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>El
> cicle de debats va començar amb Pere Rusiñol, d’Alternativas Económicas

Contra els ‘bancs de la mort’, per unes finances
ètiques i cooperatives
Pep Valenzuela

‘E

l futur que volem’, més
encara en temps de pandèmia! El passat 22 d’octubre, engegà el cicle de xerrades
i debat sobre «El futur que volem/2», a l’Arxiu Històric de Terrassa, amb el tema «Els bancs de la
mort enfront de les finances ètiques
i cooperatives», amb una conferència de Pere Rusiñol, director de la
revista Alternativas Económicas i
motor també de la revista satírica
Mongolia.
Transmès en directe per internet
pel canal de youtube d’Omnium
Terrassa, a través d’streaming, i amb
la presència d’unes 15 persones,
amb totes les garanties de seguretat,
se celebrà aquesta primera trobada
del cicle, presentada per Màrius
Massallé, president de la Fundació
Torre del Palau. En Massallé, en
nom de les entitats organitzadores:
Ajut a estudiants del Tercer Món,
Vida i Pau i Malarrassa, i les entitats que han col·laborat i donat suport, més de 14, explicà que el cicle
de debats forma part de la «reflexió
i l’acció constant per un futur nou»,
i recordà que amb aquest títol es vol
donar continuïtat a un pensar con-

junt iniciat fa ja alguns anys, amb
cicle homònim, també impulsat
per en Josep Maria Font, que no
va poder assistir a aquest primer
debat.
La regidora de Solidaritat i Cooperació Teresa Ciurana, en nom
de l’Ajuntament de Terrassa, que
ha donat suport a l’organització del
cicle saludà també els presents, destacant la «importància dels temes
que es plantegen, i dels quals es
parla poc als mitjans». Entrant en
matèria, va ser en Joan Carles Peris, cap de la secció Internacional de
TV3, qui s’encarregà de la presentació del ponent i de la conducció
del debat.
«La banca de la mort», començà
en Rusiñol, «sona fort, certament.
Fins i tot podria semblar exagerat,
si no mentida. La veritat, però, és
que en els darrers anys la banca ha
fet estafes i finançat negocis que
han produït patiment terrible i,
en alguns casos, també la mort»,
emfasitzà tot citant casos evidents,
com són el finançament de la producció i del comerç d’armes, i altres
menys clars però no menys greus
com són les inversions en negocis
i empreses que destrueixen el medi
ambient i contaminen molt.

El capitalisme, defensà, hauria
canviat de naturalesa en la darrera
dècada, esdevenint el que va denominar «capitalisme de casino».
Un canvi que hauria arrencat amb
el trencament del pacte social de
l’estat del benestar posat en marxa
després de la II Guerra Mundial
que arribà fins als anys 80 i que fou
quasi liquidat amb la fi de la Unió
Soviètica i el llavors dit «camp socialista».
Els bancs i el sistema en general,
però, argumentà encara, «poden
tornar a funcionar com en aquells
anys que han estat denominats els
30 gloriosos». De fet, cità, «sectors
importants i significatius del capitalisme internacional plantegen
que les coses no poden continuar
així i, més encara, que de seguir així
estaria en perill fins i tot el mateix
capitalisme». Entre aquests, l’influent mitjà de referència Financial
Times i sectors empresarials dels
EUA, entre els quals JP Morgan.
Segons Rusiñol, que va estar
redactor en cap d’El País, adjunt a
la direcció de Público, i col·labora
amb mitjans com La Sexta, Catalunya Migdia i Catalunya Ràdio,
aquesta consciència del problema
que expressen alguns sectors del

Religió, populisme i extrema dreta
P.V.

L

a política i la religió han estat
sempre relacionades o, fins
i tot, han estat perfils d’un
mateix fenomen. El populisme, l’extrema dreta i la religió es presenten
sovint, almenys en alguns països
i actualment, per tocar de peus...,
com a ingredients fonamentals de
fenòmens polítics i socials de gran
rellevància, vegis ara, com a casos
paradigmàtics, els dels Estats Units
i el Brasil.
Però, apuntà la Maria del Mar
Griera el dijous 29 d’octubre durant
la seva conferència a l’Arxiu Històric
de Terrassa, «parlem d’un fenomen
contemporani complex i difícil d’entendre, pel qual les categories clàssiques de la sociologia i la política no
funcionen. Calen noves categories
i mirades», afirmà. Perquè, darrere
de tot plegat, hi ha una «confluència
de creences, interessos econòmics
i/o polítics, que poden anar des de
la dreta, com al Brasil de Bolsonaro,
fins al Mèxic d’Obrador». D’altra
banda, és un «fenomen global» però
amb una «capacitat d’adaptació
local» molt gran també. I, per fi, és
també un fenomen «molt volàtil,
que canvia ràpidament».
Presentada per en Joan Carles Peris, cap de servei Internacional de
TV3, qui va cridar l’atenció sobre
el cas dels Estats Units, on votants
tradicionals del Partit Demòcrata
s’havien decidit per Trump en les
darreres eleccions, la doctora en Sociologia Griera assenyalà, com un
aspecte molt important per apropar-se a la qüestió, la necessitat de
tenir en compte l’errada de totes les
teories que anunciaven la fi de la religió a conseqüència del progrés tècnic i intel·lectual, entre altres raons.
És evident que continua sent una
força clau en molts aspectes. Però
és una religió o religiositat diferent,

▪▪ Pere Rusiñol i Joan Carles Peris, durant la xerrada ‘Els bancs de la mort’,
a l’Arxiu Històric Comarcal.

capitalisme és un dels elements que
permet pensar que encara és possible que l’economia funcioni d’altra
manera.
Junt amb això, digué encara, hi ha
el creixement i desenvolupament
d’alternatives des de la societat, com
són els projectes i empreses cooperatives de la dita Economia Social i
Solidària, que inclou bancs cooperatius i ètics, entre els quals Fiare,

Caixa d’Enginyers o Triodos Bank.
Amb aquests dos elements permeten pensar i albirar alternatives.
«Jo no soc gens optimista, però
aquestes circumstàncies hi són i cal
tenir-les en compte a l’hora de pensar el futur i l’acció que podem fer
personalment i col·lectivament».
Per a més informació, podeu llegir
l’entrevista: ‘Els bancs de la mort’. a
malarrassa.cat
Organitzen:
Ajut a
estudiants del
Tercer Món
Vida i Pau
Malarrassa

▪▪ Maria del Mar Griera, doctora en Sociologia, durant la segona xerrada del cicle.

menys institucionalitzada, més
d’opció personal. Mentre que fins fa
relativament poc el creure era un fet
que es donava quasi per descomptat, avui s’escull, és fruit de reflexió
en un món amb més possibilitats a
mà i que, per això mateix, en aquest
context dins del qual s’ha de justificar i defensar, pot produir i produeix
l’efecte d’un nou fonamentalisme i
neotradicionalisme.
Importa tenir en compte, afegí la
sociòloga, la diferència entre països
i zones geogràfiques, com és molt
clar en els casos dels EUA, l’Amèrica
Llatina i l’Europa. Amb «un mercat
religiós tradicionalment molt actiu
i dinàmic», afirmà Griera, les esglésies evangèliques, tradicionalment
allunyades de la política, entren amb
força en aquest terreny a partir dels
anys 70, amb «un important lobby que donarà suport al republicà
Reagan», tot considerant que era
garantia dels «valors», una aposta
moral que gira entorn de la «política
del cos», radicalment antifeminista.
Una aposta que, junt amb la defensa
d’una economia «liberal», permetria
fins i tot entendre l’actual suport a
un candidat amb un perfil tan poc
religiós com Trump.
A l’Amèrica Llatina la diversitat
de casos és gran, però és l’evangelis-

me pentecostal a Brasil la tendència
que més ha crescut i guanyat espai
social, polític i econòmic. La influència de les esglésies dels EUA és
notable en la seva agenda, però com
s’ha assenyalat abans, ha fet agenda
pròpia, de fet ha crescut molt en les
perifèries urbanes, i en els anys 90 i
2000 compten ja amb un pes polític
i institucional molt important.
El model més clàssic de relació
entre religió i política, amb totes les
novetats de les darreres dècades,
continua essent el preponderant a
Europa. El vot a l’extrema dreta fa
palanca especialment contra la immigració, tot exaltant la identitat
cultural. En general, afirmà Griera,
«creix un discurs d’ultradreta que
mira més al passat que al futur».
A grans trets, sí que es pot constatar que «els moviments populistes
utilitzen la religió com arma per
construir el discurs, la identitat i les
fronteres, posant qüestions morals
al centre de la lluita política, deixant
l’economia fora». Però, de totes maneres, sentencià, «per entendre el
món contemporani cal canviar la
mirada i deixar la superioritat cultural, l’etnocentrisme i l’eurocentrisme
que encara impregnen la majoria de
les anàlisis i visions del món dominants».

«La revolta global de les dones», 5 de novembre, 19h.
Tracta sobre el no reconeixement i valoració de les dones en aquest
món encara tan masclista, com palesen de forma terrible les violències masclistes (bretxa salarial, discriminació professional, laboral i social) i fins i tot l’assassinat, un món de discriminació posat en qüestió
per la gegantina mobilització feminista en curs.
Intervenen: Maria Campuzano, activista social, portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), membre d’Enginyeria
sense Fronteres.
Miren Etxezarreta, doctora en Economia per la London School
of Economics, cofundadora del Seminari d’Economia Crítica Taifa,
activista social.
Neus Forcano, Màster d’Història de les Dones del Centre DUODA (UB) i amb estudis en Ciències Religioses (ISCREB), és membre de l’Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica.
«Natura i humanitat a l’Amazònia», 12 de novembre, 19h.
Intervé Víctor Codina, jesuïta i doctor en Teologia, 36 anys resident a Bolívia treballant als sectors populars d’Oruro, Santa Cruz, i a
la Universitat Catòlica de Cochabamba. Els anys 80 va viure al barri
de la Grípia a Terrassa.
«Esclaus del segle XXI» precarietat i canvis del treball, 19 novembre,
19h.
Intervenen: Núria Soto, portaveu de Riders X Derechos (Intersindical Alternativa de Catalunya), és membre de la cooperativa
Mensakas, de repartiment de paqueteria.
Carmen Castro, treballadora d’hotel, membre del sindicat de les
Kellys.
Elena Idoate, investigadora del Col·lectiu Taifa d’Economia Crítica.
-«Capitalisme i democràcia, són compatibles?», 26 de novembre,
19h.
Intervé: Joan Majó, enginyer, president de Telesincro S.A., empresa pionera en l’àrea dels ordinadors a Espanya. Va ser alcalde de
Mataró, Ministre d’Indústria i Energia al govern espanyol.
Totes les conferències seran retransmeses en directe per
streaming i penjades al canal Youtube d’omniumterrassa.
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>SOS
>
per la sanitat pública

Els professionals de
la salut reclamen
recursos i millores
laborals immediates
Miquel Gordillo

L

a paciència s’esgota per al
personal professional de la
salut. Sous retallats, precarietat laboral, càrregues de treball
desproporcionades, esgotament…
El resultat, una atenció a la població cada cop més deficient, amb
llistes d’espera fora de mida tant
per proves diagnòstiques com per
operacions. Després de molts anys
de deteriorament, la pandèmia del
coronavirus ha deixat al descobert
el drama que viu el sector sanitari,
amb una manca de recursos per
atendre tant els malalts afectats per
la covid-19 com d’altres patologies.
Per això, tots els treballadors dels
centres sanitaris de la ciutat han
considerat necessari unir veus i
accions per evidenciar la situació
preocupant en què es troba l’atenció sanitària, en tots els nivells. Un
dels focus és l’atenció primària, que
es troba per terra i limitada a una
atenció telefònica que s’està mostrant del tot insuficient.
En una roda de premsa unitària
duta a terme el passat 27 d’octubre
a la plaça Lluís Companys, els comitès d’empresa de l’Hospital Mútua Terrassa, del Consorci Sanitari
de Terrassa, i de l’Hospital Sant
Llàtzer, acompanyats de la Marea
Blanca Plataforma en Defensa de
la Sanitat Pública, van descriure
una per una les diferents reivindicacions que fan. No són pas noves,
però asseguren que revesteixen
urgència per tal d’oferir a la població una atenció de qualitat. El que
es demana són la millores de les

condicions laborals i assistencials,
en definitiva, un increment dels
recursos destinats a la sanitat pública, cada cop més malmesa.
A la Generalitat, responsable màxim a qui s’adrecen les demandes,
se l’acusa de dur a terme les majors
retallades i de fomentar una privatització del sistema sanitari. En
la presentació de l’acte es posaven
alguns exemples d’aquest intent
privatitzador, com ara que a Catalunya «es destinen 43.000 € a
cada llit d’UCI privat; a Navarra,
que és la segona, són 21.000 €». La
conclusió: «qui pugui, que es pagui
una mútua!».
Les entitats ciutadanes donen
suport al sector i anuncien
més mobilitzacions i accions
contundents per defensar
la sanitat pública si no hi ha
«millores immediates».

Les mancances laborals les va
enumerar Xavier Lleonart, president del Comitè d’Empresa del
CST, tot assegurant que la compensació que els ha fet recentment
la Generalitat «només era per tapar la boca», a més de mostrar desacord en què hagi estat diferent en
funció de la categoria professional.
Les demandes inclouen una contractació estable a temps complet,
per poder garantir una atenció
adequada, «s’estan fent contractes
per dies». Consideren, per suposat,
que cal augmentar els pressupostos
de salut, estimen que en un 50%.
El col·lectiu sanitari demana un
increment salarial per a totes les

▪▪ La roda de premsa realitzada pels sanitaris va congregar desenes de persones a la plaça Lluis
Companys en defensa de la sanitat pública.

treballadores del sector d’un 20%.
«Metges de Lleida se’n van a Aragó, on guanyen 600 € més cada
mes», afirmà Lleonart; A més, el
sector lamenta que fa anys que
no es paguen les DPO, retribucions per objectius. També es lluita
perquè s’abonin tots els endarreriments i que es millorin els plusos
de nocturnitat i festius.
Igualment, es considera bàsic i
necessari incrementar el nombre
de llits hospitalaris. «No volem
pacients als passadissos, reclamem dignitat per assistir-vos en
les millors condicions», assegurà
Victòria Ortega, presidenta del
comitè d’empresa de Mútua Terrassa, a l’hora de reclamar que hi
hagi més llits hospitalaris. «Tampoc no volem que es tanquin
plantes», insistí la representant
sindical.
L’atenció primària es considera
«la més oblidada». Des del sector sanitari es té molt clar: «una
bona atenció primària ens ajuda
a prevenir, i ens evita haver de curar». Vivim molt de prop aquests
dies les dificultats en ser atesos

als centres d’atenció primària. Per
això, els sanitaris s’oposen a una
«atenció telefònica indiscriminada, que és el que hom es troba
quan s’adreça a qualsevol CAP.
Més enllà, «s’està perdent mirar
de cara al pacient», i denuncià
amb seguretat: «estan havent-hi
morts que es podien haver evitat
si haguessin estat atesos presencialment».
Les llistes d’espera per a metges
de família, especialistes, proves
diagnòstiques i intervencions
quirúrgiques exigeixen solucions
immediates. Una altra demanda
indispensable: que es garanteixin
equips de protecció adequats per
al personal sanitari. «Jo vaig haver
de reciclar la mascareta quirúrgica durant 21 dies, fins al 6 de juny
no vam poder tenir un recanvi diari», il·lustrà Ortega.
Carla Tobar, del Comitè d’empresa del Sant Llàtzer, afegí més
demandes de millores socials,
com la possibilitat de jubilació als
60 anys per a totes les treballadores del sector – o que es procuri
una segona activitat per aquestes

MG

treballadores -, la conciliació laboral i la familiar, i que els CUAP
no depenguin dels centres d’urgències hospitalàries, de forma
que siguin centres d’atenció d’urgències totalment autònoms.
Els comitès d’empresa, i les entitats que donen suport a les demandes del sector sanitari, entre
les quals el Consell d’Entitats de
Terrassa i la Federació d’Associacions Veïnals (FAVT), van exigir
que «l’alcalde Jordi Ballart faci
seves les nostres reivindicacions»,
i l’insten a què els demani una reunió amb la Consellera de Salut,
Alba Vergés, i amb el Director
del CatSalut, Adrià Comella, per
fer-los arribar «les nostres necessitats i reivindicacions, que són
exactament les de les professionals
sanitàries i la ciutadania». Per part
de Marea Blanca PDSPT, la seva
portaveu Esther Fernández coincidia en anunciar més mobilitzacions al carrer i més contundència
en les accions. Sembla que ja no hi
ha marge per treure la sanitat pública del perill de mort en què es
troba i a què ens aboca a tothom.

L’INS Montserrat Roig i l’AV de Sant Pere organitzen
un recapte solidari per a famílies vulnerables
L’acció duta a terme durant tres dies ha servit també per conscienciar l’alumnat de les dificultats que estan patint moltes famílies del barri.

▪▪ Membres del Punt Lila de l’AV Sant Pere, revisant l’inici del
recapte solidari realitzat a l’Ins Montserrat Roig.

MARC CASTELLET

L’Ins Montserrat Roig i l’Associació Veïnal de Sant Pere han
col·laborat en una acció d’ajut a famílies en situació vulnerable arran
de la crisi de la covid-19. Ha estat
un recapte solidari d’aliments que
s’ha fet en el mateix centre educatiu
durant tres dies, del dimecres 4 al
divendres 6 de novembre.
Durant el recapte, tal co es pretenia, s’han recollit diversos productes bàsics en els contenidors ubicats
al vestíbul del centre, com ara oli,
conserves, tomàquet fregit, llegums
i llet. També hi havia una guardiola amb diners per poder comprar
productes frescos, principalment
verdures, carn i peix. S’ha implicat tot l’institut, que inclou l’ESO,
batxillerat i cicles formatius. «Hem
estat informant les famílies, l’alumnat, a més de fer accions de sensibilització amb pancartes, difusió a les
xarxes i la web del centre», explica
el Toni Miró, professor i impulsor
de la iniciativa.

La directora del centre, Marina Roncal, considera «necessari
treballar amb entitats del barri
per ajudar-nos mútuament», tot
afegint que «habitualment l’AV
ens ofereix el que tenen, nosaltres
oferim el que tenim, en aquest cas
una comunitat gran d’alumnat, a
banda que els eduquem en la solidaritat i en la distribució justa
de la riquesa». Afirma la Marina
que volien estendre la iniciativa al
barri, «per què tothom que passi
per aquí pugui participar; ens falta connexió a l’entorn, volem estar
més vinculats al barri». Precisament, aquest recapte s’emmarca en
un projecte més ampli a realitzar
aquest any, que incorpora altres accions, com ara «impulsar l’economia social i solidària, participar en
la Terrassa Cooperativa, celebrar el
Dia Internacional de la justícia social», entre altres.
Des de l’inici del confinament
de març, el Punt Lila de l’AV Sant

Pere ha estat recollint aliments per
a 13 famílies, «i va pujant la demanda; són persones que no reben
cap ajut de les administracions»,
explica la Mireia, del Punt Lila.
Durant unes setmanes recollien
aliments i muntaven cistelles amb
productes bàsics al Mercat del Triomf; després, ho han estat fent al
Casal de Sant Pere on tenen la seu,
«amb aportacions personals pròpies i tot l’esforç que està suposant»,
afirma la Mireia. Parlen de famílies
que tenen fins a set membres, a les
quals volen seguir ajudant i «ferlos seguiment, ja que ho necessiten», tot plegat, amb la satisfacció
de veure que alguna persona “ha
aconseguir trobar una feina”. També en algun cas els ajuden amb
l’idioma. I coincideixen amb la
direcció de l’institut en assenyalar
que troben que l’Ajuntament no
arriba a poder oferir-los cap ajut,
«sembla que a Serveis Socials estan desbordats», afirmen.
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“Abandonats i sense criteris, els Serveis Socials
treballen al límit”, denuncia CCOO
Pep Valenzuela.

E

ls ajuntaments, i concretament el de Terrassa, «estan
patint una pressió social i
política amb tot el pes possible, i
aquesta recau, directament, sobre els
treballadors i treballadores que donen la cara, cada dia, des dels Serveis
Socials i comunitaris», i això «sense
que s’hagi produït un increment de
recursos ni s’hagin pres mesures pal·
liatives». Una situació que ara voreja
el «col·lapse» i que té origen, com a
mínim, a partir de la crisi del 2008 i
les polítiques de retallades i les dites
d’austeritat que van seguir.
És una de les denúncies amb què
concloïa un informe de la secció
sindical de CCOO de treballadores
dels serveis socials de l’Ajuntament
de Terrassa, presentat el passat mes
de juliol, incloent-hi propostes de
solució, començant per una taula
de negociació. Han passat 4 mesos,
però «no s’ha fet res del que demanàvem», diu en Joan Tamayo, responsable de la recerca sindical.
«Està tot igual que al juliol, o sigui pitjor», afegeix en conversa amb
Malarrassa. «Ni s’ha fet ni s’ha informat, o sigui que de transparència
zero també». Així les coses, en una
situació «d’abandonament, aïllament, oblit, sense ordres ni criteris,
segons ens informen les treballadores dels Serveis Socials», aclareix en
Tamayo, «si no tenim una resposta
i proposta de seguida, farem un ul-

timàtum al govern local i anirem on
calgui, perquè és totalment inacceptable que les treballadores hagin de
fer de centre de trucades en lloc de
la seva feina».
Els serveis afectats són: Serveis a
la Ciutadania de l’Edifici Glòries
(Serveis Socials, EAIA, SAI, SAD,
Dependència, Polítiques d’Habitatge, Mediació Comunitària), EBAS
(Equips Bàsics d’Atenció Social, 10
equips).
L’informe ja tenia en compte la
perspectiva de temps. Amb la crisi
del 2008 es van multiplicar i agreujar les problemàtiques i les desigualtats socials, tal com mostren totes
les anàlisis econòmiques d’aquells
anys, amb el creixement de l’atur i la
precarització del treball en totes les
seves formes i sectors.
Pel que fa als serveis municipals,
l’informe situa aquí també, com a
«primera conseqüència greu», el
«col·lapse progressiu dels serveis
comunitaris a les persones». Col·
lapse, afegeix, perquè «plou sobre
mullat», perquè el que hi havia a
l’Ajuntament de Terrassa, era «un
model de Serveis Socials amb greus
mancances estructurals: excessiu assistencialisme, massa burocràcia i inexistència de polítiques transversals
que incidissin en la cohesió social».
La Llei d’Estabilitat Pressupostària de l’any 2012, «la llei del PP de
les retallades» i de les directrius de
la «UE neoliberal», amb la «política
d’austeritat pressupostària» acabà de

complicar-ho tot.
Els Serveis Socials terrassencs atenien unes 50.000 persones, quasi
la quarta part del total d’habitants,
abans de l’actual crisi. I la situació no
ha deixat d’agreujar-se. De tal manera que s’està patint «una pressió social i política que recau, directament,
sobre els treballadors i treballadores
que donen la cara, cada dia, des dels
Serveis Socials i comunitaris», sense que s’hagi produït un increment
de recursos ni s’hagin pres mesures
pal·liatives.
«Els governs de l’Ajuntament»,
emfasitza l’informe (i subratlla «els»
perquè els problemes ja són vells),
«han abandonat els professionals de
Serveis Socials i no han sabut ni han
volgut fer l’esforç per formar i dotar
de nous recursos les treballadores
per tal de poder fer front a les noves
realitats». I l’Ajuntament n’és responsable. De fet, «com administració més propera, a partir del principi
de Subsidiarietat de la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH
a la Ciutat, és la més denunciable».
Perquè «s’estan vulnerant, cada dia,
de forma impune, els Drets Humans de la ciutadania de Terrassa
i especialment dels col·lectius més
desfavorits».
Entre les conseqüències sobre les
treballadores del que l’informe defineix com a «col·lapse dels Serveis
Socials», destaquen «l’augment preocupant de les baixes, per ansietat,
estrès i altres simptomatologies deri-

Saben les administracions que
“No tenir casa mata”?

A

hir mateix a Barcelona, en ple “toc de queda”, van dormir
a Barcelona 1.200 persones al carrer, mentre la gent
d’Arrels Fundació els hi repartia un “certificat” que acredita QUE NO TENEN RES, quin cinisme que té el Poder Burocràtic! Demana certificats justificatius, fins i tot a qui no té res!
A Terrassa, els equipaments per a les persones sense sostre
(Andana, Alberg Sant Pere, i Alberg Famílies) han tingut des
del mes de juny fins al setembre un augment important de persones, en alguns casos ha augmentat en un 50%.
Davant l’extrema gravetat i de vulnerabilitat en què es troben, moltes persones, que a més de no tenir llar, estan exposades als efectes d’aquest virus per la forma malsana en què
viuen, un grapat d’entitats de tot l’estat espanyol que treballen
amb els “sensellar”, han impulsat una campanya de denúncia i
d’avís cap a les administracions, sota el lema “NO TENER CASA
MATA”, “NO TENIR CASA MATA”.
En un estat on les últimes xifres diuen que prop de 800.000
llars i més de 2.100.000 persones viuen en la més absoluta precarietat residencial, cal aixecar la veu amb força, com a últim i
desesperat recurs, davant de tanta insensibilitat, per tal que
els poders públics i la ciutadania entenguin d’una vegada què
vol dir NO TENIR CASA, NO TENIR LLAR.
En un context en què “l’habitatge s’ha convertit en la primera
línia de defensa davant el coronavirus”, com assenyala Leilani Farha, Relatora de l’ONU per un habitatge adequat, les mesures dirigides a la població per afrontar el coronavirus, com
augmentar la higiene, quedar-se a casa o el distanciament social estricte, no són realistes ni possibles per a les persones
que viuen al carrer.
Aquestes dificultats són especialment greus en un país com
l’Estat Espanyol, que manca d’un parc d’habitatge social de
lloguer adequat: únicament compta amb prop de 275.000 habitatges d’aquest tipus, la qual cosa suposa tan sols l’1,5% del
parc d’habitatges principals (dades de l’Informe de la Defensoria del Poble “l’habitatge protegit i el lloguer social a Espanya
2019”).
A això se suma el fet que, segons l’estudi realitzat a l’”Estratègia Nacional Integral per a Persones sense Llar 2015-2020″,
l’esperança de vida de les persones sense llar està entre 4252 anys, que són uns 30 anys menys que la població general.

▪▪ Oficina d’atenció social de la zona 1 al carrer Unió.

vades». Abans de la crisi, la situació
ja era preocupant: entre l’1 de gener
i el 31 d’octubre del 2019, es van notificar baixes de prop del 35 % del
total de la plantilla, segons l’informe,
que ho tradueix a hores: un total de
3.632.
En aquest context, CCOO considera urgent la necessitat d’establir
una «Taula de Negociació» entre
la direcció de Recursos Humans de

l’Ajuntament i la representació legal
de les treballadores i treballadors per
«arribar a un Pacte per desenvolupar i posar solució a la situació», començant per «posar en valor les persones, dignificar les treballadores i
treballadores de cures i serveis bàsics
a les persones». Això no és possible
sense estabilitat laboral i condicions
dignes de treball, així com amb un
urgent augment de plantilla.

Col·lectiu d’Advocats i Advocades
pels Drets Humans

JOAN TAMAYO SALA

Només cal veure el nostre trist entorn, de la tercera ciutat de Catalunya (Terrassa), on no paren els desnonaments.
Només d’ençà que es va iniciar la Pandèmia, fins al dia d’ahir,
la PAH ha pogut parar un total de 40 desnonaments (que
només són una part dels que es pateix a la ciutat). I mentrestant, un Ajuntament i un equip de Govern, sense idees
i sense polítiques efectives d’habitatge (això sí, la regidora
d’habitatge es desplaça personalment i de forma desesperada a intentar parar desnonaments, sense paraules...).
Davant l’agreujament de la vulneració el dret humà a l’habitatge en temps de la covid-19, en un temps de crisi extraordinari,
on alguns drets són cada cop més fràgils, caldria exigir de for-
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ma URGENT (amb l’Ajuntament al davant), per exemple:
• Una llei estatal de garantia d’accés a l’habitatge on s’incloguin totes les situacions d’exclusió residència i sensellarisme.
• Caldria incrementar, o iniciar en alguns casos, l’esforç realitzat per l’Administració pública en matèria de rehabilitació i
manteniment del parc d’habitatges, promocionant l’habitatge
de lloguer social de forma preferencial (tot cercant les estratègies que siguin, com l’expropiació de pisos a la banca, o arribant a acords reals i eficaços, amb agents privats).
• Definir i implementar una estratègia específica de lluita
contra l’exclusió residencial / sense llar, basada en un enfocament de dret humà a l’habitatge, amb dotació pressupostària adequada i recolzada en la coparticipació dels diferents
nivells administratius i administracions (500.000 euros als
Pressupostos de 2020 de l’Ajuntament de Terrassa, és ridícul
i insultant).
• Continuar amb la mesura extraordinària de paralització de
desnonaments i desallotjaments sense allotjament alternatiu en habitatge habitual per a llogar. Segons dades del
Consell General de Poder Judicial, el 2019 a Espanya es van
realitzar 54.006 desnonaments; que reflecteixen una realitat
dramàtica: gairebé 150 desnonaments diaris, 6 cada hora.
Cal recordar a les administracions publiques, i l’Ajuntament de
Terrassa, primer, que cal garantir una vida digna per a tothom,
recordant que l’habitatge és la primera barrera de protecció
per preservar la salut, la vida i la dignitat.
Aprofito també, per llençar una crida a la sensibilitat i veracitat dels mitjans de comunicació a l’hora d’informar sobre la
situació real en què viuen les persones sense llar.
No tenir casa impedeix tenir una llar, unes relacions socials
normalitzades, un espai bàsic de protecció, a més de suposar
un seriós impacte en la salut física i mental. Afecta els somnis,
les oportunitats, la confiança i la salut d’aquestes persones,
i, per tant, als seus drets. D’aquí que diguem que NO TENIR
CASA MATA.

www.malarrassa.cat
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a l’assemblea ordinària de la FAVT

La importància del moviment veïnal a Terrassa
El confinament de març i l’estat d’alerta sanitària van
forçar l’ajornament de l’assemblea general ordinària
de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa. La
convocatòria d’octubre, encara en context de vigència de
mesures de seguretat sanitària, també es va ajornar per
problemes burocràtics, i queixes d’algunes associacions,
en el registre de candidatures per a la renovació de la
junta directiva. Superats aquests entrebancs, el procés
de preparació segueix en marxa i la junta actual, fa un
balanç i reflexió sobre la gestió realitzada i, més enllà,
del paper de les associacions veïnals (AV) a la ciutat.

L

a FAVT sempre ha treballat amb els millors activistes
i líders de les associacions
veïnals. Ara es prepara per a una
renovació de Junta. Toca posar-se
a elaborar el projecte dels pròxims
anys, i a preparar un gran equip representatiu de les AV i del projecte
veïnal, des de la suma d’esforços i
d’experiència, junt amb noves energies. A més de continuar millorant
i ampliant els sistemes de comunicació i participació utilitzant les noves eines de comunicació, Facebook
i Twitter arribant a molta gent de
la ciutat, a les juntes de les AV i els
seus socis i a tota la ciutadania.
L’actual situació socioeconòmica generada per la pandèmia ens
obliga a replantejar-nos formes de
treball i de reunió tant per al present com per al futur. No podem
donar l’esquena a la realitat que estem vivint i que ens afecta de forma
global. La Federació no pot ni deu

ser aliena a això. En aquests moments hem de prioritzar el treball
de ciutat i de barris encara més, per
damunt d’altres temes, i fins que
tornem a la normalitat que ens permeti entomar tot de forma natural.
La història del moviment veïnal té
punts de referència clars; la manca
de serveis i les deficients condicions de vida als barris obrers i de les
classes populars va generar als anys
60’s i 70’s la constitució d’organitzacions territorials, les “comissions
de barri”, per a millorar les condicions de vida dels seus habitants.
Organitzaven la construcció del
clavegueram de les aigües residuals,
l’asfaltatge dels carrers (millorant la
salubritat), la construcció de parcs i
zones verdes, equipaments socials:
centres socials, juvenils, esplais…
Organitzaven activitats d’oci populars, festes de barri, reivindicaven
la construcció de col·legis públics,
instituts, ambulatoris, o bústies de

▪▪ Votacions durant una assembla de la FAVT.

correus, cabines telefòniques... Serveis necessaris per poder comunicar-se amb els seus familiars i amics
al seu poble o a uns altres territoris.
Al mateix temps, lluitaven per les
llibertats socials i polítiques.
Aquest és el sorgiment del moviment veïnal, les Associacions de
Veïns, com un agent social amb
visió transversal del territori que articulava el seu barri i es coordinava
amb les altres AV per dinamitzar
la ciutat i cooperar en la mancomunitat de serveis compartits
entre territoris i la mateixa ciutat.
Van generar nous serveis, van formar nous dirigents veïnals, socials
i polítics coneixedors de la realitat
i les necessitats
dels barris i de
la ciutat que
van aportar dirigents a altres
moviments socials i polítics i
regidors per la
ciutat.
L’any 1987,
les AV constituïren la Federació d’Associacions de
Veïns de Ter13a EDICIÓ
rassa (FAVT,
des de fa dos
anys «veïnals»)
com a instrument de col·
laboració del
treball i com
un interlocutor unitari amb
l’Ajuntament
sobre els temes
de gestió dels
Si ets alumne de 3r o 4t d’ESO,
espais públics,
Batx o CFGM, inscriu-te fins al 8
la mobilitat, els
serveis a la ciude febrer de 2021 a:
tadana i quants
temes afecten
www.ficcions.cat
els nostres veParticipa i guanya!
ïns i veïnes i
concerneix els
nostres barris.
Són 33 anys de
col·laboració
i servei a tots
PlayStations
iPhones
iPads
Auriculars
els terrassencs
Smartphones
sense fils
i terrassenques.
En aquest
temps s’han
reclamat el soterrament dels
Amb el suport de:
ferrocarrils i
les estacions
de tren; la ne.
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teja, seguretat
i manteniment
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de les rieres; nous centres educatius, ampliar i millorar els equipaments esportius, els casals i els
serveis per a les nostres persones
majors, concretament i molt important, les residències; la descentralització i ampliació dels serveis
sanitaris, els CAP’s més pròxims,
un millor servei de neteja i recollida
de residus per a la ciutat. Així com
línies d’autobusos que arribin a tots
els punts, una major seguretat ciutadana, amb policia de proximitat i
agents de barri, entre altres mesures.
Moviment veïnal, reivindicació i
pensament estratègic
L’activisme veïnal és un reflex de
les demandes, de les inquietuds
i les problemàtiques dels veïns i
veïnes de cada barri i la ciutat. El
moviment sempre ha estat proactiu i propositiu constructor de
convivència, de barri, de cultura,
d’integració, de solidaritat, de compartir, de compromís. A més de ser
bressol i incubadora de nous moviments de reclamació social, de llibertats, i de necessitats socials, com
és la construcció de nous espais
verds, de voreres amples, de millors
vehicles per als busos, de lluita per
l’habitatge digne, la igualtat social, la solidaritat. Per això, des de la
FAVT s’han promogut i potenciat
molts dels moviments socials que
hi ha a Terrassa, dels quals la Federació en forma part.
Va participar en el procés de reivindicació de municipalització de
l’aigua i ara vol participar activament en l’Observatori de l’Aigua.
Forma part del Moviment de les
Pensions Dignes (MPD), la Plataforma per la Defensa de la Sanitat
Pública-Marea Blanca, de Prou
Barreres: per la millora de l’accessibilitat universal, pel dret a l’habitatge. La FAVT va ser promotora de
l’Espai Drets, que lluita pels drets
de totes les persones, i participa activament en el Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana; va ser també
una de les entitats promotores
dels 1r i 2n Parlament ciutadà, així
com de la Comissió de les Rieres i
la Comissió de les Residències Públiques. Més recentment, va signar
un conveni de col·laboració amb la
Síndica de Greuges de Terrassa,
Isabel Marqués, per apropar la seva
figura als barris i tractar els greuges
que es generin en ells.
En tots aquests anys s’ha participat, activament i amb sentit crític i
constructiu, a gairebé totes les Taules i Consells municipals.

ARXIU

La FAVT és un projecte de cooperació veïnal, de dinamització
social, de generació de projectes
de ciutat. És una entitat crítica
amb el govern municipal, des de la
defensa dels interessos dels ciutadans per tenir una ciutat més neta,
amb més serveis, amb més espais
públics (passejos, places, parcs, espais infantils...), amb més serveis
municipals que donin cobertura a
tothom: sanitat, ensenyament, esports, habitatges, bancs d’aliments,
millors transports públics. Serveis
tots, que han de ser finançats amb
uns impostos adequats i equitatius.
I tot plegat, de manera que es pugui governar la ciutat des de i amb
la participació ciutadana.
Les AV, des d’una altra perspectiva, són també reflex de les dinàmiques de la ciutat. Ens trobem
amb algunes que han envellit, unes
altres que s’han renovat molt, totes
sempre dinàmiques. Un element
important en aquest punt és l’alt
percentatge de dones que lideren
les entitats (elles sempre han estat
en les associacions).
La ciutat i els nostres barris tenen
molts reptes. I la FAVT té tants
reptes com les necessitats dels
seus veïns. Cal continuar enfortint
el moviment veïnal per a donar
resposta a les noves necessitats de
les nostres veïnes i veïns, com són,
davant l’envelliment de la població,
una mobilitat més sostenible medi
ambientalment, l’atenció sanitària
pública i universal, la preocupació
per les antenes de telefonia 5G i
les ones electromagnètiques (tema
que seguim des de fa anys i per al
qual, fruit de la pressió, l’Ajuntament va crear la COPPIT (Comissió del Pla d’Infraestructures
de Telecomunicacions de Terrassa).
Cal continuar enfortint els serveis públics, l’ampliació i la millora
dels espais comunitaris, l’accessibilitat universa. Per això, la FAVT
s’ha de renovar, actualitzar i dotar-se d’un ampli equip amb visió
de ciutat, amb criteris socials, integradors, d’equilibri del medi ambient, equitatius, i que treballi amb
equips amplis, representatius, integradors, progressistes i sensibles
a les noves necessitats, i que sigui
col·laborador i fomenti el treball
en equip per a desenvolupar molts
més projectes. Tot això en la dinàmica del moviment per una ciutat
integradora, solidària, que fomenti
la convivència i la participació ciutadana en les seves accions del dia
a dia.
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Comunitat o una altra narrativa
en pel·lícules de col·lapse
Joan Pi

E

l xaval del meu costat de la barberia comenta que si tot ha d’anar a
prendre pel sac, ell prefereix un final
zombi. És clar, qui no prefereix l’adrenalina d’una fugida entre zombis, deixar-ho
tot enrere, conèixer nova gent, amagar-se
en llocs impensables en un món buit de
persones, viure cada moment com si fos
l’últim, a la vegada que t’emportes uns
quants morts vivents per endavant. Molt
millor que acabar els teus dies higiènicament intubat fins als colzes en una UCI
hospitalària.
Penso, assegut a la barberia, la quantitat important de pel·lícules i sèries sobre
l’apocalipsi que m’he tragat en els darrers
anys. L’imaginari en aquest sentit és ampli: atacs d’extraterrestres, virus, canvis climàtics, crisis nuclears… La pel·lícula que
més m’ha impactat sobre el tema és sens
dubte The Road. Seguir durant 2 hores el
periple d’un Viggo Mortensen i el seu fill
en un món sense menjar reconvertit en
antropòfag ens va tenir a la meva companya i a mi dues setmanetes angoixats.
La relació paternofilial és molt utilitzada en aquest tipus de pel·lícules. El protagonista, normalment un home blanc
nord-americà, apareix com el salvador
de la seva família nuclear. Sovint sembla
que ningú més pugui sobreviure. Et passes l’estona veient com va morint tothom
excepte ells. M’imagino que pares joves
som el públic d’aquestes pel·lícules. Ens
recorden que hem d’estar disposats a fer

grans esforços per la nostra estirp. Tota
la merda que aguantem diàriament és un
no-res comparat amb el patiment del nostre «heroi».

La sortida dependrà
de milers de persones
que simple i purament
fan la seva feina:
treballadors/es de la
salut, d’emergències,
dependents/es,
professors/es, etc.
L’altre element recurrent és el trajecte.
El prota i la seva family s’estan contínuament desplaçant, busquen alguna Ítaca o
lloc on reinstal·lar-se, o simplement fugen.
En aquest trajecte els hi passa de tot als
pobres, però sempre aguanten i tiren endavant. Els escenaris són d’una violència
extrema: tot acaba en trets, moltíssima
gent mor, hi ha traïcions, enganyifes…
Surt el pitjoret de cada casa. És curiós que
per explicar la penositat d’un camí s’hagi
de recórrer a la ciència-ficció, i no s’agafin
realitats actuals, com està sent la dels refugiats que fugen de les guerres de l’Orient.

No serà per manca de penes en el camí.
El món anglosaxó, i sovint l’europeu continental per imitació, continuen intentant
vendre’ns la moto de l’individualisme a
ultrança. Els economistes neoliberals ens
han volgut fer creure que ens comportem
com l’»homo economicus», que som individus sols i aïllats, com en Robinson Crusoe, i ara des dels films intenten vendre’ns
la idea de la família supernuclear sense
comunitat. Com si realment fos possible
sobreviure sols amb la nostra unitat familiar. Potser l’exemple més malaltís l’he
vist a Apocalipto, on el seu director, Mel
Gibson, ens vol fer creure que la família
d’Urpa de Jaguar (el prota) podrà sobreviure a la seva tribu anihilada pels maies
en la selva centreamericana just abans de
la colonització.
Quan arribi el col·lapse, o quan un mal
ens afecti com a societat, la sortida no la
trobarem amb herois que salven a les seves famílies, no haurem de marxar molt
lluny, ni viure un camí de penositats. Com
s’està veient, la sortida dependrà de milers
de persones que simple i purament fan
la seva feina: treballadors/es de la salut,
d’emergències, dependents/es de supermercat, professors/es… Milers i milers de
persones que són els nostres veïns i veïnes,
i que som comunitat, i que fem que, per
molt fort que bufi el vent, la nostra societat aguanti, i nosaltres i els nostres fills i
filles amb ella.

El virus no atura la Síndica
Malgrat la situació de pandèmia
d’aquest 2020, l’Oficina de la Síndica
Municipal de Greuges de Terrassa ha
seguit atenent tota la ciutadania que ho
ha necessitat, durant alguns períodes
des del teletreball i abandonant l’espai
físic de la Masia Freixa, tot i que potenciant els contactes telefònics o a través
d’altres canals telemàtics com el correu
electrònic o els missatges rebuts a la
bústia de la pàgina web de la Síndica.
Una vegada superat el confinament i
l’estat d’alarma, i disposant de les mesures sanitàries per poder atendre presencialment de nou totes les persones, es va
tornar a rebre-les personalment per escoltar les seves queixes o consultes, o bé
per resoldre una necessitat d’informació
i assessorament sobre temes molt diversos que els neguitejava de forma molt
important sense saber on dirigir-se per
resoldre’ls.
En tot moment s’ha volgut fer un
acompanyament de situacions molt
complicades en uns moments molt adversos, tot considerant un factor humà
el dret que té la ciutadania a la informació i l’assessorament per tal d’obtenir l’ajuda necessària perquè es puguin
resoldre els seus problemes, intentant
oferir respostes a totes les temàtiques
plantejades o àmbits de conflicte, tant si
s’afecta directament per obrir un greuge
com si només s’assessora.
Aquestes intervencions pretenien
tranquilitzar i ajudar les persones afectades que recorrien a la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa per exposar els seus neguits o consultes. Moltes
consultes sovint no es poden afegir a les
estadístiques de la Memòria Anual pel
fet de no ser directament relacionades
amb les funcions principals, però són
considerades una acció del tot necessària per solidaritat i ajuda a les persones.

Cal atendre totes les persones i oferir
-los suport, escolta i ajuda. La necessitat
de resposta a les preguntes o als missatges és una mostra d’empatia necessària en els temps complicats que estem
vivint actualment. El silenci o la falta
d’atenció davant d’una queixa o greuge
és un error que cal corregir per a la millora de la convivència i la garantia dels
drets de tota la ciutadania.
Al llarg de l’any 2019, a l’Oficina de la
Síndica Municipal de Greuges de Terrassa va atendre unes 1.400 persones,
de les que més de la meitat han estat
consultes i assessoraments sense la necessitat d’obrir una queixa formal, tot i
que finalment es van obrir més de 180
greuges a treballar amb l’Ajuntament
per valorar conjuntament com es poden
resoldre.
Les sessions formatives d’Educació
en Valors a les escoles han disminuït
sensiblement aquest any 2020 degut a
les mesures de protecció sanitària de les
persones, però l’any passat es van fer 9
sessions a més de 550 alumnes d’escoles
de Terrassa. Destaca el fet que durant el
confinament alguna escola ha treballat
temes de drets humans des de casa seva
i quan sigui possible es farà públic el resultat de les seves reflexions i propostes
de millora a la ciutat de Terrassa.
El número més gran de greuges enviats a l’Ajuntament de Terrassa estan
relacionats amb la falta de resposta a
instàncies presentades per la ciutadania, almenys en 28 casos l’any 2019 per
manca de contestació després d’esperar
els tres mesos necessaris i poder fer la
reclamació formal. Aquest augment
significatiu, demostra que la ciutadania
cada vegada més coneix millor els seus
drets i lluita per defensar-los.
La millora de les relacions democràtiques entre l’equip de govern municipal i

▪▪ La Síndica Municipal, Isabel Marquès,
amb alumnat de l’escola Ramon Pont

la ciutadania també passa per complir
l’obligació de contestar totes les instàncies presentades per les persones a Terrassa. I des de la Síndicatura Municipal
de Greuges de Terrassa se seguirà treballant per la promoció i defensa de tots
els drets de la ciutadania.
Canals de contacte directe
amb la Síndica:
Telèfon 937 397 078
Correu electrònic
sindica.greuges@terrassa.cat
Twitter @SindicaTerrassa
Web www.sindicaterrassa.org
on trobareu aquesta i molta més
informació i documentació relacionada
amb la Síndica.

Novembre de 2020

Pensar el
cooperativisme en
clau pluralista
Fèlix Pardo
@felixpardova

Hi ha tants arguments a favor del cooperativisme com anhels de justícia tenen els cooperativistes. Però la realitat és que hi ha gent,
i no són pocs, que tenen una idea de justícia
diferent de la dels que defensen la cooperació
i troben el que els procura benestar en accions
que estan del costat de la competència i el lucre. Tanmateix, seria arbitrari dir que aquestes
persones només volen guanyar molts diners
per usar o consumir molts béns o per gaudir de les seves excentricitats. Perquè la gran
majoria el que fa és cercar una solució individual al problema de la satisfacció de les seves
necessitats. La pregunta que té interès per a la
promoció del cooperativisme i en general de
l’economia social és per què aquestes persones
no troben una sol·lució col·lectiva o comunitària al seus problemes vitals. És per ignorància, per manca de confiança, per mandra a fer
l’esforç que es requereix o per tot plegat?
La lectura d’alguns manifestos que darrerament es publiquen per propagar i difondre
l’economia social i solidària i en particular el
cooperativisme em fa pensar que per la via de
la complaença es té poc recorregut en el seu
estímul i en la seva projecció. Cal assumir que
en la construcció del sistema social no hi ha
una única idea bona i plaent de justícia. El cert
és que si volem radicalitzar les posicions ideològiques i anar fent enemics no hi ha camí
més directe que centrar-nos en allò que ens
complau i en pretendre convèncer als altres
que el benestar que una determinada idea ens
procura és el millor. Perquè això és tan divers i
fins i tot contrari entre les persones que difícilment podrem arribar a alguna mena d’acord.
Si hom com a cooperativista el que vol és
enfortir els aspectes col·lectius o comunitaris
que ens vinculen per tal de trobar vies solidàries en la satisfacció de les necessitats humanes i cercar els satisfactors més sostenibles, si
el que vol és obrir vies de deliberació pública
amb els qui pensen diferent sobre els beneficis
de la cooperació, el més efectiu no és cercar la
legitimitat en una idea substantiva i abstracta de justícia sinó mostrar les injustícies que
la major part de les persones patim i alhora
donar testimoni de la resposta que es dóna
des del cooperativisme a aquestes mateixes
injustícies per a la seva mitigació o superació.
Perquè l’expressió del dolor moral o físic causat per les diverses formes d’injustícia és un
llenguatge tan universal com ho són les notes
musicals o els algoritmes matemàtics, i la recepció d’aquesta mena de testimonis sempre
genera empatia i té prou força com per sacsejar la consciència i promoure un canvi de
perspectiva i de comportament.
Les pretensions de veritat al voltant d’una
idea convencen només els que ja tenen afinitats amb aquella idea. De fet, el pes de les
evidències en la vida social és malauradament
escàs; una opinió sense cap fonament o una
notícia falsa són molt persistents i tenen un
grau d’acceptació molt més elevat en l’opinió
pública pels interessos personals que hi ha en
joc, i per la qual cosa juga amb avantatge en la
consolidació del consens en relació a les evidències. Des del cooperativisme es pot postular ad libitum que els assoliments de la cultura humana són el resultat de la capacitat de
cooperació -de la interacció social de manera
col·laborativa i altruista-, que l’augment de
les desigualtats que causa el capitalisme produeix l’embrutiment humà, la corrupció dels
costums i el gregarisme, i publicitar que el seu
antídot és la cooperació i la intercooperació.
Però totes aquestes evidències no s’acceptaran
perquè als cooperativistes els siguin plaents.
Per a aconseguir-ho cal arrelar aquestes mateixes evidències en el patiment humà en cada
forma d’injustícia i mostrar la manera de revertir-ho des de la pràctica del cooperativisme.

www.malarrassa.cat
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XES TERRASSA:
L’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA AL SERVEI
DE LES PERSONES
Suplement informatiu de la XES Terrassa · Novembre 2020

La XES Terrassa, actualment formalitzada com a
Associació d’Economia Solidària de Terrassa, vam
començar a caminar l’any 2015. Inspirada en el model
organitzatiu de la XES Catalunya, el nostre objectiu
principal és el de promoure i estendre els principis i valors
de l’economia social i solidària a la nostra ciutat.
Entre altres accions, des de la XES Terrassa hem ajudat
a desenvolupar projectes en els àmbits del consum
responsable de béns i serveis, el comerç just, l’economia
feminista i de cures, i la inclusió de clàusules socials en la
contractació pública. Aspirem a un canvi de paradigma
econòmic.
La XES Terrassa participa en el Consell Municipal
d’Economia Social i Solidària (CMESST), impulsat per
l’Ajuntament de Terrassa durant la passada legislatura,
i dins del qual, ha tingut un paper decisiu en l’elaboració
i el desenvolupament del Pla Estratègic de l’ESS a la
ciutat. Entre altres fites, també hem organitzat la jornada
DiadaCoop a la ciutat, que volem que sigui una festa de
l’ESS anual. La XES coorganitza les jornades d’economia
feminista en el marc de la celebració de la Terrassa
Cooperativa, conjuntament amb l’Ajuntament, que aquest
novembre dóna pas a la seva sisena edició.
També vam ajudar a impulsar l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Occidental. A la vegada, participem en espais
amb col·lectius socials de la ciutat, com són el Consell
d’Entitats d’Acció Ciutadana, i Espai Drets.
Una trentena d’entitats i cooperatives locals de
diversos sectors estan adherides a la XES Terrassa.
i aspirem a que altres col·lectius que comparteixin
els valors. de l’ESS se sumin a la nostra xarxa.

Continguts
PRODUCCIÓ I CONSUM AGROECOLÒGIC

ECONOMIA FEMINISTA I DE CURES

Aposta pel consum responsable amb criteris

Programa de les II Jornades d’Economia Feminista

ètics i de sostenibilitat

MONEDA SOCIAL

POLÍTIQUES PÚBLIQUES

La mola, una moneda alternativa que reforci

Propostes en clau d’ESS enfront de la pandèmia

la producció de béns necessaris
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“Criteris ètics i
de sostenibilitat”

Producció i consum
agroecològic

A

la XES Terrassa, apostem de forma

que contribueixen a donar suport a l’agricultura

decidida per impulsar aquelles

i la ramaderia de proximitat, amb producció

iniciatives de producció, distribució i

ecològica, amb criteris de sostenibilitat i amb

consum agroecològic que es desenvolupen en

participació comunitària i sense ànim de lucre.

el nostre entorn. Considerem que a la comarca

Altres iniciatives incloses en aquest model, per

del Vallès tenim molt marge per encabir aquest

exemple a l’entorn de l’Anella Verda de Terrassa,

tipus de projectes: cal promoure més ús de

són l’horta de producció com ara Vímet, i

terres de conreu en detriment de sol purament

el tarannà social que incorporen els horts

industrial.

municipals que hi ha a la ciutat.

Entre altres projectes d’interès, l’ecobotiga

El comerç just i responsable també es troba

l’Egarenca, que ha estat una evolució de

representat per una altra cooperativa de

petits grups de consumidores, és un exemple

prestigi com és Alternativa3. La moneda social

significatiu d’aquest model. Va començar a

que estem promovent persegueix precisament

funcionar fa dos anys i ha esdevingut una

l’objectiu de reforçar la producció local de béns

experiència d’èxit, amb cada cop més famílies

necessaris.

“Protegir la vida,
totes les persones i el
nostre planeta”

Propostes de polítiques públiques
en clau d’ESS enfront de la pandèmia

D

es de la XES donem suport a l’impuls de mesures en l’àmbit de polítiques públiques, amb una economia social i solidària més justa i equitativa, i que posa
les persones en el centre.

Ara més que mai, en el context d’una pandèmia global i una crisi que agreuja les desigualtats, cal revertir la situació econòmica i social i apostar per un canvi de model. I
això comporta :
POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
• Aplicació de la renda bàsica, el bo social (electricitat, aigua,..) i lluita contra la
pobresa energètica.
• Activitats de qualificació laboral per a persones en situació o risc d’exclusió social.
• Promoció d’empreses d’inserció.
• Reserva de sòl públic per a cooperatives d’habitatge col·laborativa en règim de
cessió d’ús.
• Promoció d’un parc públic d’habitatge de lloguer social.
• Desenvolupament d’iniciatives d’habitatge intergeneracional.
POLÍTIQUES PER A LA SOSTENIBILITAT DE LA VIDA
• Posar en marxa plans de coresponsabilitat: que comprometin amb accions
específiques tots els agents responsables del benestar comunitari, incorporant el

treball de cures dins el model econòmic.
• Canvi de model energètic, afavorint el transport públic i la mobilitat no
contaminant.
• Comercialització pública d’energies renovables.
• Promoció de les comunitats d’energia.
• Fomentar una alimentació saludable i sostenible (km 0) en tots els serveis públics.
• Promoció en barris i espais locals d’activitats que impulsen les economies
comunitàries: horts urbans, mercats d’intercanvi, bancs de temps...
• Desenvolupar una política de residus 0.
• Promoció i mesures de suport a la creació i sosteniment de supermercats
cooperatius i grups de consum.
POLÍTIQUES PER A UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES
• Aposta pel Comerç Just.
• Potenciar les xarxes d’intercanvi de producció i consum basades en lògiques no
especulatives.
• Recuperació de mercats tradicionals.
• Apostar per la promoció de l’emprenedoria cooperativa.
• Suport als processos de recuperació i transformació empresarial.
• Cessió i/o facilitació d’espais físics i de recursos.
• Desenvolupament de línies per a la consolidació d’empreses d’economia social i
solidària.
• Promoció de les finances ètiques.
• Impuls a la creació de cooperatives de serveis públics.
• Cooperatives mixtes per a la gestió de serveis d’interès comunitari i de béns
comuns.
• Priorització de l’impuls als circuits curts de comercialització.
POLÍTIQUES PER AL BÉ COMÚ
• Salvaguarda dels béns comuns.
• Identificació i protecció dels béns comuns (naturals, urbans i digitals).
• Promoció de la custòdia i protecció del territori.
• Innovació i desenvolupament local a través del desenvolupament d’estratègies de
partenariat públic-social i comunitari per a la gestió de serveis d’interès social.
• Promoció d’espais i eines de participació ciutadana.
• Mesures de foment i discriminació positiva per a empreses coresponsables,
agroecològiques, sostenibles i feministes.

www.malarrassa.cat
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“L’economia serà solidària
si és feminista”

II Jornades d’Economia Feminista

A

MALARRASSA

nalitzar l’Economia Social i Solidària i l’Economia Feminista com a dos àmbits independents no té cap base sòlida: comparteixen la crítica al sistema
econòmic dominant i comparteixen la inequívoca voluntat de transformar-lo.

Per aquest motiu, diversos col·lectius i entitats de la ciutat han organitzat, dins el
marc de la Terrassa Cooperativa, les II Jornades d’Economia Feminista. En les sessions que han preparat aquest any, es vol aprofundir en els vincles entre l’economia
social i solidària i l’economia feminista per tal de fer-los explícits.
Al llarg de les conferències, xerrades i tallers programats, es treballaran aquestes

“L’Economia serà Solidària si és Feminista. L’Economia Social i l’Economia Feminista
comparteixen la defensa d’unes relacions econòmiques basades en la interdependència, en la reciprocitat, en l’impuls de la democràcia i de la transparència, sempre
tenint l’equitat entre les persones com a principal eix rector de la seva actuació”
(Jubeto y Larrañaga, 2012)

interrelacions des de tres punts de vista: funcionament intern de les entitats d’Economia Social i Solidària, urbanisme i polítiques públiques, i gestió de béns comuns.

Programació de les II Jornades d’Economia Feminista
Totes les activitats es faran virtualment i estan emmarcades dins l’itinerari Economia de les Cures.
Convidem a fer la inscripcio prèvia als tallers a través del web terrassacooperativa.cat
Activitat

Data i hora

Objectius

Organitza

Entitat convidada

10 de novembre
de 19-21h

Posar en evidència el que significa una gestió privada de l’aigua, bé
comú i dret humà i universal, envers la gestió pública i participativa
aconseguida a Terrassa.

Dones d’Aigua

Enginyeries sense
fronteres

Taula rodona
Experiències d’Economia Feminista. Reptes i
perspectives de futur

12 de novembre
de 19 a 21h

Donar a conèixer i posar en comú les experiències d’Economia
Social i Solidària i de l’Economia Feminista que entitats de la ciutat
estant duent a terme.

La Revolta, Maria Auxiliadora,
Alternativa3, l’Egarenca, Casal
de la Dona, Dones d’Aigua,
Synusia, La Natural,
Guerrilla dels Cossos

Entitats organitzadores
de les jornades

Conferencia Central jornades feministes
“L’economia serà solidaria si és feminista”

13 de novembre
de 19a 21h

Situar les contribucions de l’economia feminista a la construcció
d’una economia solidària.

Casal de la Dona

Universitat País Basc
Yolanda Jubeto

14 de novembre
de 10 a 12h

Crear un espai de reflexió participativa on les dones recorreran
quatre dimensions de l’àmbit productiu: “espai sexualitzat”, “bretxa
digital”, “gestió del temps”, i “el terra enganxifós”.

L’Egarenca, Alternativa3

Fundació Surt

14 de novembre
de 12 a 14h

Facilitar instruments per a intervenir sobre quatre àmbits generadors de desigualtat a les entitats Economia Social i Solidària: 1)
la distribució dels treballs i les responsabilitats, 2) les relacions de
poder, 3) la responsabilitat vers la cura i l’autocura i 4) l’accés a la informació i l’excercici de transparència.

L’Egarenca, Alternativa3

La Ciutat Invisible

28 de novembre
de 10 a 13.30h

Repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d’una
perspectiva de gènere interseccional

Synusia, La Natural
Coopcomunicació,
Guerrilla dels Cossos

Cooperativa Punt6

Polítiques publiques
Documental:
Aigua tèrbola, el negoci d’Agbar a Mèxic

Economia productiva
Taller: “Com produïm mentre sostenim la vida”

Taller: “Caixa d’eines per a la transició organitzativa
feminista”

Economia reproductiva
L’economia feminista posa al centre un urbanisme
feminista per a totes
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La mola, la nova moneda
social de Terrassa

L

“Activar la producció i el
comerç local, afavorir un
consum responsable i
de proximitat”

a XES Terrassa està impulsant la mola, una moneda local que pretén reforçar
la producció local de béns i serveis. Iniciat el juny de 2020 per una quinzena
d’entitats, el projecte es troba en fase de proves i amb desig d’incorporar nous

agents. El nom ha estat escollit per destacar el vincle amb el territori i la història de la
ciutat. Una mola equival a un euro.
Volem articular una altra manera de bescanviar productes, de generar riquesa
local, fora de l’àmbit de la moneda en curs legal que és l’euro. La prova en què estan
embarcades les entitats està servint per testejar com va circulant, amb la intenció
que s’hi afegeixin més participants i s’ampliïn l’oferta i la demanda.
L’objectiu: activar tant la producció com el comerç local, així com afavorir un consum
responsable i de proximitat. «Una moneda pensada per reforçar la producció local de
béns necessaris», i que parteix de la necessitat d’instaurar una moneda pròpia, amb
control democràtic, i al servei de les necessitats de l’economia local. El model que
segueix el camí d’altres monedes locals properes, com la Turuta a Vilanova i la Geltrú
o la Grama de Santa Coloma de Gramenet.
La circulació d’aquesta moneda alternativa ha d’ajudar també a finançar els petits
productors, fent-los generadors de moneda amb relació a la seva producció. L’ús de
la moneda és senzill: a través d’un portal web, les entitats exposen les seves ofertes,
el preu dels productes, i en fer les compres, es transfereix de moneder a moneder el
valor en moles. S’empra la tecnologia blockchain, amb transaccions segures que no
estan controlades per cap intermediari financer.

Entitats adherides a la XES Terrassa
Associació Plantem-nos

Som Mobilitat Terrassa

Escola Crespinell

Agricultura ecològica a la ciutat

Carsharig cooperatiu

Escola d’educació especial

plantem.nos@gmail.com

terrassa@sommobilitat.coop
634 56 67 22

esc-crespinell@xtec.cat
937 805 533

La Dovella Construcció
Inclusiva Sccl
Construcció
hola@ladovella.cat
669 15 02 72

Producció i comercialització de
cafè, cacau i sucre de comerç just i
ecològics.

Malarrassa Sccl
Mitjà de comunicació
info@malarrassa.cat
609 21 78 25
Cooperativa La Terrassenca
Missatgeria ecològica
info@laterrassenca.cat
639 66 38 27

Synusia

Centre de desenvolupament
infantil i atenció precoç

Llibreria associativa, independent
i de proximitat

cooperativa@magroc.cat
93 733 39 70

Alternativa3 Sccl

alternativa3@alternativa3.com
93 786 93 79

Magroc Sccl

La Revolta
Cuina ecològica
somlarevolta@gmail.com
931 150 146
Gimnàs Terrassa
Club federat de gimnàstica
artística femenina i masculina
gimnasticterrassa@gmail.com
93 733 25 58
Sprintcoop
Formació i acompanyament en la
gestió a empreses.
sprint@sprint.coop
623 39 28 41

Pl. Can Palet, 1 (Centre

info@synusia.cc
937 33 94 21
Assessora - Gestcoop
Gestoria al servei de l’economia
social
info@assessoragestio.com
93 780 29 44
Bionatus
Entitat sense ànim de lucre, per
promoure els drets dels infants i de
la salut
info@bionatus.net
646 61 29 48

Grup Local Som Energia Terrassa

Associació Eco Inserció - Roba
Amiga
Gestió integral de residus d’origen
municipal. Integració social
xcasas.ecoinsercio@gmail.com
667 708 564

Cooperativa de producció i
consum d’energia verda
L’Eina Cooperativa
Entitat de lleure i educació.
Inserció de les persones en risc
d’exclusió social

Economia del Bé Comú Terrassa
Promoure iniciatives de divulgació
i formació de l’Economia del Bé
Comú a organitzacions, municipis i
persones

info@einacooperativa.coop
93 7 3 6 4 7 22
FAVT
Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Terrassa

ebcterrassa@gmail.com
FIARE Banca Ètica
Socis i Sòcies Catalunya
Transversal

secretaria@favterrassa.org
93 789 13 97

Banca ètica, ciutadana i
cooperativa

Associació de Veïns i Veïnes La
Maurina

git.catalunyatransversal@
fiarebancaetica.org

AV Torrent d’en Pere Parres
AV Can Palet de Vista Alegre

Communia

Ecobotiga l’Egarenca

Cooperativa tecnològica de
serveis de desenvolupament web,

Producció local ecològica i consum
responsable

https://xesterrassa.wordpress.com

Cívic Alcalde Morera)
xes.terrassa@gmail.com

info@egarenca.cat
611 10 37 66

streaming, formació, sistemes i
estratègies P2P

xes.terrassa
		

xes_terrassa

Amb el suport de:

www.malarrassa.cat
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>Ajuntament
>
de Terrassa, Ple d’octubre de 2020

Aprovades les Ordenances de la Pandèmia
Les primeres ordenances de la covid-19, un esforç col·lectiu extra que exigeix un bon govern
Pep Valenzuela

C

omençà aquest ple d’octubre aprovant per unanimitat un text per ratificar
diverses modificacions puntuals
del pla d’ordenació, així com l’aprovació definitiva de la taxació per a
l’expropiació dels béns i drets afectats pel dit «esponjament» de Ca
n’Anglada. Un projecte iniciat amb
un conveni urbanístic entre Ajuntament i Generalitat del 2012 i
que, ara ja en fase molt avançada, preveu que s’acabi l’any 2022,
anuncià el regidor d’Urbanisme
Carles Caballero.
Unanimitat també sobre la proposta de congelació de les taxes
d’autotaxi i reconeixement a aquest
sector especialment colpejat pels
efectes i conseqüències de la crisi
pandèmica, però que, com informà
la regidora, Lluïsa Melgares, «han
continuat prestant el servei en
aquests moments tan complicats».
En l’àmbit del transport, sense
consens (abstenció de PSC i Cs)
i menys amabilitat, s’aprovà una
nova pròrroga del contracte per
a la «gestió i explotació» del servei municipal de transport públic
col·lectiu urbà vigent entre l’Ajuntament i TMESA, «com a màxim
fins al 31 de desembre del 2021».
La pròrroga era obligada en les
actuals circumstàncies, amb les
perspectives més incertes per a
l’activitat econòmica, comercial i
social de les últimes dècades. El
problema, però, ve de lluny, com
destacà la portaveu de Junts per
Terrassa Meritxell Lluís en matisar
el seu vot favorable, i afirmant: «no
som coresponsables de la gestió
d’aquests anys». 11 anys de pròrrogues (quasi totes durant governs
del PSC, també amb en Jordi Ballart com a alcalde d’aquest partit),
la primera l’any 2009.
Les Ordenances Fiscals
municipals de la covid-19
La tinent d’alcalde, regidora Núria Marín defensà la proposta
d’ordenances fiscals pel 2021, argumentant que la crisi ha posat a
prova les capacitats de la societat i
també les dels ajuntaments. Informà que la hisenda local està tota en
estat d’alerta màxima, d’una banda
dedicant esforços directament a
ajudes socials i, de l’altra, deixant
de recaptar o bonificant i fent
exempcions de pagaments de taxes
i impostos, com ara el de terrasses
de bars. La proposta d’Ordenances congela la majoria de tributs
(IAE, residus, IBI) i augmenta els
ajuts pels sectors obligats a tancar
en aquesta crisi (l’oci nocturn entre
altres).
Tot i l’acord generalitzat amb la
necessitat que l’Ajuntament faci
aquest esforç, l’exalcalde Alfredo
Vega (PSC), reclamà equanimitat
en la distribució d’ajuts i suport, en
considerar, afirmà, que hi ha sectors que no estan rebent cap bonificació, i que caldria «garantir el
principi d’igualtat, dintre dels sectors afectats i entre els sectors, sense greuges comparatius». L’acord
va ser unànime per fer exempt de
pagament de tributs aquest any
l’oci nocturn.

Però a partir d’aquí, i amb l’espasa
de Damocles de les obligacions per
l’emergència i urgència anti-virus,
així com des d’una incertesa de
futur sense límits reconeixibles,
s’inicià un recargolat i polièdric debat, com correspon, d’altra banda,
naturalment a la necessària arquitectura d’uns impostos municipals
que afecten el conjunt de persones
i sectors de la ciutat en tota la seva
diversitat de situacions i interessos;
amb barreja de grans visions de
país i detalls concrets de diferència, per exemple, sobre un 5% en la
taxa de recollida de residus.
En aquest ombrívol escenari, una
llum en l’horitzó: els ajuts aprovats
per la Unió Europea. Un horitzó
que des del govern, assegurà Marín, s’està treballant ja amb la preparació de projectes i propostes
ajustades als termes que exigiran
els ajuts.

El Govern no
explicà res de la
gestió, maldestra
en el millor dels
casos, de la visita
del Síndic Ribó a
Ca n’Anglada. No
s’ha informat bé
ni s’han presentat
arguments creïbles
Imperdonable, però, coincidiren
els tres partits d’oposició (PSC,
JxT, Cs), plantejar el debat i aprovació de les Ordenances/impostos
sense saber res dels pressupostos.
Una desvinculació políticament i
tècnicament inacceptable. Pitjor
encara, subratllà en Vega, que «un
debat com aquest, que normalment havia ocupat un ple extraordinari, ara es resolgui com un
punt més de l’ordre del dia, sense
més i sense la informació necessària». Denuncià també, que no s’hagués fet «sense la participació dels

▪▪ El Ple municipal d’octubre va tornar a celebrar-se virtualment, amb quasi vuit hores de durada.

agents econòmics i socials».
Ca n’Anglada torna al Ple
Tot i que amb menys protagonisme que en els darrers plens, Ca
n’Anglada tornà a ser motiu de polèmica, aquesta vegada arran d’un
prec motivat per la gestió que el
Govern va fer de la visita del Síndic de Greuges de Catalunya al
barri, el passat 15 de setembre. En
l’espai per intervencions d’entitats
ciutadanes, el portaveu de l’AV de
Ca n’Anglada, Manuel Medina,
acusà el Govern i l’Alcalde Ballart
«d’incomplir normativa i ordenances municipals», en desconvocar
primer i, després, rebre la visita del
Síndic al barri, però sense avisar, informar ni fer possible cap conversa
amb entitats ciutadanes ni els grups
polítics amb presència al Ple; «una
reunió d’amagat, és increïble!», etzibà el representant veïnal.
En Medina concretà la denuncia
en tres suposades vulneracions o
incompliments de les ordenances i
normatives municipals sobre transparència, bon govern i informació
de qualitat. La regidora Ona Martínez va respondre a la interpel·lació, amb detall, negant que s’hagués
produït cap dels incompliments o
vulneració referits pel representant
de l’AV. Reconeixent, però, que «és
evident que, de totes maneres, hi ha

El Portal de Sant Roc, pàrquing o nou
projecte de comerç al centre
Els grups municipals han tingut coneixement de l’estudi que el govern local va encarregar sobre el futur del Portal de Sant Roc i el parc
subterrani. Un estudi/proposta que no convenç els representants del
PSC i Cs, que van demanar més informació i debat.
En Marc Armengol atacà la proposta resultant de l’estudi, que «podria tenir un cost d’uns 15 milions d’euros», afirmà, tot posant en
dubte els arguments sobre els quals se sustenta com aspectes concrets d’aquest, explicà fent referència a les 3 o 4 plantes d’aparcament
i a l’eventual connexió subterrània amb la plaça Vella. «Dubtes»,
afegí, «perquè, a més, hi ha pla urbanístic que planteja restriccions
al vehicle privat al centre, com a mesura de control d’emissions i contaminació ambiental».
«Nosaltres no estem parlant d’un pàrquing», els respongué el primer tinent d’alcalde Isaac Albert, «és un projecte de transformació
del centre la ciutat». Un «projecte a molt llarg termini», afegí, i que
«cal prendre entre tots. Necessita l’acord de tothom, i encara no s’ha
decidit». Aquí incidí la portaveu de Junts per Terrassa, Meritxell
Lluís, «clar que ens apuntem a fer conjuntament un projecte així,
però manca informació, aquest és el gran problema», afirmà.

molt camí per recórrer en aquest
àmbit, molt». És cert, afegí, que el
fet «que no hi hagi incompliment
no vol dir que tot està bé. No és
així», emfasitza.
El problema, com les portaveus

de l’oposició tornaren a posar sobre
la taula, és que aquesta disculpa no
explica res de la gestió, maldestra en
el millor dels casos, de la visita del
Síndic Ribó. No s’ha informat bé ni
s’han presentat arguments creïbles.

Terrassa Crea. Extinció de l’acord el
Futbol Club. Lluita contra el racisme
«Si això ja feia sentit abans, ara mateix té més sentit encara estar al
costat de les creadores, perquè la cultura de base no mori», afirmà
la regidora de Cultura Mercè Boladeras en defensar la proposta del
Terrassa Crea. És una línia de subvencions a projectes culturals de
base i creatius, per «incentivar la recerca, la creació i l’intercanvi, com
també la professionalització; però no amb perspectiva comercial
ni de projectes empresarials», subratllà, «sinó a artistes emergents,
grups i cooperatives, organitzacions amb funcionament democràtic».
Per argumentar l’abstenció del PSC, el regidor Amadeu Aguado
assenyalà que «amb 200.000 no es pot fer història. La idea és bona,
però queda petita». JxT s’abstingué també, mentre que Cs donà suport, en valorar molt el fet de finançar projectes i impulsar la professionalització.
El Ple trobà de nou la unanimitat a l’hora de decidir l’extinció de
la concessió per a l’ús privatiu del solar Les Palmeres a la Fundació
Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. «Un cas llarg i dolorós»,
declarà el tinent d’alcalde Isaac Albert. Pensat el 2000, el projecte no
només no ha funcionat, sinó que, a més, arrossega un procés judicial
llarg i un deute actual d’uns dos milions d’euros. Però hi ha centenars
d’infants i joves esportistes i les persones treballadores que ara necessiten una resposta també.
De forma unànime, altra vegada, el Ple decidí l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a la xarxa Coalició Europea de Ciutats Contra
el Racisme (ECCAR, sigles en anglès). L’adhesió implica el compromís en un pla d’acció de 10 punts, que comença per l’adequació
de les normes municipals a la lluita contra el mateix, el suport a les
víctimes; aprovar mesures per garantir igualtat en l’àmbit del treball
«exercint el poder discrecional de les autoritats municipals»; i va fins
a treballar per l’accés equitatiu a l’habitatge.
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>Es
> publiquen de forma oberta les llistes de víctimes de la dictadura franquista,
amb informació més de 3.600 persones, nascudes o amb veïnatge a Terrassa

Memòria Històrica: un deute democràtic
Manel Màrquez

L

a Memòria Històrica o
Memòria Democràtica que
hem fet els historiadors/
es de Terrassa des del CEHT es
centra en valors profundament
democràtics i amb una vocació de
servei a la nostra ciutat, sempre
cercant el bé comú i plena d’honestedat. Sempre amb la voluntat
de defensar els drets humans i donar suport històric a una societat
civil que demana veritat, justícia i
reparació per a totes les víctimes de
lluita per la llibertat.
La nostra tasca com a historiadors/es no s’oblida de les persones
que varen patir la repressió ni de
les seves famílies, però ho fem amb
un fort contingut social i col·lectiu
com a única forma de construir un
relat democràtic i una memòria
col·lectiva que permeti superar el
malson de la brutal i injusta dictadura franquista.
El treball conjunt de la societat
civil, les institucions i dels investigadors/es terrassencs/ques, que
vaig tenir l’honor de coordinar, va
quedar recollit en el “Projecte per a
la recuperació de la memòria històrica de la lluita antifranquista de
Terrassa, 1939-1979. Combat por
la llibertat, 2005-2008” i va fer que
la nostra ciutat fos innovadora ja
que vàrem saber crear un model de
treball d’èxit que consistia en l’estreta col·laboració entre els quatre
pilars del projecte: l’Ajuntament
de Terrassa, la Comissió Cívica,
el CEHT i el Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya).
Des de fa més de quinze anys
hem continuat la feina d’investigació, sempre amb el suport de
les institucions esmentades, dels
arxius en general i dels de Terrassa
en particular, destacant en especial
de l’Arxiu Històric i els seus directors i tècnics/ques.
La informació que hem fet pública aquest dies és un primer conjunt de llistats de les víctimes del
franquisme i són fruit de la feina
de diversos historiadors/es i surten
en bona mesura del treball d’investigació del llibre “Combat per la
llibertat” (2007) i que els arxivers/
es han reelaborat i completat de

forma absolutament rigorosa com
va explicar el director de l’AHT,
Joan Soler.
Pròximament es presentaran uns
nous llistats: un del Cost Humà de
la Guerra Civil i un altre sobre els
terrassencs afusellats per la dictadura franquista. En el primer queden recollit totes les víctimes (totes
vol dir totes) del conflicte militar
generat després del cop d’estat militar feixista.
Un element que cal destacar en
tota aquestes investigacions i en la
seva difusió és la forta implicació
de totes les institucions democràtiques en el deure de donar difusió
i reconeixement a totes les persones que van lluitar per defensar la
democràcia i la llibertat. Això és el
que està fent l’ajuntament de Terrassa i molts altres a Catalunya i
l’Estat espanyol. L’administració
pública te l’obligació moral i legal
de recuperar de l’oblit a totes les
víctimes per tal de construir un
futur de pau i convivència democràtica.

Pròximament es
presentaran uns
nous llistats: un
del Cost Humà
de la Guerra Civil
i un altre sobre
els terrassencs
afusellats per
la dictadura
franquista
A la nostra ciutat els represaliats
i víctimes de la Guerra civil representen al voltant del 10% de la
població (45.000 habitants), com
hem dit altres vegades, si afegint a
aquestes dades el patiment de les
famílies; no hi havia cap terrassenc/a que no tingués algun familiar o
conegut víctima de la cruel guerra
civil i la brutal dictadura.
Les dades de la repressió a Ter-

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR
LES IDEES”
TERRASSA

▪▪ L’historiador Manel Màrquez, del CEHT, i la regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez Vías, en la presentació del
“Projecte per a la recuperació de la memòria històrica de la lluita antifranquista de Terrassa, 1939-1979”.

rassa, desenvolupada per la FETJONS dirigida per Emili Matalonga, emparat per la legislació
franquista i publicades al diari:
Tarrasa (butlletí de FET-JONS)
són molt eloqüents: el 1939 es van
redactar 22.525 fitxes per triplicat,
es van realitzar 926 detencions i
500 registres; el 1942, ja hi havia
60.000 fitxes, 10.700 expedients i
11.305 informes i s’havien produït
1.478 detencions i 1.750 registres.
La justícia sumaríssima franquista demostra al necessitat de la
reparació de totes les víctimes de la
dictadura i en especial de les que
van perdre la vida: els afusellats i
deportats. Un cas terrassenc és el
millor exemple que poden mostrar
per entendre el que varen significar
aquests judicis inquisitorials. Ens
ho explica el nebot net de la persona injustament afusellada:
Josep Casabón i Serra, nacido en
Terrassa el 19 de julio de 1916,
hijo de Bernat Casabón y de Elvira Serra, de oficio hilador en la
empresa “Guillamot, Serra y Co.”,
asesinado el 3 de julio de 1940 en
la prisión de Cáceres.
El 12 de abril de 1939 se le sentencia formalmente a reclusión penitenciaria por delito de rebelión

militar. En junio del mismo, se designa al Alférez Antonio Margallo
Caballero como su defensor, pero
éste de desentiende de su cometido
desde primer momento. En todo el
proceso se observa una falta clara
de una defensa seria y su propio
abogado, alegando falta de necesidad después de leer las conclusiones
provisionales, no acude a la lectura
de cargos.
Finalmente, el 29 de agosto de
1939 se hace pública la Sentencia
del Tribunal Militar de Cáceres.
Se acusa oficialmente a Josep Casabón i Serra de militancia a la
FAI, participando en la búsqueda
y detención de elementos derechistas y de participación en sus asesinatos. Sus actos son considerados
adhesión a la rebelión militar, en la
que Josep Casabón i Serra participó de forma libre, directa, personal
y voluntaria. Por todo esto se dicta
pena capital.
En ningún momento del proceso
se presentaron pruebas fehacientes
y claras que sostuvieran las acusaciones.
Un pelotón de 10 hombres fusila
Josep Casabón i Serra a las 6 de
la mañana del 3 de julio de 1940.
Tenía 23 años!.
Como decía al principio, este

Una iniciativa pionera
Els llistats es poden consultar a www.
terrassa.cat/llistat-victimes-feixisme.
Aquestes ofereixen informació més de
3.600 persones, nascudes o amb veïnatge a
Terrassa. Es tracta d’una iniciativa pionera a
Catalunya, que té com a objectiu la reparació
moral de les víctimes, en un acte de justícia
social per part d’una institució pública.
Terrassa ha estat el primer ajuntament del
país a posar a l’abast de qualsevol persona
i d’una manera senzilla aquest tipus de
llistats en dades obertes. Els llistats són una
eina dinàmica que s’anirà actualitzant amb
les aportacions que puguin fer les mateixes
víctimes o els seus familiars.

escrito no es una defensa de su
inocencia frente a una acusación
de delito. Querer defender su inocencia sería reconocer que los actos
por los que lo acusaron son en sí
mismos un delito. El 18 de julio del
36 de desató en España una tormenta de violencia que afectó todos
los ámbitos de la vida. Pero no se
debe nunca olvidar quiénes fueron
los que la desataron y lo que hicieron contra aquellos que defendían
la legalidad republicana.
Es por eso que empuñar las armas para defender la democracia
frente al fascismo no debería nunca ser visto como un delito del que
queremos exculpar a un antepasado, sino como un deber del cual sus
descendientes nos sentimos orgullosos deudores.
Els historiadors/es presentem
aquests treballs sense cap ressentiment i de forma constructiva, l’únic
objectiu es afavorir l’esclariment
de la veritat i la reparació d’aquest
deute històric que la democràcia
espanyola te amb els homes i dones
que varen anteposar els interessos
col·lectius als personals, perdent
el béns, la llibertat o la vida per tal
de construir una societat veritablement justa i lliure per a tots i totes.

Les llistes que es presenten són:
1. Afectats per la llei de responsabilitats polítiques.
2. Expedients de responsabilitats polítiques 19391945.
3. Recerca de repressaliats durant la postguerra.
4. Repressaliats – “Correspondència”.
5. Sumaríssims anul·lats.
6. Depuració de professors de Terrassa el 1939.
7. Relació de funcionaris depurats.
8. Empresonats al dipòsit municipal 1951-1977.
9. Reclusos a la presó de Terrassa, 1940-1945.
10. Presoners de guerra nascuts a Terrassa.
11. Víctimes i lluitadors antifranquistes empresonats
1939 a 1977.
12. Terrassencs morts a Mauthausen o kommandos
exteriors (Gusen).
13. Deportats de Terrassa a camps de concentració.

www.malarrassa.cat
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Els grups de teatre
de la ciutat opinen
Repassem quina és la situació d’una
quinzena de grups i què en pensen de les
darreres mesures adoptades pels governs.
Eloi Falguera
Autor i director

L

es darreres mesures adoptades, ara fa una setmana, pels
diferents governs han tallat
en sec la petita represa que estava
duent a terme el teatre amateur al
país. Una recuperació de l’activitat
que s’havia vist en moltes viles i ciutats catalanes. Per exemple, el Concurs d’Olesa de Montserrat (iniciat
a finals de setembre), el Concurs de
Piera o la Mostra de Sant Fost de
Campsentelles (iniciats a començaments d’octubre) o la Mostra de
Sant Quirze del Vallès (que donà
el tret de sortida no fa ni 15 dies).
Són només uns exemples, n’hi ha
força més. Tots estaven funcionant
perfectament, dins de les limitacions establertes, i adoptaven les
mesures sanitàries pertinents. Resultat: cap brot ni contagi conegut.
I, això, que en algunes actuacions
del Concurs d’Olesa, per posar un
exemple, s’havia arribat al centenar
d’espectadors. Una prova més que
la cultura és segura.
En aquestes mostres i concursos,
a més, la presència de grups terrassencs estava essent molt notable: el
grup Qollunaka, de gira amb l’obra
Escac i mat, havia participat aquest
octubre a la Mostra de Sant Fost
i als concursos d’Olesa i Piera. La
Companyia 8, amb Dones i silenci,
ha actuat a les mostres de Barcelona i Sant Fost i al Concurs d’Olesa.
El Grup de Teatre d’Amics de les
Arts, amb Les arrels, també ho ha
fet al Concurs d’Olesa.
Molt teatre terrassenc de gira per
Catalunya, mentre a la nostra ciutat... cric-cric, cric-cric, cric-cric...
no s’havia reprogramat ni aportat
cap solució a l’ajornament del Cicle
d’Escenes Locals ni a la Mostra Set
de Teatre. Catalunya alçava el teló
del teatre amateur, però Terrassa
no. I això que la nostra ciutat és un
dels motors del teatre no professional del país.
Precisament per aquest motiu
ens hem interessat per quina és la
situació dels grups i companyies i
fer-los la següent pregunta: “Què
en penseu de les mesures adoptades pels nostres governs sobre el te-

atre?” Més d’una quinzena de grups
han respost.
Comencem pels que es trobaven
en plena gira dels seus espectacles.
La Companyia 8 que, com hem dit,
està representant Dones i silenci, ha
hagut de suspendre una actuació al
Berguedà. El director, José Antonio
Aguado, és contundent: “El gran
problema és que qui governa no
escolta. No escolta als directors, als
actors, als promotors, als responsables de les sales... La cultura ha fet
un gran esforç per adaptar-se a la
nova normalitat: des de la sala més
petita a la més gran s’han adoptat
totes les mesures. El ministre Illa va
dir que el problema no era el teatre
en si, sinó la tertúlia i el cafè que es
fan abans. Seguint la mateixa lògica s’hauria de tancar tot el transport públic (autobusos i metros),
les escoles, etc. I el més trist és que
també ens han prohibit assajar”
En termes similars s’han expressat
Robert Rué, del Grup de teatre de
El Social o el director Joan Antoni
Cortina, vinculat a diversos grups.
Jordi Serra, president del grup
Qollunaka, puntualitza que “es va
trigar molt a tornar a obrir els teatres i ara ens ha tornat a caure la
pedregada. La cosa ha durat ben
poc”. Les noves mesures han agafat
el grup en plena gira. De moment,
han hagut de suspendre un parell
d’actuacions a la Sala Crespi de la
nostra ciutat i, aquest hivern, en
tenen de programades a Sant Feliu
de Guíxols, Les Franqueses i Valldoreix.
D’aquí i d’allà, el grup de nova creació que està duent de gira l’obra Innocència, també veu perillar la seva
actuació al Concurs de Piera, prevista aquest novembre. Marc Vallejo, un dels directors, es mostra igual
de bel·ligerant: “Les restriccions en
matèria de cultura són rotundes,
però el dissabte passat a la tarda els
carrers del Centre eren plens a vessar, sense cap distància”. I en consonància amb José Antonio Aguado
es queixa que els polítics “mai han
valorat ni invertit prou en cultura”.
Les noves mesures adoptades
van entrar en vigor justament un
dia abans que el Grup de Teatre
d’Amics de les Arts participés,

▪▪ Les arrels, del Grup Teatre Amics de les Arts

amb Les arrels, també al Concurs
de Piera. A més d’aquesta actuació
pendent, a l’hivern tenen representacions programades a les mostres
de Les Franqueses i Sant Quirze
del Vallès i al Concurs de Sant Feliu de Guíxols. Maria Miralda, la
directora de l’obra, defensa que “Els
teatres i els cinemes són dels llocs
més segurs on es pot anar”. També
reivindica que “La cultura s’hauria
de tractar com un bé essencial i no
com un entreteniment”. Malgrat
tot, vol pensar que aquestes decisions “encara que no m’agradin, serviran per alguna cosa”. Anna Massallé, actriu principal de l’obra, també
vol deixar clar que cal defugir de “la
crítica simplista a les administracions. Crítica que assumeix que els
diners són il·limitats i que oblida
que tenim les UCI quasi al límit”.
Altres grups de la ciutat encara no
havien reprès l’activitat des del març
passat o ho havien fet tímidament.
És el cas d’InsPirats que, tot i la
inactivitat des del primer confinament, està aprofitant el temps per
escriure nous textos. Marta Begué,
directora del grup, en la línia de la
majoria de companyies, i sense “obviar la situació d’extrema gravetat
sanitària”, també lamenta el tancament de teatres quan “s’havien fet
els deures”. I amb ironia conclou:
“Esperem no seure a la butaca de la
vida per veure com moren les sales”.
En una situació semblant es troba
el genuí grup Estereo Rum’s Teatre,
format per nouvinguts de diferents
països. No s’han pogut reunir des
de l’inici de la pandèmia per manca
d’espai i d’un nou projecte. Nadia
Zúñiga, la directora, reflexiona sobre un altre aspecte que no tenen
en compte les autoritats: “La salut mental, emocional i física de la

gent, que s’ha deteriorat amb els
confinaments. Per això és tan necessària una activitat com el teatre:
per compartir històries, art, música,
etc. S’havia demostrat que es podia
fer complint amb les mesures sanitàries.”
La Companyia 34 Passes, el
Quadre Escènic de la Santa Creu,
PAM Teatre, el Grup de teatre de
El Social, Punt i Seguit o el Grup
teatral egarenc també es troben en
la mateixa situació de pràctica inactivitat. En aquest sentit, 34 Passes
ja ha cancel·lat, les properes festes,
les tradicionals representacions d’
El conte de Nadal i el Grup de El
Social, si s’allarguen gaire les mesures, veu perillar les representacions d’Els Pastorets al Principal, que
aquest any arribaven al centenari.
La voluntat, però, és dur-les a terme, tal com em comenta el seu director, Joan Salvador. PAM Teatre
també suspèn les representacions,
aquest any no fan Pastorets.
Ara posem el focus en dos grups
particulars. El primer, Farga’m Teatre, té actors treballant en el sector
sanitari. Per tant, són molt conscients de la ràpida transmissió del
virus i de la seriositat de la pandèmia. Per aquest motiu, el grup estava tenint poca activitat. La seva
experiència de primera mà, però,
no els estalvia la crítica. Així, Rubèn
Domènech, opina: “Si s’hagués actuat millor des del principi, aquest
setembre hauríem pogut actuar.”
D’altra banda “s’havia demostrat
que anar al teatre era segur. Hi havia
mil solucions abans que el tancament. Però com que no té el poder

Esther Valero / Cosmètica casolana
DENTÍFRIC EN POLS
• 2 cullerades de xilitol (a mi m’agrada passar-ho pel molinet
de cafè perquè quedi una pols molt fina)
• 2 cullerades d’argila blanca d’ús intern
• 2 cullerades de maduixa liofilitzada en pols
• ½ cullerada de clau en pols
Desinfecteu un pot de vidre. Barregeu a dintre tots els
ingredients. Llest! Per utilitzar-lo, agafeu una petita quantitat
i l’apliqueu a sobre del vostre raspall prèviament mullat. Està
molt bo, deixa les dents netes i la boca fresca.

Si vols aprendre a preparar dentífrics en diferents
formats, pots apuntar-te al taller online amb material
inclòs que faré el proper 12 de desembre de 17h a 19h.
Reserva a hola@cosmeticadetrincheras.com.

econòmic del futbol, s’han tancat”.
També lamenta que les autoritats
no han predicat amb l’exemple:
“S’han permès sopars amb molta
gent per una entrega de premis d’un
diari, però s’ha prohibit anar al teatre per les tertúlies de després. No
és coherent”.
Fem Teatre Fem, el grup de teatre feminista amb seu al Casal de
la Dona, seria un altre cas particular. Anna Bitrià manifesta que “Les
mesures adoptades pel govern no
ens han afectat mai perquè senzillament no ens tenen en compte. El
que sí que ens afecta és que el local
on assagem no té ni una finestra ni
ventilació. Fem el que podem perquè estimem el teatre, però dissortadament les condicions del local
no ens permeten continuar treballant”. L’Anna rebla el clau quan
afirma: “Fem Teatre Fem estem al
marge quan tot va bé i quan tot va
malament”.
També cal destacar la iniciativa de
l’anomenat Grup de teatre de l’Ateneu Terrassenc que, el passat dijous
5 de novembre, va emetre pel seu
canal de Youtube l’obra La solitud
no volguda, escrita per Teresa Casals. Segons l’autora“És una manera
d’adaptar-se als nous temps”.
Per acabar, Jordi Serra, del comitè
organitzador del Premi Ciutat de
Terrassa, ens informa que ja s’han
seleccionat els grups que participaran al concurs. Per tant, la intenció és dur-lo a terme. Aquesta 47a
edició, en la qual es podran veure 7
obres més una altra fora de concurs,
començarà el 31 de gener i acabarà
el 21 de març. Creuem el dits.
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→→ LLIBRES

→→ MOTS ENCREUATS

Pau Vidal

Al fons de la nit
de la maternitat
Jordi Sellarès

Aquest llibre ens arriba precedit de molts comentaris a les
xarxes, d’un run-run entre les lectores sobre quelcom d’especial que embolcalla aquest llibre. I també de certa unanimitat
en definir aquesta novel·la com a polèmica, valenta i necessària. Perquè Les mares no (Amek ez dute, 2020) ens parla d’un
dels darrers tabús que tenim a la nostra societat: la maternitat.
Què és la maternitat? O què ha de ser? Quina imatge en
projectem o, més ben dit, per què la imatge del què ha de ser
una maternitat ideal i prototípica l’han creat els homes, els
que precisament no saben res dels parts ni la maternitat? En
aquest sentit, Les mares no ens serveix com a una reflexió necessària sobre el seu significat, sobre la seva imposició al llarg
de la història com a eina (una més) de control de les dones per
part dels homes. Perquè la maternitat, podríem reflexionar un
cop acabat el llibre, és una història de renúncies que no tothom està preparada per assumir.
«No està gens clara la funció dels dolors en el part: n’hi ha que
diuen que són una maledicció bíblica; d’altres, dolor condicionat per la societat misògina... la fisiologia del part és encara
una gran desconeguda per a la medicina, com passa tan sovint
quan l’implicat és el cos de la dona... N’hi ha que defensen que
aquell dolor tan particular és l’única manera que troba el cos
per arribar al paleocòrtex, el cervell primitiu... Ens cal recuperar l’instint rèptil, tornar a la selva... només d’aquesta manera
es pot parir amb fonament... aquesta és l’única funció del dolor: estabornir el neocòrtex, desactivar-lo, per poder-nos sentir poderoses goril·les del cor d’Àfrica.»
Com si fos una Medea moderna, l’Alice assassina als seus
dos nadons ofegant-los a la banyera. Per què ho ha fet? Què
pot portar a una mare a cometre el més vil dels actes, matar
les seves pròpies criatures indefenses? L’escàndol mediàtic
que en deriva s’escampa arreu del país, encenent a la opinió
pública, fins a arribar a orelles d’una escriptora de cert èxit
que acaba de parir el seu primer fill, fruit d’una relació que es
troba ja en fase de cert estancament.
«El cert és que en aquesta segona dècada del segle XXI l’assassinat s’ha convertit en una mena de raresa: una cosa que,
com a molt, cometen uns homes contra les seves parelles o
ex-parelles... un mínim tècnic, inevitable. Per això desperten
tant de ràting determinats assassinats, concretament els que
no han comès homes contra les seves parelles o ex-parelles.»
La protagonista s’adona que coneix a la presumpta autora
de l’infanticidi, la fa rememorar temps de joventut, quan va
viure a Londres amb unes amigues franceses, entre les qual
l’Alice. Per poder exorcitzar els seus propis fantasmes l’escriptora decideix que ha d’escriure un llibre sobre aquest fet,
sobre les motivacions de l’Alice. I per a fer-ho haurà de seguir
el judici, anar a totes les sessions per a poder recollir el màxim
d’informació possible.
«Sempre s’han assassinat nens. Ara també... el pederasta, el

segrestador del parc, el depredador assassí de nens és el monstre
per excel·lència del nostre imaginari. Però la matança continua. El
2014 l’exèrcit israelià va assassinar 400 nens a Gaza... en cada atac
que es produeix a Síria es calcula que els morts infantils pugen al
27 per cent del total de víctimes. Sempre s’esmenten les baixes de
menors per il·lustrar l’horror de la guerra. Però això no atura la matança. Ni la guerra.»
És innat en les dones l’instint de criar? Ha de ser aquest el seu
destí? Katixa Agirre (1981) sembla que ens vol fer reflexionar al
voltant d’aquestes dues idees. Entre alts i baixos emocionals per
tot el que suposa la maternitat resseguirem la història d’Alice, de
forma retroactiva, i de la protagonista, en temps real, per acompanyar-les en les seves crisis existencials, la sensació de buit i
estancament, les infidelitats i la tensió constant entre l’instint de
criança i el lliure albir de que haurien de disposar les dones. Katixa
Agirre fa girar gran part de la història al voltant d’aquesta dialèctica, sobretot quan ens endinsem en el judici a Alice, on el thriller
s’entreteixeix amb la crònica judicial i l’assaig sobre la maternitat;
el pes psicològic que suposa per a les dones la gestació i criança de
criatures no desitjades i l’evolució històrica de les estratègies seguides per les dones davant d’aquesta situació. Un pes psicològic
inimaginable pels homes, des de la nostra posició passiva en el procés de gestació i criança, i per a la resta de la societat, enclavada en
la ideologia patriarcal.
«N’hi ha que s’acosten tan sovint a l’abisme de l’ànima, que al final
es veuen dominats per un d’aquests dos impulsos, o tirar-se un mateix o empènyer el del costat. Pulsió de mort. La dosi de poder més
gran que es pot arribar a experimentar.»
De forma conscient, l’autora pren també referències d’altres autores que, ja fos en la seva vida o en la seva obra, es van enfrontar
amb aquesta dialèctica, com Doris Lessing o Sylvia Plath. El preu
a pagar per la llibertat individual d’una dona, on hi podem trobar
alguna semblança amb Un mal día para nacer de Courtney Collins
(Lumen, 2014), la pressió psicològica i social davant dels embarassos i la maternitat, i la incomprensió i cert rebuig social que encara
avui pateixen les dones que tenen dubtes o rebutgen el seu rol de
mares/agents de criança. Malgrat el «nosaltres parim, nosaltres
decidim».
Les mares no potser no destaca en la forma, però és un llibre que
deixa petjada, que remou consciències i només per això ja es pot
qualificar com a totalment necessari.
FITXA BIBLIOGRÀFICA
Les mares no
Katixa Agirre

HORITZONTALS:1. 1. Posant en
dificultats l’agenda, com ara
assegurant o jurant / 2. Ensumi a tutti colori. Comprovo els
tiquets de l’últim al primer / 3.
Quinto de litre. Sofisticat com
l’oli de qualitat. S’acosta com
Venus desnuada / 4. En contacte amb el món es fa irrespirable,
aquest rovell. Difús com la via
làctia / 5. Acabament de qui fa
de la finor una actitud. Celtíber
que va malinterpretar el soul /
6. Escassa ocupació. Fabricant
de barques al vell circuit de
motos. P amb crossa / 7. Pren
nota de totes les extravagàncies que li exposen. Males cares, els animals ensinistrats /
8. Molt senyor, però a Sicília de
seguida acusa. Us desplacéssiu
/ 9. Exposant un fil lògic. L’hora
que conversen els ignorants /
10. Agressor domèstic per convicció. Italiana del sud que vaig
trobar remenant una cànula /
11. Cor de ruc. Del vegetal que
pareix una sola poncella. Article
a contrapèl / 12. Mort de senyor.
El míster Hyde de l’electró / 13.
Si no fos pel que tira a ros tindríem tot de censors. No té la dona
grassa ans crassa.

VERTICALS: 1. Apoteòsiques
anotacions finals, amb colors de
fons. Destil·lat entre sang i llàgrimes / 2. Oliva lliure d’impostos. Cafè de quan no n’hi havia.
Útil per l’ajut / 3. Estirin la pota
com l’Edgar. Fes intel·ligible al
lector / 4. Sermó per completar
el correcte ordre de subjec i ver.
Oients, oïdors / 5. Rifa inconclusa. És un turc, però oi que sona
més a egipci? Marxa de Bellcaire / 6. I entra a Oriola. Insulina
sense sofre?: no, polisacàrid.
Al mocador d’en Frederic Porta
Nosequemés / 7. Demano en
certa manera paper per pagar.
Adverbi encara avui introbable
/ 8. Base de la base estant. Luxós, festiu, solemne / 9. L’actualitat més destacada, en onze
samarretes. En lloc de mèu fa
un soroll mecànic, aquest gat /
10. Ve fent la vertical. Hormona
molt desenvolupada a les noies
de Lutècia. Dos quarts de tres
/ 11. Del paisatge que fàcilment
pren un to blanquinós. La típica
mestressa de Sils / 12. Rostres
amagats entre preciositats i
riqueses. Mira si és beneit que
et demana què fa la clavícula, o
l’húmer...

Traducció de Pau Joan Hernàndez
Amsterdam Editorial,
Barcelona, 2020
192 pàgines

→→ VINYETES
→→ PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas

Juguen negres i guanyen.
D’una partida de l’olimpiada d’escacs a
Lugano el 1968 és aquesta posició, en
la qual, el negre, va aprofitar el torn de
joc per aconseguir un atac guanyador,
gràcies a la situació desfavorable del
rei blanc .Com ho va aconseguir?
Nivell: fàcil
Solució: 1...Tf3! No és pot evitar el mat
amb el cavall a ‘f3’ o ‘g2’.

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

www.malarrassa.cat

MALARRASSA

15

→→PERFIL: TERESA RODRÍGUEZ HERRERÍAS

“Els canvis en la
llei són necessaris,
però no suficients”
Professora i historiadora, la Teresa Rodríguez Herrerías és membre
del Centre d’Estudis Històrics i del Casal de la Dona, els dos pols de
referència del seu activisme. Investiga i publica memòria i història
de les dones de Terrassa, la darrera la de Quitèria Tarragó, primera
regidora d’aquest ajuntament. Nascuda a Terrassa fa 56 anys, és
filla d’emigrants i va viure al barri de Ca n’Anglada. Formada en
Magisteri i Història, treballà anys a l’escola del barri de Sant Llorenç,
que sent també com seu barri, i després a l’IES de Can Jofresa.
▪▪ La historiadora Teresa Rodríguez Herrerías

• Amb la pandèmia i la conjunció de diverses crisis, quina diferència amb els
anys de la teva infància i joventut...
La veritat, sembla que sí. En arribar a Terrassa, el meu pare va començar a treballar
de seguida. D’altra banda, mare i pare estaven capficats que els seus infants tinguessin
estudis, i jo sóc la primera de la família que
va a la universitat. Això ja era un fenomen a
l’època, diria que des d’una generació abans
de la meva ja començà a entrar molta gent
de famílies treballadores a la universitat. A
més de l’experiència personal, quan vam començar a estudiar les dones de la Transició
ja ho vam constatar això, aquesta incorporació massiva de dones i homes, són la primera generació.
Aquest moviment lliga amb el creixement
de població i, consegüentment, de serveis, i
la necessitat de mestres, infermeres... D’altra
banda, la millora econòmica va permetre
que poguéssim començar a estudiar i començar a treballar relativament tard, jo amb
algunes feinetes cap als 17 i 18 anys.
• L’interès per la història és vocacional o
ve del compromís feminista i militant?
Vaig estudiar a l’institut Blanxart. M’agradaven més les ciències, però potser pel
professorat que vaig tenir, em vaig decidir
pel magisteri, i vaig estudiar-lo a Bellaterra. Després, vaig fer el curs pont a Història,
com molta gent en aquell moment. Llavors
no tenia cap militància o activisme. L’interès
per la memòria històrica com a problema i,
concretament, les dones va arribar més tard.
Donava classes a l’IES Can Jofresa, allà vaig
començar a col·laborar amb el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) per
invitació del Manel Màrquez, que ha estat
president del mateix. D’això fa uns deu anys.
Amb la Lourdes Plans, llavors presidenta
del Centre, vam començar la investigació de
dones de Terrassa.
M’agradava la historia i volia investigar, així
que la proposta de la Lourdes, una recerca
per visibilitzar les dones de la ciutat, era tot
el que jo volia. Vam començar a fer història
local i memòria històrica de les dones que
s’havien significat en professions diverses, a
barris, amb implicació política, sindical, amb
els casos concrets de 5 d’elles.
• Aquí va començar el treball amb el Casal
de la Dona i l’aprofundiment de la recerca?
La vinculació amb el Casal es produeix en
aquest decurs, perquè tenien un grup de
memòria històrica que treballava el mateix
que el CEHT, amb el projecte ‘Les dones
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també hi érem’, i m’hi vaig incorporar. Volíem fer visible el protagonisme de dones
mobilitzades durant els períodes d’abans,
durant i després de la Transició, i vam entrevistar 24 dones. Totes molt potents i interessants, algunes molt conegudes, com la
Rosa Maria Fernández: històries de vida i
mobilització, al sindicat clandestí dins la fàbrica, dones sense formació, també de dones
a la universitat, protagonistes en els partits
polítics i, per descomptat, en el moviment
feminista. D’això en va resultar un treball
molt interessant, presentat el març del 2019,
i publicat a la revista Terme.
• Com continueu la feina de descobrir
aquesta part amagada de la història?
La següent investigació va ser sobre la Quitèria Tarragó, primera regidora dona de
l’Ajuntament de Terrassa, l’any 1937. Havia
llegit alguna cosa en documents tot buscant
documentació sobre dones a la dècada del
1920, perquè hi havia un grup molt potent
a la ciutat, del que també formava part la
Teresa Torrellas. Sorgí el projecte que es diu
‘Dones pioneres’, perquè són les primeres
dones regidores a la ciutat, els anys 1937 i
1938. Just hem acabat el treball sobre la
Quitèria i ja comencem el de la Teresa, una
dona obrera, anarcofeminista molt potent,
lligada amb el cooperativisme.

Les preguntes de
l’alumnat són molt
importants, t’ajuden
a qüestionar-te. Jo
procuro obrir la ment
i pensar en tothom
que forma part de la
societat i les dones
som com a mínim la
meitat, però no sempre
hi som...

Sí, hi ha un moment on se’t fa evident quelcom en què no t’havies fixat massa: en una
classe de segon de batxillerat, miro i busco al
llibre de text i penso: on són les dones? Un
altre: un alumne d’ESO, en una preparació
d’activitats pel 8 de Març (haig de dir que per
mi el 8 de Març és cada dia), em pregunta per
què les dones estan discriminades històricament. Em va fer pensar que la canalla no té ni
idea, no sap què ha passat, i no ho sap perquè
no ho hem explicat.
En el discurs històric, fonamentalment, el que
apareix és que tot ho han fet els homes o que
només és important el que ells han fet. I el
que han fet les dones queda enrere, secundari
o res, com que no era tan important.
Les preguntes de l’alumnat són molt importants, t’ajuden a qüestionar-te. Jo procuro
obrir la ment i pensar en tothom que forma part de la societat i les dones som com a
mnim la meitat, però no sempre hi som...
• És cert, però, que hi ha molt moviment i
que s’han produït canvis?
Cert que ara és diferent, però no fa gaires
anys, si hagués aterrat un marcià a la Terra
hauria pensat que només hi vivien homes...
Però sí, les coses estan canviant. A la universitat, per exemple, la dona ja és majoria en moltes carreres, i això em fa recordar que va ser el
1910 que per llei es va reconèixer la possibilitat, sense traves legals, que les dones hi anessin. Però, és que era una cosa molt assumida
socialment que les dones no havien d’anar a la
universitat, era inherent. Fins fa poc, encara la
professió de les dones, en els documents, era
«la propia de su sexo» o «sus labores», tot i
que, en les classes treballadores, moltes també
anaven a la fàbrica.
És veritat que en un segle s’ha fet un pas de
gegant. S’ha aconseguit molt. Però si mires,
encara veus que en les carreres que econòmicament prometen guanyar més diners, com
són les tecnològiques, encara no hi ha prou
dones. I a d’altres carreres n’hi ha moltes dones, però en els càrrecs alts la proporció major
és d’homes.

• Creus que la superació del masclisme està
a la vista?
En els moments de crisi, i la que vivim ho és
i molt greu, com deia Simone de Beauvoir,
qualsevol cosa pot fer que tot el que hem guanyat ho perdem. Es complicat, només cal mirar el que ens envolta, la classe política, alguns
partits que estan sortint, fa molt de respecte.
• Tornant una mica enrere, comentaves Crec que això ens ha de fer posicionar-nos
que és a classe on et xoca per primera ve- de forma més ferma, i continuar reclamant el
gada l’absència de les dones en els llibres que és dret de les dones i que també necessita
d’Història.
tota la societat en conjunt, homes i dones.

PV

• Això, novament té molt a veure amb
la memòria històrica?
Cap dubte. La dictadura aquí va tallar
d’arrel processos molt avançats, també en
relació amb els drets de les dones, va ser
un desastre absolut, però en el cas de les
dones molt més. Per a tota la gent d’esquerres va ser molt dur, però en el cas de
les dones republicanes va ser pitjor, pel
fet d’atrevir-se a ser-ho, d’estar a un ajuntament, d’escriure en un diari. I després
tots els anys de dictadura en què, fins i
tot per llei, érem considerades dependents.

La Dictadura va ser
un desastre absolut
per a tota la gent
d’esquerres, però en
el cas de les dones
republicanes molt
més.
• Sobre el paper i pel que fa a la legislació s’ha avançat prou?
Podria semblar que la batalla està guanyada, però no. Si parlem d’Europa occidental, s’ha avançat, s’ha aconseguit
molt sobre el paper, però la realitat encara és diferent. Les dones han entrat en
els espais que abans eren només d’homes
o quasi, però en les cures, els hospitals,
també a casa, les tasques continuen estant a càrrec de les dones, i qui redueix
jornades són elles, els salaris més baixos
al final són per a elles, això es així, encara.
• T’atreveixes a fer pronòstics?
Malgrat el que deia abans citant la Simone de Beauvoir, jo tinc esperances que
això canviarà i ho farà profundament.
Miro la meva filla i em queda clar que hi
ha una altra situació, molt diferent a la
meva, i la de la meva mare ja és tota una
altra història! Però no està aconseguit,
de fet hi ha moltes feministes potents,
i també homes que estudien la qüestió,
que expliquen que això encara necessita
de dècades.

Pep Valenzuela
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