 
entre terrasses i taules, limitar l’excés d’afora-
ment, complir amb els horaris de muntatge 
de terrasses (en alguns casos abans de les 8h i 
fins més enllà de la mitjanit) i el soroll derivat 
d’arrossegar pel terra mobiliari metàl·lic sense 
protecció, així com, clar, complir amb l’hora 
de tancament. Això, a més de les denúncies 
per olors i altres problemes derivats de la ins-
tal·lació i utilització de cuines que ja han estat 
denunciades en diferents ocasions.

Molt s’ha escrit sobre el dret de la ciutadania 
a gaudir d’un entorn amb garanties i qualitat de 
vida mínimes suficients. Per exemple, un infor-
me del Síndic de Greuges de Catalunya, publi-
cat l’any 2016, diu: «... el dret al medi ambient 
adequat implica el dret a un medi acústicament 
no contaminat Per tant, les terrasses o els vetlla-
dors a l’aire lliure estan sotmesos a l’obligació ge-
nèrica d’evitar les molèsties i els efectes negatius 
a l’entorn, i els ajuntaments han d’intervenir per 
garantir-ho. En aquest sentit, cal remarcar que 
algunes ordenances municipals reguladores de 
la convivència, els sorolls o l’espai públic deter-
minen que, sense perjudici de la responsabilitat 
dels infractors, els titulars dels establiments pú-
blics que utilitzin la via pública han de ser res-
ponsables de les molèsties que es produeixin.»

P.V.

El servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa ha rebut con-
sultes per una llicència d’obres pels projectes de reforma de les dues 
masies de Can Boada del Pi, de la més antiga i que dóna nom al barri 
i de la de Can Marcet, totes dues catalogades com a béns d’interès cul-
tural. A finals de juliol, tècnics de l’Ajuntament van tenir una reunió 
amb representants de les entitats propietàries (empreses de l’entorn 
dels bancs Sabadell i Santander) i l’arquitecte designat per aquestes. 
També va tenir lloc la consulta preceptiva amb el director del Museu 
de Terrassa, Domènec Ferran, que va fer les indicacions necessàries, a 
ser incloses en els projectes, per a la preservació dels dos edificis «pro-
tegits». Les novetats arriben tot just quan l’associació veïnal del barri 
anunciava donar continuïtat als cinc anys de reclamacions amb noves 
mobilitzacions.

El regidor republicà responsable de l’àrea, en Carles Caballero, con-
firmà a Malarrassa les novetats. Responsable d’Arquitectura i Urba-
nisme, Medi ambient i Sostenibilitat i Energia, Caballero informa que 
aquests moviments de les entitats financeres es produeixen després 
d’un any de requeriments, multes i sancions que han assolit la xifra dels 

24.890 euros (10.400 euros de multes coercitives, més 1.080 euros en 
taxes, pels requeriments no atesos en el cas de la Masia Can Marcet; i 
altres 12.500 euros, més 910 de taxes, per la Masia Can Boada).

Després de 15 anys d’abandonament de les masies, un nombre que 
l’associació veïnal eleva a més de 30, semblaria que les entitats propi-
etàries han entès el missatge. «Ara, hem d’esperar la finalització de les 
vacances per veure si efectivament comencen els treballs», alerta el re-
gidor, que espera «per veure si és compromís real, que sembla que sí».

En Caballero no amaga la satisfacció, però tampoc se’n refia. «Això 
arriba després d’un any de multes coercitives que sumen quasi 25.000 
euros», subratlla, «que és l’única eina que té un ajuntament en aquest 
sentit. I això és el que hem fet». En aquest punt, afegeix el regidor re-
publicà, s’intenta canviar una situació quasi «ridícula, de riure», en què, 
després d’avisos durant mesos, s’imposaven sancions de 300 euros a 
grans bancs, que durant anys no resolien els problemes de les propie-
tats abandonades ni donaven resposta als requeriments.

Ara, d’acord amb la llei, «i la llei ens empara», garanteix en Caballero, 
«les persones físiques i jurídiques han de complir amb la responsabilitat 
amb els immobles, i quan el requeriment no es compleix directament, 
després de la primera multa simbòlica, anem a la sanció màxima».

 ▪ Masies Marcet (de l’arquitecte Muncunill) i Can Boada, en estat ruïnos des de fa dècades

Carles Caballero: “Intentem canviar una situació  
en què els propietaris es reien dels avisos”

PEP VALENZUELA
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 >Reunió del Consell Gestor de la FAVT el passat 28 de juliol

Assemblea i canvi de junta pel pròxim 3 d’octubre

Segle XX: Prou jugar, cal un Observatori de residus

Pep Valenzuela

Amb moltes ganes de veu-
re’s les cares i encaixar-se 
les mans, encara que fos 

substituït amb aquest petit con-
tacte del copet amb els colzes o els 
punys, i permetent-ho la normati-
va vigent (es podien fer trobades 
de més de 10 persones), es reuní 
el passat 28 de juliol el Consell 
Rector de la Federació d’Associaci-
ons Veïnals de Terrassa (Favt) en 
una sala del casal de barri de Ca 
n’Aurell. Amb participació de 13 
de les 28 associacions federades, 
la qüestió principal, relativament 
inajornable, en moments en què 
hem viscut col·lectivament, pos-
siblement més que mai abans, la 
vulnerabilitat i relativitat de tot 
plegat, era la convocatòria de l’as-
semblea general ordinària anual. 
Una assemblea que, a més, té la 
responsabilitat d’elegir una nova 
junta directiva.

La relativitat, a prova també des 
del primer punt de l’ordre del dia, 
en intentar recordar quan s’havia 
fet la darrera reunió. I més encara 
en el segon, a l’hora de decidir so-
bre la sol·licitud d’incorporació a la 
Federació de la recentment creada 
Plataforma per la Maurina. Molt 
clars els altres dos casos, les AV del 
barri de Sant Pere i de Les Mar-
tines.

La qüestió és un «clàssic» molt 
conegut en l’entitat, un debat repe-
tit bastants vegades però inevitable. 
Un membre d’aquesta nova «Pla-
taforma» informà dels motius, 
sense acabar de convèncer ningú 
que les bones intencions exposa-
des justifiquessin la creació d’una 
nova AV, encara que porti altre 
nom, i que a més vol formar part 
de la mateixa federació que l’altra.

La Junta de la Favt, com a norma 
i per començar, proposa el diàleg 
i recerca de l’acord. Alguns mem-
bres del Consell recorden altres 
casos: Ca n’Anglada, Can Tusell i 
Can Parellada (aquesta amb tres 
entitats). Tornen a sortir elements 
ja exposats en altres debats: la in-
fluència de partits per tenir «forces 
amigues» als barris, la gestió dels 
pocs o molts diners (això també 
molt relatiu, tot i que realment ben 
poca cosa) de les eventuals subven-
cions, i els inevitables personalis-
mes.

Davant una realitat molt més di-
versa i plural del que solen recollir 
normes i estatuts, i tot reconeixent 
la dificultat per gestionar nous 
conflictes o maneres de veure, la 
majoria del Consell optà per apli-
car estatuts però mantenint diàleg 
i formes de col·laboració amb les 
altres expressions organitzades 
del veïnat i moviments socials. Per 
tant, com resumia el vicepresident 

de la junta, en Joan Vila: «conviure 
amb els problemes, ser generosos i 
mantenir algun lligam, sense por-
tar aquí els problemes del barri».

L’entrada de l’AV de Sant Pere 
fou aprovada per unanimitat; la 
de Les Martines amb un vot en 
contra. La de la Plataforma per 
la Maurina fou rebutjada, però a 
condició de parlar i establir formes 

de col·laboració.

Renovació de la Junta
Amb l’ajornament d’activitat for-

çat per la covid-19, però davant la 
necessitat de resoldre problemes 
inajornables, la Junta de la Favt 
es va reforçar aquests mesos amb 
la incorporació de dues persones 
noves, dels barris de Vista Alegre i 

El Servei de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Terrassa 
ha convocat per mitjans de 

setembre la reconstitució de la fra-
cassada i rebutjada Taula de Resi-
dus, saltant-se així l’acord assumit 
en plenari municipal de constituir 
un Observatori de la neteja i la ges-
tió dels residus de Terrassa, «com 
a millor eina de participació ciuta-
dana, capaç d’intentar afrontar els 
problemes i temes esmentats», de-
nuncia l’AV del barri Segle XX en 
un comunicat publicat el passat 17 
de juliol, en considerar això «una 
provocació i una irresponsabilitat»

L’associació veïnal recorda en 
l’escrit que en la legislatura an-
terior «totes les Associacions de 
Veïns participants i la FAVT, la 
van abandonar davant de la seva 
inoperància i la manca de voluntat 
per a afrontar el greu problema de 
la neteja i sobretot, la gestió dels 
residus».

Els problemes, anota l’AV: «la 

Ca n’Aurell. Ara, de cara a l’assem-
blea del pròxim 16 de setembre, 
es convoca les entitats federades 
a presentar candidatures. D’acord 
amb els estatus, aquestes han de 
ser completes, o sigui un equip de 
8 o 9 membres que defensin un pla 
de treball.

A banda les candidatures que es 
puguin presentar i encara que hi 
hagués continuïtat de l’actual junta, 
s’anuncia un canvi gran en la com-
posició, car ni en Ramon Clariana 
(expresident i ara vocal, ha de cui-
dar la salut) ni la Dolores Lledó 
(actual presidenta, canvia de resi-
dència) ni l’Alfonso Echávez (vocal 
i comunicació) repetiran. De mo-
ment, es fixaren les dates per l’as-
semblea i el procés de candidatures, 
«covid-19 mitjançant...», matisà 
Lledó: convocatòria de l’assemblea, 
d’eleccions i de comitè de candida-
tures, el dia 3 setembre; terme final 
de presentació de candidatures, el 
18 de setembre; l’assemblea, el 3 
octubre.

En aquest punt, també de forma 
recurrent, va plantejar-se el proble-
ma de la manca de participació, en 
general, i de l’envelliment generalit-
zat de les entitats que, d’altra banda, 
no aconsegueixen incorporar dones 
de manera significativa. Lledó, que 
mantindrà el seu compromís amb 
el moviment veïnal, confessà tan-
mateix una certa decepció pel que 
fa a aquesta darrera qüestió: «vaig 
incorporar-me amb una mica de 
por, tots homes i molts crits», digué 
mig sorneguera, «però han passat 6 
anys i, em pregunto, on són les do-
nes? Aquesta situació demana un 
esforç especial», emfasitzà.

Coordinació del moviment veï-
nal del Vallès

La Coordinadora del Moviment 
Veïnal del Vallès va ser creada a fi-
nals del 2016 des de les poblacions 
de Badia, Barberà, Sant Quirze i 
Sabadell, a la que a poc a poc es van 
afegir Cerdanyola, Santa Perpètua 
i Terrassa. Es va crear per intentar 
unificar criteris respecte a temes 
que afecten de ple a totes les po-
blacions de la comarca i a d’altres 
que particularment tenen alguns 
municipis. En el darrer temps 
s’està treballant més en els temes 
de transport i mobilitat, amiant i 
sanitat.

manca de diagnosi del problema, 
la manca de solucions i la poca 
voluntat d’afrontar-ho amb trans-
parència, responsabilitat i com-
promís». Un seguit de temes que, 
afegeix, palesava una «total incapa-
citat i manca de voluntat, i sobre-
tot de manca de respecte vers les 
entitats participants», per part del 
govern anterior.

El fracàs de la Taula de Residus 
tot just coincidint amb la posada 
en marxa de l’innovador Obser-
vatori de l’Aigua, va fer possible 
acordar també la creació d’un ob-
servatori de la neteja i la gestió dels 
residus. L’entitat del Segle XX re-
corda que «el Servei de Medi Am-
bient va fer una proposta que les 
entitats veïnals incloent la FAVT 
van esmenar. Al final la proposta 
de l’Observatori va anar al Ple com 
a eina participativa amb el suport 
de la majoria de grups munici-
pals».

Així les coses, aquest semblava 

un tema decidit. Només queda-
va complir l’acord unànime. Ara,  
però, les entitats veïnals es troben 
amb una nova convocatòria de la 
vella i odiada Taula de Residus, 
«un total contrasentit i que no en-
tén ningú, al marge de lluites inter-
nes dins el mateix govern», afirma 
el comunicat. 

«Mantenir la Taula és una ver-
gonya i manca de responsabilitat 
i respecte, que contradiu allò que 
al final de la legislatura anterior es-

tava acordat, i volem recordar que 
ERC en aquell moment hi estava 
d’acord a posar en marxa l’Ob-
servatori, per tant, no entenem 
la seva posició i l’obstinació per a 
mantenir la Taula de Residus, en 
detriment de l’Observatori», sen-
tencia l’entitat veïnal, anuncia que 
«no participarà en cap format de 
Taula», i exigeix que «es posi en 
marxa d’una vegada l’Observatori, 
deixant-se d’excuses. No tornarem 
a perdre el temps».

 ▪ Mascaretes, gel i distàncies, però en un ambient de camaraderia, a la reunió del Consell Gestor de la FAVT

La dimissió del president de l’OAT, 
Juan Martínez, anunciada el passat 
mes de maig i feta efectiva en l’assem-

blea de l’entitat del 20 de juliol, ha produït 
l’inevitable enrenou i especulacions, tant pel 
que fa als motius com pel que fa al futur de 
l’entitat. Dels motius, encara hi ha qui parla. 
Pel que fa a l’altra qüestió, aquesta ja esta-
va resolta, almenys en els estatuts i normes 
establerts i registrades. El malestar creat, en 
tot cas, ha estat evident, tant pel paper tèc-
nic i propositiu desenvolupat pel ja expresi-
dent en el procés, com per les implicacions 
personals.

Els problemes, però, vénen d’abans i es van 
palesar en la dificultat per establir la repre-

sentació de la Favt tant en el consell d’ad-
ministració de Taigua com en l’OAT. De 
fet, a hores d’ara la Federació veïnal, una de 
les entitats més representatives de la ciutat, 
encara no té representant en aquests orga-
nismes. Però, tot plegat, el que això posaria 
en evidència, com afirmà en Salvador Pérez 
en la seva intervenció, és que «l’Ajuntament 
no vol que l’OAT funcioni i faci el seu paper 
de control social». Segons la majoria d’in-
formacions i opinions, la tàctica de l’Ajun-
tament seria deixar passar el temps, que s’es-
gotin les forces i l’interès, i així que allò acabi 
essent una figura decorativa.

És per això que el Consell Rector va rati-
ficar la seva aposta per intervenir i complir 

amb la seva responsabilitat d’exercir control 
social, amb representació tant a l’OAT com 
al consell d’administració. En aquest mo-
ment, considera el Consell, cal expressar alt 
i clar el compromís. I no caure en una falsa 
disjuntiva, com podria ser entre confiar i 
deixar fer. Perquè, precisament, l’acord so-
bre la necessitat de control parteix de la base 
que els organismes institucionals, més enllà 
de les voluntats personals, generen mecanis-
mes d’autoreproducció i rebutgen tota vigi-
lància. Filant més prim, i concret, en relació 
amb el control no fet, un dels membres del 
Consell afirmà que els pressupostos i el pla 
de treball de l’empresa Taigua es van aprovar 
sense ni tan sols el coneixement de l’OAT.

L’Observatori de l’aigua, eina de control social efectiu
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 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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D avant la situació de crisi i de col·lapse que estan vivint molts ciutadans i ciutadanes ( la 
majoria invisible), víctimes de les successives crisis econòmiques i sistèmiques, més la 
que està caient a sobre, per culpa de la pandèmia de la covid-19, cal que les administra-

cions locals (com a administració local més propera) facin tot el possible per lluitar contra la 
precarietat social, econòmica i laboral que tenim, valorant l’únic instrument que ens pot ga-
rantir la Dignitat Humana, per sobre de tot. I és que,  no es vulnerin els drets dels ciutadans i 
ciutadanes, de forma habitual, tal com està passant ara.
 
I un dels primers drets que s’han de garantir, és el de la Transparència, el Bon Govern, i el Dret a 
la Informació, a ser informat, a saber, la veritat.
 
Les administracions públiques i les institucions i els organismes públics, en general ,tenen fun-
cions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interès públic en benefici del conjunt dels 
ciutadans. En un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics tenen la legitimi-
tat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració (de manera directa o indirecta), la 
qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord amb el principi de responsabilitat, de 
la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.
 
Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics que permeten avaluar 
la qualitat democràtica del funcionament de les administracions públiques.
 
A Terrassa tenim  vigent la Carta Europea de Salvaguarda dels  DDHH  a la Ciutat, sig-
nada per l’Ajuntament l’any 2000 que posa el marc a tots aquests deure i drets. 

I a Terrassa (tercera ciutat de Catalunya), no podem permetre, ni un dia més, que hi hagi ciuta-
dans i ciutadanes que romanguin desinformats, desarrelats , discriminats i desorientats (ma-
rejats d’un cantó a un altre) sobre quins són els seus drets i deures i quins són els procediments 
i protocols més eficients i eficaços per a poder satisfer les seves necessitats bàsiques (ajuts, 
subvencions, recursos...) carregant i sobre-explotant als treballadors i treballadores dels ser-
veis essencials de l’Ajuntament:  Educació, Serveis Socials, Habitatge, Treball... No voldria treu-

re aquí, per exemple,  les xifres que donen les estadístiques oficials ( i que fan indignar) sobre 
la quantitat de ciutadans i ciutadanes que queden fora del sistema ( perden l’oportunitat) de 
poder ’accedir a un ajut o un recurs concret que els podria garantir el compliment d’un dret i no 
poden perquè no els hi arriba la informació corresponent, o els arriba malament.
 
És per això que fem una proposta a la ciutat i a l’Administració local perquè posi en marxa unes 
oficines de barri o districte pel dret a la ciutat (oficines dels Drets Humans). Que en la línia ja 
iniciada per altres administracions locals com l’Ajuntament de Barcelona amb les OND ( ofi-
cines per a la No Discriminació) que ja funcionen com a punts descentralitzats de l’administra-
ció per l’assessorament jurídic, la possible posada en marxa de mecanismes de resolució de 
conflictes, com la mediació o la formació en Drets Humans) estan jugant un paper fonamental 
que cal potenciar. Durant aquests dies, i en la mateixa línia, i també a l’Ajuntament de Barcelo-
na (concretament a Ciutat Vella) s’acaba d’obrir un Punt de Defensa dels Drets Laborals ( molt 
adient en aquests moments, sobretot).
 
La gent, els éssers humans, avui més que mai, necessiten ser “escoltats”, “tenir-los en compte”, 
“un assessorament de capçalera”, com diu la nostra estimada Síndica de Terrassa. La ciutada-
nia té dret a la ciutat, i no poden sentir-se “un número”, “una molèstia”, “una càrrega”, un “usuari 
de cites prèvies”, “un oblit “,  “un silenci”. Cal tornar la humanitat a les relacions més elementals 
i a les relacions entre administració i administrats. 

Aquestes  oficines pel dret  a  la  ciutat  als  barris ( Oficines de Drets Humans) podrien ser una  
oportunitat per començar a construir comunitat (el comú) de veritat, i de la forma més demo-
cràtica possible, ja que hauria de comptar amb tots els recursos que tenim a la ciutat (entitats, 
associacions, moviments com la FAVT, el Consell d’Entitats- Espai Drets, institucions com Col-
legi d’Advocats, Síndica de Greuges, i moltes altres que formen la nostra riquesa associativa . 

Una bona coordinació, una bona cooperació i un  Sí  QUE ES POT, sense que  ningú  es miri 
el  melic, i  actuï  solidàriament, podrien fer realitat aquest instrument tant necessari. 

Que així sigui! Aquí teniu gent disposada.

JOAN TAMAYO SALA

Col·lectiu d’Advocats i Advocades  
pels Drets Humans

C/ Prior Tapia, 26

OFICINES PEL DRET A LA CIUTAT,
ALS BARRIS DE TERRASSA

SOCIETAT

La Síndica mostra 
públicament la seva 
memòria anual de 2019

A la memòria, presentada per 
la Síndica Municipal, Isabel 
Marquès, a la sessió de Junta 

de Portaveus del passat 20 de juliol, 
s’assenyala que l’eix principal d’acti-
vitats de la Síndica són les queixes 
de les persones que consideren 
que l’Ajuntament no ha resolt cor-
rectament les peticions que li han 
adreçat. Igualment, recorda que la 
seva tasca consisteix a escoltar, as-
sessorar, intentar mediar per trobar 
una solució als conflictes i estudiar 
a fons les queixes, resolent les qües-
tions plantejades conforme a dret i 
equitat i cercant la justícia social.

Les funcions de la Síndica incor-
poren recomanacions i actuacions 
d’ofici adreçades al consistori, que el 
2019 han estat 3 i 4 respectivament 
(veure quadre adjunt).

A la memòria també es destaca 
el fet que el 2 de maig de 2019, el 
Consell d’Europa va aprovar els 
Principis de Venècia sobre la pro-
tecció i promoció de les insttucions 
de l’Ombudsman, on es recullen 25 
bones pràctiques i que tenen per 
objecte enfortir i blindar les insti-

Durant el 2019, L’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha efectuat un total de 
1.338 actuacions:

 • 744 consultes i assessoraments que no han generat expedient.
 • 184 queixes presentades formalment que han generat expedient.
 • 84 atencions addicionals de seguiment d’expedients oberts.
 • 3 actuacions d’ofici.
 • 4 suggeriments.
 • 28 expedients de 2018 resolts el 2019.
 • 96 consultes i preguntes formulades per twitter (4.054 seguidors).
 • 9 sessions formatives de la Síndica a les escoles amb l’assistència de 560 alumnes.
 • 22 xerrades sobre el paper de la Síndica i els drets humans a la ciutat amb l’assistència de 495 persones.
 • 2 actes celebració Drets Humans / DUDI, al Teatre Principal, amb l’assistència de 1.200 alumnes.
 • 161 assistències a actes i visites a entitats de la ciutat.
 • 1 conveni de col·laboració amb l’entitat L’Eina Cooperativa SCCL.

Actuacions d’ofici
Actuació d’ofici 1/2019. Modificar la placa de senyalització vertical ubicada a l’espai restringit controlat per càmeres que té accés a la Plaça de la Quadra de Vallparadís, 
especificant quins vehicles són autoritzats per accedir-hi.
Actuació d’ofici 2/2019. Implementació del projecte futur del barri de Ca n’Anglada.

Actuació d’ofici 3/2019. Revisar el replanteig de la taxa de guals pel que fa als nous paràmetres de càlcul i a la seva aplicació esgalonada, establint un període de transició que 
tingui en compte el principi de proporcionalitat que inspira l’ordenament jurídic tributari.

Suggeriments
Suggeriment 1/2019. Col·locació de placa commemorativa en record del temporal de vent excepcional del 9/12/2014.

Suggeriment 2/2019. Propostes de millores d’actuació a l’espai públic per part de l’alumnat de 3r de l’ESO de l’escola Vedruna Vall, amb motiu de les diverses deficiències 
detectades a la nostra ciutat que han estat objecte d’un elaborat treball escolar dins del programa “Educació en Valors”.
Suggeriment 3/2019. Els responsables dels diferents serveis implicats atenguin i estudiïn acuradament la queixa de l’AVV Torres de Can Parellada, cercant i executant una 
solució tècnica a cadascuna de les deficiències existents, tant pel que fa a l’obertura del transport públic a totes les zones del barri com pel que fa al manteniment de l’espai 
públic.
Suggeriment 4/2019. Els responsables dels diferents serveis implicats atenguin i estudiïn acuradament la queixa dels veïns del Passatge del Torrent Mitger, cercant i 
executant una solució tècnica a cadascuna de les deficiències existents a l’espai públic.

tucions de les defensories del poble. 
A la vegada, ha estat aprovat el Codi 
ètic, de la bona conducta i de les bones 
pràctiques de la Síndica Municipal de 
Greuges de Terrassa , el qual conté 
els principis i els valors ètics de la 
Institució.
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Negat el dret a l’habitatge, també a Terrassa
Els problemes d’una dona migrant, amb fill, per no viure al carrer a la ciutat “feminista” i la “revolució verda”

Pep Valenzuela

L’Hermínia ha sentit a par-
lar de la interseccionalitat 
i d’estadístiques sobre 

discriminació i pobresa. No aca-
ba, tanmateix, de veure-hi la seva 
vida enmig de conceptes i xifres 
fredes com aquestes. Podrien fer 
referència a altres casos, però no al 
seu de dona migrant, maltractada, 
treballadora precària, malalta, sen-
se sostre, ocupa i, després, desatesa 
(sinó discriminada) també per les 
administracions públiques que 
l’haurien de donar suport i atenció.

Veïna de Terrassa des del 2003, 
l’Hermínia Tapia espera judici, 
sota l’amenaça de desallotjament 
del pis que ocupa, des de fa més 
d’un any, a la part nord de Ca n’An-
glada. Va decidir d’entrar-hi quan 
va haver de sortir, després de me-
sos d’assetjament, del pis on vivia 
de lloguer amb contracte vigent, al 
carrer Sant Crispí del mateix barri. 
Era principis del 2019.

En conversa amb Malarrassa, 
ella explica que, des de l’Ofici-
na d’Intermediació Hipotecària 
d’Endeutament per lloguer (OFI-
MEH-LL), li havien indicat que 
es busqués una habitació on viure 
i que deixés les coses de casa guar-
dades en algun lloc; una opció que 
l’Hermínia, que havia treballat 
com a auxiliar de geriatria, però 
té des de fa 5 anys una incapacitat 
total permanent, va rebutjar. «No 
veia com viure en una habitació, 
perquè, a més, jo tinc un problema 
de salut, i tinc el nen i la seva gos-
sa». Així les coses, assegura, es va 
veure abocada a l’ocupació.

«Em van deixar al 
carrer, amb el nen i 

totes les coses... i jo amb 
una ansietat que no 

m’aguantava, vaig seure 
a terra...». Era migdia. 
Va telefonar al servei 

municipal, explica, però 
no li van donar cap 

assistència.

«Era la primera vegada que em 
veia en aquesta situació, i aquell dia 
amb el fill, la gossa i tots els mobles 

i trastos ja al carrer; però vaig fer  
coratge, coneixia altra gent, m’ho 
havien indicat al servei i, com que 
al bloc on viu ma germana hi havia 
el pis buit, ho vaig veure més fàcil», 
recorda posant-se encara nerviosa. 
La policia, però, va arribar de se-
guida i la van fer fora.

«Em van deixar al carrer, amb el 
nen i totes les coses... i jo amb una 
ansietat que no m’aguantava, vaig 
seure a terra...». Era migdia. Va te-
lefonar al servei municipal, explica, 
però no li van donar cap assistèn-
cia. La nevera, la TV i altres coses 
de valor les va poder deixar a cases 
d’amistats; la resta, com sofà i altres 
mobles, ho va donar per perdut.

Però aquella mateixa nit, des-
prés de parlar amb algunes perso-
nes, entrà de nou al pis, tota sola, 
decidida a estar-s’hi alguns dies 
i després demanar l’empadrona-
ment, tal com li havien indicat, ja 
que era una hora més tranquil·la i 
tindria més temps. «Hi havia poca 
gent amb qui pogués comptar», es 
plany, «només amb un amic mar-
roquí, una amiga i una filla gran 
que ja té família pròpia». Després 
de quatre dies, que els va passar 
sola dins el pis, endreçant i nete-
jant una mica, amb problemes per 
caminar però ajudada per l’amic, va 
anar a empadronar-se.

De seguida, però, va començar 
a tenir conflictes amb el veïnatge 
de l’escala, va rebre insults i atacs 
racistes, van arribar a posar-li sili-
cona al pany. Amb el suport d’una 
amiga, va posar una instància a 
l’Ajuntament i van ser rebudes pel 
Servei de suport a comunitats ve-
ïnals (SSCV). Allà van saber que 
la comunitat en qüestió era usuà-
ria d’aquest servei i que la situació 
del pis i de la comunitat eren prou 
conegudes. Van assabentar-se 
també, subratlla l’Hermínia, de 
què el pis ocupat era per lloguer 
social i ja havia estat adjudicat, 
però què la persona adjudicatària 
hi havia volgut entrar de moment, 
i ja feia uns 3 anys.

Una setmana després, l’Hermínia 
rebé una trucada d’OFIMEH-LL, 
«amb paraules molt dures», recor-
da, «em van renyar per haver en-
trat al pis», per convocar-la a una 
reunió per tractar la qüestió. En 
aquesta reunió, el dia 20 de maig, 
tot en un to que Tapia recorda 
com «agressiu i amb supèrbia», 
va ser informada que feia dies que 
havia estat acceptada a la mesa 
d’emergència de lloguer social, tal 

com ella havia demanat prèvia-
ment i sent aquesta una circums-
tància que, d’haver-la conegut en 
el seu dia, s’hauria pogut estalviar 
marxar del primer pis i ocupar 
aquest segon. Pitjor encara, va ser 
comminada a marxar de seguida 
del pis ocupat, amb l’amenaça de 
fer-la fora d’aquesta mesa i també 
del pis mitjançant «desnonament 
exprés», tal com van anotar l’Her-
mínia i la companya en el mateix 
moment, espantades amb el nivell 
d’agressivitat. Ella, però, ja no tenia 
on anar.

Dies després, l’Hermínia va re-
bre visita de la persona a qui ha-
via adjudicat el pis ocupat. «La va 
sorprendre veure el pis molt millor 
que ella l’havia vist o imaginava, no 
ho sé què era...», declara Tapia. «Jo 
li vaig dir que necessitava un sostre, 
que sentia molt la situació, però 
que ens podíem posar d’acord». 
L’adjudicatària, recorda Tapia, sen-
se ànims de conflicte, li explicà que 
el pis li havien adjudicat a ella, tot 
reconeixent que ja feia temps, el 
2017. L’informà també de què, ella 
mateixa, en aquell moment, estava 
amenaçada de desnonament en el 
lloc on estava vivint.

Confessa que, encara, no entén 
el motiu de la visita de l’adjudi-

Hermínia Tapia i les persones i entitats que li donen 
suport, han denunciat reiteradament la situació 
«d’abandonament i, més enllà, discriminació» per part 
dels serveis i responsables municipals. La Síndica de 
Greuges, Isabel Marquès, s’ha fet també ressò del cas. En 
declaracions a Malarrassa, explica que ha acompanyat 
el cas i que ha parlat amb les parts, o sigui l’afectada i 
l’Ajuntament de Terrassa. Afirma que, «més enllà de la 
casuística, el primer de tot és garantir el dret a l’habitatge 
de tothom, i especialment, com és el cas, amb una dona 
víctima de violència masclista i havent-hi pel mig un menor 
que està patint molt». Costa de creure, realment, que 
sigui tan difícil i/o que els eventuals errors, despistes o 
segones intencions de Tapia no hagin trobat una solució 
mínimament satisfactòria després de tot aquest temps.

P.V.

Nascuda a Santa Cruz (Bolívia) fa 45 anys, l’Hermínia Tapia arribà a Terrassa el 2003. Començà a tre-
ballar ben aviat, amb títols d’auxiliar de geriatria i d’infermeria, en algunes residències per a gent gran de la 
ciutat. El 2011, després de morir el pare, patí depressió i alguns problemes al treball, un accident «laboral» 
afirma ella, però que no li van reconèixer. La baixa mèdica per depressió crònica s’allargà fins a esdevenir 
incapacitat absoluta per a tot treball, efectiva des del 2017.

Víctima de violència masclista, el marit va marxar deixant-la amb el nen, i deutes de compres efectuades 
a nom de l’Hermínia, que es veu obligada a pagar quasi 400 euros cada mes, el que li suposa la meitat de 
la pensió que cobra des del 2017. En aquestes circumstàncies va haver de recórrer a Serveis Socials i a 
demanar suport per pagar el lloguer.

La propietat començà a demanar-li que marxés del pis, tot i no haver deixat de pagar. La pressió es va 
incrementar, van posar el pis en venda i portaven gent a veure’l encara que ella hi fos. Va denunciar també 
la situació davant la Síndica de Greuges. Aprofitaren l’impagament de pocs mesos, la propietat aprofità i, 
sense cap mediació, la denuncià i aconseguí la sentència de desallotjament. Es va produir el primer intent 
de desnonament, l’any 2019, que es va aturar amb la mediació dels serveis municipals.

El segon, al cap de pocs mesos, amb la comissió del Jutjat, es va paralitzar també perquè amb la situació 
d’estrès i pressió, l’Hermínia patí un atac d’ansietat i paràlisi. «El cap de la comitiva em va veure tan mala-
ment», recorda, «que em va demanar disculpes i va dir que no em podia fer fora en aquelles condicions», a 
més amb totes les coses de casa al carrer i pel passadís; però li van donar una data perquè ella mateixa anés 
als jutjats a entregar les claus.

Encara li quedava per viure l’episodi que hom relata en aquesta mateixa plana, encara a l’espera de solució 
i que no ha fet més que agreujar el quadre general.

A banda tot el malestar psíquic, moral i físic que aquesta situació ha produït en l’Hermínia, que ja havia 
patit greus estats de depressió anys enrere, el seu fill ha estat també sotmès a totes aquestes experiències de 
violència, a les que cal sumar les conflictives relacions amb el pare.

Expulsada de casa, amb el fill, encara que pagui

catària, afirma però «no voler 
treure-li el sostre a ningú». De 
fet, la mateixa Hermínia i altres 
persones properes van anar a 
ajudar a aturar el desnonament 
de l’adjudicatària alguns dies des-
prés. Però, tot i això, finalment 
aquesta va posar una denúncia 
contra Tapia per haver ocupat el 
pis adjudicat.

Mesos d’espera pel 
judici, davant el que 

semblaria un «silenci 
administratiu» per part 
dels serveis municipals, 
sense resposta al recurs 

d’alçada presentat ni 
a una carta enviada al 
regidor responsable.

Des de llavors, han passat al-
guns mesos, als quals s’han afegit 
els de l’actual alerta sanitària, es-
pera el judici, davant el que sem-
blaria un «silenci administratiu» 
per part dels serveis municipals, 

sense resposta al recurs d’alçada 
presentat ni a una carta enviada 
al regidor Noel Duque, explicant 
tota la casuística, signada per una 
«Participant en la mesa de treball 
Espai Drets del Consell d’Enti-
tats d’Acció Ciutadana», i «col·la-
boradora en el Col·lectiu Justícia 
Energètica de Terrassa».

El recurs d’alçada, dirigit a l’Al-
calde, va ser enviat per l’Hermi-
na, en el mes d’agost del 2019, 
reclamant contra l’expulsió de la 
Mesa d’Emergència, i defensant 
que l’argument amb què la justi-
fiquen (incompliment de l’article 
3 de l’Annex al Reglament del 
Registre de Sol·licitants d’Habi-
tatge amb Protecció Oficial de 
Terrassa), a ella no l’afecta de cap 
manera, perquè no ha tingut mai 
cap lloguer social ni ha deixat cap 
deute pendent en l’altre.

Tapia compta ara amb el su-
port de l’Espai Drets i l’entitat 
Justícia Energètica i del Casal de 
la Dona, a més d’estar a casa Ga-
lèria, com a  víctima de maltrac-
tament, i «perquè tinc al nen en 
tractament psicològic, ell ha patit 
molt amb tot això, sumat al mal-
tractament psicològic del pare». 
El cas està sent acompanyat per 
la Síndica de Greuges municipal.

 ▪ Vista de la zona nord de Ca n’Anglada ARXIU
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Va canviar la mitra per un barret 
de camperol i el bàcul per un rem 

Josep-Maria Font i Gillué

L a notícia de la mort esperada de 
Pere Casaldàliga i Pla (Balsareny 
16.2.1928-Batatais 8.8.2020), per 

la seva delicada salut, “el germà pàrkinson 
l’acompanyava” de deu anys ençà, ens va 
arribar el mateix dissabte 8 d’agost atents 
com estàvem als mitjans. Hem quedat orfes 
d’un referent per a molts creients en Jesús de 
Natzaret, a qui el conegut bisbe del poble va 
admirar i servir amb cor i ànima.

Va iniciar el seu servei a Sabadell el 1958, 
el 1968 arriba al Mato Grosso i el 1971 els 
seus amics el convencen que accepti la pro-
posta de Roma de ser bisbe. Aviat va tenir 
problemes amb els terratinents, els polítics i 
amb alguns dels seus col·legues bisbes. Pau 
VI va arribar a dir: “qui toqui a Pere, toca 
a Pau”, i davant les amenaces que rebia en 
Pere deia: “les meves causes valen més que 
la meva vida”. El seu company jesuïta João 
Bosco Penido, més alt i fornit, va ser assassi-
nat en una comissaria on tots dos van anar a 
intercedir per uns detinguts: cop de culata, 
bufetada i tret al cap, tot fa pensar que el van 
confondre amb en Pere.

El bisbe dels pobres va donar suport a la 
teologia de l’alliberament, els anys 70 i 80 del 
segle passat, que es va coure i propagar des 
de Centreamèrica. Admirava el Che Gueva-
ra, que no va trobar Déu a les muntanyes, 
i va ser un bon amic de Leonardo Boof, el 
teòleg de l’ecologia, d’Ernesto Cardenal, ca-
pellà i també poeta, com Pere. Cardenal va 
esdevenir ministre de cultura de Nicaragua, 
renyat amb un gest públic i humiliat per 
Joan Pau II en arribar a Managua, just al 
peu de l’escala de l’avió. És en aquells anys i 
context que Pere és cridat a Roma i advertit 

que no feia la precepti-
va visita “ad limina”.

Quan li recrimina-
ven deia: “els pobres no 
podem viatjar”. Davant 
de l’exigència romana 
hi va anar, un cop allà 
li van haver de deixar 
una sotana per presen-
tar-se davant de Rat-
zingher i de Joan Pau 
II, qui li va demanar 
que no visités altres pa-
ïsos de Centreamèrica.

Després de disset 
anys al Brasil la seva 
primera sortida va ser 
a Nicaragua per donar 
suport a la seva lluita 
d’alliberament i a la vaga de fam que feia Mi-
guel d’Escoto. Pere es va defensar raonada-
ment, amb l’Evangeli a la mà. Els va retreure 
la manca de diàleg amb el sandinisme men-
tre dialogaven obertament i descarada amb 
l’administració Reagan i amb el règim polo-
nès per acabar amb la guerra freda. “L’evan-
geli és com una navalla esmolada” deia.

El 1971 escriu la seva primera carta pasto-
ral “Una Església de l’Amazònia en conflicte 
amb el latifundi i la marginació social”, censu-
rada i prohibida pel règim dictatorial militar 
brasiler. El canvi de règim va propiciar una 
bona relació amb el govern. El 1980 escriu la 
Cantata de la Missa da Terra sem Males i el 
1982 la Missa dos Quilombos, amb música 
de Milton Nascimento, ambdues prohibi-
des per la Congregació per als Sagraments 
i el Culte Diví, al·legant que eren un reclam 

sobre un grup 
humà i racial i 
no un memo-
rial de la mort 
i resurrecció 
del Senyor. El 
seu testimoni 
inqüestionable 
es va anar con-
solidant a les 
esglésies de base 
d’arreu, també 
a Catalunya i a 
Espanya.

El 1990 la 
Generalitat de 
Catalunya li va 

concedir la Creu 
de Sant Jordi i 

el 2006 el Premi Internacional Catalunya. 
Pere va escriure: “Ser català m’ha tornat més 
sensible al problema de la llengua i la iden-
titat dels indis i m’ha ajudat a no caure en 
l’imperialisme cultural”.“Un poble només és 
lliure quan és independent, autònom, sobi-
rà”, “Responeu a la persecució amb esperan-
ça. Responeu a la por amb unió”. El bisbe 
auxiliar de Barcelona Joan Carrera escrivia 
d’ell: “tenim nostàlgia de referents que facin 
possible refer l’esperança en una església 
compromesa amb la causa dels pobres”.

L’absència i el fer de Pere Casaldàliga 
malauradament continuarà a les nostres 
diòcesis, a Terrassa, a Barcelona i a totes les 
altres on encara la mitra, el bàcul, la creu 
pectoral i l’anell són símbols intocables, els 
agrada lluir-los pomposament. D’altres més 
discrets vesteixen camisa amb el coll alçat, 

recomanat si no obligatori per al clero, so-
bretot si són novells. La nova pastoral que, 
costa amunt, va introduint i acomboiant 
Francesc des de Roma, troba resistències 
massa properes i a sectors del clero i del laï-
cat que malden barroerament remant a con-
tracorrent de l’Esperit Vivificador d’aquests 
temps tan durs que vivim.

Que sant Pere Casaldàliga, com ja és vene-
rat per moltes i molts ens ajudi des del Cel. 
Les seves despulles reposen al cementiri 
dels exclosos, entre peons, prostitutes i indis 
karajà , sota d’un pequi, espècie autòctona, 
a tocar del riu Araguaia, enterrat sota set 
capes de terra amb una creu de fusta al da-
munt, tal com ell volia. São Fèlix do Aragua-
ia, esdevindrà un nou lloc de peregrinació, 
com ho és avui la catedral de Sant Salvador 
on reposen les despulles del màrtir Òscar 
Arnulfo Romero (conegut com a sant Ro-
mero d’Amèrica) que fou assassinat el 24 de 
març del 1980 i venerat de facto com a sant 
des del minut zero del seu assassinat tramat 
per membres de l’exèrcit i dels esquadrons 
de la mort d’El Salvador, segons la Comissió 
de la Veritat de les Nacions Unides.

No em puc estar de recordar Ignacio 
Ellacuría i els seus companys assassinats el 
16 de novembre del 1989, Joan Alsina el 19 
de setembre del 1973, Lluís Espinal el 21 de 
març del 1980, i tants d’altres menys cone-
guts que han esdevingut màrtirs pel seu tes-
timoni cristià. Necessitem referents, Peres i 
Paus autèntics sense atributs litúrgics que 
els distanciïn del poble, que ens apropin 
amb paraules i sobretot amb fets l’autèntic 
Jesús de Natzaret que Pere “trobava entre els 
pobres i els seus parracs”.

Els Observatoris com a eines efectives de participació 
i control social dels serveis públics 

Salvador Pérez

F a uns dies va sortir en alguns mitjans 
de comunicació locals la notícia que 
l’Observatori de l’Aigua havia estat in-

clòs en el Catàleg de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya i la Fundació Pi i Sunyer 
en el Banc de Bones Pràctiques dels governs 
locals en l’apartat de participació ciutadana, 
com una aportació innovadora i de qualitat i 
per a aplicar altres ajuntaments o entitats lo-
cals. Fins aquí tot perfecte i segur que l’Ajun-
tament haurà estat eufòric pel fet.

Ara, anem a la realitat, perquè això és el 
que no s’explica i es desconeix per part de 
qui hagi acordat tenir en compte aquesta 
experiència i el seu reconeixement. La inno-
vació, la qualitat de la proposta i l’esforç que 
ha comportat per a les entitats ciutadanes 
que ho van proposar com a eina de parti-
cipació, mereixeria aquest reconeixement 
i molt més, perquè van creure a posar en 
marxa una eina diferent i molt més eficient.

El problema és que l’Ajuntament i molts 
altres no estan acostumats a noves eines, i 
moltes vegades no en tenen cap interès. Això 
sí, participació només de meres sensacions, 
d’omplir-se la boca de la necessitat que la 
ciutadania participi, molta propaganda i al 
final res, tot és buit de contingut. Volen molt 
escalfar cadires, moltes sensacions, molta 
ineficiència, i seguir mantenint a una ciu-
tadania passiva, que escolti, però millor que 
no parli, i menys que decideixi res, ja votaran 
quan toqui cada quatre anys.

El que havia de ser una nova eina parti-
cipativa, on part de la ciutadania creia en 
aquesta eina i era una gran oportunitat per a 
canviar les formes de fer i buscar la màxima 

coresponsabilitat amb la implicació d’aques-
ta, està sent, no diria un fracàs, però sí una 
eina atomitzada. L’actitud i comportament 
del mateix Ajuntament i Taigua (empresa 
municipal de la gestió de l’aigua), està fent 
que l’Observatori sigui una eina inútil més. 
Després de més d’un any i mig de la muni-
cipalització del Servei, molts dels objectius 
que van portar a la seva posada en marxa, 
tant de l’empresa com de l’Observatori, no 
s’han complert.

Avui, hi ha menys transparència i coneixe-
ment en la gestió de l’aigua que quan estava 
privatitzada, i això avui no s’hauria d’adme-
tre, ja que l’Observatori, amb la participació 
de moltes entitats i col·lectius, desconeix què 
fa l’empresa, els seus objectius, les seves in-
versions… La relació Ajuntament, Taigua i 
l’Observatori és totalment inexistent, i la in-
formació no flueix i el nivell de transparèn-
cia és d’una greu opacitat. Precisament, un 
dels objectius de l’Observatori era el control 
i la relació amb l’empresa, a més, d’introduir 
una nova cultura de l’aigua i de garantir uns 
serveis públics de qualitat. Avui, els pres-
supostos, les inversions, les actuacions, el 
preu de l’aigua…, ho decideix i determina 
l’Ajuntament i Taigua sense tenir en compte 
l’Observatori, el que és un fet d’una gravetat 
evident.

Però també s’ha de demanar responsabili-
tats a les entitats i col·lectius que participen 
en l’Observatori, ja que no ho han de perme-
tre, i ho han de denunciar sense dilacions, ja 
que la ciutadania, en general, no entén per 
què serveix un Observatori, ni les seves fun-
cions, sobretot, si no les exerceix. No es pot 

admetre que una bona eina es malmeti des-
prés dels esforços i convenciment.

Tinc el ple convenciment que l’Ajuntament 
no té cap política de participació al marge de 
les que ja estan funcionant i que no han po-
sat en marxa cap novetat en aquest apartat, 
i té por a córrer riscos i aplica una política 
de continuïtat, res ha canviat, per desgràcia.

L’Observatori de l’aigua, avui és una nosa 
i un perill, per això es van allargant les so-
lucions i decisions, no hi ha interès a crear 
el triangle operatiu i participatiu, Ajunta-
ment-Taigua-Observatori. Per tant, ja va 
bé que l’Observatori es vagi entretenint en 
temes que no li comporten cap incidència, i 
el tema de control i relació no s’acabi de de-
terminar.

De moment mantindrà l’Observatori de 
l’Aigua, però és evident que no en farà cap 
més, no volen córrer riscos. El nou Obser-
vatori de la neteja i la gestió de residus, que 
se suposava es posaria en marxa a l’inici de 
la legislatura, l’equip de govern ha decidit 
que no es posarà en marxa, i mantindrà la 
fracassada Taula de residus, encara que si-
gui inútil i les entitats veïnals ho reclamin 
permanentment.

Això vol dir que una eina participativa in-
novadora que ha estat reconeguda, aquest 
Ajuntament no se la creu, no creu en el 
model participatiu, i menys en eines més 
eficients i on la ciutadania pot tenir un pa-
per més important, tant en els aspectes de 
coresponsabilitat com en la presa de deci-
sions, i els Observatoris, es contraposen al 
model imposat. Per tant, que ningú s’ompli 
la boca de participació, creure en la ciutada-

nia, fer les coses amb aquesta… i així una 
llarga llista de publicitat i propaganda, sen-
se cap contingut. Atenint-nos a les paraules 
de la regidora de participació i transparèn-
cia Ona Martínez, quan diu: “Hi ha molta 
feina a fer, i estem molt lluny de…”. És més 
que evident, i seguirem molt lluny quan ni 
se sap, ni es vol anar enlloc i es van perdent 
oportunitats amb la implantació i consoli-
dació de noves eines participatives.

I el mateix problema que hi ha en la 
participació ciutadana, succeeix amb el 
convenciment ideològic de la gestió dels 
serveis públics, la manca de transparència 
amb Taigua i el fet que encara Mina estigui 
participant dins d‘aquesta. Que Eco-Equip 
segueixi abandonada a la seva sort i amb 
greus deficiències de gestió que encara no 
s’han resolt, després de més d’un any del 
nou equip de govern. 

Que s’hagin perdut dues oportunitats de 
municipalització de dos serveis fonamen-
tals, com el del transport públic i el dels 
menjadors escolars, demostra les contra-
diccions d’un projecte de govern que no sap 
on va, no té contingut ideològic i que gene-
ra molts dubtes, després de l’esperança de 
molts canvis en les maneres de fer i d’actuar. 

Encara hi ha temps per a refer, però ja 
veurem. La sort que té l’actual equip de 
govern, és que no existeix cap alternativa a 
l’oposició, que és un desert i encara podia 
ser pitjor, i això també és una desgràcia per 
a la ciutadania, però bé, l’esperança és l’únic 
que no podem perdre, creure amb la ciuta-
dania i les seves possibilitats d’apoderament 
efectiu.

 ▪ Pere Casaldàliga
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Clam per la ciutat-fàbrica:  
el Vapor Ros de Terrassa 

Josepa Camps Venut
geògrafa UAB

Estem en el quart de segle XXI i no 
hem fet prou repàs dels segles XIX 
i XX industrials i del que va repre-

sentar per a la societat urbana. I dic urba-
na perquè per a la societat rural van ser 
segles de buidor del territori. La societat 
urbana i la ciutat que es va configurar en-
torn el concepte de ciutat fàbrica va mo-
dificar la jerarquia de les ciutats mercat i 
del poder, per construir les noves ciutats 
del treball, amb industrials patriarcals o 
fins i tot abusadors, però on es van canvi-
ar els rols històrics entre uns treballadors 
proletaris molt nombrosos i una burgesia 
industrial podríem fins i tot dir minorità-
ria, si no fos pel pacte laboral i el suport de 
la força de l’Estat i parapolicial. La fàbrica 
i el “Vapor” van crear la normalitat dels 
horaris, els salaris, les cases barates asso-
ciades al treball, l’arribada d’energia i aigua 
a les ciutats, i en definitiva van crear la ur-
banització, i el que entenem pels projectes 
d’eixample, tant l’Eixample de Barcelona 
com els eixamples menors de ciutats in-
dustrials com Gràcia i Sants, com Terras-
sa i Sabadell, com Mataró i Reus, o com 
Xàtiva, les ciutats mitjanes productives de 
l’arc mediterrani.

Al principi del XIX de la industrialit-
zació i urbanització van construir una 
ciutat molt artificial, sense reconèixer el 
territori i la geografia, una ciutat que hem 
idealitzat amb Cerdà i el seu “Higienis-
me”. Però hi va haver alternatives indica-
des des de l’economia ambiental Eduard 
Masjuan d’un urbanisme més “anarquista 
o desurbanista”, de Patrick Geddes, Lewis 
Mumford i del català Cebrià de Monto-
liu, que plantejaven la ciutat jardí i el re-
coneixement dels espais naturals no arti-
ficialitats, així com un major respecte per 
rieres i cursos fluvials, el respecte per una 
natura que la industrialització va afectar 
fins a alterar avui els nostres ecosistemes. 
De forma brutal, sense sentit de culpa i en 
només dos segles, la fàbrica i la ciutat han 
derrotat la natura, la biodiversitat, han 
embrutat i contaminat l’aigua i l’aire, pot-
ser sense aturador, de forma nihilista hem 
assumit que som propietaris de la Terra, i 
l’hem destruïda i maltractada per desídia, 
per assetjament i abús sense retorn, i així 
la considerem només nostra.

La fàbrica tèxtil i l’evolució social de la 
ciutat

Però a la fàbrica capitalista del XIX i el 
XX també va crear un nou paper social, la 
dona treballadora del tèxtil. Tothom tre-
ballava amb més o menys reconeixement 
social, i això va generar la necessitat de 
l’acollida infantil. Va néixer l’escolarització 
massiva no només per aprendre oficis i 
per alliberar la mainada de l’horari laboral 
dels “proletaris”, que va deixar de fer servir 
els horaris del sol i la masia, amb dissab-
tes de mercat i diumenges de missa, com 
ho feia des dels temps de l’abat Oliba de 
la “Pau i Treva de Déu”. Varen caure els 
vells costums agraris per nous costums; 
l’economat, els esdeveniments esportius i 
els espectacles de masses, el circ i el cine, 
etc. surten dels treballadors com a “massa 
laboral”, es generen nous rols de dona i 
home sense compromís familiar, i el debat 
d’igualtat de gènere surt de l’emancipació 
i lluita laboral, i la inicial emancipació de 
la dona de ciutat del segle XX, excepte a 
l’Espanya de Franco, fa adquirir els drets 
de les dones a decidir sobre elles mateixes; 
els drets individuals complets; el divorci i 
l’avortament, i finalment, aquesta igualtat 
de drets fonamenta les noves relacions 
de parella i família d’aquest segle XXI. 
Aquesta és la lectura de lluita social posi-
tiva dels segles XIX i XX.

“La lluita social i 
ciutadana pel Vapor 

Ros hauria de permetre 
definir un projecte 

cultural a l’entorn de 
la part més social i 

positiva de l’experiència 
industrial de la ciutat”

Aquesta lectura social més general, més 
positiva, contrasta amb altres negatives, 
vinculades a la dictadura de Franco amb 
la “desamortització i requisa de les fàbri-
ques” dels industrials pel que en diríem 
la “recapta franquista”, que a Sabadell o la 
Terrassa de l’Alfons Sala si varen adaptar 
bé, però en canvi a Cerdanyola, amb fàbri-
ques de país com la Roviralta-Uralita, fo-
ren requisades pels finançadors del “Dra-
gon Rapide” del cop d’Estat franquista 
del 1936, igual que els centres socials dels 
sindicats. Encara no hi ha un Memorial 
de Greuges de les confiscacions franquis-
tes al Vallès. Quan moltes de les fàbriques 
d’aquestes ciutats ja s’han tancat, s’han 
enderrocat i en molts cops, no han estat 
protegides com a Catàleg Patrimonial ni 
comprades per l’administració, per inte-
ressos han estat requalificades per fer edi-
ficacions privades al bell mig de la ciutat. 
La necessitat de reivindicar els vapors i les 
fàbriques, o confiscades pel franquisme o 
enderrocades per l’urbanisme, cal recor-
dar que l’adquisició de drets socials du-
rant dos segles varen costar una “Lluita 
pels teus drets socials” i suor i llàgrimes de 
molta gent.

El Vapor Ros, un patrimoni públic, 
protegit i amb una ocupació respectuosa

A Terrassa ciutat-fabrica hi ha una singu-
laritat urbana del XIX: la casa Ros i el Va-
por Ros, una de les més antigues fàbriques 
locals, que es va iniciar com els molins amb 
la tracció de l’aigua dels inicis de la “Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa”. I sorprenent-
ment, no es troba en un eixample urbà, 
sinó en una de les illes urbanes més anti-
gues de la ciutat, en la mateixa illa que la 
Catedral, donant l’esquena a la Plaça Vella, 
però formant part de la història d’aquests 
dos darrers segles, i amb obres d’ampliació 
per l’ús tèxtil bastida i excel·lida per l’ignasià 
i modernista Lluís Muncunill, molt abans 
del franquisme, que després va portar les 
operacions d’esventrament de la ciutat pel 
carrer Major i el carrer de la Font Vella.

Aquesta fàbrica ha mantingut un règim 
de provisionalitat urbanística i una situa-
ció interessant. Ha mantingut usos socials 
i d’ocupació que no l’han degradat, sinó 
que l’han revalorat i reforçat com a part 
d’un projecte de ciutat alternatiu. El Vapor 

Ros ha consolidat en una situació de pro-
visionalitat activitats culturals com l’espai 
Toska de meditació, ioga i activitats, i va 
consolidar el Damunt un Cel de Fil, un 
dels restaurants més emblemàtics de la ciu-
tat, modern per la seva aposta vegetariana 
primerenca en el panorama català, i per la 
voluntat de mite poètic que correspon al 
poema “Foguera Joana” de la poeta Maria 
Mercè Marçal, del primers moviments so-
cials nacionalistes, PSAN i LGTBI, que 
ha recordat enguany Contra la inèrcia. Tex-
tos polítics (1979-1980), ara també seu de 
la Plataforma Vapor Ros, la qual disposa 
propostes i solucions.

El Vapor Ros es troba en una cruïlla his-
tòrica per absència de les administracions, 
per la manca de gestió d’una herència del 
propietari amb la Generalitat de Catalu-
nya, en un moment excepcional que alcal-
de i regidora, han estat regidors de Cultura 
de la ciutat. En un acte reivindicatiu de la 
revista Vallesos l’any 2019, amb la presència 
de la poeta terrassenca Marta Pessarrodo-
na, la Rosa Boladeres en nom de l’Ajunta-
ment va prometre treballar per la seva recu-
peració, incorporant el paper de les entitats 
i de les activitats econòmiques i culturals 
que en formen part i que en varen evitar la 
seva degradació històrica.

El Vapor Ros, un Memorial  
i un projecte social d’entitats

Tot i que Terrassa ja té altres vapors pro-
tegits singulars i incorporats al teixit urbà, 
fins i tot com a museus de referència in-
ternacional, la lluita social i ciutadana pel 
Vapor Ros hauria de permetre definir un 
projecte cultural a l’entorn de la part més 
social i positiva de l’experiència industrial 
de la ciutat, el seu rol com a ciutat-fàbrica 
de consecució dels drets de les persones, 
com a treballadores i especialment el salt 
endavant de les dones fent realitat el poema 
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut 
dona, de classe baixa i nació oprimida. I el 
tèrbol atzur de ser tres voltes rebel” .

Potser el Vapor Ros pot recuperar alter-
natives d’altres projectes europeus, com 
una petita “Cristiania”, obrir l’espai físic del 
Vapor Ros a la ciutadania, incorporar-hi 
entitats de lluites socials i ciutadanes, com 
el cas de Barcelona de la “Fàbrica Bostik” i la 
“Fira Literal” al barri de Sant Andreu, com 
espai d’activitats culturals que el lliure mer-
cat expulsa pel preu del lloguer i que afecta 
les llibreries, botigues de música i discos, 
quioscos, espais de teatre, tallers de música, 
un univers cultural artesà que pot desapa-
rèixer definitivament a prop nostre.

Potser hem de fugir d’emmirallar-nos del 
model “Vapor Gran” com a model urbanís-
tic unívoc, calen alternatives al model pri-
vatiu i públic de les administracions. Sense 
l’activitat de la Plataforma Vapor Ros o l’es-
deveniment de la revista Vallesos, no s’hau-
ria avançat en el debat ciutadà i en l’agenda 
per reivindicar la necessitat, avui encara 
més urgent a causa de la covid-19, de pro-
tegir la cultura i alliberar-la del mercat, de 
situar-la com cal dins el llegat de ciutat-fà-
brica que ens ha fet ciutadanes de ple dret.

OPINIÓ

Sobre 
la incertesa

Fèlix Pardo
@felixpardova

Hi ha paraules la construcció gramati-
cal de les quals pot afectar el nostre 
judici sobre les coses a què es refe-

reixen. És el cas de la paraula “incertesa”, on 
el prefix negatiu “in” expressa el valor contrari 
de la paraula “certesa”, que podem definir com 
el valor de  veritable o com l’acció de reconèi-
xer amb seguretat la veritat d’una cosa. Però 
la incertesa no és un estat de l’esperit de nega-
tivitat i desesperança, ni l’hem de menysprear 
o tractar de transvalorar com si conjuréssim 
un perill, llevat que hom cregui que ja posse-
eix la veritat absoluta o que la pot trobar.

Protàgores, el sofista més famós de l’Antiga 
Grècia, va ser el primer a vindicar la incer-
tesa en afirmar que l’home és la mesura de totes 
les coses, un principi que vol dir que les coses 
són allò que a cadascú li semblen, i en conse-
qüència una cosa pot ser alhora el mateix i el 
seu contrari, veritat per a uns i mentida per 
als altres. La fonamentació filosòfica d’aquest 
principi la trobarem en dos filòsofs empiris-
tes, Berkeley i Hume: el primer va argumen-
tar que no podem distingir les propietats de 
les coses observades de les sensacions que 
produeix en l’observador la seva percepció, i 
el segon va refutar la causalitat com a con-
nexió necessària entre les coses i la va fona-
mentar en el costum. I la carta de naturalesa 
d’aquest principi la va donar Heisenberg, un 
dels pares de la mecànica quàntica, quan va 
demostrar la relació d’incertesa entre totes les 
coses, la qual assenyala que el fet d’observar 
una partícula subatòmica modifica el seu es-
tat.

Dit això, cal advertir que la incertesa no és 
el límit del coneixement, sinó la seva condició 
de possibilitat. Perquè el saber, almenys el de 
base empírica, té el seu origen en la incertesa. 
De fet, la cerca d’una evidència o d’un criteri 
que permetin orientar-nos en el món, tal com 
es fa des de la filosofia i la ciència, resulta de 
la constatació del domini de la incertesa, la 
qual cosa ens disposa a superar les errades i 
els enganys, a comprendre les veritats com a 
conjectures, i que ens fa prendre consciència 
que sempre serà més gran la nostra ignoràn-
cia que el nostre saber. 

La covid-19 ha despullat de seguretats el 
nostre pensament i ens ha enfrontat amb la 
incertesa. Fins i tot s’ha arribat a plantejar 
que la incertesa és el signe del nostre temps i 
el principal repte a l’hora d’exercir el lideratge 
en tota mena d’organitzacions i de prendre 
decisions per donar respostes institucionals 
a les actuals crisis globals. Com a mostra de 
la importància que se li atorga, recordem 
que apareix en la segona lletra de l’acrònim 
anglès VUCA; una lletra que correspon a la 
paraula “Uncertainty”. Amb aquest concepte 
es vol descriure i analitzar els escenaris ca-
racteritzats per la seva volatilitat, incertesa, 
complexitat i ambigüitat, i s’ha  aplicat a les 
situacions viscudes des de la fi de la Guer-
ra Freda, com la caiguda del mur de Berlín 
(novembre 1989), els atemptats de les Torres 
bessones a Nova York (setembre 2001) i la 
crisi de les hipoteques subprime als EE. UU. 
(octubre 2007).

Tanmateix, la reflexió que genera un entorn 
VUCA amb relació a la pandèmia del coro-
navirus, no ens ha de cegar i creure que és tot 
just en el present quan hem deixat de viure en 
la certesa. Si parem atenció al disseny de les 
institucions al llarg de la nostra història, a la 
codificació de tota classe de normes i criteris, 
el seu factor comú és que assenyalen pautes de 
pensament i conducta per tal de fer front a la 
incertesa. Per tant, no enyorem cap certesa ni 
cap il·lusió de seguretat en la vida social que 
pugui malbaratar la nostra llibertat de crear 
el futur; assumim la incertesa i siguem pro-
actius i propositius sense declaracions grandi-
loqüents ni promeses, que és la manera més 
lúcida de contribuir al progrés social.
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El confinament, sense la ferralla
El confinament, quan vius de vendre ferralla i no tens permís de treball ni de residència, et deixa completament a 
l’estacada. 
Aquest és el cas de 9 joves migrats que l’estat d’alarma va deixar, sense poder aconseguir les necessitats més bàsiques 
per sobreviure, tiren endavant com poden amb una restricció de mobilitat que encara vulnerabilitza més la seva 
situació. 
Organitzats dins la xarxa de suport mutu de Terrassa Sense Murs, han rebut l’ajuda de persones anònimes mitjançant 
una caixa de resistència creada davant l’excepcionalitat del moment. 
Tenen entre 19 i 24 anys, normalment cada un es busca la vida de manera individual, conviuen en el mateix espai i la 
convivència és bona tot i les condicions en les quals viuen. 
Durant el confinament es repartien les feines i s’obligaven cada dia a netejar la casa i estar actius. 
Ara a poc a poc tornen a buscar ferralla, però encara no la poden vendre, ja que el mercat on ho feien està clausurat a 
causa de la covid-19, no saben quan el tornaran a obrir. 
 
             Mireia Comas

 ▪ L’Ayoub és perruquer professional i ha estat venint a la fàbrica, quan el confinament li ho ha permès, per tallar els cabells als nou 
joves que hi viuen

 ▪ Durant el confinament han fet tots els àpats junts, ningú no comença fins que tots són a taula

 ▪ Jornada de neteja

 ▪ Cada dia es repartien les feines per estar actius i tenir l’espai el més net possible. Per rentar els plats utilitzen l’aigua de l’única 
font oberta que hi ha al barri

 ▪ L’Ishaq escalfa l’aigua per a la dutxa

Totes les imatges i textos són de Mireia Comas, i han estat realitzats l’abril de 2020

REPORTATGE
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 ▪ L’Ayoub és perruquer professional i ha estat venint a la fàbrica, quan el confinament li ho ha permès, per tallar els cabells als nou 
joves que hi viuen

 ▪ Durant el confinament han fet tots els àpats junts, ningú no comença fins que tots són a taula

 ▪ Buscant nous 
espais de la 

fàbrica per poder 
sortir a l’aire lliure

 ▪ Tot i les mancances 
de l’espai, s’han 

preocupat cada dia de 
la higiene personal. 

A la foto Mustafa es 
prepara per resar

 ▪ Els dies passen 
lentament i el mòbil 

ajuda a passar les 
hores

 ▪ Dutxa 
improvisada

 ▪ L’Ishaq escalfa l’aigua per a la dutxa

REPORTATGE
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L’incivisme a Ca n’Anglada, de nou a la palestra
Aquest setembre s’ha de produir una trobada amb el Síndic de Greuges i agents polítics i socials  
per rellançar i desencallar els projectes d’intervenció que hi ha pendents social al barri

Via lliure per a usos culturals  
i socials del Vapor Ros

M.G

L a transformació del Vapor Ros per comptar amb espais culturals, socials i cívics con-
tinua endavant. Al ple de juliol es va aprovar una modificació puntual del POUM, la 
qual contempla que la nau principal i les industrials del Vapor Ros, que inclou les edi-

ficacions del carrer del Portal Nou, números 11 i 15, les plantes pis de la Casa Mariano Ros 
i l’edificació del carrer de l’Església es puguin destinar a equipaments socials i cívics. Al seu 
torn, les plantes baixes de la Casa Mariano Ros, propietat de la Fundació Sant Llàtzer, i de la 
finca del carrer de l’Església podran destinar-se a oficines, comerç i restauració. El que s’evita 
és que s’hi facin habitatges, un dels motius pels quals el PSC i Cs van rebutjar la proposta: 
«s’elimina la possibilitat de construir habitatge assequible i social, que és una necessitat de la 
ciutat», va expressar Marc Armengol (PSC). Per al govern, ja hi ha altres espais a la ciutat 
que albergaran habitatge, «el problema de l’habitatge a la ciutat no depèn del Vapor Ros», 
segons Carles Caballero (ERC). D’aquesta forma, l’equip de govern diu alinear-se amb la Pla-
taforma en Defensa del Vapor Ros, col·lectiu creat per defensar i conservar aquest patrimoni 
històric, social i cultural, i «evitar-ne que se’n facin iniciatives especulatives».

Aquest procés ha estat possible atès que el conjunt fabril del Vapor Ros ha passat a ser de 
titularitat pública, un cop la Generalitat ha donat el vistiplau a rebre-ho com a herència. 
Ara, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha de resoldre 
l’aprovació definitiva.

Els municipis volen comptar amb els seus 
superàvits per fer front a la crisi social
M.G

F ront comú dels municipis contra el govern central. Els ajunta-
ments es resisteixen a acceptar el fet de no poder disposar de 
tots els seus diners de superàvit per fer front a la crisi provoca-

da pel coronavirus. No ho poden fer a causa de la regla de la despesa 
d’estabilitat pressupostària a què estan sotmesos. La proposta d’Hi-
senda, en el cas de Terrassa, és retornar 4 milions, 1,6  corresponent 
al 2020 i la resta el 2021, quan l’Ajuntament demana poder disposar 
d’uns 6,5 milions, la totalitat del superàvit generat.

Per això, 31 municipis d’arreu de l’Estat, entre els quals Terrassa, 
s’han posicionat per reclamar al govern central que es faci enrere en 
l’acord que va prendre el Ministeri d’Hisenda amb la FEMP (Fede-
ración Española de Municipios y Províncias) sobre el model d’ajuts 
contra la covid-19. En un comunicat conjunt, els municipis rebutgen 
l’acord entre la FEMP i el Ministerio de Hacienda, el qual es titlla 
d’injust i de «vulnerar el principi d’igualtat entre municipis i ciuta-
dania». Al comunicat es reclama tornar a negociar amb el Ministeri 
uns nous criteris de repartiment basats en la igualtat i la solidaritat, 
de la mateixa forma que s’ha fet amb els fons destinats a les comu-
nitats autònomes per part del Govern central. En definitiva, es rei-
vindica el paper dels ajuntaments en la gestió de la crisi sanitària i 
econòmica ocasionada pel coronavirus.

L’Alcalde Jordi Ballart ha manifestat que «la solució més justa, i 
també més simple, és  retornar als ajuntaments la capacitat de dis-
posar lliurament del seu superàvit econòmic. Si ja vam fer-nos càrrec 
de gran part de l’esforç per sortir de la crisi 2008-2018, ara correm el 
risc de tornar a ser castigats amb la crisi econòmica i social que pot 
comportar el coronavirus». També ha remarcat que «l’escenari que 
planteja la crisi sanitària actual suposa un sobreesforç a les finances 
municipals en molts àmbits, com l’habitatge, els serveis socials o els 
serveis de salut, a més de la reducció d’ingressos que s’està patint».

Val a dir que aquests diners serien necessaris per poder dur a terme 
la totalitat de les mesures que recull el pla de xoc que el govern (l’opo-
sició de PSC, Cs i JxT es va abstenir) va aprovar en un ple extraordi-
nari a finals de juliol, adreçat a pal·liar l’impacte socioeconòmic que 
està causant la pandèmia, i que contempla 17 milions d’euros.

Miquel Gordillo

Els problemes socials de 
Ca n’Anglada van tornar 
a acaparar espai en el ple 

municipal. Més enllà de les an-
tenes parabòliques, el mercat 
il·legal anomenat «de la misè-
ria», la necessària dinamització 
del poliesportiu, i moltes altres 
qüestions pendents, l’oposició 
formada per  Cs, PSC i  JxT  van 
voler centrar-se en aquesta oca-
sió en els problemes generats per 
un bar, l’Atlas, ubicat al carrer 
Sant Críspí, que ha estat focus i 
motiu de queixes reiterades i de-
núncies d’incivisme. Segons el 
regidor  Aguinaga  (Cs), es tracta 
d’un fet representatiu, ja que «el 
bar té un històric d’infraccions i 
actes policials, per consum d’es-
tupefaents, per incompliment 
d’horaris», cità.

L’oposició lamentà que els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament no 
es posin d’acord en què s’ha de fer 
amb aquest bar, el qual va estar 
tancat durant una temporada, i va 
tornar a obrir. Aguinaga de nou, 
recriminà a Melgares: «si va tenir 
valentia per denunciar els bancs, 
li demano la mateixa valentia da-
vant l’incivisme del barri de Ca 
n’Anglada».

La regidora i presidenta del 
Districte 2,  Lluisa  Melgares, va 
anunciar que s’havia programat 
per al setembre una trobada amb 

el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, 
la Síndica municipal, partits polí-
tics i associació veïnal. Cert que 
aquesta reunió s’havia tornat a 
ajornar al març, a causa del confi-
nament i una malaltia del Síndic. 
Per a  Aguinaga, l’administració 
«no soluciona un problema prou 
greu i documentat amb fets», i 
recriminà a Melgares que davant 
aquest problema, «es renta les 
mans, la ciutadania vol que des de 
l’administració donem respostes».

L’oposició va treure alguns dels 
punts que recollia la proposta de 
resolució, per acabar centrant-se 
en la problemàtica d’aquest bar. 
«En un exercici d’empatia amb 
el govern i amb els veïns del bar-
ri» en paraules de Miquel  Sàm-
per ( JxT). L’oposició rebutja que 
el govern es quedi només que a 
Ca n’Anglada hi ha un problema 
de convivència, «és un problema 
del conjunt de veïns, tots es quei-
xen, independentment del seu 
origen», segons  Sàmper. Per la 
seva banda, Carlos Lázaro (PSC) 
lamentà que hi hagi manca de di-
àleg entre el govern i l’associació 
veïnal. «Cal que siguem contun-
dents amb aquestes accions», en 
referència al punt que es va acabar 
aprovant, i que exigeix mesures 
concretes per «acabar amb les si-
tuacions d’incivisme» generades 
pel bar;  Melgares  va confirmar 
que juntament amb els serveis 
jurídics, es prendria una decisió al 

respecte.
En el rerefons, però, hi ha tota la 

problemàtica del barri i les qüesti-
ons que l’associació veïnal del bar-
ri fa temps que insisteix que s’es-
tan ajornant i deixant de banda. 
Malgrat que Melgares va recordar 
que s’ha de produir aquesta reu-
nió i parlar dels microprojectes a 
executar,  Aguinaga  afirmà que 
«és trist que convoqui una reu-
nió poc després que presentem 
aquesta resolució, si nosaltres 
no estem darrere no feu res». Al 
Primer Tinent d’Alcalde, Isaac 
Albert (ERC), no li va agradar 
aquest to «demagògic» emprat 
per l’oposició, i defensà que «la 
normativa s’aplica a tots els barris 
igual», tot recordant que «no es 
poden tractar els problemes d’un 
barri per sobre d’altres que també 
compten amb incivisme en punts 
concrets». Assegurà que,  a parer 
seu, «tractem Ca n’Anglada fo-
calitzant-lo en excés», i sobretot 
lamentà que el debat plenari girés 
al voltant d’un bar concret, «no hi 
ha arguments jurídics per tancar 
aquest bar». En aquest punt, li va 
retreure Sàmper: «encara que no-
més sigui un bar: si els veïns venen 
per queixar-se, reaccionem si ve-
iem que tenen raó, i n’hi ha cente-
nars de denúncies cursades contra 
aquest establiment». I va deixar 
anar: «tots sabem que hi ha inte-
ressos electorals a l’hora d’actuar 
als barris, ja en parlarem d’això». 
 

«El barri es degrada dia a dia»

Abans, en Manuel Medina, 
membre de l’AV Ca n’Anglada, va 
intervenir en el ple per tornar a de-
nunciar: «aquest ajuntament no 
executa el que va aprovar, no s’ha 
finalitzat cap microprojecte de la 
diagnosi, són dos anys perduts 
al barri», en referència a la Taula 
de Futur que comprèn un seguit 
d’accions al barri, i que el mateix 
ple va validar ja fa dos anys. El re-
presentat veïnal va insistir en el fet 
que «el barri es degrada dia a dia», 
fins i tot va referir «agressions i 
vexacions a gent gran a la plaça 
del Treball», i «incompliments de 
l’estat d’alarma». També va culpar 
l’Alcalde de no haver-se volgut 

reunir amb l’associació veïnal des 
de l’inici del confinament, quan sí 
que ho ha fet amb altres entitats 
de forma virtual o presencial.

Melgares  va respondre: «no és 
veritat que no s’hagi fet res, s’ha 
hagut això sí d’acomodar a causa 
de la pandèmia». Va fer menció 
a la feina feta per la Casa d’Ofi-
cis, que «ha acollit a 16 joves que 
estaven en atur», i a la subvenció 
destinada al grup de colònies del 
barri. Quant al projecte d’antenes 
parabòliques, va assegurar que «és 
força complex, ja que si bé s’han 
de retirar, cal oferir alternatives, ja 
que s’han de donar dret a la infor-
mació». També anuncià un estudi 
de regeneració del barri pel que fa 
als habitatges. 
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En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una eina que es mostra 
pràctica i útil i que és només una petita mostra del potencial que té el projecte. 

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

mantenir la nostra independència econòmica i organitzativa.

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

social i polític de la nostra ciutat.

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

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

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

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

l’instrument i altaveu dels moviments socials de la ciutat i generar opinió i debat.
Portem editades més de 5.800 notícies i reportatges i 61 edicions en paper, i 

des de fa dos anys som una cooperativa de treball.
Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, volem i creiem 

que la ciutat necessita.

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

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

Gentilesa de la Fundació Torre del Palau

  
VULNERABLES I PETITES, CONTRA ELS VIRUS 
DE TOTA MENA, NOMÉS JUNTES PODEM!

Fem que el periodisme independent creixi 
durant aquesta crisi 

 >  IX Fira d’Economia Solidària de Catalunya 2020, del 23 d’octubre al 22 de novembre

Volem Aire Fesc! Tot un mes de fira virtual
XES

La novena edició de la Fira d’Eco-
nomia Solidària arriba carregada 
de novetats! La més important: 
enguany la fira serà virtual!

El 2020 ens ha portat una pandè-
mia mundial amb conseqüències 
socials, vitals i econòmiques tràgi-
ques i restrictives. En ple confina-
ment, amb la incertesa de la realitat 
social i sanitària que ens trobaríem 
a la propera tardor, la plenària de 
la FESC va prendre la decisió de 
virtualitzar la fira. Així que… com 
serà la FESC 2020?

Durarà un mes! Apunta les dates 
i fes espai a la teva agenda: del 23 
d’octubre al 22 de novembre!

Visibilitzarem i oferirem nous 
serveis a les expositores: estem in-
vertint en un web interactiu que 
permeti una experiència de pas-
seig per les iniciatives de tots els 
sectors econòmics, i sobretot, un 
espai per a cada expositora on hi 
podrà penjar fotos de productes i 
serveis, vídeos de presentació i una 
secció específica d’ofertes durant 
la FESC. S’oferirà la possibilitats 
de fer visites acompanyades virtu-
alment segons itineraris durant el 
cap de setmana tradicional de la 
FESC, el 24 i 25 d’octubre.

Divulgarem coneixements i refle-
xions sobre l’ESS: s’amplia el perí-
ode a un mes, per oferir continguts 
a públics diferents, sense sobresa-
turar ni solapar programació. El 
primer cap de setmana, el de clau-
sura i a l’intermig, si les mesures 
sanitàries ho permeten, s’oferiran 
activitats de taules rodones, musi-
cals i escèniques amb un petit afo-
rament i retransmissió en directe a 
través del web.

Reduirem la petjada ecològica: 
ja des de l’edició passada treba-
llem amb la comissió d’ecologia 
de la XES per tal de minimitzar 
l’impacte ambiental de la Fira. En-
guany, donades les circumstàncies, 
podrem gaudir de ponents inter-
nacionals sense cremar CO2.

Continuarem treballant la in-
tercooperació: el nou web incor-
porarà un espai virtual d’ofertes i 
demandes per facilitar intercanvis 
pràctics entre organitzacions.

Volem Aire FESC!

Avui també llancem el nou car-
tell i lema de la fira: Volem Aire 
FESC! Desprès d’uns mesos de 
confinament i de molts anys de 
capitalisme, us volem animar a 
obrir la finestra i deixar-vos sacse-
jar per una sensació de renovació, 
d’oportunitat i de canvi ecosocial. 
Un vent que ens permeti construir 
i viure en un món millor! El cartell 
ha estat dissenyat, un any més, per 
la cooperativa l’Apòstrof.

Trobareu tots els materials grà-
fics al nostre web. Us animem a 
compartir-lo a les vostres xarxes!

Tens una proposta d’activitat?

També hem obert ja el formulari 
de propostes d’activitats per al pro-
grama oficial de la fira. Enguany us 
demanem propostes per a donar 
a conèixer quins projectes, eines, 
mecanismes, etc. s’estan desenvo-
lupant en l’entorn de l’economia 
solidària que incorporin la pers-
pectiva ecològica per tal de donar 
resposta a la crisi climàtica i soci-
oambiental que afrontem. Totes 

les accions seran en format virtual 
i les necessitats tècniques s’han de 
pensar en aquest sentit: les acti-
vitats es projectaran a partir de la 
pantalla de l’ordinador que cada 
usuària té a casa i tothom les podrà 
veure en directe o en diferit. Estem 
estudiant la possibilitat de poder 
tenir públic en algunes accions si la 
realitat i les mesures sanitàries ho 
permeten.

Degut a la reducció en el contin-
gut de la fira d’enguany, només ac-
ceptarem una proposta per entitat. 
Per això, us animem a intercoope-
rar i tindrem en compte especial-
ment aquelles propostes en aliança 
amb altres entitats i actors propers 

a l’ESS. Aquests són els eixos de la 
fira d’enguany:

•  Producció: temes enfocats des 
de la perspectiva de les produc-
tores (productes i serveis dels 
sectors econòmics primari, se-
cundari, terciari, temes de ges-
tió, etc.)

• Consum: temes enfocats des de 
la perspectiva de les consumi-
dores (habitatge, energia, mobi-
litat, alimentació, tèxtil, consum 
responsable, finances ètiques, 
cooperatives de consum, salut, 
etc.)

• Reproductiu: temes relacionats 
amb la sostenibilitat de la vida i 

les cures, feminització de la ges-
tió, ecofeminisme, etc.

• Campanyes i mobilitzacions: 
temes relacionats amb drets hu-
mans, lluites ecologistes, justícia 
social, sostenibilitat i canvi de 
valors.

• Allò públic i allò comú: temes 
que tractin necessitats per a 
la transició ecosocial que po-
dem resoldre sense passar pel 
mercat, allò públic i allò comú: 
polítiques públiques, gestió co-
munitària, comuns (naturals, 
digitals,…)

• Altres: tot allò no inclòs als al-
tres àmbits i relacionat amb la 
temàtica d’enguany.

Pots informar, escriure, 
dibuixar... envia’ns un missatge 
i parlem!

info@malarrassa.cat



12 MALARRASSA Setembre de 2020

TERRASSA

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR

LES IDEES”

 >Manel Màrquez deixa la presidència del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa

El CEHT davant el relleu generacional
Pep Valenzuela

R elleu de persones i gene-
racional al Centre d’Estu-
dis Històrics de Terrassa 

(CEHT), és el que s’anuncia de 
cara a la pròxima assemblea gene-
ral de l’entitat, el 16 de setembre. 
Encara per decidir si presencial o 
per videoconferència, quan la in-
certesa sobre els eventuals riscos 
de trobades públiques continua 
definint el calendari de les entitats 
socials. Un relleu amb canvis però 
en un context de continuïtat i de 
bons resultats pel que fa a la feina 
de recerca i producció intel·lectual 
d’aquest dipòsit de pensament i re-
flexió sobre la història local, moltes 
vegades poc tingut en compte, al-
menys si hom s’ho mira des de la 
perspectiva del suport econòmic i 
material al treball que es fa.

Després dels primers quatre anys 
de presidència d’en Manel Màr-
quez (2014-2018), es plantejaren 
fer una direcció «més col·lectiva i 
dinàmica», començant per «can-
viar les persones responsables als 
dos anys», informa en declaracions 
a Malarrassa l’actual president, que 
inicià el segon mandat i ara, des-
prés de dos anys, deixarà el càrrec, 
encara que «continuaré a la junta 
i fent recerca pel Centre (actual-
ment amb unes 105 sòcies), que 
ho és per a la ciutat».

El debat sobre la «necessària nova 
línia d’actuació i funcionament in-
tern», que és sempre implícit en el 
dia a dia de totes les entitats, es va 
obrir formalment fa dos anys en el 
CEHT. Fins avui no ha compor-
tat grans canvis, però ja es pot veu-
re, assegura en Manel, en la «inten-
sificació i ampliació de relacions de 
col·laboració amb organitzacions i 
entitats de la ciutat», diu principal-
ment pel que fa als treballs que es-
tan posant el focus en la divulgació 
històrica (Tallers d’Història), en 
la imatge corporativa, en el paper 
de les dones en la història local, 
amb col·laboracions amb el Casal 
de la Dona i amb historiadores; 
així com en el de recuperació de 
la memòria històrica, un àmbit en 
el qual el mateix Manel va iniciar 
camí, coordinant el projecte de la 
Recuperació de la memòria his-
tòrica de Terrassa (1939-1979). 
Treball que va consistir en la cele-
bració d’una exposició, un recull de 

gairebé cinquanta entrevistes als i 
les protagonistes dels fets i la publi-
cació del llibre Combat per la lliber-
tat: Memòria de la lluita antifran-
quista a Terrassa (1939-1979) dels 
historiadors Josep Lluís Lacueva, 
Manel Márquez i Lourdes Plans, 
treball col·lectiu de recerca que va 
tenir el suport del Memorial De-
mocràtic de la Generalitat de Ca-
talunya, l’ajuntament de Terrassa, 
el CEHT i que va editar la Funda-
ció Torre del Palau.

Una Història de Terrassa que 
no s’atura

El 2018, es presentà Una Història 
de Terrassa, l’obra més important 
del CEHT en els darrers 30 anys, 
i que avança i enriqueix la primera 
Història de Terrassa, coordinada 
per Xavier Marcet i editada l’any 
1987 per l’Ajuntament.

En la línia d’aquesta història ge-
neral, que ja marca per on vol cami-
nar el Centre quan decidí fer «una 
de les històries possibles, oberta, 
crítica i plural, que sigui eina de 
present per construir el futur», 
aquests anys s’han fet diferents 
treballs centrats en el paper de les 
dones en la lluita antifranquista 
com l’exposició itinerant Les dones 
també hi érem (conjuntament amb 
el Casal de la Dona) i, específica-
ment, sobre Quitèria Tarragó, la 
primera dona regidora de Terrassa 
i Capdavanteres. Primeres regidores 
que fan història, a càrrec de la histo-
riadora Teresa Rodríguez.

D’altra banda, en Jan Brugueras 
aprofundeix en la importància dels 
intel·lectuals noucentistes terras-
sencs. En Manel Màrquez destaca 
també la recerca sobre el movi-
ment veïnal, que va dirigir en Mar-
cel Taló, amb estudi dels arxius de 
les AV i elaboració d’una radiogra-
fia de les entitats locals.

Continuen i s’aprofundeixen les 
recerques en l’àmbit de la memòria 
històrica, cost humà de la Guerra 
Civil, llistat de persones represali-
ades pel franquisme, persones de-
portades dintre l’Estat espanyol i 
als camps de concentració i d’exter-
mini del règim nazi aliat de l’Espa-
nya franquista. En el mateix àmbit 
es treballa en col·laboració amb 
centres d’estudis d’altres ciutats 
dels vallesos en els cursos d’His-
tòria anuals. I amb més detall, en 
Marc Ferrer ha acabat un estudi 

sobre el Front Nacional de Catalu-
nya a Terrassa, i treballa en una re-
cerca sobre la repressió franquista 
i els bombers. Destaca també la 
publicació per la Fundació Torre 
del Palau de la recerca de l’histo-
riador del CEHT, Bernat Pizà La 
Transició a Terrassa (1975-79). 
Crisi municipal i mobilització ciu-
tadana.

La revista Terme, publicació peri-
òdica del CEHT, «s’ha mantingut 
i millorat», emfasitza Manel, «i en 
aquest moment de reflexió i canvi 
generacional, també ens plante-
gem que esdevingui una revista 
més oberta, amb més temes, altres 
formes... Bé, l’olla cou! Anem enda-
vant...».

Una entitat activa a la ciutat
Per últim, però no menys impor-

tant, destaca en Màrquez les acti-
vitats divulgatives, principalment a 
instituts i altres centres educatius, 
a més les que s’han fet conjunta-
ment amb altres entitats locals i 
de la comarca. «S’ha consolidat un 
espai de treball amb participació 
d’escoles i instituts principalment», 
informa.

Aquest compromís ha fet del 
CEHT un membre fonamental 
de l’Espai Memòria i dels Valors 
Democràtics de Terrassa. S’han 
estret les relacions amb el Casal de 
la Dona i la col·laboració amb enti-
tats veïnals. Destaca en Manel els 
cursos d’història i activitats realit-
zades amb Òmnium Cultural, així 
com amb Amics de les Arts.

Malgrat la manca de recursos
La crisi econòmica era l’escenari 

i l’horitzó visible quan en Manel 
Màrquez assumia la responsa-
bilitat del Centre, el 2014. «Ha 
estat molt dur per a la cultura, 
amb una gran manca de recursos 
per part de les administracions. 
Assumíem plantejant-nos, com a 
objectiu principal, la continuïtat 
de l’activitat i no perdre socis».

Aquest objectiu s’ha assolit. 
Amb un resultat que té la part 
positiva i la negativa. La positiva 
és que els treballs de recerca es 
poden remunerar amb una mica 
més de dignitat (aquest era tam-

P.V.
El passat 15 de juliol, en Manel Màrquez presentava la seva His-

tòria de Sant Adrià del Besós 1900-1939, en tres volums, editat per 
l’Ajuntament de la ciutat amb el suport de la Diputació de Barce-
lona; 1.100 pàgines, resultat de més d’una dècada d’investigacions, 
sobre la vida d’aquesta ciutat que malgrat ser-hi, literalment, a tocar 
de Barcelona i Badalona, té vida i personalitat pròpia. Treball que 
ha rebut el premi Extraordinari de Doctorat de la UAB del 2019. 
Més enllà de l’interès particular pel cas d’aquesta ciutat, la recerca 
d’en Manel destaca pel model d’anàlisi, «la història total», subratlla 
en entrevista amb Malarrassa.

Tot i tenir «poca sortida», des del punt de vista de la difusió i el 
reconeixement de la feina feta, «la història local és fonamental per fer 
la història del país», emfasitza l’historiador terrassenc, deixeble de 
Josep Fontana, a qui atribueix la reivindicació d’aquesta història total, 
en la línia també del francès Pierre Vilar.

Una història que comença amb el coneixement de l’espai geogràfic 
i de la població, per passar després a les activitats econòmiques i el 
conjunt d’activitat dels grups humans, que conformen la societat tal 
com és, amb la seva organització social, les seves particularitats, dife-
rencies i conflictes. «És un model d’anàlisi», destaca encara, «quan-
titatiu i qualitatiu».

En relació amb la validesa i utilitat del model d’anàlisi, en Manel 
afirma que la seva història de Sant Adrià permet comprovar dife-
rents hipòtesis de la història general de Catalunya en les localitats, 
com és el cas de l’agregació del conjunt de les dretes entorn de la 
catalanista, en els anys 1920, o la relació entre el republicanisme, es-
pecialment el federal, i la gran i única organització anarcosindicalista 
CNT; també l’aliança repressiva contra l’organització del pensament 
progressista per part de les elits catalanes, amb expressió a cada loca-
litat, tot relacionant els assassinats de Ferrer i Guàrdia i del santan-
dreuenc Antoni Malet, tots dos innocents.

Història de Sant Adrià 1900-39, 
presentada la tesi doctoral de Màrquez

 ▪ Manel Màrquez, en la presentació del llibre a Sant Adrià de Besòs

bé un objectiu important), però 
al preu d’haver de prescindir 
d’una secretaria, que s’ha hagut 
de substituir amb treball volun-
tari. «No és fàcil, no és el que 
volíem, ni el que volem», assegu-
ra el president del Centre.

El finançament del CEHT és 
garantit, primer, per les quotes 
de les persones sòcies, que arri-
ben a unes dues terceres parts 
del total (uns 4.500 euros); la 
resta, amb subvencions de les 
administracions (sobre els 2.000 
euros). A banda, hi ha projectes 
concrets amb subvenció total-
ment compromesa. Els números 
aïllats, potser no diuen massa, 
tot i que és prou fàcil veure que 
amb 6.000 euros per any i des-

peses que doblen aquesta quanti-
tat, es pot somiar molt però tocar 
poc de material. El raquitisme 
d’aquest pressupost fa encara 
més evident quan es compara 
amb altres experiències similars: 
la de Sabadell, per exemple, una 
ciutat que queda molt a prop en 
molts sentits, i on el pressupost 
del centre d’estudis equivalent 
es mou al voltant dels cent mil 
euros, segons l’any. «Potser no 
hem sabut fer-ho prou bé», es 
demana el mateix Manel, «però, 
encara que admetéssim això, cal 
admetre, sense matisos, que mal-
grat el suport de l’Administració 
local i la ciutat aquests recursos 
no han arribat al que necessitem 
i caldria».

CULTURA

RITA GONZÁLEZ
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 >Quatre grups de la ciutat duran de gira 
les seves obres aquesta tardor

El teatre terrassenc 
torna amb força... si la 
pandèmia ho permet
Eloi Falguera 
Autor i director

E l passat mes de març la pan-
dèmia va tallar en sec tota 
l’activitat teatral, no només 

a la nostra ciutat sinó arreu del 
país. Des de llavors, cap grup de 
teatre de la ciutat ha trepitjat els 
escenaris.

Tot i això, l’aturada no ha doble-
gat ni les ganes ni l’empenta dels 
grups i companyies terrassenques. 
Tampoc ha doblegat la voluntat 
teatral arreu del país, on força po-
blacions ja comencen a alçar el teló, 
ja sigui en places a l’aire lliure o en 
aparadors, com hem vist darrera-
ment al festival Fitag de Girona.      

Doncs bé, si observem les pro-
gramacions de les principals mos-
tres i concursos de Catalunya que 
comencen aquesta tardor, veurem 
que els grups de la nostra ciutat 
continuen sent ben presents. Així 
doncs, si la situació ho permet, una 
temporada més el teatre terrassenc 
tornarà amb força arreu de la geo-
grafia catalana i, fins i tot, més en-
llà. Continuarà essent un dels prin-
cipals motors del teatre amateur.

En aquesta tan necessària represa 
teatral, en principi, seran 4 els 
grups de la ciutat presents en dife-
rents mostres i concursos. Repas-
sem quins són i les obres que duen 
en cartellera.

En primer lloc hi ha el Grup de 
teatre d’Amics de les Arts, que du 
de gira el drama rural Les Arrels, 
d’Arnold Wesker, estrenada el pas-
sat mes de novembre. Ambientada 
en un petit poble anglès, als anys 
50, és una història potent d’un con-
flicte familiar, que convida el públic 
a reflexionar i a qüestionar-se l’ac-
tualitat. El muntatge compta amb 
les brillants actuacions de les dues 

protagonistes (Anna Clariana i 
Anna Massallé), ben recolzades 
per interessants personatges se-
cundaris, a més d’una impactant 
escenografia a càrrec d’Ernest Cas-
tañé. 

L’hivern passat ja va participar 
al Concurs de Caldes de Mont-
bui, encara pendent de clausura. 
De cara a la temporada que ara 
comença, el text dirigit per Maria 
Miralda, ja ha estat seleccionat al 
Concurs d’Olesa de Montserrat 
(actuació prevista per al proper 
18 d’octubre), al Concurs de Piera, 
al Concurs de Sant Feliu de Guí-
xols i a la Mostra de teatre de Sant 
Quirze. És, doncs, un bon inici de 
temporada.

Un altre grup amb una agenda 
força carregada és Qollunaka, que 
iniciarà la gira de l’obra d’intriga 
Escac i mat, basada en el guió de la 
pel·lícula La huella (1972) del di-
rector J.L. Mankiewicz. És un duel 
damunt de l’escenari de dos perso-
natges (un escriptor de novel·les 
negres i un perruquer d’ascendèn-
cia italiana), interpretats per Fran-
cesc Falguera i Eduard Garcia. El 
que en principi sembla una troba-
da per discutir un tema d’infideli-
tat, s’anirà complicant d’allò més. 

El grup ha estat seleccionat 
aquest mes d’octubre a la Mostra 
de teatre de Sant Fost de Camp-
sentelles, al Concurs d’Olesa de 
Montserrat i al de Santa Coloma 
de Queralt (tot i que ens arriben 
informacions que aquest darrer 
concurs es podria ajornar). També 
seran presents al Concurs de Sant 
Feliu de Guíxols (ja al mes de ge-
ner) i són grup de reserva al Con-
curs de Piera.

La Companyia 8, per la seva ban-
da, continuarà les representacions 
de Dones i silenci, un drama ambi-

entat al barri de La Maurina, sobre 
dones que pateixen, criden i callen. 
Un crit, doncs, contra la violència 
de gènere. L’obra està construïda a 
partir de petites històries que re-
traten diferents escenes on la dona 
és el centre i vol fugir i lluitar con-
tra la constant violència masclista 
que la persegueix. Escrita i dirigida 
per José Antonio Aguado, Dones i 
silenci va rebre ja en plena pandè-
mia el Gran Premi d’Espanya de 
teatre social 2019-2020. 

Participarà a la 25a. Mostra de 
Teatre de Barcelona (que se cele-
bra al Teatre del Raval), el proper 

dilluns 19 d’octubre, i al novembre 
viatjarà fins a Madrid, a la Mostra 
de Teatre Català. A més, té una ac-
tuació prevista al petit poble d’Ol-
van. 

Finalment tenim l’espectacle In-
nocència, de la companyia D’aquí 
i d’allà, tot just acabada de fundar. 
El muntatge, que combina text te-
atral i dansa, ens trasllada al camp 
de concentració nazi d’Auschwitz. 
Allí, cinc personatges diferents, 
homes i dones, ens expliquen per 
quin motiu es troben sentenciats 
a una mort segura. Ens expliquen 
íntimament quina és la “diferència” 

que els ha dut fins allà. Es tracta 
d’un espectacle emotiu que va re-
bre molt bones crítiques quan es 
va estrenar a la Sala de Dalt de El 
Social, el passat mes de novembre. 
Abans de l’aturada, es va poder 
veure també un cap de setmana 
a Barcelona. Ara, el text escrit per 
Marc Vallejo i coreografies de Xa-
vier Bagà, ha estat seleccionat al 
Concurs de teatre de Piera, un dels 
més antics de Catalunya.

Un fantàstic inici de temporada 
per a les companyies terrassenques 
que, desitgem, el virus no pugui es-
troncar.

 ▪ Marc Vallejo, 
en un monòleg de 
l’obra Innocència
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 >En aquesta primera edició hi participa un grup de la ciutat i uns quants del Vallès

Neix la Mostra de teatre de Sant Quirze del Vallès

Eloi Falguera 
Autor i director

El teatre amateur vallesà, 
malgrat els temps que vi-
vim, està d’enhorabona per-

què aquesta tardor aixecarà el teló 
una nova mostra de teatre a Sant 
Quirze del Vallès. Cal aplaudir, 
doncs, aquesta iniciativa valenta 
que portarà, entre els mesos d’oc-
tubre de 2020 i abril de 2021, sis 
espectacles del millor teatre ama-
teur català a la Sala Josep Brossa, 
del Teatre La Patronal.

Un dels organitzadors, Felipe 
López Miras, ens explica que la 
Mostra neix de les ganes de dur 
a Sant Quirze una programació 
estable de qualitat: “Es tracta de 
portar al poble el bo i millor del 
teatre amateur que es mou pel 
país. També volem obrir i donar a 
conèixer Sant Quirze i integrar-lo 
dins del circuit teatral”. I és que el 
municipi té una gran activitat te-
atral: a més dels tres grups locals 
(Som qui som, Més o menys Tea-
tre i Onze al Teatre), compta amb 
dues entitats docents (Espai d’arts 
escèniques i Teatre Galliners), que 
entre ambdues sumen uns 200 
alumnes.      

És a partir d’aquesta vitalitat 
teatral que el grup Onze al Tea-
tre (gràcies, sobretot, a l’empenta 
d’Antoni Giner i el mateix Felipe 
López) i l’Espai d’arts escèniques de 
Sant Quirze (de la mà de Narcís 
Noguera) decideixen crear, amb 

el suport de l’Ajuntament, aques-
ta nova mostra teatral, que pretén 
ser anual.

Les dades
Per atraure aquest teatre de 

qualitat, els organitzadors van 
pensar amb una bona compen-
sació econòmica per als grups 
participants (cadascun rebrà 600 
euros per l’actuació) i, la veritat, 
és que la mesura ha donat bons 
resultats: han rebut 46 propostes 
de 43 companyies diferents, algu-
nes de poblacions tan allunyades 
com Figueres, Fraga o Maó. Unes 
xifres que, fins i tot, estan per da-
munt de la mitjana de propostes 
que reben la majoria de mostres 
i concursos d’arreu de Catalunya. 
Han pogut triar i remenar, doncs. 
Una altra dada interessant és que 
el 30% de les propostes han estat 

 ▪ La casa de Bernarda Alba GRUP TEIATROIA’T DE MONTCADA I REIXAC

CALENDARI

 > 25 d’octubre.  Sense llençols,  espectacle eròtic de la Companyia 
Entrellaçats de Reus. 

 > 22 de novembre. L’Adefesi, de Rafael Alberti, pel grup Kòmix de La 
Garriga. 

 > 24 de gener 2021. Mamaaa!, de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez, per  
Teatròlics de Banyoles. 

 > 21 de febrer. Les arrels, d’Arnold Wesker, pel Grup d’Amics de les Arts 
de Terrassa. 

 > 21 de març. Angoixa (a partir del text Llum de gas), pel grup Tàndem, 
de Santa Perpètua de Mogoda. 

 > 18 d’abril. La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, pel grup 
Teiatroia’t de Montcada i Reixac.

FEM COSTAT A LA CULTURA I LES LLIBRERIES DE PROXIMITAT!

Llibreria  
La Temerària

C/ de la Goleta, 7

De 10h a 13:40h i 

 de 16.30h a 20:30h 

De dilluns a dissabte

Llibreria  
Synusia

C/ de Montserrat, 136

De 10h a 13:30h i 

 de 18h a 21h 

Dissabtes de 10h a 13:30h

Llibreria  
Re-read

Rambla d’Ègara, 223

De 10h a 13:30h i 

 de 17h a 20:30h 

De dilluns a dissabte

Esther Valero

CREMA ANTIACNÉ

Ingredients:

• 3/4 parts de gel d’àloe vera
• 1/4 part d’oli de cànem
• algunes gotes d’oli essencial 

d’arbre de te (opcional)

Preparació:

Barregeu vigorosament tots els 
ingredients fins a obtenir la textura 
d’una crema hidratant. Envaseu en 
un pot i apliqueu sobre el rostre net.
Important: tots els utensilis que 
feu servir, així com l’envàs, han d’es-
tar prèviament esterilitzats. Podeu 
adquirir els ingredients al vostre 
herbolari. Si feu servir gel d’àloe 
de la vostra planta, necessitareu 
afegir-hi un conservant o guardar 
la crema uns quants dies a la neve-
ra. Si preferiu comprar el gel d’àloe 
vera al vostre herbolari, la crema us 
podrà durar uns tres mesos fora de 
la nevera.

Si vols veure més receptes de 
cosmètica casolana, visiteu: 

cosmeticadetrincheras.com

de grups del Vallès, per un 18% 
que ho han estat de grups de Bar-
celona. Una dada que demostra, 
novament, la força del teatre a 
les nostres comarques. I més si 
tenim en compte que més de la 
meitat dels grups finalment selec-
cionats són vallesans. Pel que fa a 
la nostra ciutat, són 5 els grups 
terrassencs que s’hi han presentat 
i un d’ells ha estat escollit: el Grup 
de Teatre d’Amics de les Arts. 

Quines obres es podran veure?
Les 6 obres seleccionades es 

podran veure els diumenges, 
un de cada mes, a les 18.30h de 
la tarda al Teatre La Patronal. 
La programació inclou des de 
comèdies (com ara l’obra Ma-
maaa!, que representarà el grup 
de Banyoles Teiatròlics), fins a 
textos clàssics (com La casa de 
Bernarda Alba, de Federico Gar-
cía Lorca, de la mà del grup Te-
atroia’t de Montcada i Reixac), 
drames rurals (com Les arrels, 
d’Arnold Wesker, que portarà el 
Grup de teatre d’Amics de les Arts, 
de Terrassa) o, fins i tot, un es-
pectacle de relats eròtics, per a 
públic adult: Sense llençols, de la 
companyia Entrellaçats de Reus. 
Espectacles, doncs, d’estils diver-
sos i per a tots els gustos.

Els preus de les localitats seran 
populars: 8 euros l’entrada anti-
cipada (al portal d’internet en-
tràpolis) o bé 10 euros a taquilla 

el mateix dia de la representa-
ció. Es contempla la possibili-
tat d’un abonament per a les 6 
obres, a 30 euros.

Mesures sanitàries
Es prendran les següents 

mesures sanitàries: reducció 
de l’aforament al 50%, amb 
una butaca de separació entre 
espectadors, siguin o no de la 
mateixa família; obligació de 
dur la màscara durant tota la 
sessió; entrada i sortida esgla-
onades; disposició de gel hi-
droalcohòlic, i qualsevol altra 
recomanació sanitària.  

Desitgem molts encerts i, 
com se sol dir, molta merda a 
la nova Mostra de Sant Quir-
ze, en aquesta tan necessària 
represa teatral. Així mateix, 
animem els lectors a gaudir 
de les representacions que, de 
ben segur, seran d’una gran 
qualitat.

Si voleu saber-ne més 
d’aquesta nova mostra tea-
tral, podeu entrar a la plana 
d’internet de l’Espai d’arts 
escèniques de Sant Quirze 
del Vallès o, si ho preferiu, 
podeu assistir a la presentació 
que es durà a terme el proper 
19 de setembre, a les 19 h, al 
mateix teatre La Patronal. És 
un acte gratuït, però cal reser-
va prèvia, mitjançant el portal 
entràpolis.

 ▪ Felipe López, un dels organitzadors 
de la Mostra, d’Onze al Teatre
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 → VINYETES

1793. El llop i el vigilant

 → LLIBRES

Jordi Sellarès

P arlar de literatura sueca (o escandinava), thriller 
i èxit comercial acostumen a ser sinònims. En la 
darrera dècada i mitja, des de la mítica trilogia Mi-

llenium del desafortunat Stieg Larsson (1954-2004) els 
autors i autores del nord d’Europa han revitalitzat el gè-
nere noir, policíac o thriller (o com preferiu etiquetar-lo) 
i l’han portat a ocupar places en les llistes de llibres més 
traduïts i venuts arreu del món. Aquest èxit s’ha replicat a 
casa nostra, i de tant en tant algun d’aquests autors/es fa 
entrar el gènere noir a les llistes dels més venuts a Catalu-
nya. Del més venuts o dels qui tothom en parla.
Aquest és el cas de 1793. El llop i el vigilant, amb l’afegitó 
que es tracta d’una novel·la debut de l’autor Niklas Natt 
och Dag (1979). Natt och Dag, literalment «Nit i dia» en 
suec, és fill d’una de les nissagues aristocràtiques més 
antigues de Suècia, i segons se’ns informa a la solapa del 
llibre, li agrada passar el seu temps lliure llegint, escrivint 
i tocant instruments diversos. Vaja, que no se li coneixen 
altres ocupacions. Sota aquesta faceta aparent de bon 
vivant, si som capaces de superar aquest prejudici, s’hi 
amaga un tros d’escriptor, pel que he pogut comprovar. 
Però anem a pams.
No soc un gran entès, ni tan sols un gran fan, de la novel·la 
criminal, policíaca o com vulgueu anomenar-la, tot i que 
de tant en tant en llegeixo i en gaudeixo alguna com a pur 
entreteniment, encara que no n’hagi parlat per aquí. Ales-
hores, què em va cridar l’atenció d’aquesta 1793. El llop i 
el vigilant?
Imagino que la barreja de thriller i novel·la històrica am-
bientada en un context peculiar i poc conegut, la Suècia 
i l’Estocolm de finals del segle XVIII, una època en que la 
mort recent del rei Gustav III i les notícies que arriben de 
la França revolucionària, immersa de ple en la fase del Ter-
ror, fan que la regència de Gustaf Adolf Reuterholm i les 
classes altes visquin amb por constant i vulguin controlar 
amb mà de ferro a les classes populars. A part d’aquest 
context atractiu també em va cridar l’atenció, ho reconec, 
el hype de la novel·la, les bones paraules de la premsa, i 
també una part de la història que planteja.
En Mickel Cardell, un guàrdia alcohòlic i violent, a qui li 
falta el braç que va perdre a la guerra russo-sueca (1788-
1790), es troba un cadàver en un llac de la ciutat. El que li 
crida més l’atenció, però, és l’estat en que es troba el cos: 
mutilat de braços i cames, amb els ulls, la llengua i les 
dents arrencades. Com reconèixer el cos i com empren-
dre una investigació per a trobar els responsables? En 
una època on la mort campa pels carrers i on la corrup-
ció arriba i penetra tots els estrats de la societat sueca, 
el cas del cos mutilat s’assigna a Cecil Winge, un jove in-
vestigador de fermes idees i conviccions racionalistes i 
moralistes però que està tocat de mort per la tuberculosi. 
Sense voler-ho, i gairebé a contracor, els dos personatges 
s’enfronten a una cursa contra-rellotge per intentar es-
brinar alguna cosa sobre el cas abans que alguna cosa (la 
malaltia o la pròpia corrupció del sistema) els ho impedei-
xi. No ens pensem, amb aquestes línies, que ens trobem 
davant d’aquells thrillers on tota l’acció es resol en qües-

tió de dies. No pas. La història que tenim entre mans es cou a foc 
lent, lentíssim.
A més a més, 1793. El llop i el vigilant no és una novel·la lineal ni 
d’estructura simple. Està dividida en quatre parts, cadascuna 
de les quals segueix a un personatge crucial en el desenvolupa-
ment de la història, encara que en un principi no ens ho sembli. 
La primera i darrera part, «El fantasma de la Indebetou» i «El mi-
llor de tots els llops», ambientades a la tardor i l’hivern de 1793, 
respectivament, es centren en les investigacions d’en Cardell i 
en Winge. 
La tercera part, «L’arna i la flama», ambientada a la primavera del 
1793, ens parla de l’Anna Stina, una jove que queda orfe ben aviat i 
que acabarà tancada en un penitenciari femení acusada de pros-
titució. Malgrat haver viscut una vida miserable, la seva arribada 
al penitenciari (on obliguen a les dones a filar i teixir fins al dia de 
la seva posada en llibertat, si és que aquest acaba arribant) li fa 
adonar-se que encara no té ni idea fins on pot arribar la crueltat 
humana; mentre que la quarta part «La sang i el vi» és la confes-
sió epistolar d’en Kristofer Blix, un aprenent de cirurgià d’origen 
humil, a la seva germana. En Kristofer li explica com malviuen a 
la ciutat l’estiu del 1793, malgastant els pocs diners que tenen en 
vi i jocs d’atzar tot fent veure que són gent de classe aristocrà-
tica, en un joc d’impostures que ens podria recordar a Les aven-
tures de Barry Lyndon (novel·la de William Thackeray, portada a 
la pantalla de forma sublim per Stanley Kubrick el 1975). La vida 
disbauxada i despreocupada d’en Kristofer Blix donarà un tomb 
quan es trobi a la mercè d’un personatge sinistre i aquest l’acabi 
portant a la follia.
En totes aquestes històries que s’aniran trenant cap al final hi 
trobem uns personatges tèrbols, tràgics i també molt ben cons-
truïts, amb uns drames personals dolorosos, feridors.   
1793. El llop i el vigilant és un retrat viu i dolorós dels baixos fons 
de l’Estocolm de finals del segle XVIII. És una història que es va 
cuinant a foc molt lent, entremig de la brutícia, de la mort, de la 
malaltia, de la corrupció. Natt och Dag ens parla de tots els es-
trats d’una societat calada fins als ossos d’injustícia i corruptela, 
ens ofereix diferents nivells de lectura (noir, històrica, social...) i 
teixeix una història rodona i amb un final memorable.
Si bé és cert que aquest era un llibre que venia amb molt d’hype, 
s’ha de reconèixer que en aquest cas és merescut. 1793. El llop i 
el vigilant és un tros de llibre. Al Cèsar el que és del Cèsar.
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1793. El llop i el vigilant 
 
Niklas Natt och Dag 

Traducció de Jordi Boixadós
 
Edicions Proa, Barcelona, 2020 
419 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 Cezner i Svoboda 
(Txecoslovàquia 1952) és aquesta posi-
ció en la qual el blanc va aprofitar el torn 
de joc per aconseguir un atac guanya-
dor, gràcies a les línies obertes de les 
peces blanques contra el rei negre. Com 
ho va aconseguir?

Nivell: mig

Solució: 1.Txh6!,gxh6 2.Dg6+,Rh8 3.Dx-
h6+,Rg8 4.Re2!,d3+ 5.Rd2 guanyant.

Victor Rivas

HORITZONTALS: 1. Abans l’es-
trenàvem a principi de curs, ara 
n’obrim una a la pantalleta cada 
dos per tres (fos mots) / 2. Propi-
na pel rector. Que, per cert, aquí 
dinava quan estudiava / 3. La més 
flamenca. No és que es mengi les 
burilles, és que se n’alimenta. La 
flamenca i l’esquerdadenca / 4. 
Clissat de mans. Residu del gra un 
cop tret l’oli, amb regust de tor-
tell / 5. La noble preposició. Una 
camèlia de broma?: no, una altra 
flor / 6. Soroll que reclama salut. 
Si li dónes la mà li notaràs els ar-
tells / 7. Solar que queda, com si 
diguéssim, per dins del precinte. 
Al cor de tot inadaptat / 8. Amics 
d’Omplir la Nevera. És propi d’en 
Mandela i el capità d’en Monca-
da. L’ou de Colom / 9. L’estri més 
polícrom de la neteja domèstica. 
Un raig per celebrar el rock / 10. 
Sortegi. Oficina a l’estranger que 
no arriba a delegació / 11. L’altre 
ou. El poblat gal se li resisteix ara 
i sempre. Limiten el magreig / 12. 
Desitjàveu, anhelàveu. Sadolli / 13. 
Exclamació per informació. Mas-
sa mecànica per fer punteria, és 
per fer punta.

VERTICALS: 1. Riu de lava, que 
algun bàrbar en va fer bugada. 
Dóna el vistiplau a l’examen / 2. 
Aborigen sense origen. Els que 
en busquen nas endins ho fan in-
fructuosament. Exclamació per 
admiració / 3. Personificació d’ai-
xò que dèiem del poblat gal. És al 
xenòfob com el dolç al salat / 4. 
És un assumpte de plom. Pres en 
comú, no hi ha múltiple més ínfim 
/ 5. Final de trajecte. La Carme s’hi 
tornava a mesura que escoltava 
els Burana. Que alterada, l’Eva! / 6. 
Guàrdia personal d’en Posidó con-
vertit en simple amfibi. Agafen 
com la neu, des de sota / 7. L’Eva 
igual d’alterada i enfilant-se per 
les parets. Els torners vinga fer-
ne i els artistes vinga trencar-ne. 
Una d’un / 8. Que fot esses?: bah, 
menudències. S’atreveixi amb el 
gos i amb qui sigui / 9. Alcohols 
més assenyats que la nerolina. 
Resaran com sempre / 10. Un sant 
en moto. Dur el cotxe fins al cap-
damunt. Ni mitja cerilla / 11. Girada 
sense pell. No deixa anar més en-
llà / 12. Arç petitó?: no, fusta de la 
sella. Defensa, generalment mal 
vista, del delicte.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS
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 → PERFILS: DAVID MILLÁN

Agitador cultural de Terrassa, amant i seguidor de la història local, David 
Millán (1976), està molt vinculat a diversos moviments i col·lectius de 
l’àmbit cultural alternatiu egarenc. Malgrat la seva joventut, ha conreat 
diferents vessants artístiques: fotografia, escultura, pintura, escriptura, 
etc. Després d’autopublicar diversos poemaris durant el passat 
confinament, acaba d’enllestir una trilogia sobre narrativa medieval 
que veu la llum aquest setembre. Per si no fos prou, en paral·lel, s’ha 
endinsat en el rodatge d’una pel·lícula que estrenarà l’any vinent.

“L’artista ha 
d’entrenar una 
mirada pròpia” 

• D’on et ve aquesta passió per la litera-
tura, i per la creació artística en general?
Des de petit he tingut una ment molt in-

quieta. Sempre m’han interessat molts te-
mes, com per exemple la història de l’edat 
mitjana. He viatjat a 18 països, he passat 
molt temps a Holanda. Per posar un exem-
ple, com que he fet moltes fotos de concerts, 
llavors volia aprendre música, i vaig aprendre 
a tocar el baix elèctric. He de dir que en con-
trapartida a les meves inquietuds artístiques, 
que jo em dedico al desenvolupament far-
macèutic, que és una professió molt tècnica.

Pel que fa a la meva producció literària, els 
llibres me’ls estic autoeditant jo, li poso el 
dipòsit legal, l’ISBN, etc. Això no treu que 
més endavant busqui una editorial. Ara ma-
teix tinc quatre llibres de poemes, que vaig 
fer durant el passat confinament, juntament 
amb un cinquè, Lluna Vella, com a continua-
ció del que serà una antologia poètica.

Com que sempre he estat interessat en 
l’edat mitjana, vaig pensar, per què no fer 
un llibre de temàtica medieval? Per això he 
acabat d’editar un llibre de narrativa medi-
eval, es diu El Camino de Winfried, Caba-
llero Templario. Com que és una mica llarg 
de seguir, l’he dividit en tres parts, com una 
trilogia. Tracta d’un noi nascut a Alemanya, 
que s’instal·la a una ciutat holandesa i des-
cobreix una espasa. Llavors decideix fer-se 
cavaller templer. En el seu periple ve a Bar-
celona, passa per Terrassa, a la plaça Vella hi 
havia un taller de peregrins, va a La Mola, a 
Montserrat, i fa el camí de Sant Jaume. El 
llibre està il·lustrat pel Xavier Piñas, que va 
il·lustrar Victus, és un il·lustrador reconegut 

i amic meu. Es presentarà el 28 d’octubre als 
Amics de les Arts

A més, tinc a punt de publicar una obra en 
neerlandès anomenada Het geluid van de gol-
ven (El so de les onades). No serà per vendre’l, 
sinó que n’enviaré còpies a les universitats 
d’Holanda. Per això, estic en contacte amb 
l’Institut Cervantes d’Utrecht i la Bibliote-
ca d’Amsterdam. Hi ha gent d’allà que vol 
aprendre espanyol i català. Són llibres de 
poemes, d’estil semblant als haikus, que es 
diuen elfjes, poemes d’onze paraules. També 
tinc un llibre amb 25 contes en català. 

“S’ha de trobar la 
forma de plasmar 
artísticament allò que 
portem dins, que pot 
ser amb l’escultura, 
amb la música... Jo 
crec que tots tenim 
dintre aquestes 
emocions i s’han de 
canalitzar.” 

• No tothom té aquesta capacitat de pro-
duir i de crear constantment.
Penso que tot és posar-s’hi, i s’ha de trobar 

la forma de plasmar artísticament allò que 
portem dins, que pot ser amb l’escultura, 
amb la música... Jo crec que tots tenim din-
tre aquestes emocions i s’han de canalitzar. 
La ment és estructurada i tècnica però tam-
bé creativa, els éssers humans tenim moltes 
capacitats, però no ens atrevim a indagar i a 
provar. Jo no puc anar a una llibreria només 
a llegir les històries d’uns altres, si miro un 
quadre puc ser espectador però també pin-
tor, puc entendre la música... Tot és posar-se 
i tot són reptes. 

• Ets polifacètic a l’hora de crear i expres-
sar...
Faig escultures de format petit, que per mi 

és una altra forma d’expressar-te: amb els 
volums i els materials. Jo tinc aquesta ne-
cessitat d’expressar, fer moltes coses et dóna 

el ventall d’opcions. Per exemple en David 
Bowie pintava, també ho fa el Manolo Gar-
cía... Hi ha molta gent que és científica però 
també és artista. Jo mateix he escrit articles 
científics, internacionals i nacionals, o sigui 
que combino els dos vessants.

• Has fet diverses exposicions de les teves 
obres.
Jo em considero fotògraf, he exposat fotos 

meves a Roma quatre cops, a Porto, a Lis-
boa, també a Nova York. He exposat escul-
tures a dues Col·lectives dels Amics de les 
Arts. A banda, també busco llocs alternatius 
on exposar, com botigues o cafès. Una vega-
da un altre amic pintor em va dir, l’artista ha 
d’entrenar una mirada pròpia, llavors la po-
dràs portar a altres facetes artístiques. 

• Fins i tot estàs rodant una pel·lícula.
El cinema és un art que engloba moltes 

coses: l’estudi del decorat, de la imatge, del 
diàleg, de la llum... Per a mi el cinema, com 
a setè art, és molt complet. I sí, estic rodant 
un thriller psicològic. Anirà al Festival de Sit-
ges, i a altres festivals. Segurament sortirà a 
la tardor de 2021. De fet molta gent em dei-
xa espais per rodar-hi escenes, hi ha drons, 
escenes a Terrassa, Barcelona, Cadaqués... 
Hi haurà molt blanc i negre. Faré l’estrena al 
Cinema Catalunya i hi convidaré a amistats, 
ja que al film sortiran molt amics de Terras-
sa. Puc dir que tinc col·legues artistes que 
m’estan ajudant a tirar endavant el rodatge. 

• Veurem fins a on arribarà.
Això no se sap mai. Però tinc clar que allò 

que faig, ho faig per què m’agrada, no em 
plantejo cap objectiu final o viure d’això. Jo 
ja tinc la meva feina, i si les coses les fas quan 
et vénen de gust i gaudint del que estàs fent, 
si arribes a alguna cosa bé, i si no també, el 
que importa és el procés de fer-ho, la gent 
que coneixes i que t’ajuda a fer les coses. Per 
descomptat també agrada que la gent vingui 
a veure els teus quadres, o a escoltar-te en un 
concert, però el més maco per a mi és el camí 
de fer les coses. És un altre plantejament per 
a qui no viu d’això, com és el meu cas.

• D’on treus el temps per fet tot això?
Quan no tens una obligació, i és una cosa 

que t’omple, no és un esforç. Potser avui no 
tinc ganes d’escriure un poema, doncs vaig a 
fer fotos. Per exemple quedo algun dia amb 
els urban sketchers – col·lectiu local que fan 
trobades per dibuixar escenes i paisatges de 

la ciutat -. I sobretot del que aprenc sobre 
la meva ciutat. En concret, el meu poemari 
Quart Creixent són poemes sobre Terras-
sa, amb temes d’abans de la Guerra Civil, 
durant i després. La història ja et dic que 
m’apassiona. De la 2ª Guerra Mundial tinc 
unes 3.000 peces de col·lecció; de la 1ª unes 
500. Tinc documentació que no he vist ni 
als museus. La història sempre m’ha agradat 
molt. Quan era jove em vaig dedicar sobre-
tot a viatjar i a col·leccionar.

“És necessari que 
qui té documentació 
històrica de la ciutat la 
vulgui compartir. Que 
es perdin les coses és 
una llàstima.” 

• Manifestes tenir molta passió per la 
teva ciutat.
Jo m’estimo molt la meva ciutat. Saps que 

Lorca va estrenar Yerma a Terrassa el 1935, 
al teatre Alegria, al carrer La Rasa, acom-
panyat de l’actriu Margarida Xirgu. Abans 
havia vingut a Terrassa a visitar les esglésies 
de Sant Pere, i a l’entitat Amics de les Arts el 
van portar dos cops, va veure una exposició, 
d’en Josep Rigol crec. També Albert Einstein 
va visitar les esglésies! Jo sóc un apassionat 
de la història dels llocs on hi he estat, i de 
la meva ciutat. S’han de revisar els llibres 
del Baltasar Ragon i del Cardús per conèi-
xer la història de Terrassa. També sóc soci 
de l’Arxiu Tobella. Hi ha gent que ha estat 
visionària, hi ha altra gent que no, com qui 
es va carregar l’escola modernista Torrella. 
Per això és molt bo que qui té documenta-
ció històrica de la ciutat la vulgui compartir. 
Que es perdin les coses és una llàstima. Per 
això m’agrada molt la tasca que fa el Rafael 
Aroztegui, has de tindre la il·lusió de reme-
nar sobre les històries que han passat a la 
ciutat. Gaudeixo del fet de parlar amb gent 
que les coneix bé i me les explica. Així des-
cobreixes una Terrassa diferent de la que et 
volen vendre.

Miquel Gordillo

 ▪ El Camino de Winfried, la trilogia de  
narrativa medieval que publica aquest mes  
en David Millán.


