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>Plataforma
>
Ciutadana de Catalunya, davant les eleccions del 14F, presenta 10 propostes

Perquè l’escola inclusiva torni a progressar
Redacció

L

a Plataforma Ciutadana per
l’Escola Inclusiva de Catalunya constata que, quan
han passat tres anys de l’aprovació
del Decret 150/2017, «no millora
la capacitat de les escoles d’acollir
tot l’alumnat del seu entorn, sigui
quina sigui la seva condició». El
Departament d’Educació, informa aquesta coordinació d’entitats,
«assegura que hi ha més recursos,
però les dades no conviden a l’optimisme i amb massa freqüència
arriben casos individuals que més
aviat fan pensar que no només no
avancem, sinó que fins i tot podem
estar reculant».
Davant d’aquesta situació, que
s’allarga en el temps, i davant la
convocatòria electoral anunciada
per febrer del 2021, la Plataforma
Ciutadana per l’Escola Inclusiva
de Catalunya fa arribar a les diferents candidatures i a la societat en
general un decàleg de reivindicacions que consideren «fonamentals
a fi de redreçar el rumb, recuperar
el temps perdut i tornar a observar

progressos en aquest llarg camí».
Es tracten qüestions específiques
i concretes i altres mesures de caràcter més general, com la reducció
de ràtios a les aules o l’extensió de
metodologies que fomentin la personalització de l’aprenentatge. El
decàleg ha estat enviat al Departament d’Educació, els grups parlamentaris, els mitjans de comunicació i entitats de la comunitat
educativa.
Nascuda el 2001 per promoure
un ensenyament públic i concertat
inclusiu i de qualitat per a tothom,
i en especial per als alumnes amb
discapacitat, la Plataforma està integrada per famílies, professionals
de l’educació i entitats socials com
la Federació Ecom, Dincat, Down
Catalunya, Fundació Catalana
Síndrome de Down, Aprenem,
Aspanias, Associació Catalana de
Dislèxia, Associació Catalana del
Síndrome 22Q, Centre de Recursos Educatius ONCE-Catalunya,
Fundació Aspasim, Fundación
Autismo Diario, Fundació Gerard, LADD, AFFAC o Fapel,
entre altres.

▪▪ Activitat de suport a l’escola inclusiva, el febrer del 2019, a la plaça Vella, organitzada per l’escola Crespinell

10 accions fonamentals
per redreçar el rumb
1. La creació d’una comissió que faci un estudi
sobre la situació dels Centres d’Educació Especial, i en especial els següents aspectes:
• Per què el curs 2019/20 s’ha arribat al rècord
històric d’alumnat escolaritzat als CEE, amb
7.456 alumnes. Cal una anàlisi estadístic sobre
la tipologia d’aquest alumnat: edat, curs acadèmic, tipus i grau de discapacitat.
• Cal examinar amb especial atenció dos
aspectes: el percentatge de població escolar
d’origen migrantque hi ha als CEE; i el percentatge de població escolaritzada fora de la seva
comarca.
• La situació de l’alumnat que fa escolarització compartida. Avantatges, desavantatges i
resultats d’aquest model.
2. Garantir el suport econòmic a tots els CEE,
públics i concertats, que presentin un pla per
reconvertir-se en CEEPSIR. Recordem que fa
un any i mig (abril 2019) es va anunciar la convocatòria d’un concurs pels CEE que volguessin fer el pas. Per què no s’ha convocat?
3. L’elaboració i difusió d’un estudi avaluatiu
sobre el funcionament dels CEEPSIR i de les
SIEI des de l’aprovació del decret 150/2017,
des d’una òptica quantitativa i qualitativa. Juntament amb aquest estudi caldria conèixer quina planificació fa el Departament d’Educació
sobre el desplegament d’aquests dos recursos a
tot Catalunya en els propers anys.
4. La implantació progressiva de la figura de la
infermera escolar a l’escola pública i concertada,
tal com han demanat altres entitats socials i tal
com el Parlament de Catalunya ha instat a fer
al Departament d’Educació.
5. L’establiment d’un sistema d’indicadors
quantitatius i qualitatius fiables, a fi de poder
prendre regularment el pols a l’evolució del sistema inclusiu. Aquesta petició té dos vessants
específiques:
6. Cal una sèrie estadística fiable i rigorosa
sobre l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat (intel·lectual, física, sensorial o malaltia
mental) a Catalunya en els darrers 20 anys.
L’alumnat amb discapacitat és el que més fàcilment és expulsat del sistema ordinari, però en
els darrers deu anys aquest fet s’ha emmascarat
estadísticament per la via d’ajuntar-lo, sota diversos conceptes, amb un altre tipus d’alumnat
que molt majoritàriament trobem ja al sistema

ordinari.
• Calen uns indicadors en consonància amb
l’ODS4 i els darrers informes (demolidors i
aclaridors) sobre l’incompliment de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.
• La publicació del mapa de recursos de
l’escola inclusiva. Volem recordar que ja fa tres
anys que se l’espera, des de la publicació del
decret 150/2017. Aquest mapa ha de ser una
eina al servei de polítiques clares i transparents
que garanteixin que el recurs es desplaça allà on
és l’alumne i no l’alumne allà on hi ha el recurs.
7. L’elaboració d’un estudi sobre la cultura
inclusiva d’escoles i instituts a partir de l’anàlisi d’una mostra representativa de Projectes
Educatius de Centre (PEC), la Proposta Pedagògica del Centre (PPC) i altres documents
de gestió, planificació i organització del centre.
Aquest estudi ha d’analitzar també les accions
que es duen a terme per promoure la inclusió
en l’horari no lectiu, en especial el temps de
migdia/menjador, sortides, colònies i activitats
extraescolars organitzades pel centre.
8. Intensificar les accions inclusives a l’etapa
postobligatòria, amb l’avaluació i ampliació dels
Itineraris de Formació Específica (a més territoris i a més disciplines), i l’adaptació del batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà per
alumnes amb discapacitat, amb una durada de
tres anys.
9. Promoure el canvi legislatiu que permeti l’atorgament del títol de l’ESO adaptat als
alumnes amb discapacitat que hagin assolit els
objectius marcats al seu Pla Individual, i que
mentre això no s’assoleixi s’informi els centres
que aquests alumnes han d’obtenir el graduat
ordinari. I modificar la normativa perquè l’obtenció d’aquest títol no sigui un impediment
per l’accés a un PFI o qualsevol altre itinerari
formatiu quan l’alumne tingui un grau de discapacitat reconegut del 33% o superior.
10. Posar en marxa una campanya de divulgació adreçada a famílies i professionals sobre
el dret dels infants a una escolarització inclusiva i sobre els beneficis que la diversitat aporta
al conjunt del grup classe. Aquesta campanya
hauria de posar en relleu les evidències sobre
aquests beneficis dels diferents estudis envers
escola inclusiva que s’han fet arreu del món.

PV

>Educació
>
covid-19

Sindicats de professorat
reclamen solucions, no pegats
Redacció

E

l Departament va donar
per finalitzat, el 21 de desembre, el permís per deure
inexcusable que tenia el personal
especialment sensible pendent
d’obtenir la incapacitat temporal,
segons denunciava CCOO Educació el mateix dia. Això, quatre
dies després que Josep Bargalló,
conseller responsable de l’àrea,
fes públic un balanç més que positiu de l’inici del curs i el desenvolupament del primer trimestre,
considerant tot plegat un «èxit»,
informava El Diari de l’Educació.
D’acord amb el conseller d’Educació i la consellera de Salut, Alba
Vergés, present en la roda de
premsa, «les escoles són segures»,
i agraïren “als professionals per
vetllar pels protocols i mesures
sanitàries», i a «l’alumnat per la
paciència». Les dades, certament,
són bones, sobretot considerant
la situació: s’han tancat 31 centres en algun moment (el 0,61%
del total, i tots escoles rurals o
llars d’infants que tenien un o
dos grups); 4 de cada 5 alumnes
no han deixat d’anar a l’e scola i 9
de cada 10 professionals no han
passat cap confinament.
Les dades, però, no semblen
tenir en compte, com denuncia
CCOO, que la finalització del
permís comentat, es produeix en
un moment en què «ni la situació
de salut de les persones vulnerables, ni les mesures de prevenció
en els centres, ni per descomptat
la situació sanitària, han millorat
en absolut». El sindicat considera
«molt greu que es faci retornar a
la presencialitat aquest col·lectiu
especialment sensible al gener,
quan les mateixes autoritats sanitàries estan alertant d’una tercera

onada de contagis».
D’altra banda, s’afegeix des de
CCOO, «és inexcusable la manera com ha informat el Departament a les persones afectades, just
abans d’un període no lectiu, sense possibilitat de gestionar la seva
situació mèdica o el seu retorn de
manera adequada ni amb la direcció del centre, ni amb les persones
substitutes». El fet, així doncs, demostraria «no només la manca de
consideració cap al seu personal,
sinó també vers l’atenció educativa
de l’alumnat, ja que no permet cap
traspàs d’informació, ni de seguiment pedagògic, ni didàctic.»
De retruc, aquesta situació afecta
les professionals substitutes que
haurien perdut de forma sobtada la
feina i deixat de cobrar el període
no lectiu de Nadal.
Lluny queda ara l’agitació dels
dies previs a l’inici de curs, quan el
Departament anunciava la contractació d’unes 6.000 professionals,
la majoria professorat, al mateix
temps que els sindicats de forma
unànime reclamaven que en realitat
calien uns 40.000. Tot plegat, per la
dita emergència sanitària, però en
un context d’exigència de solució de
greus problemes estructurals, com
ara l’augment del percentatge del
pressupost (inferior al del 2010),
que està encara lluny de la mitjana
europea.
En aquest context, l’anunci de
posposar l’inici de les aules en tres
dies, així com la de començar, amb
el retorn, un procés de cribratges
massius al personal de tots els centres, no són mesures que aconsegueixin apaivagar la preocupació
dels diferents sectors afectats, ni
pel que fa a la situació actual ni,
menys encara, quan es mira el futur
de l’Educació al país.

www.malarrassa.cat

SOCIETAT

MALARRASSA

3

>Reflexió
>
de la Comissió de Rieres de la Favt

Les rieres i la Terrassa del futur

L

es rierades del 1962 i les del
71 marquen un fet transcendent per a la ciutat de
Terrassa. Aquesta ciutat, construïda a la llera de múltiples torrents i
rieres, obviant aquesta circumstància, va anar creixent i en va pagar
les terribles conseqüències amb
centenars de morts i desapareguts,
com sempre entre els més desfavorits.
Les decisions urbanístiques i
les solucions hidràuliques que es
van prendre després de la catàstrofe i el creixement de la ciutat
han comportat, més enllà del risc
encara latent d’inundacions, unes
desigualtats socials en forma de
guetos. Alhora, la mala gestió de
les rieres, estructural i de manteniment, ha comportat problemes de
sanejament i d’higiene que causen
problemes de salut o molèsties importants a les persones que viuen a
l’entorn de les rieres.
Cal remarcar que les rieres de
Terrassa han estat 50 anys abandonades per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya fins arribar
a extrems insospitables, posant en
entredit la seguretat de la ciutadania.
Davant d’aquest menysteniment
de les administracions, la lluita veïnal reivindicant la seguretat de les
rieres es formalitza en dues entitats: la Comissió de la Riera de les
Arenes i la Comissió de la Riera de
Palau, potenciades per la FAVT.
A partir del desembre del 2016, es
constitueix la “Comissió de Rieres
i Torrents de Terrassa” totalment
independent.
La “Comissió de les Rieres i Torrents de Terrassa” està formada
per representants de 19 Associacions de Veïns, entitats i persones
a títol personal que donen suport
i assessorament urbanístic i social.

Aquest teixit social dona a la Comissió un gran pes reivindicatiu, ja
que estan representades gran part
de veïns i veïnes de Terrassa, i alhora el coneixement de la problemàtica que comporten les rieres i les
millors solucions possibles a nivell
tècnic, social i mediambiental.
Està organitzada en 3 grups de
treball que representen els eixos
fundacionals de la Comissió:
1. Memòria Històrica;
2. Manteniment, Conservació i
Seguretat de les Rieres;
3. Futur de les Rieres. El Gran
Projecte de ciutat.
Els anys de lluita per què les administracions assumeixin la seva
responsabilitat per a restituir la
dignitat a la ciutat perifèrica a l’entorn de les rieres, l’aprofundiment
en el coneixement de la interacció
de les rieres i la ciutat, i la llarga
trajectòria d’activitats -xerrades
de sensibilització i col·laboracions
amb altres entitats, associacions i
centres educatius-, ens avalen per
a ser actors fonamentals i comprometre’ns a tenir un paper actiu en
la conceptualització dels projectes
que s’hauran de desenvolupar en
les pròximes dècades.
La nostra proposta, de tots
aquests anys de lluita, es resumeix
en el GRAN PROJECTE DE
CIUTAT. Les rieres confereixen
una singularitat a Terrassa que fins
ara s’ha menystingut associant-li
una funcionalitat viaria que ha potenciat la fragmentació de la ciutat
i la segregació de diversos barris.
Al nostre parer, des del nostre paper actiu, cal canviar la mentalitat
i convertir les rieres en una infraestructura verda, que vertebri tota
la ciutat i permeti la integració de
tots els barris. En definitiva, constituir un projecte de futur.

▪▪ Riera del Palau. Imatge d’arxiu

• Resoldre els problemes socials
que ha comportat la gestió de les
rieres i els problemes mediambientals lligats a l’estructura de la
riera, als problemes de contaminació i al canvi climàtic.
• El plantejament i motivació
d’aquest projecte s’ha de fonamentar en la MEMORIA
HISTÒRICA (història de les
rieres de Terrassa: identitat de la
ciutat).
La“Comissió de les rieres i torrents
de Terrassa” ha de treballar, amb
urgència, el GRAN PROJECTE

DE CIUTAT, consensuant-lo
amb les administracions, ja que ha
de servir per preveure i coordinar
totes i cadascuna de les presents i
futures intervencions a la ciutat, ja
siguin de nous creixements, plans
de millora, mobilitat, adaptació i
mitigació del canvi climàtic..., o bé
conceptuals, en matèria social: equipament de la ciutat, creació cultural,
activitat de lleure, etc.
No podem seguir creixen sota
l’abric d’un POUM ja obsolet pels
canvis que s’han donat en tots els
criteris urbanístics d’aquests dar-

rers 20 anys i, mentre es construeix
el Gran Projecte de Futur, exigim
revisar el criteri d’emergència de
l’ACA, per tal que aquesta i l’Ajuntament actuïn quan es localitza un
desperfecte i no esperar que el pressupost de reparació augmenti i que
hi hagin desgracies.
En propers articles anirem detallant els aspectes concrets d’aquest,
sens dubte, projecte vital per a la
nostra ciutat: convertir les rieres
en una infraestructura verda i dignificar la vida de totes les persones,
ciutadans de Terrassa.

Les residències, en pensar la ciutat que volem
sigui prou per a les diferents gradacions de l’estat dels residents i
que, en determinades situacions,
com ja es fa en algunes residències, l’assistència sanitària la doni
el CAP i/o hospital de referència.
Tot el que sigui pel benestar dels
residents, no per la comoditat,
pressupost o negoci.

D

es del començament de
la pandèmia, vistos els
gravíssims i mortals casos
que han succeït amb les persones
grans i sobretot en els que s’han
evidenciat a moltes residències, de
les anomenades “concertades” i en
algunes de públiques, en aquesta
comissió i amb aquesta mala experiència, ens hem plantejat una
sèrie de reflexions de les quals aquí
exposem les principals.
Cal continuar reivindicant
Residències Públiques?
Com sempre hem defensat, el millor lloc perquè una persona passi el
final de la seva vida, és a casa seva,
envoltada per la seva família i per
les persones més properes. Per això
una de les prioritats han de ser les
ajudes a l’assistència domiciliaria,
si és que es pot. Som conscients
que no sempre és possible, ja que
les persones amb un grau de dependència elevada requereixen 24
hores d’atenció cada dia de la setmana, que l’assistència domiciliaria
no pot donar, entre altres coses per
les necessitats de personal i el seu
cost. Per això millor les residències,
i si pot ser públiques, per tal d’evitar que l’assistència a les persones
dependents esdevingui un negoci
pels grans fons d’inversió.

Cal valorar la quantitat de persones que ha de tenir una Residència?

▪▪ Acte de
reivindicació
de la residencia a Sant
Pere Nord,
l’any 2012

El dèficit de places públiques és
reconegut per tothom (administració inclosa) situació que té tendència a agreujar-se per l’evolució
demogràfica de la nostra població. En els anys vinents, segons
assenyalen totes les dades, es produirà un augment considerable
de la població de més de 65 anys.
Anem cap a una societat més envellida i això comporta prendre
mesures no ja de futur, sinó de

present immediat.
És evident doncs que la necessitat d’atenció per a persones
dependents de grau dos o tres ja
no tan sols és urgent, sinó molt
urgent!
Continuem demanant residències públiques per a persones de
grau dos o tres de dependència.
Però no només demanem això,
també cal que es tingui un tracte molt més humanitzat, que es

baixi la ràtio de persones per cada
cuidador, sobretot els caps de
setmana, per tal d’evitar la desatenció i que sobretot els protocols
d’actuació siguin molt clars i que
no hi hagi falta de previsió.
És necessària la medicalització
de les Residències?
Creiem que no cal que les Residències esdevinguin hospitals, cal
que el nivell d’assistència sanitària

S’ha de repensar si han de ser
més o menys grans les Residències.Hi ha experiències en els
països del nord d’Europa on les
residències són de 40 o 50 persones, i en cas de pandèmia serien
més fàcils de controlar. També
observem que darrerament es té
la lupa posada en les Residències
i és lògic, però també sabem que
s’han produït moltes defuncions
per COVID-19 de persones soles en llars individuals.
Recordem a les administracions: cal que de forma immediata i urgent prioritzin i adoptin
polítiques per una gestió pública
de tots els temes de caràcter social, i que comencin a treballar i
traslladin aquestes polítiques als
pressupostos i a tots els seus àmbits competencials siguin locals,
autonòmics o estatals.
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L’Observatori de l’Aigua fa balanç i prepara un any
amb la necessitat de més participació ciutadana
L’informe d’anàlisi després de quasi dos anys de posada en marxa de l’OAT posa l’accent en algunes debilitats
Miquel Gordillo

E

l 20 de febrer farà dos anys
de la creació de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa
(OAT). Dos anys que es consideren complicats, i dels quals s’ha fet
balanç, de forma oberta i transparent, un dels anhels principals en
paraules de qui és la seva vicepresidenta i presidenta en funcions, Bea
Escribano. En una trobada virtual
realitzada el passat 17 de desembre, es van desgranar les accions
realitzades, els plans de futur immediat, i una anàlisi de les mancances i fortaleses d’aquest nou
organisme.
Després d’un conveni signat amb
el govern anterior, «s’ha d’anar
treballant per desvincular-nos
totalment de l’anterior empresa
concessionària», va expressar en
una intervenció prèvia la regidora
Lluïsa Melgares. Tot reconeixent
l’edil la qüestió cabdal dels litigis
amb Mina i les sentències judicials
encara pendents, arran de l’escissió
del contracte amb l’empresa privada, ara fa dos anys.
L’objectiu de l’OAT, de forma resumida, continua sent el mateix:
articular la part ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques que afecten el servei de
l’aigua a la ciutat. Com a mètode,
el de fer propostes, estudis i rendir
comptes de la pròpia activitat.
L’OAT compta amb un funcionament autònom, amb un pla
de treball propi, un organigrama
amb presidència i vicepresidència,
i una coordinadora tècnica, la única persona amb càrrec remunerat,
que disposa l’Ajuntament, i que
s’ha incorporat recentment. Això
ha estat una mancança que s’ha
estat arrossegant durant més d’un
any. Aquesta es va assolir finalment a través d’un concurs intern
fet pel consistori, tot i que des de
l’OAT s’hagués preferit que fos
extern, com va recordar Escribano. Finalment, va ser seleccionada
una persona amb dedicació compartida amb la Taula de Rieres,

adscrita a l’àrea de Medi Ambient,
que podria passar amb exclusivitat
a l’OAT. Una altra fita d’aquest
any ha estat la creació de la web de
l’Observatori (oat.cat), gràcies a la
participació d’estudiants de l’Ins
Nicolau Copèrnic.

Entre les febleses,
es destaca el fet
de tenir poques
referències d’un ens
similar, així com la
manca de visibilitat
de l’OAT i de la
tasca que realitza.
També es van detallar totes les
despeses i ingressos amb què ha
comptat l’OAT. El 2020, el pressupost inicial de 40 mil euros es
va reduir, a causa de la pandèmia, a
17.500. L’assignació per al 2021 és
de 28.150 €.
La força dels grups de treball
Els sis grups de treball integrats
a l’Observatori de l’Aigua centren
les tasques realitzades. Estan formats per persones que de forma
altruista han desenvolupat funcions en àrees com el control ciutadà
de l’aigua, la seva funció social, la
transparència, la petjada hídrica o
la qualitat i sabor de l’aigua. Tots
són oberts i estan cercant noves
persones que s’incorporin, ja que
volen augmentar decididament la
participació.
Entre les febleses, es destaca el
fet de tenir poques referències
d’un ens similar, així com la manca de visibilitat de l’OAT i de la
tasca que realitza. Entre les dites
amenaces, «és una idea nova que
anem aprenent, tenim un desgast
de voluntarisme, persones que donen molt i arriba el cansament».

>Consells
>
del Sindicat de Llogateres

▪▪ Bea Escribano, presidenta en funcions, i Eva Nogueras, coordinadora de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

També s’assenyala la poca participació de polítics i sindicats. I una
demanda recurrent en aquests dos
anys: la manca d’un espai físic propi per a l’OAT.
El grup de treball de Control Social treballa la participació, la transparència i la fiscalització externa
de l’empresa municipal. «Hem fet
proposta de web per a Taigua, i
hem fet proposta d’indicadors»,
exposà el portaveu del grup, Paco
Rodríguez. Dins d’aquest, hi ha el
subgrup de Transparència i Indicadors. Entre d’altres, ha elaborat un
primer esborrany d’un document
marc d’indicadors sobre la qualitat de l’aigua. Entre els objectius
de futur, explicà Martí Rosas, es
busquen maneres de relacionar-se
amb Taigua.
El grup de Dret humà de l’Aigua i Justícia Social, té la missió
de garantir el dret humà d’accés a
aquest bé, entès en un sentit ampli, com a dret a la salut, les cures,
i amb el principi d’igualtat: «cap
persona fora del servei per motius
econòmics», explicà la seva coordinadora, Dolors Frigola. També
consideren essencial el dret a a la
informació.
De fet, consideren necessari implementar un mètode que sigui
àgil per accedir al cànon social i a
la tarifa social per a famílies vulnerables, tot apel·lant a un conveni
entre Generalitat i Ajuntament.
A banda d’aspirar a un nou sis-

tema tarifari, segons recomana
l’OMS, de tres metres cúbics per
persona, explicà Frigola que el grup
vol «un estudi amb profunditat, i
la solvència de l’empresa pública».
El grup de Treball de Projectes
Europeus i fons de finançament
està «treballant molt frec a frec
amb Taigua, per millorar el model hidràulic de la xarxa», explicà
el seu coordinador, Abraham Arcos: «així podem veure si el rendiment és correcte, si hi ha fuites...».
També es planteja desenvolupar
un sistema informàtic per veure la
petjada de carboni a la ciutat. Bea
Escribano afirmà que cal «inculcar nous hàbits per beure aigua
de l’aixeta: només el 8,7 % en beu
sempre o sovint directament». Per
això, tenen clar que «cal millorar
aquest sabor». Refereixen una enquesta en què van participar més
de 1.300 persones. Altres projectes
plantejats són un seminari sobre
aigua i canvi climàtic, sobre la xarxa de distribució de la ciutat, una
aplicació mòbil amb les fonts que
hi ha a Terrassa, una diagnosi dels
jardins, i la campanya pedagògica
de l’ús de l’aigua d’aixeta.
Per últim, la Taula d’Educació de
l’OAT va sorgir impulsada des de
la Taula de l’Aigua, i compta amb
representats de Dones d’Aigua i
Enginyers sense Fronteres. L’objectiu és «que una xarxa d’escoles
treballi per aquesta nova cultura
de l’aigua», en paraules d’Àngels

Tripiana. Platengen diferents activitats escolars, com ara el tast
d’aigua per estalviar en residus
plàstics, i exposar el problema dels
«residus que deixen les mines de
Sallent, i que provoquen el mal
gust de l’aigua a Terrassa».
Tota i la molta feina feta i els
plans de futur previstos, la Bea
Escribano reconeix que «ens ha
faltat participació ciutadana, a
més, volíem ser auditades i ho
hem estat poc». I un desig per a
l’any vinent, per acabar de trencar les distàncies: que l’audiència
pública es faci de forma tripartita
amb Ajuntament, Taigua i el mateix OAT.

l’Agència Catalana de Consum.
Per efectuar directament la denúncia a través del Sindicat de
Llogateres cal omplir el formulari
de l’Agència seguint les instrucciSi detectes anuncis fraudulents, ons d’aquesta guia. Són només 5
ajuda’ns a denunciar-ho! Necessi- minuts i amb totes les denúncies
tem la teva involucració i empenta volem aconseguir que es sancionin
per tal de fer-los complir la llei.
grans portals que infringueixen la
llei.
Què hi pots fer?
I- Contacta la immobiliària o
propietari i exigeix que compleixin
la llei.
a- Descarrega’t la carta dirigida al
propietari o immobiliària.
b- Omple la carta amb les dades
de l’anunci.
c- Envia’l al propietari o a la immobiliària en qüestió, adjuntant
una captura de pantalla de l’anunci
i no t’oblidis de posar copia sindicat: denuncies@sindicatdellogateres.org.
II- Formalitza la denuncia a través de l’Agència Catalana de Consum i el Sindicat de Llogateres.
L’òrgan oficial que té capacitat
per sancionar els anunciants és

Aquí tens el formulari: http://
consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/reclamacio-queixa-denuncia

Què fer si detectes un anunci de pis fraudulent?
«Feta la llei, feta la trampa»,
la cultura popular ha fixat amb
aquest i altres refranys una quasi
teoria general. I sí, o per mancances
de la mateixa llei o per interessos
particulars, més aviat que tard (de
vegades abans) apareixen maneres
per anar saltant-se la llei, des de la
forma més i directa i prepotent o
ignorant, violentant-la sense més,
fins a la més fina picaresca. No
és diferent amb la llei per regular
preus dels lloguers aprovada pel
Parlament de Catalunya el passat
setembre. Publiquem, a seguir, alguns consells del Sindicat de Llogateres de Catalunya per actuar
davant d’eventuals intents de saltar-se aquesta.
El 9 de setembre de 2020 va
aprovar-se al Parlament de Catalunya una llei pionera a tot l’estat
que, finalment, ha regulat els preus
dels lloguers. Aquesta llei frena de

forma directa l’especulació amb
l’habitatge i comença a desescalar
els preus d’aquelles zones considerades “tensionades”. Malauradament, però, molts arrendadors,
immobiliàries i administradors de
finques obvien la llei o fan trampes
per esquivar-la i continuar obtenint guanys rendistes a costa d’uns
preus abusius. Una de les formes
que tenen de fer-ho és obviant informació obligatòria en els anuncis
de pisos i pujant el preu dels lloguers.
Tots els anuncis de pisos han
d’informar dels següents
elements: el valor de l’índex de
referència actualitzat, l’import
de la renda del darrer contracte
d’arrendament, i la superfície útil
de l’habitatge (tal com s’indica
a la cèdula d’habitabilitat), no la
construïda.

Sense candidats a presidència
Pocs dies després de l’audiència
pública, el passat 21 de desembre, l’OAT va celebrar el darrer
plenari de l’any. Durant l‘acte,
l’enginyer i consultor Joan Gayà
va exposar una proposta de pla
estratègic a 10 anys vista, amb
línies estratègiques de l’empresa
Taigua. Aquest informe, elaborat
a petició de l’Ajuntament, estarà
sotmès a esmenes durant un període de proves, abans que sigui ratificat pel Ple municipal.
D’altra banda, Bea Escribano
continuarà exercint com a presidenta en funcions de l’OAT, donat que no s’havia rebut cap candidatura per al càrrec.

III- Fes-ho públic a les xarxes
Utilitza el HT #AnunciFraudulent, etiqueta el Sindicat de Llogateres de la teva zona i publica una
captura de pantalla de l’anunci.

www.malarrassa.cat
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VOT PER CORREU

KIT BRAILLE

Fins al 4 de febrer

Fins al 18 de gener

Davant la situació epidemiològica
recomanem sol·licitar el vot per correu.
Per fer-ho pots anar a qualsevol oficina de
Correus, o també virtualment entrar al web
correos.es amb el DNI electrònic, l’idCAT
certificat o altres certificats reconeguts.

Si tens una discapacitat visual, pots trucar
al telèfon 900 400 012
i demanar el kit de vot Braille.

900 400 012

correos.es

parlament2021.cat
#infoEleccions2021
Cost de la trucada: segons operadora.
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Gener de 2021

Cases d’algú

Sòcrates
a Linkedin

Toni Marcilla

Treballador social

E

n algun moment d’aquesta meva
vida, algú a qui no coneixia de res,
però que per circumstàncies que
ara seria molt llarg d’explicar, va acompanyar-me en un tros del meu camí vital
d’una manera prou important com per
recordar-lo, em va dir: escriu.
No he deixat mai de fer-ho, tot i que
ja ho feia de molt abans de la instrucció.
Escric millor que parlo, sempre dic. És
una manera d’ordenar tot el que brolla
dins d’un. Una mena de teràpia o, si voleu i us agrada més, una disciplina d’autoajuda. No és una obligació que m’imposi. Escriure, igual que cuinar, són dues
activitats tan estretament lligades, per a
mi, com reconfortants; entenc que a algú
li puguin semblar un exercici d’arrogància… per allò de perseguir el reconeixement. Res més lluny de la realitat. Que
t’agradi fer una cosa no està forçosament
aparellat a què, a més a més, ho facis bé
(i això ho tinc mot clar des d’una paella
desastrosa que vaig fer a Mieres). Malgrat tot, a casa meva són testimonis que
un mal dia pot finalitzar a la cuina fent
sofregits que segurament no necessitem
i acabant al congelador, o davant la pantalla d’un ordinador gairebé sense sopar.
Escriure i cuinar són dues disciplines
que comparteixen un vincle. Una recepta t’explica una història i una història té
interès per la capacitat de sorprendre’t
(igual que el plat procedent d’una recepta) i, alhora, de sentir-te confident de
quelcom d’íntim. És aquest exercici d’interès per les vides alienes el que m’empeny a escriure o, amb tota la modèstia
del món, a “crear històries”. D’una manera
o altra, tots ho fem. Quan fas cua a la peixateria i tens temps per observar a la persona que tens al davant, imagines qui és,
a què es podria dedicar, fins i tot t’atreveixes a fer un judici de valor pels gestos o
les quatre paraules que hagi pogut dir. És
com quan anàvem (és trist, però sí: anàvem, podíem anar) un cap de setmana a
Roma, per exemple, i en tornar ens atrevíem a dir: els italians són molt… Què
coi ha de saber un dels italians després
d’estar 48 hores en una ciutat que ni tan
sols és veïna? O, de la mateixa manera,
què pots dir de la senyora que anava davant teu a la peixateria?

Per al psicòleg nord-americà Gordon
Allport, per parlar de la formació d’estereotips i prejudicis s’ha d’entendre el funcionament de la ment. Perquè el prejudici seria el resultat de processos mentals
no patològics sinó, normals. En aquest
sentit, les teories evolutives assenyalen
el fet que l’ésser humà estigui preparat
genèticament per a reaccionar d’una determinada manera davant del que percep
com una amenaça, per a defensar-se de
grups externs. Però el més interessant
de tot és aquesta visió que els prejudicis
siguin quelcom innat a l’ésser humà, automàtic. El que no implica que aquesta
manera de pensar…no pugui canviar-se.

Open Arms va
acabar el 2020
amb el rescat de
160 persones al
Mediterrani, entre
elles sis nadons.
Fem un exercici
d’empatia: sis nadons
protegits per l’escalfor
de l’abraçada d’una
mare amarada
de por, que no ha
deixat de dubtar
de la decisió
límit, inevitable,
desesperada, des
que va pujar a la
precària embarcació

Fèlix Pardo

Tinc per costum gaudir del privilegi
de marxar a passar el cap d’any amb
la meva família (bombolla crec que es
diu ara). Privilegi per poder fer-ho i per
poder gaudir dels meus. Té un punt de
fetitxisme això d’arribar a “cases d’algú”,
que diu en Sisa, i imaginar el que va
passar en aquella masia, ara remodelada, aquella casa de poble o el bé que
li va al propietari com per tenir-la i no
fruir-la. Ep!, ha saltat l’automàtic, ho
veieu?
Open Arms va acabar el 2020 amb el
rescat de 160 persones al Mediterrani,
entre elles sis nadons. Navegaven en aigües internacionals “a muchas millas de
ninguna parte”, explicava Òscar Camps
al seu perfil de Twitter.
Que no sigui només una dada, si us
plau. Fem un exercici d’empatia: sis nadons protegits per l’escalfor de l’abraçada d’una mare amarada de por, que no
ha deixat de dubtar de la decisió límit,
inevitable, desesperada, des que va pujar a la precària embarcació en la qual
està; sabent que està posant al seu fill
en perill enmig de la foscor, del fred.
Empesa per la necessitat suïcida de cercar esperança, futur.
Em pregunto, i ja la pregunta és del
tot ofensiva naixent des del privilegi
de desconèixer la resposta a una situació mai viscuda, què coi deuen pensar
aquests migrants o els refugiats de Lesbos, d’estar retinguts a “cases d’algú” que
els diu que no tenen dret a imaginar-se
una nova vida, una vida aliena a les pors
i al sacrifici d’una fugida forçosa. Em
pregunto si serà en aquest nou any que
serem capaços de fer un exercici honest
per canviar la nostra manera de pensar.
Si serà aquest 2021 l’any de l’abolició
dels prejudicis que actuen com a fronteres arreu de les nostres societats.
Albert Einstein deia que és més fàcil
desintegrar un àtom que un prejudici. Tot començant aquest any de bons
propòsits i esperances, no estaria de
més posar-nos la fita de controlar “l’automàtic” del prejudici i constatar que
les amenaces no estan esperant als marges dels territoris; o no ha quedat clar
després d’aquest nefast 2020?
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U

n dels trets característics de la filosofia
és sotmetre l’statu quo -les convencions socials amb què vivim- i el sentit
comú -els judicis, valors i normes que orienten
la vida corrent- a l’anàlisi racional, així com trobar la raó del que es pressuposa obvi i natural,
del per què les coses són d’una determinada
manera i no d’una altra, i també interpel·lar els
qui afirmen saber alguna cosa, els experts, per
tal de determinar el significat del que parlen.
Sòcrates va expressar aquest mateix tret fins
les darreres conseqüències, pagant amb la seva
vida el preu de posar al descobert les opinions
falses dels seus conciutadans i també de posar
en evidència que la creació d’un gènere de vida
del costat de l’enteniment demana un gran esforç i que no tothom té la competència ni el
mèrit per ser el seu guia, perquè no sempre
és fàcil distingir entre un bon model de vida
i un de dolent, la qual cosa exigeix l’acompanyament d’un bon mestre durant els anys de
formació d’una persona. Considerava que la
raó és una facultat comú a totes les persones i
que el que té valor en el seu ús no és complaure els altres o assentir el que pensa la majoria,
sinó seguir les lleis de la lògica en els processos
de pensament.
Cal dir que Sòcrates va tenir més facilitats
per fer aquest exercici filosòfic que no pas els
filòsofs d’avui dia, perquè ell només tenia que
passejar pels carrers d’Atenes i anar a l’àgora
per poder parlar amb gent de tota mena, i
fins i tot amb desconeguts. Si féssim una cosa
semblant per la Rambla d’Ègara o la Plaça
Nova, el més segur és que ens prendrien per
una persona que ha perdut el seny, i en el cas
de persistir seria força probable que el nostre
desig de conversa l’haguéssim de satisfer en
una comissaria amb la companyia d’altres detinguts.
Per tot plegat és arriscat suposar el que hauria fet Sòcrates si hagués viscut en el nostre
temps. Tal vegada estaria perplex pel fet de
no trobar interlocutors passejant per la nostra
ciutat. A banda del fet que treuria el fetge per
la boca seguint el pas accelerat dels vianants i
que no el quedaria esma per articular un sol
argument, hom no s’acostuma a trobar-se pel
carrer o assegut en una plaça amb un aristòcrata com Menó per parlar sobre la virtud,
amb un general com Laques per parlar sobre
la valentia o amb un mestre de retòrica com
Polus -avui el seu equivalent és un publicista
d’èxit-, per parlar sobre la felicitat. És més fàcil
trobar-los i seguir-los per les xarxes socials.
Si seguim amb la nostra suposició, Sòcrates
hauria fet més ús de Linkedin que no pas de
Twitter, interessat com estava en enraonar
amb treballadors qualificats i professionals
per tal d’analitzar el seu ús de la raó i el fonament lògic de les seves veritats. Però no és
difícil imaginar el fracàs epistemològic de les
seves converses. Amb les primeres expressions iròniques que despullessin la neciesa dels
interlocutors, seria taxat de superb i egòlatra,
i aquests farien de la conversa una mena de
bucle amb tota mena de fal·làcies. Perquè si
hi ha una actitud representativa de la visió
utilitarista del món empresarial d’avui és el
menyspreu per la teoria. Al món dels negocis se sotmet la raó a la instrumentalització:
el treball, la producció, els beneficis; és a dir, a
una determinada funció de la vida social que
permeti tenir èxit econòmic i exercir alguna
mena de domini sobre els altres.
Sòcrates no concebia el saber com a una mena
d’ensinistrament en competències perquè les
persones excel·leixin en les tasques pròpies de
la seva classe, sinó com a un autoconeixement
consistent en pensar pel nostre compte, en
dubtar del que els és dit, en guanyar autonomia
i esperit crític. I no hi ha una altra cosa que més
tregui de polleguera un professional o un empresari que l’etern aprenent. Qui donaria feina
a un personatge el perfil del qual a Linkedin
digués “Només sé que no sé res”?
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>El
> 13 de gener, amb suport dels serveis municipals

Judici per ocupació contra una dona en situació
d’emergència habitacional
Redacció

U

n pis de la borsa de lloguer
social de l’Ajuntament de
Terrassa figura com motiu d’un judici que enfronta dues
dones cap de família, totes dues
ateses pels serveis municipals responsables, marcat pel dia 13 de
gener de 2021. Aquesta situació,
que no fa més que complicar la
situació de les dues famílies, només es pot explicar a conseqüència d’una gestió, en el millor dels
casos, maldestra per part dels citats serveis.Tot i que les entitats
que n’han fet seguiment, parlen
de «mala praxi», «negligències»,
«disfuncions» i, fins i tot, «abús
de poder» i «racisme institucional».
Ja sigui per manca d’informació
i formació o per protocols de funcionament interns obsolets que,
de vegades, fins i tot vulneren la
Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat
(de la que Terrassa és signatària
ja fa vint anys), la realitat és que
aquesta burocràcia afecta negativament la vida de moltes “nadies”
dels nostres barris. Cal, per tant,
apel·lar a la responsabilitat. Així
ho van expressar dijous 17 de
desembre, davant l’Ajuntament,
representants del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana i de l’Espai
Drets, amb la lectura pública de la
moció presentada al Ple Municipal sobre els Serveis Socials.
El cas de l’Herminia i el seu fill
de deu anys il·lustra bé aquest
problema amb les institucions
públiques (reportatge a Malarrassa n.66, setembre 2020). Pensionista per malaltia crònica amb
incapacitat permanent absoluta
(800 euros), és víctima d’una violència masclista que li ha deixat
seqüeles físiques i econòmiques,
concretament dos embargaments
mensuals de 400€ i 50€, respectivament, a més de problemes
freqüents amb la transferència de
la pensió alimentària. Finalment,

després d’un accident al carrer, ara
pràcticament no es pot aixecar del
llit.
Malgrat les dificultats, durant
anys va pagar un lloguer de 350€,
alguna vegada amb suport de la
seva assistenta social que, però, no
va promoure a temps la seva inscripció en la Mesa d’Emergència
per habitatge, tot i complir amb
tots els requisits.
Tot i això, i amb el contracte vigent, la propietat va començar a
assetjar-la perquè marxés del domicili, sense que, però, l’assistència social l’informés sobre els seus
drets al respecte. Després de dos
mesos en què no li van cobrar els
rebuts del lloguer, sense avís previ
va rebre una notificació judicial
per abandonar l’habitatge per un
suposat impagament. Va patir
dos intents de desnonament, tots
dos ajornats, i finalment optà per
marxar i ocupar un pis buit. Tot
això era conegut per la seva assistència social i les responsables
d’Ofimehll, les quals, segons l’opinió de l’advocat d’ofici que l’havien
assignat pel cas, no haurien actuat
d’acord amb la seva obligació.
Buscant suport i solució, l’Her-

minia informà del cas a la Síndica de Greuges (el juny del 2018.
Després, ha intervingut dues
vegades més), al mateix temps
que interposà un greuge contra
Serveis Socials de l’Ajuntament
i Ofimehll, en considerar que la
gestió que havien fet la deixava
desemparada. Una queixa a la
qual van seguir una sèrie de problemes amb els serveis socials,
com van ser: l’oblit en l’assignació
d’aliments, la negació del complement de la beca menjador escolar,
la negació de beca pel casal d’estiu, entre altres, com recorda la
mateixa Herminia i les activistes
d’Espai Drets que l’atenen. Una
sèrie «d’errors» i «oblits» que li
van complicar més la vida i que
van agreujar el seu estat de salut.
Com ja va informar aquest mitjà, el pis ocupat (les entitats ho
anomenen «habitatge recuperat»)
per l’Herminia, el maig de 2019,
feia anys que estava buit i havia
estat assignat en qualitat de lloguer social dos anys abans. Però la
dona beneficiària no hi va entrar
perquè l’habitatge no tenia condicions mínimes d’habitabilitat.
Des del Fons de Lloguer Social,

li garantiren que pressionarien el
banc propietari per fer les reformes oportunes. Cosa que mai va
ocórrer, i la família no hi va entrar
a viure.

Les membres
d’Espai Drets que
fan seguiment
del cas no acaben
d’entendre les
motivacions dels
serveis municipals
L’entrada de l’Herminia, que comunicà a la seva assistenta el fet, va
provocar l’alerta. Li van demanar
que sortís i tornaren a proposar-li
que llogués una habitació. Això, a
més, sota l’amenaça d’expulsar-la
de la Mesa d’Emergència, de desnonar-la i també de donar instruccions a la dona a qui abans havia
estat assignat el pis perquè fes ella
també accions judicials.
La força de la necessitat, en tot

cas, és més gran que les amenaces i
l’Herminia hi va continuar en el pis.
Les amenaces, però, van començar
a concretar-se. I Tapia va saber que
la Coordinadora del Fons de Lloguer Social va donar totes les dades
a l’advocada del banc propietari del
pis per tirar endavant la demanda.
Aquest fet, recorden des d’Espai
Drets, a banda les consideracions
morals, suposaria una violació de
drets pel traspàs d’informació personal. En tot cas, la demanda va ser
acceptada a tràmit.
El febrer de 2020, l’Herminia
rebé un paquet del Jutjat on consta
com a demandant l’adjudicatària
del pis. Però, atenció, sense ella
saber-ho. En el paquet rebut per
Tapia hi ha també l’informe de vulnerabilitat de l’adjudicatària, amb
tota una sèrie de dades personals.
Un document que, en principi, és
totalment confidencial i hauria
d’estar protegit.
Aquest mateix mes, la dona va
exposar el cas en una reunió d’entitats socials amb responsables de
regidories de l’Ajuntament i personal tècnic. Tot i el compromís
verbal del regidor responsable de
Serveis Socials, Noel Duque, no
hi ha hagut resposta encara. Com
tampoc, abans, de l’Alcalde Ballart a qui, l’agost de 2019, s’havia
enviat un recurs d’alçada contra
l’expulsió de la Mesa d’Emergència.
Qui sí ha donat resposta és el
Jutjat. El judici verbal, convocat
pel 16 de novembre, va ser ajornat
per errors de procediment, i està
fixat ara el 13 de gener de 2021.
Les membres d’Espai Drets que
fan seguiment del cas no acaben
d’entendre les motivacions dels
serveis municipals. Asseguren
que, primer, amb una intervenció
en temps del Fons de Lloguer no
s’hauria creat aquesta situació. I,
segon, que la seva feina no es atacar o polemitzar amb persones en
situació d’emergència habitacional i hauria tingut eines per no
arribar en aquest punt.

El Consell d’Entitats no anirà a la reunió sobre Serveis Socials
en protesta pel judici contra l’Herminia

E

l Consell d’entitats socials de Terrassa no assistirà a la reunió, amb
representants del govern local, sobre
els Serveis Socials municipals programada
pel 13 de gener, dia que coincideix amb el
judici contra Herminia Tapia (vegeu informació Malarrassa), per ocupació d’un pis
de lloguer social. La reunió es va convocar
per començar a concretar les exigències recollides a la moció presentada per aquest
Consell en el darrer Ple municipal, i que va
ser aprovada per unanimitat.
En la carta publicada el dimarts 5 de
gener, el Consell afirma: «no considerem
oportú assistir a l’esmentada reunió que tenia com a objectiu engegar un procés comú
per tal de millorar el compliment dels
Drets Socials i essencials de la gent més
vulnerable de la nostra ciutat. Considerem
que, en aquests moments, s’està produint
una situació que vulnera, de forma directa
i flamant, aquests drets fonamentals i que

està afectant de forma clara i directa a dues
famílies monomarentals com a conseqüència d’unes actuacions municipals mancades
de tota lògica i de capacitat de raciocini i
que s’ha traduït en unes males praxis a nivell institucional que no poden continuar, i
no podem admetre de cap manera.»
Les entitats representades pel Consell
consideren «lamentable» la situació, mentre informen que «fins que no veiem una
actuació concreta i avaluable que posi fi a
la situació d’aquestes dues famílies i faci
possible l’anul·lació d’aquest “judici sense
sentit” amb l’alternativa d’un habitatge digne per a totes dues, no tindria cap sentit
que ens reuníssim a parlar, precisament, de
“bones pràctiques” en el compliment dels
Drets Humans quan aquests es vulneren
per males praxis provades per part d’algunes persones de la nostra administració
quan el que haurien de fer és treballar pel
bon govern de la ciutat.»

SOCIETAT

MALARRASSA

8

Gener de 2021

>Una
>
proposta que pot suposar la millor arma per combatre les desigualtats i la pobresa

La Renda Bàsica Universal, més necessària que mai
Enguany pot ser l’avenç definitiu en què es consideri de debò garantir una renda incondicional per a tota la població.
Miquel Gordillo

J

a fa molt temps que se’n parla. Gairebé tothom coneix en
què consisteix, i uns quants
saben de la magnitud real d’una
renda bàsica universal i incondicional (RBU) com una proposta
que els governs d’arreu ja no poden
ignorar. Fins ara s’havia considerat
una utopia, tot i les adhesions creixents que amb el temps ha tingut
la proposta. La RBU té diferents
variants i formes d’aplicació. Es
tracta, però, resumidament, de l’assignació d’una quantitat monetària
a tothom, com a dret de ciutadania, que ajudi a garantir una vida
material digna.
En un any marcat per la pandè-

mia, i una crisi global que ha accelerat les desigualtats, ara encarem un
futur encara més incert, amb milions de persones abocades a la pobresa. Va ser significatiu que fins i
tot un mitjà com el Financial Times,
anunciés la renda bàsica universal
com a part de la solució per afrontar les desigualtats creixents arreu.
A l’estat Espanyol i a Catalunya,
la Xarxa Renda Bàsica (www.
redrentabasica.org) encapçala la
difusió i promoció de la RBU. Per
il·lustrar-ho, afirmen Sergi Raventós i Carme Porta, membres
de la Xarxa Renda Bàsica, que
«la RB és una sortida, no l’única,
però sí la que posa sobre la taula
un canvi en la base de les polítiques
socials. Una renda sense condicio-

Manifest per una Renda Bàsica Ara
Renda Bàsica Universal: de la utopia a la realitat
• La proposta d’una Renda Bàsica Universal (RBU) no
és nova i ha estat reivindicada com una política pública clau a favor de la justícia social i la redistribució de
la riquesa. No es tracta d’una proposta idíl·lica, sinó
que es fonamenta en una tradició política, filosòfica i
econòmica que avala la seva viabilitat i sostenibilitat.
El que fa temps semblava una utopia, avui en dia és
una mesura imprescindible que cada vegada compta
amb més partidaris. A nivell internacional, les propostes a favor de la RBU tenen més de quatre dècades
d’història, i són diverses les experiències que s’han
impulsat arreu. A Catalunya, els debats sorgeixen a
partir dels anys 90 i 2000 i, entre d’altres, destaca el
treball de la Xarxa Renda Bàsica.
• Així mateix, aquests darrers dies s’ha aprovat l’Ingrés
Mínim Vital (IMV), una mesura que s’impulsa com
a estratègia de reducció de la pobresa que suposa un
pas més en les polítiques de garantia d’ingressos. Es
tracta d’una nova prestació que se suma a les ja existents, tot i que permet complementar-se amb altres
ingressos establint un llindar, i que és progressiva segons els membres de la unitat de convivència. Tanmateix, l’IMV afegeix una nova prestació i tramitació
a un sistema de protecció social ja de per si complex
i burocratitzat i, alhora, exclou persones en situació
administrativa irregular i persones amb discapacitat.
• No obstant això, més enllà de l’aprovació d’una nova
mesura/prestació que aporta ingressos, cal anar més
enllà en la concepció de polítiques que avancin de la
necessitat al dret i posin el focus en la redistribució
justa de la riquesa des de la universalitat i la incondicionalitat.
Renda Bàsica Universal: per a un canvi radical i
estructural de la societat i els drets de ciutadania
• La RBU significa garantir la vida. No és poca cosa. El
sistema sanitari públic vetlla per la vida com a organisme biològic, però la vida té inequívocament una dimensió material, personal i relacional. La instauració
d’una RBU té conseqüències en cadascuna d’aquestes
dimensions.
• Fins ara, el sistema capitalista ha configurat un model
de societat basat en el mercat (de treball) i en l’adquisició d’un salari. El treball assalariat és la via a través de
la qual les classes treballadores han obtingut els recursos materials per «guanyar-se» la vida. Però, en molts
casos, no es tracta d’una elecció, sinó d’una coacció, ja
que moltes persones renunciarien a la seva feina actual en cas de no dependre d’un salari per satisfer les
necessitats bàsiques. El treball assalariat és l’eix vertebrador del conjunt de relacions socials, imaginaris,
projectes de vida, sistema educatiu, valors, i també de
les possibilitats reals de subsistència. Sobre la base del
treball remunerat es defineix la riquesa, la pobresa,
l’explotació, la precarietat, l’exclusió, etc.
• En les societats actuals, la reducció efectiva del nombre de llocs de treball, la precarització i les formes con-

nants per donar llibertat i dignitat rien les disparitats regionals per
a la vida».
enfortir la cohesió econòmica,
social i territorial a la UE, i que
Rendes Bàsiques Incondicionals els seus estats membres també
a tota la UE
donin suport a sistemes de protecció social eficients, sostenibles
La iniciativa ciutadana europea i equitatius per garantir la renda
per les RBI, que va començar el bàsica, tal com declarà el Consell
setembre de 2020, busca obtenir Europeu, el Parlament i la Coun milió de signatures quan aca- missió Europea l’any 2017. La
bi la campanya, el pròxim 25 de iniciativa es pot veure i signar al
setembre de 2021. Es pretén que web https://eci-ubi.eu.
s’implementin Rendes Bàsiques De ben segur, la renda bàsica
Incondicionals a tots els països marcarà els debats i les agendes
de la UE, igualment amb l’objec- polítiques en aquest nou any i a
tiu de garantir l’existència materi- mida que s’implanti una crisi que
al de cada persona i l’oportunitat no sembla tenir, malgrat ens pesi,
de participar en la societat com fre ni aturador. I cal segurament
a part de la seva política econò- que s’aprofundeixi en el debat al
mica. D’aquesta forma, es redui- voltant de la RBU, per tal que

tothom la conegui i entengui el
seu abast per garantir una vida
digna de debò, així com l’esperit
de transformació social que la
mesura contempla.
El manifest “Per una renda bàsica ara”, impulsat per un conjunt d’entitats de l’àmbit català,
descriu les característiques i els
beneficis d’aquesta “política social
imprescindible”. Juntament amb
el manifest que mostrem a continuació. El passat estiu també va
tenir força empenta una campanya similar impulsat des del sector cultural.
Al manifest es poden adherir lliurement entitats i
persones a través del web
http://rendabasicaara.org.

a les persones ateses com per als i les professionals,
que acaben exercint una funció de control dels usuaris i seguiment de procediments i tràmits burocràtics.
Una política pública que estigmatitza les persones i
dificulta (quan no impedeix) i menysté la tasca professional. Cal canviar la mirada de les persones ateses
als serveis socials: conèixer altres aspectes de la seva
vida i superar la imatge de «demandant». Tot plegat
facilita una mirada integral i apreciativa.
• La RBU transforma d’arrel els recursos i els serveis
socials, aprimant les estructures administratives i de
gestió i deixant enrere una relació estrictament basada
en les necessitats materials. Tot plegat implica situar
en el centre de la seva acció relacions més democràtiques i basades en la voluntarietat.
• La RBU reforça que els serveis d’atenció social, socioeducatius i comunitaris es focalitzin en tasques fins
ara secundàries, ja que la pressió assistencial provoca
temporànies d’explotació laboral, així com els riscos
una preeminència de les intervencions burocràtiques.
de l’automatització, fan que el treball assalariat hagi
D’aquesta manera es potenciarien dinàmiques de
deixat de ser l’eix d’inclusió per excel·lència i el sostetreball i recursos basats en el desenvolupament de la
nidor de les vides materials de les persones. Només
vida, en la prevenció i promoció, en l’atenció especiacal veure les xifres d’atur, d’eventualitat i de treballalitzada, en l’acció grupal i col·lectiva, en la relació amb
dors i treballadores pobres. Les implicacions del conl’entorn i en l’acció comunitària.
text derivat de la crisi de la COVID-19 ho estan fent • La RBU redueix els prejudicis entre veïns i veïnes,
encara més evident. La RBU és una oportunitat per
evitant que sorgeixin conflictes i rumors respecte als
desvincular el treball com a vector fonamental per a la
mèrits, els criteris de concessió de beques, ajuts, presinclusió social.
tacions… Amb la RBU tothom parteix d’una renda
• Reinventar la concepció i el valor del treball, així com
que iguala i dignifica, de manera que genera una presa
augmentar la capacitat negociadora de les condicions
de consciència de les possibilitats individuals i una
del treball assalariat, són dos canvis importants que
consciència col·lectiva de les possibilitats de l’acció
planteja la RBU. Així mateix, altres oportunitats són
amb la comunitat.
afavorir el desenvolupament de formes de treball cooperatiu, d’organització comunitària, de pressió social i Alguns beneficis de la introducció de la RBU són:
política, de cura col·lectiva, des de la interdependència. • Augmenta la confiança en el propi futur i en la capa• Alhora, no concebem la RBU com la solució definitiva.
citat per transformar-lo, així com vers la resta de
De fet, no té sentit si no s’acompanya de polítiques púpersones i institucions. La RBU és una oportunitat
bliques que reforcin el conjunt de les polítiques socials:
d’autodeterminació: de poder decidir sobre el propi
l’educació i la sanitat públiques i universals; la garantia
itinerari de vida, especialment en relació amb el tred’un habitatge digne (a través de la seva desmercantilitball assalariat («el treball lliurement escollit»), però
zació, la limitació de preus del lloguer i l’ampliació del
també en altres formes de treball no remunerat (com
parc públic); l’emergència climàtica i la transició ecolòel voluntariat, els treballs de cures, etc.).
gica, i, en definitiva, una major intervenció democràtica • Millora la percepció sobre els ingressos i el benestar
dels sistemes de producció i reproducció social.
econòmic de les persones, fet que dona tranquil·litat
per no estar subjecte a les condicions, als requisits, a
Renda Bàsica Universal: una oportunitat per a uns
la correcta realització del tràmit, etc.
serveis socials i comunitaris radicalment diferents
• Possibilita temps, espai mental i confiança vital per
• La RBU es fonamenta en la lògica del dret i la justícia
poder participar de forma proactiva d’iniciatives col·
social, no del mereixement. Això implica reconèixer
lectives d’autoorganització, de cooperació, que enles persones com a subjectes d’un dret universal i no
forteixen les xarxes i els lligams de les persones amb
pas com a subsidiàries dels recursos públics. Aquesla seva comunitat i contribueixen a generar canvis
ta universalitat inclou el conjunt de la ciutadania que
en el seu entorn més proper. Des de la urgència i
resideix efectivament en el territori, més enllà de conles necessitats materials bàsiques no cobertes, és més
sideracions administratives com l’autorització de residifícil implicar-se i participar.
dència exigida per a les persones migrades. La RBU
dignifica i garanteix la vida per ella mateixa.
En definitiva, la RBU vol dir fer una política pública
• La RBU elimina la multiplicitat de subsidis condici- per garantir el dret a la vida i els mínims vitals materionats, prestacions, ajuts i beques, que s’han mostrat als. Una política que, alhora, obre moltes possibilitats
insuficients per resoldre les necessitats de la població i en altres dimensions de la vida on actuem els i les proque, a més, conformen un laberint burocràtic tant per fessionals de la intervenció social i educativa.

www.malarrassa.cat
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L’Ajuntament aprova els pressupostos 2021
condicionats per la crisi econòmica de la covid-19
Menys ingressos i més recursos destinats, a l’espera dels fons europeus que han d’arribar al final del primer trimestre.
L’oposició continua acusant el govern de no facilitar-los el debat i la participació ni d’atendre cap de les seves esmenes.
Miquel Gordillo

M

arcat per la incertesa
econòmica i la crisi sanitària, el consistori
va aprovar, de forma inicial, els
pressupostos municipals per a
l’any 2021. Un pressupost «amb
menys ingressos, però amb més
recursos, en un any excepcional»,
un fet «aparentment contradictori», explicà Isaac Albert durant
el ple extraordinari del passat 22
de desembre. Tot plegat, es deu
a «una ciutat tocada per una crisi que genera menys activitat»,
la qual cosa ha suposat ingressar
6,5 milions d’euros menys, però
d’altra banda, afavorit per la suspensió de la regla de despesa, que
permetrà fer servir el superàvit
que l’Ajuntament genera.
El govern concep aquests pressupostos com una continuació del
Pla de Xoc de mesures aprovat
pel mateix govern, en solitari, el
passat estiu. I no amaga que «ens
aniria molt bé que es concretin els
fons extraordinaris que va anunciar l’Estat». Així doncs, el pressupost està condicionat per les mesures municipals extraordinàries i
les reduccions d’ingressos fixades
per fer front a la pandèmia de la
covid-19, que durant l’any 2020
han tingut un cost de 22 milions
d’euros, un 10,7 % del total del
pressupost municipal per a l’any
vinent.
En xifres, el pressupost consolidat, que inclou totes les societats municipals i les inversions,
és de 260,55 milions, un 1,37%
més que el 2020. El pressupost
ordinari serà de 205,7 milions,
un 1,13% menys que l’any anterior, i el total, amb inversions, de
219,44 milions, un 1,08% més
que el d’aquest exercici 2020. «El
pressupost amb més recursos disponibles dels darrers anys», en
paraules d’Albert. Els objectius
enumerats pel govern són «sortir
de la crisi sanitària, enfortir el teixit econòmic i social de la ciutat
i preparar Terrassa per al futur».
Per a Albert, es tracta d’un
«pressupost viu», que segurament «patirà variacions en els
pròxims mesos, sobretot de cara
al març o a l’abril, moment clau de
l’aplicació del superàvit que, calculem, serà de 7,5 milions d’euros
més que tindrem disponibles». I
recità les diverses actuacions previstes per l’any, com ara l’aposta
per la Revolució Verda, amb la
millora de camins de l’Anella Verda, iniciar la construcció del Parc
de la República a Sant Pere Nord
-en medi ambient sumen més de
dos milions d’euros-; acabar l’esponjament de Ca n’Anglada, el pla
de modernització dels polígons
industrials, el manteniment del
comerç als barris, en total més de
4 milions d’euros.
Altres accions que el govern destaca: millores del servei de neteja i
residus, augment del cost de manteniment de l’espai públic, més
plantilla de la policia municipal,
reforç del servei d’atenció ciutada-

na i cita prèvia, millora en espais
educatius, educació en el lleure,
aposta per l’institut escoles; resoldre la desinversió durant anys en
tecnologia, wifi obert en diferents
espais de la ciutat; equipaments,
inversió en l’estadi olímpic, que
albergarà el mundial d’hoquei
femení el 2022, compromís amb
l’esport amb més de 3 milions
d’euros; i també en cultura.
Pel que fa al programa d’inversions, es preveu que es destinin
13.704.405 euros disponibles a
diferents actuacions centrades en
diferents àmbits, com ara l’educatiu, amb un increment en el
manteniment i equipament dels
centres educatius; en la indústria,
impulsant el pla de modernització dels polígons i de la Masia dels
Bellots.

Algunes accions que
el govern destaca:
millores del servei
de neteja i residus,
augment del cost
de manteniment
de l’espai públic,
més plantilla de la
policia municipal,
reforç del servei
d’atenció ciutadana
i cita prèvia,
millora en espais
educatius, educació
en el lleure, aposta
pels instituts
escoles; resoldre la
desinversió durant
anys en tecnologia
La transformació digital és una
altra qüestió on es posa l’interès, i
passa pels «projectes Smartcities i
la millora de la gestió tributària».
Pel que fa a espais públics i equipaments, s’afegeix el Casal cívic del
Roc Blanc o la millora de la pista
d’atletisme de Can Jofresa, on «fa
cinc anys que no se’n fa res», etzibà
Albert a l’anterior govern del PSC.
L’oposició es queixa que «l’equip
de govern no vol debatre»
No és nou que es retregui a
aquest govern de TxT i ERC que
no promou precisament la participació dels grups de l’oposició.
Segons Meritxell Lluís ( JxT), hi
ha una «manca de voluntat de
l’equip de govern per negociar els

▪▪ El Ple extraordinari dels pressupostos 2021 se celebrà de forma virtual el passat 22 de desembre.

pressupostos», i «no s’expliquen
els detalls». Lamentà la regidora
que no s’han fet les reunions específiques per «fer-nos coresponsables de les decisions», i manifestà dubtes sobre les inversions
previstes: «per exemple, quines
accions de la Revolució Verda es
portaran a terme aquest any?»,
demanava Lluís. I anava més enllà
per il·lustrar la poca predisposició
del govern a debatre amb l’oposició: «actualment a les juntes de
portaveus no hi ha debat polític,
només són un tràmit».
De fet, la majoria del govern va
tombar totes les esmenes que havien presentat els grups. El PSC
havia presentat unes quantes:
comprar més habitatge per ferho públic, formació per a aturats,
més inversió tecnològica, o una
plataforma de venda per internet
pensant en el comerç local, entre
altres. JxT va acabar retirant les
seves esmenes, ja que el govern
manifestà que ara no es pot saber
si es podien assumir el seu cost,
«assumim la majoria d’esmenes
quan tinguem el superàvit, la nostra proposta és que ho treballem
conjuntament», assegurà Albert.
En aquesta línia, una esmena de
Cs per incrementar el programa
Jove Decideix, tampoc va ser aprovada, tot i que el govern també
considera aquest programa «important i estratègic». «Hauríem
de veure d’on traiem aquest 35%
per sumar-ho aquí, la proposta és
esperar també el superàvit», contestà de nou el Tinent d’Alcalde.
Però el debat més dur existeix
des de fa temps entre el govern
i el PSC: «vostès han dimitit de
negociar els pressupostos», deia
Albert, «amb altres grups hem
arribat a acords, menys amb el
PSC, avui presenten esmenes que
en cap moment han portat a cap
taula, han preferit el tuit, amb uns
gràfics equivocats», en referència
a una campanya dels socialistes a
les xarxes que pretenen comparar
les diferents inversions amb el seu
govern anterior.
Respecte a una altra esmena de

Cs per una gratificació als treballadors municipals, també rebutjada, el govern recordà l’augment
ja previst en el capítol corresponent, així com el compromís de
fer el desplegament del programa
Fem Ajuntament», el qual implicarà una reorganització profunda
i canvis en els llocs de treball. El
regidor Javi González argumentà
que «tenim raons per dubtar que
aquests pressupostos siguin els
millors per generar riquesa». Tot
i reconèixer la bona tasca feta pels
professionals dels serveis socials,
demanà més inversió en els polígons, i que «la creu continua sent
el comerç, l’oci nocturn i l’hostaleria en general».
«Ve un any any que serà difícil»
Per la seva banda, la portaveu
de TxT Núria Marin, admeté
que «no són els pressupostos que
voldríem, però són els que avui
les terrassenques necessitem». I
també feia una crida al PSC de
què «facin pressió al govern central perquè arribin aquests diners
a la ciutat».

Alfredo Vega definia l’equip
de govern com «un mur que no
admet cap proposta, han tombat
totes les esmenes», i els acusa:
«allò d’apostar per la transparència i la participació era abans, ara
no toca». Respecte al Pla de Xoc,
assegurà que «s’han fet coses, no
ho neguem, algunes per pressions ciutadanes, però esperem
una valoració del pla que no veien en aquest pressupost». Vega
en l’actual govern «improvisació i
massa autocomplaença, governar
no és el mateix que manar». La
seva valoració: «és un pressupost
tècnicament solvent, però no és
el que la ciutat necessita».
En la discussió, Albert els contestà que «potser tenen interès
a confondre la ciutadania dient
mitges veritats i mentides». A
la vegada que reclamava «recuperar l’oasi terrassenc». Malgrat
les discussions, com que es tracta del darrer ple de l’any, després
vingueren els desitjos i la bona
voluntat per a l’any que ve, sabedors tots plegats que serà difícil i que continuarà la crisi i la
pandèmia.

“MAI NO PODRAN
EMPRESONAR
LES IDEES”
TERRASSA
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Les entitats assenyalen les mancances
dels serveis socials municipals
Una moció presentada pel Consell
d’Entitats i Espai Drets va ser aprovada per
unanimitat durant el ple municipal celebrat
el divendres 18 de desembre.
Miquel Gordillo

E

l dia previ a la celebració
del ple el Consell d’Entitats
d’Acció Ciutadana i Espai
Drets, havia presentat de forma
pública, al Raval de Montserrat,
la moció sobre serveis socials que
es portà al ple municipal ordinari
corresponent al desembre, i que se
celebrà divendres dia 18.
La moció assenyala les febleses
que les entitats adscrites al Consell, totes elles actives i coneixedores de la situació social que viu la
ciutat, consideren estan mostrant
els serveis socials municipals de
l’Ajuntament. Unes mancances
agreujades amb la pandèmia de
la covid-19, i davant les quals es
proposen solucions urgents per no
seguir colpejant més la ciutadania.
“Desorganització, descoordinació
i la manca, a nivell intern, d’uns
criteris clars”, en l’àmbit de les polítiques públiques socials i d’habitatge, són algunes de les qüestions
assenyalades.
La moció demanà a l’Ajuntament
que s’activi un Pla de Xoc Social
que contempli posar fre a l’emergència habitacional, a garantir els
subministraments bàsics per a
tothom, i a oferir acompanyament
amb suport psicològic i cura emocional a les persones que ho necessitin, entre d’altres.
A la moció també es reclama
que es doti l’equip de treballadors
dels serveis socials municipals dels
recursos necessaris, que està “fent
atenció directe per sobre de les
seves possibilitats i pressionats al

màxim, per culpa de la mala organització i de la manca de recursos
humans i econòmics”. I es posa èmfasi en la necessitat d’un “canvi de
rumb en les Polítiques Públiques
Socials i d’Habitatge”.
La lectura dels acords proposats
la va fer l’advocat Joan Tamayo,
com a representant del Consell
d’Entitats. Després, el regidor
de Serveis Socials, Noel Duque,
compartí l’esperit dels acords, a
l’igual que feren la resta de grups,
i destacà les tasques fets, «És cert
que no estàvem preparats per
aquesta pandèmia», reconegué,
«però sí que hem donat resposta».
Va aprofitar per destacar, pel que
fa a habitatge, la coordinació entre
administracions, així com tramitació d’impagaments de talls de llum,
gas i agua. També agraí a la PAH
que hagi aturat 40 desnonaments
des de l’inici de la pandèmia a la
ciutat, i destacà que el servei municipal havia aturat 615 més.
La proposta incorpora la creació
d’una taula de treball, amb participació de les entitats que treballen directament amb col·lectius
vulnerables, que en faci seguiment
i compleixi amb els objectius marcats pel Pla de Xoc Social i descrits
en el primer punt.
Els grups municipals manifestaren el seu acord i suport a tots els
punts de la proposta. Hi ha data
de trobada amb l’Alcalde i responsables de Serveis Socials per abordar les diferents qüestions plantejades i el camí a recórrer, tal com se
sol·licitava en la moció presentada:
el 13 de gener al matí.

>El
> Ple es posiciona per defensar la sanitat pública

Una moció ciutadana exigeix
a la Generalitat que s’hi
destinin més recursos

D

e nou la sanitat pública,
o millor dit, la situació
d’emergència que viu el
sistema de salut a la nostra ciutat,
va tenir protagonisme en el ple.
Aquest cop va ser de la mà d’una
proposta presentada pel Moviment per unes Pensions Dignes
de Terrassa, col·lectiu molt combatiu en aquest àmbit els darrers temps. La moció, llegida per
Plácido Lordán, havia rebut el
suport de diverses entitats locals,
i insta a la Generalitat a tornar
a obrir CAPS i consultoris que
s’han tancat, a recuperar la visita
presencial mèdica per sobre de les
trucades telefòniques; també a recuperar personal mèdic i d’infermeria i a una millora dels salaris
del personal sanitari. Es demana a la vegada que es prioritzi la
despesa sanitària, així com incrementar el pressupost en atenció

primària, i a no cedir terreny en la
privatització del sistema de salut,
un fet del qual també s’acusa a la
Generalitat de permetre-ho.
Unanimitat, de nou, per part de
tots els grups municipals, malgrat
no tenir el consistori competència directa en aquesta matèria,
i en tractar-se d’una declaració
d’intencions i bona voluntat en
defensa d’una sanitat cada cop
més malmesa. JxT votà a favor
de la proposta, però recalcà que
es necessita més finançament per
part de l’estat espanyol: «a Catalunya la sanitat sempre ha estat
infrafinançada», en paraules de
la regidora Montse Trullàs. En
la mateixa línia s’expressava Isaac
Albert, d’ERC, «és just que indiquem la realitat econòmica que
viu el país». Per la seva banda,
PSC, Cs i TxT també votaren a
favor.

Els acords aprovats de la proposta del Consell d’Entitats
PRIMER.- Posar en marxa, de forma urgent, un
Pla de Xoc Social que contempli:
1r – L’emergència habitacional, tenint com a
primer objectiu aturar tots els desnonaments de
persones i famílies vulnerables de forma indefinida, i de forma específica treballar per aconseguir
contractes de lloguer social, tal com marca el DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.
2n – Garantir l’accés als subministraments bàsics
per a tothom com a dret bàsic i fonamental, tal
com estipula la llei 24/2015.
3r – Oferir acompanyament amb suport psicològic i cura emocional a les persones que ho necessitin, i que es tingui en compte el saber col·lectiu
i l’experiència dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament.
4t – Dotar als treballadors i treballadores dels
Serveis socials dels recursos necessaris per des
massificar els actuals, i que permetin, per exemple,
complementar l’accés a l’IMV i a la RGC.
5è – Actuar de forma directa i transparent sobre
l’escletxa digital que produeix la manca d’oportunitats i la desigualtat.
6è – Reclamar i exigir la responsabilitat de les
altres Administracions (Generalitat, Estat) per tal
d’aconseguir un Programa d’Actuació Transversal
i Transparent.
7è – Tenir en compte tots els recursos comunitaris de la ciutat (entitats Tercer Sector, ciutadania,
iniciatives veïnals…).
SEGON.- Un canvi de rumb en les Polítiques
Públiques Socials i d’Habitatge que suposi el disseny d’un nou model de Serveis Socials. No podem estar aturats en el PLAS de l’any 2013. Per
tant cal crear una Cartera de Serveis Socials amplia i integra, amb una forta inversió en personal
i en recursos materials, consensuat amb entitats,
moviments socials i ciutadania, i que tingui en
compte, el Principi de Subsidiarietat, el Principi de
Coherència, el Principi de Responsabilitat Solidària, el Principi de Transparència i Bon Govern i
compleixi plenament amb els Drets de Proximitat.
TERCER.- Aquesta nova etapa hauria de contemplar el següents eixos:
1. La ciutat és una construcció col·lectiva fruit de
les interrelacions existents, per tant cal una nova “
governança “ amb la ciutadania. Cal un sistema de
protecció potent, estructurat, proactiu, cohesionat
i transformador.
2. La comunitat ha se ser un nou subjecte polític.
3. Cal col·laborar amb el Tercer Sector, però de
forma eficaç i transparent, posant en valor la riquesa associativa de Terrassa. Fugint de la temptació de cap tipus, per tal d’intentar la mercantilització dels Serveis Públics.
4. Cal anar cap un nou model de coproducció
creant sinergia entre societat civil (plataformes

socials, entitats socials.) i Administració, complementant-lo, amb la tasca solidària que fan els veïns als barris o al territori. El model d’un Consell
Municipal de Serveis Socials és totalment insuficient i ineficaç ( i demostra una política d’aparador
i prou).
Nota: El Consell Municipal aclareix que la crítica no és “respecte la bona feina de les persones i
entitats que en formen part, sinó a les mancances
d’aquest tipus de model de Consells Municipals
(la falta de transparència de l’administració i la
manca de recursos i protocols clars de participació
en la presa de decisions)”.
5. Cal un model que fugi del “paternalisme i de
la pràctica “reactiva” i puntual (on els treballadors
socials destinen el 80% de la seva jornada, única i
exclusivament, a fer tasques administratives, expedint ajuts. Cal fer treball preventiu també, i no
aquest excessiu “assistencialisme” paternalista que
produeix més gent depenent dels ajuts econòmics.
Cal reforçar l’atenció comunitària i la intervenció
en medi obert.
6. Cal una reforma estructural, on no es pot
permetre que no hi hagi coordinació, ni criteris
transversals, entre els diferents serveis (Socials i
Habitatge, per exemple), afeblint d’aquesta forma
les possibilitats dels usuaris i usuàries. O que no
hi hagi espais suficients per atendre a les persones
usuàries (quan la ciutat disposa de nombrosos
equipaments comunitaris)
7. Cal articular i reforçar el treball de l’Ajuntament amb la resta d’Administracions Públiques,
reclamant la seva implicació.
8. Cal actuacions valentes i globals, on les derivacions i coordinació entre Serveis Socials bàsics
i els Serveis Socials Especialitzats estigui ben definida.
9. Cal una actuació urgent per a la cura i atenció
del personal que treballa a tots els serveis Socials
Bàsics i Especialitzats i que està fent atenció directe, per a sobre de les seves possibilitats i pressionats al màxim, des de ja fa massa temps, per
culpa de la mala organització i de la manca de
recursos humans i econòmics. Cal complir amb
els seus Drets laborals (com el de la Salut laboral)
QUART.- Creació d’un òrgan transversal, horitzontal, participatiu format per a tots els col·lectius, plataformes i entitats que treballen directament amb els col·lectius més vulnerables, presidit
per l’alcalde, on es pugui tractar aquest tema i fer
un seguiment exhaustiu de les mesures que vagi
prenent l’Ajuntament (UNA TAULA DE TREBALL del Pla de Xoc Social)
CINQUENA.- Una reunió “urgent” amb l’Alcalde i l’equip de govern, per tal d’abordar aquestes propostes i com es posen en marxa.
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Els bancs ètics europeus inverteixen en empreses
i autònoms 3 de cada 4 euros i la resta a fons ètics
Els bancs convencionals només destinen a crèdit el 40% dels recursos que obtenen; la resta, a especulació financera

F

iare Banca Etica ha presentat
el Tercer Informe sobre Finances Ètiques i Sostenibles
a Europa. L’informe destaca que
els bancs convencionals només
destinen a el crèdit el 40% dels recursos que obtenen, destinant la
resta a especulació financera. Per
contra, els bancs ètics europeus inverteixen en empreses i autònoms
3 de cada 4 euros del seu balanç
mentre la resta els col·loca en fons
d’inversió ètics.
El divendres 11 de desembre,
Fiare Banca Etica presentà en
streaming el tercer informe de les
Finances Ètiques i Sostenibles a
Europa, elaborat conjuntament
per les dues fundacions del banc
a Espanya i Itàlia. Aquest informe
destaca que els bancs convencionals només destinen al crèdit el
40% dels recursos que obtenen,
destinant la resta a l’especulació financera. Per contra, els bancs ètics
europeus inverteixen en empreses
i autònoms 3 de cada 4 euros del
seu balanç, i l’euro restant s’inverteix en fons d’inversió ètics.
El resultat són 51 mil milions
d’euros invertits en desenvolupament sostenible, és a dir, social i
ambiental.“Tot això situa els bancs
ètics com un soci molt més eficaç
per col·locar fons de rescat de la
UE i qualsevol política monetària”
assenyalà Jordi Ibáñez, director
de la Fundació Finances Ètiques:
L’informe compara la banca ètica
i la banca convencional a Europa
des del punt de vista de l’eficiència
econòmica.
En l’última dècada (2008-2018)
els 23 bancs europeus ètics i sostenibles han guanyat el doble que
el sistema bancari europeu en el
seu conjunt, amb una rendibilitat
mitjana anual de l’3,57% enfront
d’1, 79%. No només això: els bancs
ètics han confirmat la seva major
efectivitat en el suport a l’economia real i sostenible i la creació /
manteniment de llocs de treball en
sectors comptant amb les finances

ètiques: d’aquesta manera, el rescat
podria convertir-se en un motor de
desenvolupament sostenible i rellançament de l’ocupació en sectors
palanca per a una nova economia.
Peru Sasia, vicepresident de Fiare
Banca Etica i president de FEBEA
destaca que la “reactivació econòmica i canvi de rumb per a una
economia més estable, més equitativa, més justa i més sostenible
econòmicament, no van renyits si
es compta amb la banca ètica”. Les
finances ètiques demostren la seva
fortalesa en el moment de més debilitat de la banca convencional. La
novetat és que aquesta fortalesa
no és només ja social i ambiental
sinó també, a la vista de les dades
de l’informe, també econòmica. Els
bancs ètics representen 51.000 milions d’euros d’actius i amb aquestes xifres s’han rendit, de mitjana,
el doble que els convencionals en
l’última dècada.
L’informe, que es realitza cada
any des de fa tres, presenta algunes
novetats en aquesta última edició:
en la comparació de l’estructura, el creixement i els rendiments
dels bancs ètics europeus amb els
d’altres bancs, aquesta vegada no
només s’han pres com a referència
els bancs sistèmics (els anomenats
“massa grans per caure”), sinó tots
els aproximadament 4.500 bancs
que operen a la zona de l’euro,
segons dades proporcionades pel
BCE.
La investigació destaca entre les
claus de l’èxit la coherència, l’orientació a la sostenibilitat i el pensament a llarg termini. Coherència:
els bancs ètics no només mesuren
el seu impacte sinó també l’impacte de les seves carteres i exigeixen
a les empreses en què inverteixen
els mateixos comportaments que
s’exigeixen a ells mateixos. Per això,
com destaca l’informe, practiquen
també l’accionariat actiu i l’accionariat crític.
L’informe presenta 10 casos d’èxit
d’activisme accionarial en el món

@FIAREBE

▪▪ Seu de Fiare Banca Ètica a Bilbao

de les finances ètiques. L’orientació
a la sostenibilitat no és només social i ambiental sinó també econòmica. Per aquest motiu els costos
en banca ètica són més continguts,
per exemple en les polítiques de
remuneració amb el personal directiu.
L’informe assenyala que mentre
grans bancs paguen als seus presidents entre 8 i 12 milions d’euros,
la banca ètica estableix un límit
màxim de 10 entre el que menys
cobra i el que més. A més la remuneració és més estable intentant
maximitzar el valor dels seus accionistes a llarg termini.
Bancs ètics vs. Sistema bancari de
la UE: xifres i impacte
ROE – En l’última dècada
(2008-2018), els bancs europeus
ètics i sostenibles han guanyat el
doble que el sistema bancari europeu en el seu conjunt, amb una
rendibilitat anual mitjana (en termes de ROE) de l’3,57% enfront
d’1,79%.
Crèdit a l’economia real – Els

bancs ètics van confirmar la seva
major eficàcia en el suport a l’economia real i la creació / manteniment de llocs de treball en els
sectors verd i de drets humans:
el 2018, la concessió de crèdit va
representar, de mitjana, gairebé
el 76,11% dels actius totals dels
bancs ètics i sostenibles, però només el 39,80% del sistema bancari
europeu.
Volums: 2008 2018, els actius (i,
per tant, les inversions, els crèdits
i la liquiditat totals) dels bancs
ètics van créixer de mitjana un
9,91% anual en comparació amb el
-0,31% anual dels bancs europeus.
En 2018 van ascendir a 51.260
milions d’euros (+ 11% respecte a 2017), quan van ascendir a
46.220 milions d’euros. El mateix
passa amb els préstecs a clients: +
10,55% anual de mitjana per a l’ètica davant de l’+ 0,39% dels bancs
europeus.
Si els fons europeus fossin coherents amb els principis de les finances ètiques
Els 750 mil milions d’euros de reactivació econòmica que destinarà

EL 2021, NO T'OBLIDIS!!
COL·LABORA AMB MALARRASSA,
EL PERIODISME FET A TERRASSA ET NECESSITA
MÉS QUE MAI!

#SomMalarrassa
O vine en companyia, porta una sòcia més!
www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa

la UE serien un motor de transformació sense precedents en el món, si
exigissin als seus destinataris finals
esforços cap a la sostenibilitat social
i ambiental a més de generar ocupació i al mateix temps exigís als bancs
europeus, comportaments més
alineats a la banca ètica. És factible la
limitació de distribució de dividends
(com han requerit els bancs centrals
ja en aquesta època en alguns països), és factible la limitació dels sous
dels directius i és factible establir
criteris de sostenibilitat social i ambiental al beneficiari final dels ajuts.
Segons Ibáñez, “no podem permetre de nou comportaments poc
responsables de la banca amb els
diners europeus. Els ciutadans ja
els hem rescatat una vegada i no
volem fer-ho de nou”. Les finances
ètiques demostren que es pot generar ocupació i fer-ho en sectors claus
per fer coherents aquests fons amb
altres objectius de civilització com
els acords de París. No hem de triar
entre reactivació i desenvolupament
social i ambiental.
Font: Fiare Banca Ètica
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Es busquen polítics
amb valors humans

V

ulgarment, anomenem polítics o polítiques a les
persones que es dediquen de forma “professional” a la política. Ja no anem bé, per començar, si
pensem que la POLÍTICA hauria de ser un mitjà per a
transformar la realitat i treballar pel be comú.

Evidentment, ens trobem molt lluny d’això. Ho he percebut, una vegada més, d’ençà que es van anunciar les
eleccions al Parlament de Catalunya pel dia 14 de febrer. Novament torna la trista pràctica de ridiculitzar a
l’adversari, mentir, menysprear, prometre la seva “veritat”, tot el que vulguis menys la utilització sàvia i culta
de la paraula i dels principis.

dels Drets i Valors Humans? No té explicació humanament lògica.
On són els polítics o polítiques al servei de la comunitat?
Que parlin diàriament del terme “bé comú”? Que es
qüestionin, de veritat i amb valentia, un sistema que és
injust de base? La veritable política hauria de projectar
Transparència, Honestedat, llibertat d’Expressió,
capacitat de treball i organització, passió per a la
justícia i els Drets Humans, servei a la comunitat,
sota els valors de la solidaritat, equitat, l’acolliment,

I t’entren unes ganes de cridar, davant d’ells, amb força:
Però que sabeu que aquesta Democràcia és només que
un simulacre, que la veritable DEMOCRÀCIA, no és només anar a votar cada quatre anys!!!!
En una societat en plena crisi “total”, és urgent, com a
mitjà cap a una esperança real d’una societat diferent,
més humana, aconseguir que l’acció política diària sigui
la pràctica de l’ÈTICA.
La POLÍTICA està massa desprestigiada i se la veu només com una lògica sectària de partit (amb uns interessos apartats de les necessitats bàsiques de la gent)
i agafada per a les persones que la practiquen, com una
fi, i no com un mitjà.

JOAN TAMAYO SALA
Col·lectiu d’Advocats i Advocades
pels Drets Humans
C/ Prior Tapia, 26

l’autonomia, inclusió, respecte a les persones i a la
naturalesa, igualtat real. I en canvi què trobem?
A vegades, estic temptat a posar un anunci als mitjans
que digui:
“Es busquen persones per a la noble tasca de treballar
per a la societat, “dixit” POLITICS/POLITIQES que
reuneixin les següents característiques i competències:
• Capacitat d’acomplir la teva tasca amb transparència
i honestedat. Amb valentia per defensar els DDHH
per sobre de tot.
• Amb capacitat de diàleg, empatia i mediació per
resoldre conflictes (i no al revés), trobar solucions
equitatives d’acord al bé comú i a la pluralitat.
• Respectuosa amb la veritat, la saviesa de les
persones i la cultura.
• Capacitada per a promoure el sentiment i la
consciència crítica al seu voltant.
• Amb una preparació humanista suficient per a
adonar-se i per tant combatre qualsevol classe de
discriminació.
• En definitiva, busquem a alguna persona que
entengui que EL SENTIT DE LA COMUNITAT I DE LA
POLÍTICA ÉS PROTEGIR LA VULNERABILITAT.
Però potser m’equivoco, demano massa? Sóc un ingenu
somiador? Que no veu que potser no trobaré candidats
per dur a terme aquesta tasca, fins que siguem capaços
d’HUMANITZAR-NOS TOTS I TOTES. Però que vol dir
Humanitzar-nos? Algú està capacitat per explicar-ho,
si us plau?

El nou sistema de la “Post-veritat” que ha vençut al
Modernisme, se l’ha apropiat. I mentre les desigualtats i les injustícies creixen arreu, el gran “teatre de la
política” va marcant la seva pròpia estratègia, per allunyar-se d’aquesta mateixa realitat ( per por, per incompetència, per interès..).

O és que potser (i la veritat fa mal) no es poden canviar
les coses, de veritat, des de dintre mateix de les Institucions que tenim? ( “dixit” l’oblidat moviment 15-M).

Com pot ser, que un polític o política menystingui i renegui de l’única base que ens podria permetre un pacte de convivència, amb una certa esperança, com és el

En tot cas, disculpeu , ha estat un intent de “Carta al
Reis Mags”.

→→CINEMA

Racó del cinèfil: Josep
L’artista plàstic Josep Bartolí va estar vinculat a Terrassa durant més de dues dècades
Emili Diaz

La memòria recuperada
El 14 de febrer del 1939, Josep Bartolí, dibuixant, sindicalista i
membre del comissariat del POUM, va travessar la frontera espanyola cap a l’exili a França. Va haver de malviure en set camps
de concentració i a dormir al ras a les platges, atrapat amb altres milers d’exiliats com ell, en condicions inhumanes, envoltats de brutícia, de misèria i del menyspreu dels gendarmes i les
autoritats franceses de l’anomenada França Lliure. En la seva
estada en aquests camps de refugiats, Bartolí no deixà de dibuixar, amb la intenció de documentar allò que estava veient, i així
arribar a mostrar tot el seu horror.
En el seu periple, va aconseguir evadir-se del camp de concentració de Bra, però fou atrapat per la Gestapo i ho van traslladar
al “tren de la mort”, que el portava amb ell i a milers de republicans al camp de Dachau, per haver participat en la lluita de la
resistència.
Va aconseguir fugir d’aquell tren, i després d’una llarga travessia,
va poder instal·lar-se a Mèxic, on va acabar sent amant de Frida
Kahlo. Més tard, a Nova York, s’associà amb el grup 10th Street,
del que formaren part Willem De Kooning, Mark Rothko o Jackson Pollock, entre altres, que eren l’avantguarda de les arts plàstiques del moment.
Aurel, prestigiós dibuixant francès, parteix dels cinquanta-sis
dibuixos que encara es conserven del treball de Bartolí per a
construir la biografia del personatge. Una part d’aquests dibuixos, varen ser amagats sota la forra d’un dels camps de concentració i recuperats pel mateix dibuixant abans de ser traslladat.

El treball gràfic, filmat entre la imatge dibuixada per Bartolí, i la seva recreació animada, acaba construint una joia del cinema
animal, en què es mostra amb gran cruesa
el periple existencial de Bartolí. L’estructura narrativa parteix de la memòria d’un
gendarme que vigilava el camp, el qual va
prendre consciència de la crueltat de la
situació, i que estableix una certa amistat
amb el nostre protagonista.
Cal dir que la força plàstica de les imatges
captiva essencialment pel treball de transposició de l’univers pictòric, i més enllà de
la cosa estètica, existeixen dos motius que
converteixen a “Josep” en una obra singular i clau com a discurs i reivindicació per
la recuperació de la memòria històrica. El
primer motiu resideix en la representació
dels camps de concentració per als refugiats espanyols que fugien de la dictadura
genocida i venjativa franquista. Aquesta forma animada portada a terme per Aurel, qüestiona i constata el fet que el cinema
espanyol mai ha estat capaç d’oferir un retrat contundent de la
situació i vivència d’aquells republicans espanyols.
El segon motiu, és la qüestió que té a veure amb la posició francesa respecte als greuges que van rebre els antifeixistes espanyols. Ni la política francesa de recuperació de la memòria,
ni la cultura gal·la, han estat mai capaços de portar a terme un
discurs crític sobre els maltractaments que van dispensar als
refugiats. Per a Franca, l’episodi dels camps de l’exili continuen
sent un assumpte a amagar i a oblidar. Per tant, aquesta pel·lícula resulta clau com exercici de recuperació de la dignitat.

JOSEP
Director: Aurélien Froment (Aurel)
Guió: Jean Louis Milesi i Aurel
Veus i so: Sílvia Pérez Cruz, Sergi López i altres.
Producció: França, Espanya i Bèlgica (2020)
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Neix el premi de teatre Àngels Poch

▪▪ El jurat del 1r Premi de teatre Àngels Poch
Eloi Falguera
Director i autor

T

errassa és un dels motors
teatrals del país. Té una de
les dues úniques sucursals de l’Institut del Teatre descentralitzades de Barcelona. Té
l’únic Centre d’Arts Escèniques
en actiu, també fora de Barcelo-

PILAR CASADO

na. Té una programació estable
de teatre professional de qualitat
(Teatre Alegria, Teatre Principal,
Centre Cultural). Té un Festival
de Teatre de Noves Tendències
(TNT) consolidat i reconegut.
Té una nòmina d’actrius i actors
professionals considerable... I pel
que fa al teatre amateur, es pot
afirmar que la ciutat passa per uns

moments excepcionals (amb més
de 30 grups en actiu, presència a
pràcticament tots els concursos i
mostres catalanes i amb un fort
reconeixement quant a premis
que aconsegueixen). També té un
concurs de teatre amateur a punt
d’arribar a les 50 edicions. Malgrat tot, incomprensiblement,
Terrassa no tenia un premi litera-

ri de teatre estable.
Per tal de resoldre aquesta
mancança històrica, Òmnium
Cultural de Terrassa, ha decidit
a convocar el 1r. Premi de Teatre
Àngels Poch. D’aquesta manera
es ret homenatge, així mateix, a
una de les grans darreres actrius
de la ciutat i del país, malauradament desapareguda l’any 2015.
Una actriu estimada, no només
pels companys de professió, sinó
també pel públic. En aquest sentit, no és d’estranyar que sigui
l’única terrassenca que hagi rebut
l’anell Xirgu, una distinció popular que es dona a la millor actriu
de la temporada barcelonina.
La creació d’aquest nou premi
literari ha estat possible, sobretot,
gràcies a l’interès i recolzament de
la presidenta d’Òmnium Cultural de Terrassa, Anna Carol, gran
amant del teatre, i l’entusiasme de
la família Poch. El jurat d’aquesta
primera edició estarà format pels
següents membres, vinculats a
la ciutat: Rosa Aguado (actriu i
professora de teatre), Jaume Aulet (professor de literatura catalana), Rosa Ponsarnau (autora
i professora de batxillerat d’arts
escèniques) i Agustí Humet (ex-

director de l’Institut del Teatre
i docent). Eloi Falguera (autor)
farà de president del jurat i Xavi
Ordeix (expresident d’Òmnium
Cultural Terrassa), en serà el secretari.
Es premiarà el millor text teatral, de temàtica lliure, i limitat
a una extensió màxima de 65
fulls. L’obra guanyadora rebrà la
quantitat 1.600 euros i, gràcies al
patrocini de la família Poch, Òmnium Cultural Terrassa n’editarà
100 exemplars.
Així, l’Àngels Poch de teatre
passa a completar el conjunt de
premis que formen part de la Nit
del Misteri (on també hi trobem,
per exemple, el reconegut Ferran
Canyameres de novel·la negra o
l’Enric Gall de poesia). També
neix amb una clara voluntat que
els textos premiats no restin al calaix, sinó que pugin dalt de l’escenari. En aquest sentit, en properes edicions, s’intentaran adoptar
mesures que ho incentivin.
El termini màxim de presentació d’obres és el proper 30
d’abril de 2021. Trobareu tota
la informació a la plana web
d’Òmnium Cultural Terrassa.
Bona inspiració!

Les històries de l’avi Josep... i les de tots
El muntatge, de Mar Puig i Mateu Peramiquel, es va poder veure al Casal Cultural
d’Ullastrell el passat 25 de desembre
Eloi Falguera

L

es històries de l’avi Josep, tal
com expliquen els seus creadors (Mar Puig i Mateu
Peramiquel), estan basades en les
converses reals que la Mar ha mantingut amb el seu avi durant tota la
vida. Converses sobre els orígens
de la família, però també sobre les
experiències i les peripècies de cada
dia. Converses on no només és l’avi
qui explica sinó també qui escolta.
Petits retalls de vida, doncs, que
trobaríem a cada casa. Precisament
per això el públic s’hi identifica de
seguida i, d’aquesta manera, unes
històries que en principi eren particulars esdevenen universals.
Perquè, en el fons, aquest espectacle ens parla de la memòria i sobretot del temps, aquest bé tan preuat

i escàs avui dia. El temps que dediquem o voldríem dedicar als que
estimem.
L’obra s’estructura en 3 monòlegs.
El primer, precisament, posa el
focus en el ritme estressant d’ avui
dia. Aquest ritme que ens ofega i no
ens deixa gaudir de res. Aquest ritme que, només despertar-nos, ja ens
posa el cronòmetre a la boca: “Vaig
corrent i ho faig malament”, diu
cantant la Mar Puig, que interpreta
el monòleg. El text és àgil, virtuós,
trepidant. Una vertadera meravella
escrita en un llenguatge actual, destinat a connectar, sobretot, amb el
públic jove. Una delícia que la Mar
interpreta de forma impecable, veraç… i amb molta ironia.
El segon monòleg ens parla d’en
Pau (a càrrec d’Eduard Mateu), un
jove de 30 anys que decideix con-

fessar un secret que ha mantingut
callat des de la seva infantesa. Secret que li ha condicionat la vida i
la relació amb els amics, la família
i la parella. Avui té la necessitat de
revelar-lo; creu que, així, ajudarà a
més persones a fer el pas. I els que
l’estimen, a més, podran comprendre’l. Un segon monòleg, íntim i
colpidor, que ens parla de la valentia
d’afrontar les nostres fòbies i pors –
perquè tots en tenim- i de l’ànim de
superació.
El darrer monòleg, interpretat per
la Mar Puig, ens explica l’experiència vital de l’avi Josep: la seva infantesa en un petit poble de Castelló, el
seus records de la Guerra Civil, l’arribada en tren a Catalunya, la seva
primera feina com a mosso en una
finca d’Ullastrell, el seu matrimoni… Una història com la de milers

Esther Valero
CACAU LABIAL INFUSIONAT AMB CALÈNDULA
•
•
•
•
•

2,5 g de calèndula seca
8 g d’oli d’oliva verge extra
8 g de mantega de cacau
4 g de cera d’abelles 4,3 g oli d’ametlles dolces
0,5 g de vitamina E (opcional)

Desinfecta els instruments que utilitzaràs i la superfície de treball.
Prepara un bany maria suau per poder escalfar tots els ingredients
excepte la vitamina E. La preparació haurà d’infusionar durant mínim
de dues hores per tal que la calèndula deixi anar els seus principis
actius liposolubles. Després colar amb l’ajuda d’una gasa o colador i
afegir la vitamina E. La vitamina E no és necessària però sí recomanable. D’una banda, ens ajudarà en el procés de regeneració dels teixits, i
també és un potent antioxidant que allargarà la vida del producte.

Troba més receptes com aquesta al web:
www.cosmeticadetrincheras.com

WECOLORMUSIC

de famílies que ens envolten, explicada amb tendresa i emoció, tal com
ens agrada escoltar-les a tots nosaltres a cada trobada familiar.
Tots els monòlegs van acompanyats de cançons, interpretades en
directe pels actors, i amb l’acompanyament al piano del Mateu Peramiquel.
No m’estranyen gens tots el co-

mentaris positius que ha rebut
l’espectacle que es va poder veure la
passada tardor a la Sala Badabadoc
de Barcelona. Elogis que han fet
que es torni a programar el proper
mes de febrer a la mateixa sala. Jo us
recomano que no us la perdeu. A
més, gaudireu d’un quart monòleg
que incorporaran a l’espectacle. Jo,
sens dubte, repetiré.

www.malarrassa.cat
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Pau Vidal

Aquest paio
ho pot fer tot!
Primer hauria d’expressar la meva por absoluta a parlar
d’Enric Casasses, ell no ho sap, però fa anys que el persegueixo quan presenta alguna cosa, que si ara a Banyoles,
que si ara a l’Escala, que si ara a Barcelona, que si ara parla
per no sé on a internet.
L’Enric Casasses ha arribat a aquell moment que pot fer
allò que vol sense preocupar-se, perquè allò que sortirà
serà una creació literària plena.
Quan vaig veure amb els meus ulls allò que era El nus la
flor vaig dir: ostres! Aquest paio ho pot fer tot! Un llibre
tan divers, on vaig trobar absolutament de tot, dibuixos,
pensaments, coses privades, i tot amb una plenitud lingüística, altres han dit exuberància, jo en dic plenitud,
amb un saber fer moral i, com no, amb un ús del dibuix, del
color, de la plàstica en general relacionada amb allò escrit
que em va deixar impressionat, no sé, tot! Fins i tot algun
poema que jo no considerava tan bo, coi!
Vaig dir-me, aquest home pot buidar-se aquí com un ho
faria a cal terapeuta, anar-se’n tan content i a més m’agrada, m’agrada molt, vaig pensar, ja està aquí, s’acaba en Casasses, potser s’està acomiadant, ves a saber! I poc més
d’un any després, quan tots anem amb la moral pel terra,
ja no podem més, i volem, al menys jo volia, alguna cosa
bona per llegir, em trobo a la llibreria assagets.

bre escriptors és pelut, / o sóc jo que no en sé prou».
Tot vist amb els ulls d’un barceloní que ha viscut encara
una passejada tranquil·la pel parc Güell, perquè era possible en altres temps, ha vist com les quatre pedres de la
Sagrada Família han anat creixent, i dic jo que pot saber
molt bé què era i no era del mestre, o potser ho és tot, i de
ben segur ha passat per davant de la Pedrera i les cases
Batlló i Vicenç, mirant ferros recargolats de baranes i balcons que el deixaven, ens deixaven, bocabadats.
I per acabar, en tercer lloc, aquesta delícia que és amb el
porró en fresc, no sé si és homenatge o himne a J. Blanch
i Reynalt, a la sardana, a la vida plena d’alegria d’aquest
compositor empordanès que tocava el fiscorn, però sí
sé que és una mirada plena i joiosa a la Sardana, aquesta
música que ara tants menyspreen, que sembla que molesti a les places els dissabtes o a les festes majors i poc hi
valdria aturar-se un moment a escoltar la cobla, perquè:
«tot això sí que val un himne / d’amistat / i l’escriu en josep
blanch, // n’és l’amistat viscuda // tastant un tall // de meló
rebó // i amb un pessiguet // de sal a dalt».
L’edició és original, amb aquestes pestanyes que et guien
tan lleugerament a les parts amb els dibuixos, que ens
mostren un altre cop un artista polièdric i em recorden un
altre cop, com vam veure a El nus la flor, que segurament
en Casasses encara té calaixos plens de dibuixos, fotos i,
com no, poemes per alegrar-nos aquesta puta vida.
https://www.lletresbarbares.cat/
llibres/cronica_de_guerra_34

En un moment on el pensament i l’art de parlar sobre coses està tan en desús, per parlar de qualsevol cosa, arriba
aquest llibre. assagets és un llibre escrit en vers, però, no
sé si mirant la filosofia i el pensament d’altre temps escriu en vers per fer assaig.
Desenvolupa un tema, de vegades és una reflexió sobre
coses, altres sobre personatges, idees, cops d’inspiració i
pensaments que ha tingut.
El primer poema és una llarga dissertació poètica sobre
N. Paganini, músic renovador i genial que va enfrontar-se
als poders religiosos i morals, va ser anomenat el violinista del diable, convertint l’espectacle en un acte litúrgic,
substitut d’aquella necessitat espiritual del diumenge
concretada en la missa: «quan la missa cessà / de ser
cada diumenge / l’acte més important / de tota la setmana / agafà el seu paper / el liceu, el teatre».
Casasses no deixa de mostrar la seva admiració per Paganini, però no el sacralitza tampoc, li dedica tres llargs
poemes que acaben constituint molt clarament un assaig
sobre el músic, trobo deliciós i divertit el dibuix final del
Paganini músic virtuós i veloç amb l’arc, obra de l’autor.
El segon és Gaudí a rodolins. Casasses parla de la relació
entre l’arquitecte i l’escriptor, ara bé, diré el mateix que
l’autor «ara, definir l’influx / que l’arquitecte ha tingut / so-

→→ VINYETES

HORITZONTALS: 1. Per a ell és complicació incomprensible, per ella els
mil replecs de la personalitat / 2.
Mascota de dona mironiana. Era a
Viridiana que es tractava de l’iris /
3. Remor de ronc. Panxut, però molt
localitzat. Al cul dels conductors de
volant canviat / 4. D’Holanda al Barça passant per Sudàfrica. Estranya
descura, que dicta ximpleries / 5.
Embolic de peus al cigarret. Enrevessadament nuós, manipulant els
nous / 6. Limiten cada localitat. Més
totxo que calçat de pallasso. Continua roncant / 7. La sorpresa la té
tota en contra. No troba sa femella
a cap hora / 8. Amagatall per a caps
porucs. Derivi l’aigua del Segre cap
a ponent / 9. Teia per acompanyar
amants antics. Il·limitadament múser / 10. Clavi d’esquena una palmada al cul. Llenguatges sectorials,
sobretot de sectors marginals /
11. Nou buida. Giravolt a la carretera esdevingut epidèmia. A tu / 12.
Agafador per a genets que munten
a pèl. Esmalti de mala manera per
culpa del licor / 13. Intermediari en
conflictes de resolució urgent. Prec
de llibre.

VERTICALS: 1. Falç per fer callar el
psicòleg ja jubilat. Mexicà instal·lat
a Mallorca / 2. Dintre la boca. Expertòleg en les coses de l’ens. Abracen
en Rafel / 3. Són bones interlocutores habituals de les teves. De la panxa, com segons quin suc / 4. Recuperació de forces per qui se sent ple en
la neurosi. Espectadora privilegiada
de les millors plomes / 5. Estan en
consonància amb la lluna. Per anar
de visita es carrega de paciència.
Ve a mitges / 6. Les altres mitges.
Porta tanta feina que necessita un
departament exclusiu. Prefix fàcilment espatllable / 7. Quan érem llobatons ella ja era vella. Solucionat
amb un raig de muscari / 8. Guareixi
al revés del món. Cubells antics, a
la manera de tines / 9. En matèria
de titani abundosa. Intèrprets de
l’orgue més desafinat / 10. Al cor de
cada. Pressupost per a una patrulla
policial. Extrems de l’Europa / 11. Columnes vertebrals del regne floral.
Rasclet per recollir espigues i sembrar el caos als tallers / 12. Inexplicable en clau de teatre beckettià. Part
de la flor obtinguda de les mates.

FITXA BIBLIOGRÀFICA
assagets
Enric Casasses
Traducció de Blanca Tusquets
Edicions Poncianes
Barcelona, 2020
166 pàgines

→→ PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas

Juguen negres i guanyen.
D’una partida clàssica entre Schiffers
i Chigorin de 1899, és aquesta
posició en la qual el negre, tot i el
desavantatge material, va aconseguir
un atac guanyador gràcies a la situació
favorable de les seves peces. Com ho va
aconseguir?
Nivell: mig
Solució: 1...Th1+! 2.Cxh1,Ah2+! 3.Rxh2,Th8+ 4.Rg3,Cf5+ 5.Rf4 o Rg4,Th4++

Andreu Pérez-Mingorance

Victor Rivas
Tècnic de Nivell
1, Mestre Català
d’escacs.

Classes particulars i
grupals, més de 20 anys
d’experiència.
Contacte: 679 654 719
vrg18081977@gmail.com

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: EVA PEREZ

“Les cures són
essencials, però ni
reconegudes ni ben
pagades”
Advocada, l’Eva Pérez nasqué a El Maniel, un petit poble de muntanya de la
República Dominicana. Allà treballà amb una ONG de suport a les persones
migrants d’Haití. Resident a Catalunya des del 2004, ha treballat com a
cangur, cambrera i dependenta de supermercat. Actualment és treballadora
del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) municipal, un treball «poc
reconegut», per això és delegada sindical de CCOO: «nosaltres treballem
sempre cuidant els altres, però a nosaltres ningú ens està cuidant».

L

a seva República Dominicana natal
(1977) ja queda una mica lluny, fa
temps que viu aquesta síndrome de
desarrelament molt comuna en les migrants.
Una experiència que coneix, primer, com a
activista d’una ONG dominicana de suport
a haitianes, i després, personalment, migrant
ella mateixa, com abans altres germanes, als
EUA i a Barcelona.

▪▪ Eva Maria Pérez

quina situació vivim: nosaltres que estem
sempre treballant cuidant els altres i a nosaltres ningú ens està cuidant! És molt dur,
que no volen fer el batxillerat. Crec que sí, sí...
surten amb bona formació. Però el SAD és
lluny del que hauria de ser i està mal pagat. • Per això estàs al sindicat?
Això s’hauria de pensar molt millor, perquè Tota la plantilla del SAD sentíem la situacal incorporar gent jove i, al mateix temps, ció d’injustícia i maltractament laboral, i va
donar sortida al potencial que tenim, que arribar un moment que amb algunes comno passi com amb els sanitaris que se’n van panyes van començar a dir-nos que calia
fer quelcom, i vam decidir entrar llavors a
a treballar a altres països.
CCOO.

• Advocada i activista a Santo Domingo,
Hi ha molta
com vas arribar a Terrassa?
Per mi, ni viatjar ni Espanya i Catalunya
ignorància, de
eren quelcom d’estrany, perquè tinc família als Estats Units i també a Barcelona.
vegades interessada,
Però, la primera vegada que vaig viatjar, el
2004, va ser per participar en un congrés
de no voler veure
internacional d’advocacia, a la Universitat
de Salamanca. Jo col·laborava llavors amb
l’explotació històrica
una ONG de suport a migrants haitianes
(Movimiento de Mujeres Dominico-Haitide la majoria del món
anas). Com sabràs, som dues repúbliques a
la mateixa illa.
per part dels països
Aprofitant el viatge a Salamanca, vaig venir
a visitar ma germana a Barcelona, i llavors
europeus.
vaig conèixer qui avui és el meu marit. Després de pensar-ho algun temps, vaig decidir
• Com està el servei d’atenció i ajuda a doquedar-m’hi.
micili a Terrassa?
• Difícil el canvi de país, cultura, gent...? La paraula que millor defineix la situació
La veritat, no. Amb la meva germana estava del treball és precarietat. Partim de la base
bé. Vaig començar a estudiar català amb el que som treballadores de l’Ajuntament,
Consorci de Normalització de la Llengua, però cedides a tres empreses privades
fins i tot fent alguns anuncis amb aquesta (Sacyr, Accent Social, Ingesan-OHL). Som
entitat per a la gent nouvinguda. I de tre- quasi totes dones. A Sacyr, de 110 treballaball, vaig començar a fer alguns cangurs i, dores, només hi ha 1 home. Les altres dues
després, també vaig treballar de cambrera i empreses tenen unes 80 treballadores cada
a supermercats i netejant pisos. Podia anar una. La majoria de les dones, entorn del
70%, som migrants i amb familiars a càrrec.
combinant i m’estava bé.
El salari és molt baix, no arriba als 1.000
euros, en cas de jornada completa. Però la
• La crisi del 2008 va canviar les coses.
Vaig aconseguir l’homologació del títol majoria dels contractes són a temps parcial,
d’advocada, tot i que encara em manquen però amb horari repartit durant el dia, o si4 assignatures. Vaig fer un curs d’auxiliar gui algunes hores al matí i altres a la tarda,
d’ajuda a domicili, i després vaig matri- de manera que no es pot fer cap altra feina.
cular-me en un curs tècnic de grau mig Així, la majoria es queda en 500 o 600 eud’Atenció a la Persona en Situació de De- ros per mes.
pendència, a l’institut Montserrat Roig, així
com una acreditació en competència pro- • Difícil viure en aquestes condicions!
Com dir-ho! És un treball gens reconegut.
fessional.
El salari no arriba. Moltes companyes tenen
• La proposta del curs, però, està lluny de problemes per pagar el pis, algunes viuen
criatures en una habitació; han de demanar
la realitat de la feina al SAD.
La veritat és sí. De fet, jo coopero amb el ajuda d’aliments als serveis socials, de menMontserrat Roig fent xerrades pels joves jador a l’escola... Això no pot ser. Imagina
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barata i el capitalisme, molts empresaris a
República Dominicana són d’origen català
i espanyol, algunes grans empreses. En general, l’explotació de la gent i dels recursos
encara continua.
• Això té a veure amb les migracions?
El cas d’Àfrica és molt clar. Els països europeus han explotat molt l’Àfrica. Si fessin
inversió allà la gent no hauria d’immigrar
cap aquí. Si veritablement es volgués ajudar,
s’hauria d’ajudar el país d’origen.

• Han canviat les coses?
Sí. Crec que ara les empreses s’ho pensen
més. Com a mínim hi ha el conveni i nosaltres exigim el compliment, que així i tot
intenten saltar-ho. Ara, però, ja saben que
les treballadores estan més informades dels
drets i del funcionament de la feina. Abans
ni atenien les treballadores. Això ha canviat,
poden accedir, explicar la problemàtica... de
vegades no té solució, però estem treballant
molt.

• Parlant de l’explotació i la mà d’obra,
tornem al treball de cures, menystingut
i ignorat però tan important!
Som essencials. Dels treballs de cures que
hem fet sempre les dones, no se’n pot prescindir. Pel que fa al SAD, torno a dir que no
treballem en condicions i què no guanyem
com tocaria. Les empreses que porten el
SAD no són empreses de l’àrea social, només volen fer negoci, que en aquest cas és
no pagant bé la mà d’obra.

• A República Dominicana vas estar amb
una ONG que ajudava haitians, ara aquí
ho vius, com qui diu, de l’altre cantó.
Quan ets migrant et toca el pitjor, això ja ho
saps, però no és fàcil... El meu cas segurament és diferent, el marit és català i té un
petit negoci propi. De totes maneres, jo vull
treballar, no vull dependre.
Els migrants treuen el treball als autòctons?
No ho he vist enlloc, això. El que sí que veig
és que la població aquí envelleix, que hi ha
pocs naixements. Recordo bé, en temps
del govern Zapatero, que es va cridar molta gent a la meva terra per venir a treballar
aquí. I no hi ha dubte que les estrangeres,
en condicions generalment dolentes, estem
aportant molt a la Seguretat Social i a la
societat en general. Com et deia, al SAD la
gran majoria de treballadores som d’origen
estranger, i això passa també a moltes altres
feines.

• És greu que l’Ajuntament sigui responsable d’això, no?
Si l’Ajuntament vol donar bon servei, primer
ha d’invertir en les treballadores. Aquesta setmana m’han trucat unes companyes i tinc el
cor... que no arriben a pagar l’habitació, que
no tenen per donar menjar a la filla. I jo els
dic que poden anar a l’assistenta social. Però,
a veure! Aquesta no és la solució! Això no pot
ser!

• Has patit agressions o situacions de racisme?
Alguna vegada m’han dit allò de «torna al
teu país!» Crec que hi ha molta ignorància,
de vegades interessada, clar. Per exemple, no
voler veure l’explotació històrica de la majoria del món per part dels països europeus.
• Creus que el colonialisme i l’espoli dels
països dits Tercer Món o Sud continua?
Crec que sí. Sempre hi ha la mà d’obra

• Com afecta això el servei?
Hem de tenir cura i donar suport a gent en
tota mena de situacions, a cada domicili una
història: persones amb patologies psíquiques,
físiques, cognitives... de vegades totes juntes.
Ara estic una hora amb una usuària amb
trastorn bipolar, surto i me’n vaig corrents a
un altre domicili, amb una persona que té una
demència, i després altra...
Si el treball no es fa en condicions, si les treballadores viuen preocupades pel salari que no
arriba, la meva salut es veu afectada, les emocions estan afectades, i així no es pot donar un
servei de qualitat. Quan tu no pots cobrir les
teves necessitats bàsiques, pots caure en una
depressió, ansietat... I això a més de les lesions
físiques, perquè hem de carregar molt de pes
en domicilis que no estan adaptats, on no tenen recursos, de vegades ni la cadira de rodes
que necessiten, moltes històries...
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