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 >Habitatge, salut, racisme i empadronament, focus de vulneracions de drets bàsics

Es reactiva la Comissió de Seguiment de la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans

 ▪ Representats d’entitats reunits el passat 25 de març a la Masia Freixa

E l despatx d’advocats pels 
drets humans Espai Hu-
mana va portar, fa escassos 

dies, una denúncia davant el Co-
mitè sobre els Drets de les Perso-
nes amb Discapacitat amb seu a 
Ginebra (Suissa). El motiu, el cas 
de Said Ben Kadour, un ciutadà 
marroquí empadronat a la ciutat 
des de l’any 2013 i amb residència 
a casa de la seva germana i cunyat 
en un pis de lloguer al barri del Se-
gle XX.

Com a conseqüència d’un acci-
dent, en Said té reconegut un grau 
de dependència des del juliol de 
2007, i una discapacitat del 90% 
amb efectes a partir de 2001. Amb 
mobilitat reduïda, necessita d’una 
tercera persona cuidadora.

El pis on viu en Said no compleix 
les condicions mínimes d’accessibi-
litat establertes per la llei, informen 
des d’Espai Humana. La casa pre-
senta barreres arquitectòniques, 

tant d’accés a l’interior de la pròpia 
casa, com de les zones comunes. El 
Said dorm en un llit sense adaptar 
situat al menjador. No disposa de 
grua, ni llit articulat, perquè l’espai 
es comparteix amb tota la família. 
Tampoc disposa de suport adaptat 
per al bany. Said, que té concedida 
una pensió d’alta invalidesa i una 
petita prestació de cuidador no 
professional, ha d’ajudar la famí-
lia i també pagar els honoraris, de 
forma irregular, d’una persona per 
ajudar-lo en les necessitats bàsi-
ques de la vida quotidiana.

Encara que en Said té una cadira 
elèctrica per a la seva mobilitat, que 
ha de pagar cada mes, i un suport 
de la seva família, tot això és insu-
ficient per poder realitzar una vida 
independent, autònoma i digne, 
que li permeti un projecte inclusiu 
de la seva vida, expliquen des d’Es-
pai Humana.

Drets fonamentals d’una 
persona amb discapacitat

Com que el cas porta temps sense 
una solució, s’ha passat a una altra 
fase i ara es porta aquesta vulne-
ració de drets fonamentals davant 

del comitè de Nacions Unides de 
Ginebra, el qual vetlla pel compli-
ment de la convenció internacional 
de drets de les persones amb disca-
pacitat. Concretament, s’informa 
que s’estant vulnerant 3 articles de 
la convenció que fan referència a 
l’accessibilitat com a dret fonamen-
tal, donat que una persona ha de 
poder gaudir a altres drets com ha-
bitatge, autonomia, inclusió social, 
intimitat i a una vida digna, segons 
expressa el comunicat d’Espai Hu-
mana.

Els elements que el priven dels 
seus drets fonamentals són pre-
cisament el fet de viure en una 
situació d’”infrahabitatge” en risc 
d’exclusió residencial, amb una 
gran dependència i una gran disca-
pacitat i que els seus ingressos són 
menys de tres vegades l’IRSC.

Fins i tot el Síndic de Greuges de 
Catalunya demanà a l’Ajuntament 
de Terrassa que revisés el Regla-
ment Municipal per a la concessió 
d’Habitatges d’Emergència, ja que 
aquest no compleix la normativa 
internacional, consistent a con-
templar les persones amb situació 
de discapacitat sobrevinguda quan 
tenen una necessitat habitacional.

El cas d’un ciutadà amb discapacitat, 
portat al Comitè de Drets Humans  
de Nacions Unides

Miquel Gordillo

N ou impuls de les entitats 
locals per vetllar pels  
drets humans a la ciutat. 

Ho fan a través de la Comissió 
de Seguiment de la Carta Euro-
pea de Salvaguarda dels DDHH. 
Aquesta carta recull les llibertats 
públiques i els drets fonamentals 
reconeguts als habitants dels po-
bles i ciutats. 

La primera etapa de la Comissió 
començà al 2016. En aquesta sego-
na etapa, es pretén incorporar més 
entitats, i altres que actuïn com a 
observadores, entre les quals, l’Ins-
titut de Drets Humans de Catalu-
nya, Creu Roja, Amnistia Interna-
cional i Oncolliga. Catorze entitats 
van participar en la primer trobada 
d’aquesta nova etapa de la Comis-
sió de Seguiment de la Carta. En 
paraules de l’advocat Joan Tamayo, 
es tracta «que hi hagi mecanismes 
de garantia per tal que la Carta de 
Salvaguarda es compleixi, i insis-
teix que són les entitats qui donen 
força a la comissió». 

La Comissió elaborarà informes 
tècnics i jurídics basats en la Carta 
i en casos de vulneració de drets. 
Es reunirà cada quinze dies a la 
Masia Freixa.

En aquesta nova etapa, la Co-
missió es reunirà dues vegades al 
mes, serà quan es determinaran 
les línies d’acció i els temes més 
rellevants a treballar. S’explica que, 
posteriorment a les reunions de la 
Comissió, el grup de treball s’en-
carregarà de desenvolupar els in-
formes jurídico-tècnics que donin 
suport a l’acció de la Comissió.

Es remarca la importància que 
les entitats participin a la Comis-
sió, donat que són les que estan en 
contacte amb la ciutadania i poden 
copsar les possibles vulneracions 
de DDHH que es produeixin a la 
ciutat. 

El text de l’actual carta, que van 

signar l’Ajuntament de Terrassa i 
més de 400 municipis de l’àmbit 
europeu, ja té 23 anys.  Per això es 
considera que cal que sigui adap-
tat als temps actuals. Encarà però 
«hi ha molt recorregut per aplicar 
la Carta», afirmà Pau Cónsola, 
membre d’Espai Drets i del Con-
sell d’Entitats.

Renovació del conveni amb 
l’Ajuntament

Segons exposà la regidora de 
Transparència, Ona Martinez 
Viñas, «l’Administració local s’ha 
d’actualitzar en termes de drets 
humans»; afegí Martínez: «hem 
de veure quines polítiques públi-
ques fem i tenir-les identificades, 
per tal de reconèixer les mancan-
ces i millorar». En aquesta línia, 
l’Ajuntament ha signat un conveni 
amb l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya per tal d’analitzar 
l’aplicació dels DDHH dins de la 
ciutat.

La regidora veu la Comissió 
com «una bona eina per treballar 
conjuntament i poder recollir in-
formació per oferir més i millors 
respostes a les ciutadanes». És per 
això que l’Ajuntament «també veu 
la necessitat de treballar en el nou 
conveni i analitzar els canvis», re-
conegué la regidora.

En la trobada per impulsar la 
Comissió, les entitats manifesta-
ren preocupacions per la regressió 
de drets en matèria d’habitatge, 
salut, racisme i empadronament. 
Es mencionà també que cal mi-
llorar els protocols de denúncia 
quan algun ciutadà comprova o té 
indicis de què s’han vulnerat drets 
humans. 

També es parlà de la importància 
de la transversalitat dels DDHH, 
de forma que l’Ajuntament es 
compromet a recollir les peticions 
i derivar-ho a la regidoria corres-
ponent.

L es entitats Espai Drets i el Consell d’Entitats 
han aprovat un document de suport a l’actu-
ació realitzada per la Síndica de Greuges, que 

és l’òrgan gestor de la Bústia Ètica. Aquesta va eme-
tre un informe al voltant d’una denúncia anònima 
efectuada mitjançant la bústia, en la qual s’interpo-
sava una queixa per conducta contrària als principis 
ètics per part d’un càrrec electe en l’adjudicació d’un 
contracte. L’informe de la Síndica, «després de la se-
ves tasques de comprovació i investigació», va con-
cloure que efectivament va existir aquesta conducta. 

El contingut de l’informe de la Síndica i les seves 
conclusions van transcendir als mitjans públics, 
«per una filtració realitzada des d’un dels grups 
polítics de la Comissió», segons l’informe. Així, el 
Consell d’Entitats i Espai Drets rebutja aquestes 

filtracions , a la vegada que dóna suport a la feina re-
alitzada per la Síndica de Greuges,  en què va aplicar 
«els principis de congruència, necessitat, proporcio-
nalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, i 
respectant el principi de màxima reserva». 

Segons la Síndica Isabel Marquès són «les matei-
xes entitats de la Comissió qui m’han de controlar». 
«L’informe em dona més tranquil·litat», expressà. 
D’altra banda, tant representats de la Comissió com 
la mateixa Síndica admeten que pertoca als grups 
municipals que formen la Comissió de Transparèn-
cia municipal dirimir com s’ha de resoldre el cas. 

Per la seva part, la regidora Ona Martínez va fer 
autocrítica, tot lamentant «els interessos polítics 
que moltes vegades hi ha darrera de certes polèmi-
ques». 

Suport a la Síndica respecte al seu informe sobre la conducta 
contrària a principis ètics d’un càrrec municipal

 ▪ Said Ben Kadour ARXIU

MG
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 >La federació veïnal desgrana les problemàtiques del sistema de recollida de residus

Què fer amb el problema dels residus a Terrassa?
FAVT

A quest és un dels proble-
mes mediambientals de 
primer ordre, i moltes ve-

gades no en som prou conscients. 
Ja sigui per desconeixement, per 
la manca d’informació, per no fer 
una bona pedagogia del problema 
vers la ciutadania, per la manca de 
voluntat política a l’hora d’afron-
tar-lo seriosament... Molts són els 
motius, però la qüestió és que no 
estem solucionant el problema, i 
només es van aplicant pegats.

Cada dia anem generant més 
residus i alguns contaminants. 
Durant molts anys havíem estat 
un dels municipis capdavanters 
en la generació, per sota d’un kilo-
gram habitant dia. Ara hem tornat 
a superar el kilogram amb escreix. 

Els percentatges de reciclatge es-
tan molt lluny dels objectius, i es-
tem estancats, des de fa uns anys, a 
l’entorn del 34-36 % brut (el nivell 
d’impropis en algunes fraccions és 
molt elevat), quan l’objectiu és com 
a mínim arribar al 60%.

El problema dels residus és que 
afecta a diferents aspectes: el mo-
del econòmic i de consum, els im-
pactes que genera, tant a la ciutat, 
com al medi natural amb aboca-
dors i instal·lacions de tractament.

Els impactes de contaminació 
amb incineradores i altres instal-
lacions de tractament. Els efectes 
sobre el Canvi Climàtic. Amb els 
transport dels diferents residus, 
tant a nivell local, com del territori. 
Els costos econòmics cada vegada 
més elevats i encara ho seran més. 
Per la manca d’una política de resi-
dus, una política incoherent i im-
provisada, mancada d’un projecte 
i línies estratègiques d’actuació, 
només fonamentada en una estra-
tègia comunicativa deficient, fora 
de la realitat i mancada de total 
transparència. 

Aquest és un problema que afec-
ta el conjunt de barris de la ciutat, 
i a tots els àmbits i sectors. Cal 
doncs una política transparent, 
fonamentada amb el compromís 
de totes les parts, la responsabili-
tat compartida, l’eficiència i saber 
clarament l’estratègia a seguir, ente-
nen tothom que tenim una obliga-
ció de fer les coses bé. 

La informació, la sensibilització 
i l’educació ambiental entesa, no 
només per l’àmbit escolar, sinó pel 
conjunt de la ciutadania. Per des-
gràcia, l’Ajuntament no ha reforçat 
aquestes eines, ha dedicat el mínim 
de recursos per a fer-la efectiva, i 
sobretot, no ha estat capaç d’apli-
car-la amb les entitats ciutadanes 
en el marc d’una estratègia com-
partida i buscant la seva complici-
tat estratègica. 

Tampoc no s’han resolt molts dels 
aspectes i problemes. Es perden el 
temps i els esforços sense cap estra-
tègia definida. Aplicant un model 
únic de sistema fracassat, com és 
la recollida lateral (contenidors de 
gran capacitat), incapaç d’anar a 
aplicar sistemes combinats, com el 
més eficient que és la recollida por-
ta a porta, capaç d’arribar al 80% 
de recollida selectiva. 

Alguns pensen que la recollida 
selectiva es resoldrà amb grans 
instal·lacions de tractament (CTR 
de Coll Cardús, Planta de Com-

postatge Comarcal, Ecoparcs...). 
Això és una veritable ficció, a més 
dels costos tant de fer-les, com de 
funcionament, només arriben a 
reciclar com a màxim un 15% dels 
residus rebuts. Per això, el sistema 
millor i de més qualitat, és la reco-
llida selectiva en origen, o sigui, la 
que fa correctament la ciutadania 
a casa, que si ho fa bé, pot reduir el 
90% dels impropis. Per això, la im-
portància de tenir a una ciutadania 
ben informada, ben sensibilitzada 
i ben educada. I en aquest sentit, 
cal per part de l’Administració un 
compromís ferm de transparència, 
coherència i intentar aplicar siste-
mes i polítiques mediambientals, 
que de veritat afrontin el proble-
ma, aquesta serà la veritable Revo-
lució Verda.

Els percentatges 
de reciclatge estan 

molt lluny dels 
objectius, i estem 

estancats, des de fa 
uns anys, a l’entorn 
del 34-36 % brut 

quan l’objectiu 
és com a mínim 
arribar al 60%

La ciutadania de Terrassa, no és 
més incívica que a altres municipis, 
de vegades l’Administració muni-
cipal fa aquest discurs, per a evitar 
explicar les deficiències d’una Ad-

ministració incapaç d’afrontar el 
problema, i deriva les responsabi-
litats a la ciutadania, quan alguns 
dels greus problemes afecten el 
sistema implantat de recollida, la 
mala gestió, la manca de recursos 
dels serveis afectats, les seves in-
coherències i contradiccions al no 
saber explicar, informar, sensibilit-
zar i educar a la ciutadania de for-
ma eficient i de forma permanent. 
S’han deixat de derivar recursos a 
aquest apartat. I també s’ha obli-
dat que, per coherència, l’Ajunta-
ment en el seu conjunt, ha de ser el 
primer exemple vers la ciutadania, 
perquè aquesta sigui capaç d’iden-
tificar-se.

L’Ajuntament perd 
temps i esforços 

sense cap estratègia 
definida, aplicant 
un model únic de 
sistema fracassat 

com és la recollida 
lateral

Un exemple d’aquesta manca de 
criteri, és la prova pilot de mobles 
i estris vells al barri del Segle XX 
que fa més de tres anys està enca-
llada i aturada. Un cop demostrat 
que el sistema aplicat funciona, ja 
s’hauria d’estar aplicant al conjunt 
de la ciutat. 

Un altre exemple, l’any 2019 es va 
aprovar el Pla Local de Prevenció 
i Gestió de Residus de Terrassa 
2018-2030 amb unes cinquanta 

accions. Un calendari definit, amb 
uns recursos i uns costos econò-
mics determinats. Entre el 2019 i 
2021 hi havia unes 30 accions que 
haurien d’estar més que activades, 
algunes sense costos, però amb 
compromís polític per a tirar-les 
endavant. Es troben aturades.

I així podríem anar fent llista 
d’aspectes no iniciats com:
• Tot el que fa referència a la ges-

tió de l’empresa municipal, que 
és un dels elements fonamentals, 
on una gran quantitat de proble-
mes i estan concentrats.

• El Contracte Programa Ajun-
tament-Eco-Equip que és una 
ficció absoluta.

• L’Auditoria de Gestió d’Eco-
Equip, ni feta, ni coneguda.

• Fer una diagnosi correcta de la 
gestió d’aquesta empresa és del 
tot urgent.

• Dotar-la dels recursos humans, 
tècnics, informàtics, i fer enten-
dre el conjunt dels treballadors 
i treballadores  la importància 
del seu paper, on cal el màxim 
compromís i el fet de ser una 
empresa pública i un servei fo-
namental. 

Estem en uns moments impor-
tants, on a més de millorar la gestió 
de l’empresa municipal, hi haurà 
un seguit de temes a treballar:
• Refer l’Ordenança de neteja i 

gestió de residus, obsoleta.
• Posar en marxa d’una vegada el 

Pla Local de Prevenció i Gestió 
de Residus de Terrassa

• Refer el Reglament del Servei de 
Deixalleries Municipals, i posar 
en marxa la tercera deixalleria 
fixa a la zona Nord, i ampliar 
en horari i parades la Deixalleria 

Mòbil.
• Revisar i refer l’Ordenança Fis-

cal de residus, amb adequació de 
la Ttxa i ampliar les bonificaci-
ons ambientals.

• Revisar el model d’actuació amb 
la posada en marxa a tota la 
ciutat de la recollida de mobles 
atenent a l’experiència del Segle 
XX.

• Posar en marxa la recollida porta 
a porta com a mínim al 50% de 
barris de la ciutat.

• Invertir i activar campanyes d’in-
formació i sensibilització, així 
com l’educació ambiental, on 
fins ara, el nivell de recursos ha 
estat mínim.

• I derivar recursos tècnics, infor-
màtics, de control i inspecció, un 
règim sancionador per acabar 
amb l’incivisme i incompliment, 
i uns pressupostos adequats a les 
necessitats.

Un exemple 
d’aquesta manca de 
criteri, és la prova 
pilot de mobles i 

estris vells al barri 
del Segle XX que 

fa més de tres anys 
està encallada i 

aturada. 
I això s’ha de fer garantint que la  

participació ciutadana sigui efec-
tiva i real, on totes les parts s’hi 
comprometin i assumeixin la res-
ponsabilitat compartida d’afrontar 
el problema. Això vol dir, que el tri-
angle i relació Ajuntament – Eco-
Equip i Ciutadania, està disposada 
a avançar i afrontar les solucions. 

Ara hi ha una gran oportunitat 
amb la posada en marxa del Co-
mitè per a la millora de la neteja i 
la gestió de residus de Terrassa, on 
tots els àmbits han d’estar compro-
mesos a què de veritat funcioni, 
on totes les parts amb la màxima 
transparència i honestedat estan 
disposat a debatre, reflexionar i 
decidir sobre les mesures aplicar 
d’una forma efectiva. Per tant, totes 
les entitats ciutadanes i sobretot, les 
veïnals tenen una gran oportunitat 
que l’han d’aprofitar, i una oportu-
nitat per a demostrar la capacitat 
de gestió d’una eina llargament re-
clamada. 

L’Administració té una bona 
oportunitat per veure si és capaç 
d’una vegada de fer que la partici-
pació ciutadana sigui una realitat, 
i aquesta experiència l’ajudi a re-
soldre el problema i disposar de 
solucions. Per això, ha d’estar dis-
posada a la màxima col·laboració 
i atendre als resultats dels debats, 
reflexions i propostes.

Per tant, molta feina a fer per 
part de tothom, a veure si som 
capaços d’afrontar i resoldre 
aquest problema mediambiental, 
on tots hi hem d’estar compro-
mesos, per nosaltres i per les fu-
tures generacions.
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Una campanya alerta del dany mediambiental que 
suposarà la construcció del polígon Els Bellots II
La iniciativa vol conscienciar sobre l’afectació que es causarà en aquest corredor biològic

Miquel Gordillo

Conscienciar la ciutadania 
de l’impacte ecològic que 
suposarà construir el po-

lígon Els Bellots II.  És un dels 
objectius de la plataforma Tu 
ets entorns Terrassa! A més de 
donar a conèixer i protegir els 
valors naturals dels diferents es-
pais verds al voltant de la ciutat. 

Els seus impulsors destaquen 
la necessitat de mantenir els 
connectors ecològics amb altres 
espais de la comarca del Vallès 
Occidental. Ara mateix, però, 
han fixat els seus esforços en 
denunciar la situació que pateix 
l’espai Els Bellots. Més aviat que 
patirà, ja que l’Ajuntament ja té 
projectat i aprovat construir en 
aquesta àrea verda del sud de 
la ciutat un macropolígon in-
dustrial destinat a la logística, 
anomenat Els Bellots II. «És un 
espai obert clau en la via verda 
entre el massís de Sant Llorenç 
del Munt i la Serra de Collsero-
la», assenyalen en un manifest 
que han signat una vintena d’en-
titats locals.

La denúncia d’aquests col·lec-
tius vers l’Ajuntament és con-
tundent: «ha pres la decisió de 
facilitar la urbanització dels 
terrenys d’Els Bellots, conver-
tint l’espai en un gran polígon 
per a logística, i afegeix que 
«no només ha beneït la urba-
nització», sinó que «s’amplia la 
superfície urbanitzable». Per 
això, destaquen la contradicció 
del consistori, el qual «per una 
banda parla de connectivitat 
i protecció dels espais agraris, 
però mentrestant decideix mal-
metre un dels espais agraris més 
emblemàtics». També cita i es 
reclama en el manifest que es 
preservin els conreus de secà de 
l’entorn de l’Anella Verda, i així 
«mantenir la riquesa ambiental i 
el valor social que aporten».

On queda l’emergència 
climàtica?

Tot fent referència a l’Anella 
Verda, el pulmó verd que ha 
d’envoltar la ciutat, en el mani-
fest conjunt s’afirma que «les ins-
titucions haurien de vetllar pel 
compliment d’allò que postulen 
protegir». Davant l’emergència 
climàtica que vivim, consideren 
aquestes entitats que és clau 
«complir els compromisos de 
desenvolupament sostenible 

centrats sobretot en preservar 
la biodiversitat». Per això, es re-
clama una especial atenció per 
preservar els microclimes flu-
vials del Torrent de la Grípia o 
de la Betzuca que travessen Els 
Bellots. 

Es denuncia que amb la modi-
ficació del POUM s’ha ampliat 
la zona urbanitzable per fer un 
gran polígon de la logística. En 
el manifest s’assegura que «el 
Camí dels Monjos que travessa 
l’espai ja ha sofert prou modi-
ficacions». Ara, es preveu «una 
nova agressió al patrimoni me-
morial i històric d’aquesta ruta 
entre Sant Cugat i Sant Llorenç 
del Munt».  

En conversa amb Toni Sanlle-
hi, de la secció de ciències natu-
rals del Centre Excursionista, i 
un dels impulsors de la plata-
forma, aquest ens corrobora que 
«l’afectació seria gran», i com-
prendria un espai ampli d’Els 
Bellots, «tota una zona com-
presa entre la masia de can Tor-
rella del Mas fins a la planta de 
Can Barba. Per sota connectaria 
amb l’autopista, ja que es vol fer 
també un gran aparcament per a 
camions, i hem vist per la prem-
sa que ja està adjudicat a Copci-
sa per fer obres, per un cost de 
cent milions d’euros».

Asseguren que a banda d’Els 
Bellots, «hi ha altres zones de 
l’Anella Verda que han quedat 
excloses», com ara els «micro-
climes fluvials com el Torrent de 
la Grípia, o de la Betzuca, que 
creuen i vertebren els ambients 
agro-forestals de l’Anella Ver-
da».

Accions reivindicatives

«Volem fer un acte contun-
dent, una sortida reivindicativa 
a la zona, També col·locar se-
nyalitzacions durant el recor-
regut dels camins. La gent ha 
transitat molt per aquests es-
pais, sobretot després del con-
finament, volem que es pugui 
gaudir com sempre dels entorns 
de Terrassa. També han partici-
pat en el text de l’ordenança de 
l’Anella Verda, a través del por-
tal de participació, per demanar 
a l’Ajuntament «què passarà 
amb els espais naturals i agra-
ris que l’Ajuntament ha exclòs 
de l’Anella Verda, com és el cas 
dels  camins d’Els Bellots, que 
quedarien doncs sense cap re-
gulació», apunta Sanllehi.

La plataforma Tu ets entorns Terrassa! vol 
que «la ciutadania conegui la realitat i el 
desastre ecològic», per això han encetat la 

campanya Protegim Els Bellots. «Aquest espai 
és encara gran, amb conreus de secà i travessat 
per rieres, que fa que sigui un autèntic corredor 
biològic». Afegeix Sanllehi que «amb l’aprova-
ció de l’Anella Verda es van excloure una bona 
part d’Els Bellots, amb aquesta excusa, es va 
ampliar, i a quartejar el territori». 

L’activista destaca el valor ornitològic de l’en-
torn: «És una zona important, amb molta pre-
sència de conills i perdius. Comptem amb da-
des d’observació i seguiment d’aus rapinyaires, 
també de l’Institut Català d’Ornitologia, les 
aus venen aquí a alimentar-se.»

En aquest sentit, encara confien en una mesu-

ra que pot servir per fer força, a través del pro-
grama IBA de conservació d’aus de la Sociedad 
Española de Ornitología. «Com que tenim re-
gistres des de fa anys, es podria fer una avalua-
ció de la zona perquè sigui declarada d’interès 
especial, seria una actuació que va més enllà de 
la competència municipal i es podria aturar», 
afirma i desitja Sanllehi.

Insisteix Toni en el desastre ecològic que po-
dria suposar: «una part del Camí dels Mon-
jos es veuria afectada, el qual ja ha estat força 
modificat», en el que serà, afirma, «una nova 
agressió al patrimoni memorial i històric». I 
afegeix que la polèmica del creixement d’una 
ciutat com Terrassa no s’atura: «quan no és el 
IV Cinturó, és aquest macropolígon», lamenta 
Sanllehi.

Una àrea de gran  
valor ornitològic 

Tal com va aprovar l’Ajuntament en el 
ple de desembre, es donà via lliure a la 
modificació del POUM per tirar enda-

vant el macropoligon d’Els Bellots II. Seran 94 
hectàrees, amb diverses parcel·les. Un total de 
400.000 metres quadrats destinats a activitats 
productives i terciàries, pensades sobretot en 
la distribució logística davant la demanda de 
compra electrònica. Segons l’Ajuntament, es 
crearan més de 5.000 llocs de treball, directes 
o indirectes. 

A la vegada, s’assegura que, gràcies a la modi-
ficació del POUM, s’han reduït els costos i el 
sostre edificable, i incrementat les zones d’es-
pais lliures. En el seu dia es va anunciar que 
l’empresa Copcisa té previst invertir-hi 100 
milions per fer ja obres i construir un gran 
aparcament de camions. En paraules de l’Ajun-
tament serà, doncs, «un polígon més ordenat 
i sostenible, i l’informe d’avaluació ambiental 

que l’acompanya, més exigent que el de 2005, 
vetlla per destinar més superfície a espais lliu-
res».

Tot i les explicacions donades des del con-
sistori, «el regidor -amb qui tenen una reunió 
després de la setmana de Pasqua – ens reconei-
xia que hi ha uns compromisos adquirits amb 
les grans empreses, i que retirar això costaria 
molts diners», apunta Sanhelli. En concret, 
Caballero assegurà, en una audiència pública 
realitzada el passat desembre: «intentem fer 
possible l’equilibri entre el que deia el POUM 
de 2003 i que es faci de la forma més respec-
tuosa amb el medi ambient», tot assenyalant 
«les dificultats de modificar un pla urbanístic 
que atorga drets als constructors, i que es fa 
molt difícil per als governs posteriors revertir 
aquests drets que ha atorgat un POUM», i les 
«indemnitzacions dineràries immenses que ar-
ruïnarien generacions de terrassencs».

Els Bellots II, gran àrea de distribució 
logística i d’aparcament de camions

Una vintena d’entitats locals signen el manifest  
Tu ets entorns Terrassa! 
Les entitats que han signat el manifest Tu ets entorns Terrassa ! són:  
ADENC – Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, Assemblea 
Ecologista de Terrassa – La Paparola, Arran Terrassa, Associació d’Economia 
Solidària de Terrassa - XES Terrassa, Associació de Veïns de Can Palet de 
Vista Alegre, Associació de Veïns i Veïnes de Sant Pere, Ateneu Candela, 
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Centre Excursionista de Terrassa – Secció de ciències naturals, CGT Sindicat 
d’Activitats Diverses de Terrassa, CNT Sindicat Únic d’Oficis Varis de Terrassa, 
Cooperativa de Consum del Casal Popular Atzur, COS Territorial del Vallès 
Occidental i Oriental, CUP Terrassa, Endavant Terrassa, Fridays for Future 
Terrassa, Grup Local de Terrassa de Som Mobilitat, La Guerrilla dels Cossos, 
Taula de l’Aigua de Terrassa i Vaga Feminista de Terrassa.

 ▪ L’espai Els Bellots és un important corredor biològic i d’aus rapinyaires
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El tema de la Renda Bàsica Universal ja porta molts 
anys en discussió i debat, amb els seus pros i con-
tres ( tècnics, ideològics, pràctics, morals...). El cert 

és que davant el fracàs tan gran de les polítiques públi-
ques dels nostres governants, suposadament d’esquerres 
o progressistes amb els ajuts socials “condicionats” (com 
es el cas de l’Ingrés Mínim Vital a Madrid i la Renda 
Garantida de Ciutadania a Catalunya), crec que no ens 
queda una altra solució, encara que sigui “provisional” i 
“imperfecta”, que exigir i lluitar per una Renda Bàsica 
Universal per tal de forçar a una mena de redistribució 
justa i equitativa de la riquesa. I sobretot com una acció 
“urgent” o Pla de Xoc Social. I què entenem per Renda 
Bàsica Universal? 

La Renda Bàsica és una qualificació monetària pública 
incondicional per a tota la població, independentment 
del nivell d’ingressos que tingui la persona. Aquesta ha 
de ser igual o superior al llindar de pobresa. Això signi-
fica fam per a la població? No, perquè per aconseguir la 
implantació d’una Renda Bàsica, cal dur a terme una re-
forma fiscal perquè pagui més qui més tingui. Un estudi 
recent dels pares d’aquesta proposta, els economistes de la 
Xarxa de Renda Bàsica, Daniel Raventós, Lluís Torrens 
i Jordi Arcarons, demostra que, amb una reforma fiscal 
que financi la Renda Bàsicam guanyaria el 80% de la po-
blació i perdria un 20% més de rics. Això no vol dir que 
deixin de ser rics, sinó que, simplement, pagarien més del 
que paguen ara.

La primera característica d’aquest tipus de Renda és que 
ha de ser Bàsica. Això vol dir que ha de ser una trans-
ferència comuna que permeti sobreviure a les persones, 
pel que fa a l’accés a l’alimentació, l’habitatge, la formació 
i l’atenció mèdica. Ha de ser un ingrés que asseguri a les 
persones una participació efectiva a la societat.

La segona característica és la universalitat. La BR es 
paga a tots els ciutadans i ciutadanes, independentment 
d’una altra font d’ingressos. La configuració actual ens 
porta a una proposta que té a veure amb un concepte de 
“ciutadania” entesa com els drets que té una persona pel 
sol fet de residir o ser nacional d’un lloc determinat. Com 
apunta el professor Guy Standing, la universalitat de la 
renda bàsica és una qüestió política que s’ha de decidir 
per mitjans democràtics.

La tercera característica és la individualitat. La renda 
bàsica s’abona a les persones i no a les llars, amb l’objectiu 
de no discriminar segons la seva situació familiar. Aques-

ta última es produeix amb la majoria de les prestacions 
condicionals ( com IMV o RGCC) ja que prenen com a 
referència l’anomenada unitat familiar o convivència. La 
individualitat de la renda bàsica significa uniformitat.

La quarta característica és la “incondicionalitat”. Aques-
ta característica implica tres aspectes. La primera és que 
la Renda Bàsica s’ha d’abonar independentment dels 
ingressos, la qual cosa significa no haver de comprovar 
els requisits personals, econòmics i familiars. La gent no 
hauria de demostrar la seva pobresa. La renda bàsica no 
condiciona l’ús dels diners. El segon aspecte és que el 
cobrament de la Renda Bàsica no implica requisits con-
ductuals. I l’últim aspecte és que no requereix la recerca 
d’ocupació, formació o altres accions similars.

L’última característica és la regularitat. Es tracta d’un 

pagament periòdic. S’ha de pagar regularment, per exem-
ple, mensualment. Cal destacar que aquestes quantitats 
s’abonarien de forma automàtica, generalment eliminant 
les innombrables cintes vermelles que caracteritzen l’ac-
tual sistema de protecció social.

D’aquesta forma, una Renda Bàsica implicaria una re-
distribució total i justa de la riquesa per garantir l’existèn-
cia material de la ciutadania. Sense garantir l’existència no 
podem parlar de llibertat. És incomprensible que a l’Eu-
ropa del segle XXI tinguem taxes de pobresa insuporta-
bles.

La idea de Renda Bàsica es basa en el republicanisme. 
La concepció de la llibertat republicana té 2.500 anys. 
Concretament, el model republicà que propugna la ma-
joria d’autors sobre la renda bàsica és el republicanisme 
democràtic. El republicanisme democràtic subratlla que 
ser lliure està exempt de demanar permís a un altre per 
viure o sobreviure, per existir socialment. Qui depèn d’al-
tres persones per viure no és LLIURE. És per això que, 
entre altres qüestions, em sobta que escoltant a tants par-
tits i persones que últimament es declaren “republicans” 
o defensen una “República” per al seu país, no defensin 
l’opció d’una Renda Bàsica Universal. Coses que passen. 

Els conceptes de llibertat i igualtat estan estretament lli-
gats, també, a la idea de Renda Bàsica, i tots dos conceptes 
no poden ser variables per triar. La desigualtat crea un 
profund problema de llibertat per a la immensa majoria, 
perquè aquells que no tenen garantida l’existència mate-
rial han de demanar permís a altres persones per poder 
viure.

Cal destacar que la Renda Bàsica busca una cosa tan 
senzilla però tan important com garantir una vida dig-
na. És difícil pensar que èticament algú pugui estar en 
contra que tots els membres de la societat tinguin unes 
condicions mínimes per a una vida que mereix ser viscu-
da. L’article 22 de la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans estableix que tothom, com a membre de la societat, 
té dret a la seguretat social, i a obtenir la satisfacció dels 
drets econòmics, socials i culturals, indispensables per a 
la seva dignitat i per al lliure desenvolupament de la seva 
personalitat.

Doncs pot-ser amb la RENDA BÀSICA UNIVER-
SAL  podem garantir íntegrament aquests drets.

SOM-HI DONCS!!

JOAN TAMAYO SALA
Col·lectiu d’Advocats i Advocades  

pels Drets Humans
C/ Prior Tapia, 26

Cal una Renda Bàsica Universal?  
Doncs potser sí!

ENDESA talla la llum a una família ‘vulnerable’
Pep Valenzuela

U na família en condició de 
vulnerabilitat reconeguda 
per l’Ajuntament de Ter-

rassa, des del desembre de l’any 
passat, es va trobar sense submi-
nistrament d’electricitat el passat 
18 de març. La mobilització de 
l’entitat Justícia Energètica de Ter-
rassa, de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica (APE), i d’altres com 
Espai Drets, van aconseguir que 
el mateix dia es pogués restablir el 
subministrament. La distribuïdo-
ra ENDESA, però, va incomplir 
la llei i la normativa bàsica, que 
exigeix demanar informació als 
ajuntaments sobre la situació de 
les famílies en qüestió. Les entitats 
reclamen justícia i que l’elèctrica in-
demnitzi els danys.

La ràpida mobilització de l’acti-
vista de l’entitat, Valèria Santiago, 
va permetre que es produís el res-
tabliment de la connexió al domi-
cili de la família, que viu en un pis 
del carrer Torres i Bages, el mateix 
dia. Però només després de molt 
temps al telèfon amb ENDESA, 
havent-hi de driblar les mentides, 
excuses i trampes dels tècnics de 
l’empresa, i corrents a buscar su-
port amb entitats i alertar l’Ajun-
tament també.

De l’oficina de la gran distribu-
ïdora elèctrica, en un primer mo-

ment, els van dir que era un pro-
blema dintre del mateix edifici. Un 
electricista veí va comprovar que 
no hi havia cap problema. Con-
sultant amb la Valèria Santiago, 
de Justícia Energètica, van deduir 
llavors que el tall es va produir per 
factura impagada. De fet, la família 
havia rebut algunes amenaces de 
tall per impagament. Però, en si-
tuació d’ERTO i amb un informe 
de vulnerabilitat amb data de de-
sembre de l’any passat, no podien 
creure que els avisos i «amenaces» 
es poguessin materialitzar. 

Ja havien enviat a ENDESA, en 
gener i per correu electrònic, l’in-
forme de la situació de vulnerabili-
tat. Durant els mesos de pandèmia 

i en situació d’ERTO, la família 
havia anat pagant algunes, però no 
totes. La senyora, sense recursos, 
no es va preocupar, malgrat les car-
tes d’avís de tall. Fins que el dia 18, 
al matí, va comprovar que no tenia 
electricitat a casa. 

La sort de la família, perquè aquí 
no es parla de drets, es parla de sort, 
va ser conèixer la Valèria de Justícia 
Energètica, que immediatament 
va parlar amb la gent de l’APE. A 
partir d’aquí, es van començar a fer 
tuits reclamant el restabliment de 
l’electricitat per a la família. 

Van anar a la seu de l’empresa 
a Terrassa, i la mateixa gent que 
abans els havia dit que el tall havia 
estat problema en el mateix edifici, 

després va reconèixer que el tall era 
per impagament, tot i tenir conei-
xement de l’informe de vulnerabili-
tat. Van justificar que aquest infor-
me calia portar-lo en mà a l’oficina, 
que no és suficient enviar-ho per 
correu electrònic. 

De totes maneres, informa Santi-
ago, ENDESA, abans de tallar el 
subministrament, tenia obligació 
de demanar informació a l’Ajunta-
ment, com exigeix la Llei 24/2015. 
D’altra banda, considera la mem-
bre de Justícia Energètica, que ja és 
massa que en l’actual situació sani-
tària hagis d’anar personalment a 
portar un document com aquest 
que amb totes garanties es pot en-
viar per correu electrònic.

Sembla mot clar que no hi va ha-
ver error, sinó incompliment per 
part de l’empresa dels seus deures 
d’acord amb la Llei.

Però, a banda la violació de la llei, 
que arriba fins on arriba (que no és 
massa), el pitjor és l’atropellament 
dels drets bàsics i fonamentals de 
les persones al sostre i subministra-
ments bàsics, amb llei o sense. En 
aquest cas, el tall podria haver pro-
vocat mals a la mare de la titular de 
l’habitatge, que està en situació de 
dependència i necessita un salva 
escales per pujar a casa. Si s’hagués 
produït alguna altra emergència, 
no hauria pogut sortir. El marit, a 
més, té problemes de visió i disca-

pacitat.
Per acabar d’arreglar-ho, el com-

portament dels tècnics d’EN-
DESA va ser hostil des del primer 
moment. Com s’ha informat, pre-
tenent primer que el problema era 
de l’edifici. Després, no volien dei-
xar entrar a la senyora acompanya-
da de l’activista de Justícia Energè-
tica, pretenent que entrés l’afectada 
tota sola, situació que es va resoldre 
quan Valèria Santiago, coneguda 
per la militància en aquest àmbit, 
es va identificar i els tècnics ho van 
permetre.

De part de l’Ajuntament de Ter-
rassa, informa Santiago, l’únic que 
s’ha fet ha estat derivar l’afectada 
al servei municipal OFIMAPE, 
una derivació que, considera, ja 
l’haguessin hagut de fer quan li 
van fer l’informe de vulnerabilitat, 
o sigui al gener i no ara en març. 
Ara, des del servei municipal s’ha 
realitzat un acord de pagament de 
la factura.

Donades les circumstàncies, des 
de Justícia Energètica treballen, 
junt amb l’assessoria de l’Espai 
Drets i advocades, en una denún-
cia contra ENDESA, tal com 
queda recollit a la citada llei. D’al-
tra banda, la Síndica Municipal de 
Greuges de Terrassa, Isabel Mar-
quès, en tenir coneixement del cas 
decidí portar una acció al Síndic de 
Greuges de Catalunya.

SOCIETAT
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A l’article 5 del POUM 2003 es pre-
veu la seva revisió. L’apartat 1.a diu 
que el pla es podrà revisar quan 

s’hagin complert 12 anys de vigència, i en 
el punt 3 diu que el projecte de revisió es 
tramitarà amb els estudis que justifiquin 
l’exigència de la seva revisió i de les propos-
tes plantejades.

Doncs bé, l’activació d’aquests 2 princi-
pis que es concreten en el mateix POUM 
2003, està únicament i exclusiva en mans 
de la interpretació dels nostres polítics i 
dels seus interessos creats que, moltes vega-
des, disten molt del que seria desitjable per 
a la ciutadania. Aquesta és la única raó, per 
desgràcia, de que ells mateixos decideixin 
declarar obsolet un POUM OBSOLET. 
Vegem-ho.

Sobre el punt 1.a, el dels 12 anys, hem de 
dir que ja n’han passat 18. 

Sobre el punt 3 només haurem d’explicar 
com s’ha mogut Europa en aquest 18 anys 
per adonar-nos de l’obsolet que està aquest 
POUM 2003.

Si anem a la posició de la Unió Europea 
sobre urbanisme i traiem a la llum tota 
la feina feta per aquesta, veiem que par-
tint de l’Estratègia Temàtica Europea de 
Medi Ambient Urbà (ETEMAU 2006) 
i de la Estratègia Espanyola del Desenvo-
lupament Sostenible (EEDS 2007), s’ha 
desenvolupat un document de referència 
sobre sostenibilitat urbana i local que va 
ser aprovat pel Plenari de la “Red de Redes 
de Desarrollo Local Sostenible” 2011. Sor-
geix de tot això “la Estrategia Española de 
Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL)”. 
A partir d’aquesta EESUL s’elabora un 
document d’indicadors que permetrà fer el 
seguiment.

Aquest document ens presenta un model 
de ciutat sostenible, que vol ser un model 
per a tot POUM, que es vertebra en 4 eixos 
i ens indica les pautes a seguir en cada un 
d’ells: 
• La ciutat compacta en la seva morfologia: 

ens dirà quina és la densitat d’edificació, 
el percentatge d’espais verds, el model de 
mobilitat i espai públic. Es fa molt d’èm-
fasi en els eixos verds que uneixin els bar-
ris al centre.

• La ciutat complexa en la seva organitza-
ció:  el model d’interacció entre les acti-
vitats econòmiques, associacions, equipa-
ments i institucions i altres.

• La ciutat eficient metabòlicament: on 
se’ns diu que la gestió dels recursos natu-
rals ha d’assolir la màxima eficiència amb 
la mínima pertorbació dels ecosistemes. 
El desenvolupament urbà ha d’estar lligat  
a l’autosuficiència energètica  amb energi-
es renovables,  al cicle del aigua buscant 
l’autosuficiència hídrica que combini les 
mesures de captació, estalvi i eficiència 
(captar l’aigua de la pluja per després reu-
tilitzar-la en regs..., reutilitzar l’aigua uti-
litzada, etc) i una bona gestió de residus.

• La ciutat cohesionada socialment. Cons-

truir la diversitat social (cultures, ren-
tes...), en tots i cada un dels barris, té un 
efecte estabilitzador ja que comporta un 
equilibri entre els diferents actors . En 
canvi, la segregació social que es pro-
dueix en certes zones de les ciutats crea 
problemes d’inestabilitat com són la in-
seguretat o la marginació. Per tant, s’ha 
de treballar en funció de tot això establint 
criteris d’interacció (el Parc Vallparadís és 
un exemple d’això, però totalment insu-
ficient. Cal vehicular eixos com aquest a 
tota la ciutat). Pel mateix motiu no es pot 
entendre que els habitatges socials es se-
gueixen construint en barris socialment 
febles ja que haurien d’anar destinats a 
barris benestants, per anar treballant la 
diversitat, i alhora caldria integrar els bar-
ris marginats a partir de la ubicació estra-
tègica d’elements que facin d’atracció (per 
exemple construir seus universitàries a 
Ca n’Anglada).  

Que lluny que estem de tot això! I, el més 
greu és que el POUM que tenim ens allu-
nya cada cop més d’aquests objectius. 

Doncs bé, el tema del POUM OBSO-
LET, plantejat en els meus articles publicats 
al Malarrassa de febrer i març i que tenen el 
fonament en aquests documents comen-
tats anteriorment, ha tingut una resposta 
oficial, en concret el que parla del projecte 
AEG i la problemàtica que aquest va gene-
rar (la plataforma veïnal se’n va fer ressò).  
Aquesta resposta oficial es va produir a dos 
nivells i en cap dels dos es fa menció al re-
refons de la problemàtica: el POUM 2003. 
En els dos observem que cal mantenir a la 
ciutadania allunyada de tota informació de 
la nova normativa Europea que ja hauria 
de conformar, segons la meva opinió, els 
POUMS del futur:
• el primer, mitjançant un article publicat al 

Diari de Terrassa on es va concretar d’una 
manera molt esbiaixada i molt puntual 
alguna de les bestieses que allà es volen 
fer minimitzant-les: l’edificabilitat és 
una qüestió només d’impacte, ja ens hi 
anirem acostumant, els temes de sol en 
una escola publica, la constructora ja ho 
arreglarà (???). Del tema del sanejament 
de les aigües pluvials que van els sobreei-
xidors a la riera de les arenes no cal ni que 
en parlem (no surten en lloc). Tampoc 
se’n parla de la ridícula zona verda, sí per-
dó, es diu que el pati de l’escola es podria 
ampliar agafant una mica de la mica de 
zona verda, per cert, el tema de l’assole-
llament de l’escola no es pot arreglar per 
aquí ja que es una qüestió estructural (la 
mateixa escola, ara, sense res construït, 
projecta la seva ombra en el pati i els nens 
no hi poden sortir perquè esta gelat i han 
d’utilitzar els carrers annexos a on encara 
toca el sol).

• i l’altre, en la reunió ordinària de la Co-
missió de Territori  i Sostenibilitat (!?) 
de 15 de març 2021, el mateix regidor 
d’Urbanisme confessa que el consistori 
està lligat de peus i mans a la constructo-
ra perquè el PROJECTE AEG (i tots els 
que vindran) ja esta aprovat des del 2006 
i per tant la constructora disposa de tots 
el drets legals per fer el que està aprovat 
i tota la millora que es pugi fer s’ha de 
sostenir en la bona voluntat d’aquesta. 
D’alguna manera es vol tapar el rerefons 
de totes les bestieses: el POUM OBSO-
LET DEL 2003. Del que es dedueix que 
arreglar tot això costaria a la ciutadania 
molts diners i com a conseqüència es de-
clara impotent (l’Ajuntament ?) perquè el 
problema se li ha anat de les mans (???)

I ara podem anar a un fragment del meu 
article publicat a Malarrassa el març on diu:

“Com tot a la vida, primer cal reconèixer 
que tenim un problema, desprès ho hem de 
convertir en un repte i, tot seguit, tindrem 
una gran oportunitat per a canviar. I és aquí 
on el POUM 2003, per obsolet, no ens 
dona els instruments necessaris per a fer-
ho possible, més aviat és un obstacle que el 
perpetuarà, enquistant-lo. Recordem que 
tota decisió equivocada en l’àmbit urbanís-
tic o no es pot canviar o costa molts diners 
per a fer-ho i els diners, recordem-ho, són 
els impostos de la ciutadania.”

L’Ajuntament encara no ha reconegut el 
seu error: s’està construint amb un POUM 
OBSOLET i això passarà la seva factura de 
generació en generació. No reconeixent-ho 
està enquistant un problema que cada ve-
gada serà més gruixut que molts ja estan 
pagant i que acabarem pagant-t’ho tots.

Hem de tenir molt clar que ja estem pa-
gant molt car el model de ciutat que hem 
generat, encara que el relat oficial ho vulgui 
ocultar. Els errors sempre es paguen i el seu 
cost serà social, econòmic o mediambiental 
o tot plegat.

Primer sempre ho paguen els més febles, 
els que no tenen les condicions necessàries 
per a poder-se’n sortir. Després ho paguem 
tots amb els conflictes socials que les desi-
gualats (guetos-segregacions) generen. En el 
cas de l’AEG seran els nens de l’escola pú-
blica Electra, les 2.000 persones que no po-
dran fruir de zones verdes adients a les noves 
normatives de l’UE, els que hauran de viure 
en blocs de pisos de més de 70 habitatges 
(70 famílies vivint en un bloc de pisos!)... la 
qual cosa comporta una problemàtica con-
vivència impossible de resoldre. En el cas de 
l’eix estructural viari Ronda de Ponent-Av. 
Béjar-riera de les arenes- Av. Santa Eulàlia, 
comportarà una mà de problemes de con-
taminació acústica, atmosfèrica i estressant 
a més de mantenir la segregació ja existent...

Penso que es pot remoure tot plegat i evi-
dentment fer possible una entesa entre cons-
tructores i Ajuntament (totes). En definitiva 
som totes les que hem de conviure-hi. Per 
fer una reestructuració total de tot plegat. 
Un POUM NOU, on els interessos d’un i 
dels altres puguin conviure, em refereixo als 
drets ja obtinguts d’uns i els drets dels altres 
(la ciutadania) que no hi ha manera de que 
se’ns reconegui.

Si això no és així cal demanar la responsa-
bilitat política per la manipulació informati-
va i falta de transparència de la seva actuació 
i voler tirar endavant aquest POUM OB-
SOLET sigui com sigui.

Els veïns han de lluitar en contra de l’Ajun-
tament per qüestions de desigualtats i irres-
ponsabilitats d’aquests? No haurien de ser 
els nostres governants els garants de que 
s’està lluitant contra les desigualtats socials 
en tots els terrenys, també amb l’urbanisme, 
o ja no podem confiar en ells perquè el neo-
liberalisme els ha impregnat i només els in-
teressa mantenir les seves relacions amb els 
IBEX 35?

El POUM 2003 i la seva revisió

Com pot un POUM obsolet seguir sent un model de ciutat?
Cesc Cónsola

Antropòleg i filòsof
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Visca la vulgaritat
Miquel Mallafré

L a podria definir com una malaltia 
degenerativa irreversible. La vulga-
ritat és l’autèntica pesta dels nostres 

temps. L’atracció per tot el que és ordinari, 
la incultura, l’escatologia, la porqueria, el 
tronat, per tot el que en definitiva és vulgar. 
Tot plegat és l’epidèmia més vistosa d’aquest 
segle del que ja portem dues dècades.

Si ens fixem en la TV, per exemple, l’audi-
ència, la que sigui acostuma a titllar molts 
programes de televisió d’obscens, però, si te-
nim en compte el seu èxit, podem arribar a 
dir que és el que vol la gent. La televisió ens 
dona moltes coses, excepte temps per pen-
sar. La fauna d’aquest país no deixa de ser 
peculiar, mentre s’editen i s’emeten progra-
mes infectes com: Espejo Público, MHYV, 
Master Chef (en totes les seves variants), 
Sálvame, Garrulo busca esposo/a, First Da-
tes, i d’altres deposicions similars, la mateixa 
televisió destina moltes hores a reunir audi-
ències milionàries per condemnar les obsce-
nitats i despropòsits que estan veient, això sí, 
sense retirar la vista de l’oceà de merda que 
estan veient.

Molta gent (aparentment culta, però vul-
gar), segueix aquests programes per rela-
xar-se, per buscar una informació de la de-
gradació real, amb el petit avantatge que tot 
el que es veu i es consum s’esgota al final de 
cada programa. Es mira a l’instant i s’obli-
da al moment. La televisió a hores d’ara està 
inundada de programes on la catalogació de 
mal gust és massa generosa, els conductors 
d’aquests espais acostumen a ser personat-
ges que utilitzen un llenguatge tronat, bar-
roer, pla, els programes els anuncien com 
si fossin l’últim crit en comunicació amb 
un contingut que fa plorar, avui en dia les 
paraules més tronades les podem escoltar 
sense cap mena de filtre en la programació 
de qualsevol televisió.

Resulta molt atractiva l’oferta d’unes histò-
ries que, malgrat la manca d’ètica, ofereixen 
com a resultat una barreja d’ingredients pas-
sionals desmesurats. No és un fet casual que 
una notícia relacionada amb qualsevol des-
gràcia ocupi un lloc privilegiat en la infor-
mació quotidiana. Que un dels vídeos més 
buscats a la xarxa hagi estat el que va portar 
al suïcidi o el maltractament d’una noia, ens 
demostra un cop més la fètida, macabra, 
morbosa i corrompuda societat en la qual 
vivim. Fa fàstic? Diria que sí.

Ara estem en ple relat (després de vint-
i-cinc anys) de la filla d’una folklòrica i un 
boxejador. La dona en qüestió ha estat víc-
tima de maltractaments (circ mediàtic amb 
un tema tan seriós com els maltractes), per 
part del seu exmarit (tertulià de l’engonal a 
T5) que a més va ser membre (amb perdó) 
de la Benemèrita. Si alguna cosa podem 
destacar d’aquest parell de superdotats no 
són les seves llums, per tant que T5 es posi 
a frivolitzar (previ pagament) per enèsima 

vegada amb la desgràcia aliena no és un fet 
destacable, el més fort d’assumir és que una 
ministra entri al drap i tingui els arrestos de 
dir que això que ha fet la cadena és periodis-
me feminista.

No falla, la vulgaritat torna a fer acte de 
presència, és un mal congènit, però supo-
sa la forma més curta i directa d’arribar al 
gra, contra més aviat arribem al gra millor i, 
contra més immediat sigui aquest camí, més 
simple serà. Uns plors, uns silencis marcats, 
unes declaracions colpidores i una munta-
nya de diners fan que sorgeixi la màgia que 
enganxa a tothom.

“La televisió ens 
dona moltes coses, 
excepte temps per 
pensar. La fauna 
d’aquest país no 

deixa de ser peculiar, 
mentre s’editen i 

s’emeten programes 
infectes”

La subtilesa l’hem de deixar de banda, 
s’ha de ser ordinari, definitiu, pragmà-
tic en l’actuació, això enganxa i molt en 
la cultura d’un país vulgar, no ens hem 
de sorprendre que tothom participi amb 
entusiasme d’aquesta inconveniència. De 
tota aquesta vulgaritat també forma part a 
hores d’ara la forma de parlar, la distracció 
obstinada del llenguatge, i sobretot arribar 
a fer frases catastròfiques que enganxin. Si 

amb això no en tenim prou sempre queda 
el recurs de l’insult per fer-ho tot encara 
més autèntic, més sincer.

Cada dia ens fan empassar la vida de gent 
vulgar, de famosos recautxutats (no han 
passat la ITV) amb una vida que només 
interessa a gent vulgar. La televisió a ho-
res d’ara, Federico Fellini ja ho deia, és el 
mirall on es reflecteix la derrota de tot el 
nostre sistema cultural.

Els mitjans de comunicació i en especial 
la TV, ens ensenya un model de comuni-
cador que no hauríem d’imitar mai, però 
com que resulta que té la simpatia del 
públic, dels aplaudiments controlats, ens 
hem anat convencent que el xarlatà és un 
exemple a seguir. El xarlatà (poseu el que 
més us faci el pes) és aquell que acostu-
ma a parlar més fort que els altres, gairebé 
sempre s’obre pas en els debats mitjançant 
els insults i les provocacions, és ràpid i te-
merari en les seves apreciacions de manera 
que provoca el riure fàcil i així es guanya la 
simpatia del públic.

El xarlatà model televisiu (n’hi ha tants), 
és aquell que diu el que ha de dir i no té 
pèls a la llengua. Això, com és natural té 
repercussió en tota la gent que segueix la 
televisió i provoca tot un seguit de patrons 
comunicatius entre persones que reprodu-
eixen allò que es veu a la televisió i que no 
sempre és un gran encert.

En aquest camp, les estrelles són Susanna 
Griso i Ana Rosa Quintana, dues cocottes 
a sou del poder que han confós verbalitzar 
amb parlar bé, cosa que no té res a veure, ja 
que una bona conversa necessita també de 
l’atenta orella del nostre interlocutor. Sem-
bla una obvietat, però hi ha xarlatans/es 
que no ho tenen massa clar, la comunica-
ció no és simplement dir allò que es pensa 
o el primer que et passa pel terrat, sinó que 
exigeix de moltes habilitats que s’han de 
saber desenvolupar, però com que és gent 

vulgar, la cosa es fa molt difícil.
La comunicació suposa ser capaços 

d’identificar-nos amb l’altra persona, po-
sar-nos en el seu lloc, comprendre el seu 
estat d’ànim i reconèixer les necessitats 
dels altres. No es tracta d’anar pel carrer 
preguntant a tothom com es troba o de 
fer una enquesta per valorar el seu estat 
d’ànim abans de parlar.

“La televisió 
a hores d’ara, 

Federico Fellini ja 
ho deia, és el mirall 

on es reflecteix 
la derrota de tot 
el nostre sistema 

cultural”
Simplement no fent ni dient allò que no 

ens agradaria que ens fessin a nosaltres, ja 
n’hi ha prou. Així de senzill. No t’agrada 
que et cridin, doncs no cridis. Et molesta 
que t’insultin, doncs no ho facis. No veus 
bé que se’n fotin de tu a la cara, doncs no 
ho facis amb els altres. Si es posa en pràc-
tica aquest model serà molt més que sufi-
cient per començar a desenvolupar formes 
comunicatives per abandonar els xarlatans 
de fira, però una cosa com aquesta a la 
gent vulgar que s’ho passa de meravella 
amb aquests programes no li agrada, la 
gent vulgar vol carnassa, si a més aquesta 
és podrida, millor, així no cal digerir-la.

I per últim, la vulgaritat no tan sols és pa-
trimoni dels mitjans audiovisuals. L’adult 
vulgar no llegeix, prefereix l’impacte de les 
imatges o del que li diuen, al voltant d’això 
desenvolupa la seva pròpia filosofia. Hi ha 
alguna cosa que doni més? Les passions 
derivades de l’amor no han estat elimina-
des, les podem viure des del comandament 
a distància o des del mòbil. Aquesta por-
nografia enganxa, crea addicció, no cal que 
ho diguin els entesos. Des de fa un temps i 
dins d’aquesta oferta televisiva han apare-
gut programes que són la barreja perfecta 
entre la merda, la ultradreta i la caspa. Fa 
temps que s’ha arribat al final del pou i ja 
queda poc perquè algú es talli les venes en 
directe davant les càmeres o es rebenti el 
cap d’un tret. Apostem?

Com deia la gran Bette Davis, la televi-
sió és meravellosa. No tan sols produeix 
mal de cap, sinó que a més en la seva pu-
blicitat et venen les pastilles que hi posa-
ran remei.

Matisant l’efecte Flynn
Xavi J. Prunera

L’altre dia llegia que, segons un estudi noruec, cada 
cop ens estem tornant més tontos. O dit d’una 
altra manera: que l’efecte Flynn, aquell que deia 

que el coeficient intel·lectual dels països desenvolupats 
no parava de créixer, ara mateix semblava estancat o 
en franca recessió en gran part per culpa de l’empobri-
ment del nostre llenguatge parlat i escrit.

Naturalment, un servidor no és cap expert en la ma-
tèria i me’n guardaré prou d’afirmar si el coeficient in-
tel·lectual té molt o poc a veure amb la nostra capacitat 
lèxica o sintàctica a l’hora de parlar o escriure. Del que 
n’estic segur, però, és que, en termes generals, cada cop 
escrivim pitjor. I és curiós perquè, paradoxalment, mai 
abans a la història de la humanitat havíem escrit tant 
com ara. De fet, molts de nosaltres passem moltes es-
tones de la nostra vida diària escrivint al whatsapp o 
a les xarxes socials. I dic estones per no dir hores. Ho 
podem constatar en qualsevol espai públic. A l’auto-

bús, al tren, a la sala d’espera del metge, a les terrasses 
dels bars, a les places… Joves i grans, enlloc de llegir o 
parlar com abans, ens aferrem al nostre mòbil i no li 
traiem l’ull de sobre. Sovint, com ja he dit abans, per 
escriure/contestar missatges o per ficar cullerada a les 
xarxes socials.

Tot i així, és un fet que el nostre llenguatge escrit s’es-
tà empobrint progressivament. Que potser escrivim 
més però que ho fem molt pitjor que abans. Que ens 
mengem punts, comes, accents, apòstrofs, pronoms, 
majúscules, lletres i fins i tot paraules i que el lèxic i 
la sintaxi de les nostres frases faria enrojolir al mateix 
Tarzán o a qualsevol indi apatxe d’aquells westerns que 
vèiem de petits els dissabtes a la tarda.

Jo no sé si llegir amb cert criteri selectiu i escriure 
amb certa dignitat ens fa més intel·ligents o no. Pos-
siblement, només ens farà una mica més cultes. Però, 
tot i així, animo a tothom des d’aquesta tribuna malar-

rassenca a llegir i a escriure. Naturalment, en la mesura 
de les nostres possibilitats i sense cap mena d’autoexi-
gència literària. En el meu cas llegir m’ha proporcionat 
gaudi i distracció però també m’ha facilitat les eines 
necessàries per escriure amb certa decència. O per 
fer-me entendre, almenys. Però escriure m’ha permès, 
sobretot, reordenar els meus pensaments i poder ex-
pressar la meva opinió o les meves emocions amb cert 
criteri i coherència. Cercant les paraules adequades i 
emprant els temps verbals i els matisos necessaris per 
construir qualsevol argument amb un mínim de gràcia 
i claredat.

Comunicar-nos per escrit amb cert domini del llen-
guatge és, doncs, un dels privilegis que ens distingeix 
dels animals. Aprofitem-lo, si us plau. No el desvirtu-
em. Insisteixo: potser l’hàbit de llegir i escriure no ens 
farà més intel·ligents però de ben segur ens ajudarà a 
pensar més i millor.



8 MALARRASSA POLÍTICA Abril de 2021

 >Ple municipal ordinari de març

El Ple aprova distribuir pel que resta d’any  
els 16,8 milions d’euros de superàvit rebuts 

Amb el missatge ‘Ter-
rassa esperit creatiu’ i 
per fomentar el patri-

moni industrial i modernista, 
el Ple aprovà el Pla de Màr-
queting Turístic de la ciutat. 
En paraules del regidor Pep 
Forn: «som creatius en mol-
tes coses, i Terrassa té poten-
cial suficient per convertir-se 
en una destinació turística 
de referència vinculada a un 
turisme de qualitat capaç 
d’aportar valor afegit i activi-
tat econòmica, però també de 
potenciar el nostre orgull de 
pertinença».

Aquest Pla de Màrqueting, 
que preveu 66 accions, asse-
nyala com a elements d’interès 
la Seu d’Ègara, l’oferta cultu-
ral vinculada a la música i les 
arts escèniques, Terrassa com 
a Ciutat Creativa del Cinema 
de la Unesco, els castells i la 
cultura popular, el Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt 
i l’Anella Verda, com a espais 
atractius vinculats al turisme 
de natura. Les primeres ac-

cions contemplades són una 
nova pàgina web i la creació 
d’una nova imatge de ‘Terras-
sa Turisme’.

Terrassa, una ciutat sense 
places hoteleres

Aquest pla ha estat aprovat 
per tots els grups. No obs-
tant, Montse Trullàs de JxT, 
indicà que «per atreure el 
turisme hem de cuidar molt 
més la ciutat, en neteja, llam-
bordes en mal estat, o carrers 
mal il·luminats». En el debat, 
a més, s’ha tractat el fenomen 
del dèficit de places hotele-
res, amb el recent tancament 
de l’Hotel Terrassa Park i les 
obres durant mesos del Don 
Cándido: «No pot ser aquest 
dèficit en la tercera ciutat de 
Catalunya», apuntà Trullàs. 
Segons David Aguinaga de 
Cs, «s’ha de reflexionar per 
què estan tancant els hotels 
a Terrassa, si no, difícilment 
podem concretar l’atractiu 
que té la ciutat».

El Ple aprova el Pla de 
Màrqueting Turístic per 
potenciar el turisme 

 ▪ El coordinador de l’ANC-Terrassa Mouad Essemaa (al centre a la dreta) va intervenir en el darrer Ple municipal  
celebrat el 29 de març.

Miquel Gordillo

E l Ple municipal ordinari 
celebrat el 29 de març va 
aprovar el superàvit ex-

traordinari de 16,8 milions que 
arriben gràcies a l’aixecament de 
la regla de la despesa. Uns diners 
que han d’estar «a peu de carrer», 
en paraules del regidor Isaac Al-
bert, i que suposen «oxigen per a 
les arques municipals» en aquesta 
època de pandèmia. L’objectiu és 
igualar el pressupost de 2020 sen-
se retencions, tot i la baixada forta 
d’ingressos. 

L’Ajuntament distribuirà aquesta 
pluja de milions en quatre grans 
eixos. Territori i Sostenibilitat, 
amb recursos a Eco-Equip i a la 
neteja de la ciutat (1,1 milions), 
transport públic (1,4 milions), re-
paració de l’espai públic (1 milió) i 
rieres (361.000 €). En l’apartat de 
Serveis a les persones, es destina-
ran 2 milions a necessitats socials, 
i a reforç en Educació (786.000 €). 
L’organització del mundial d’ho-
quei a celebrar l’any vinent rebrà 1 
milió d’euros, a més d’ajuts direc-
tes als sectors més afectats per la 
covid-19 (1 milió), i dinamització 
econòmica (731.500 €) que inclou 
el Pla Director de Comerç, el Pla 
de Marqueting turístic, l’Econo-
mia Social i Solidària, etc., tot ple-
gat dins de Promoció econòmica i 
projecció de la ciutat. Pel que fa a 
Serveis Generals i millora de l’Ad-
ministració, es destinen 2 milions 
d’euros a la reforma organitzativa 
de l’Ajuntament, en tecnologia i 

desplegament territorial. A més, es 
reserven 2,5 milions per possibles 
eventualitats i «per veure com evo-
luciona l’any». 850.000 euros cor-
responent al tancament de factures 
pendents del passat any.

Isaac Albert, encarregat de ne-
gociar el desplegament dels diners 
amb els grups, va rebre felicitacions 
pel seu tarannà dialogant. Com a 
apunts, des de JxT es demana «po-
sar diners al carrer de manera ac-
cessible», en paraules de Meritxell 
Lluís. Amb els diners, es repararà 
l’ascensor al barri del Poble Nou, 
tal com demanà el seu grup. De fet, 
JxT donà un «sí crític» a la moció.

Alfredo Vega (PSC) recordà 
que «per primera vegada en molts 
anys la ciutat té la possibilitat de 
disposar d’uns diners per unes res-
triccions de directives europees». 
Tot i això, es preguntà si es podrà 
mantenir els pròxims exercicis? I 
mostrà preocupació per l’augment 
de l’atur en més de 2.000 persones, 
per això proposà reactivar el Pacte 
per l’Ocupació.

La proposta del PSC de destinar 
una partida per fer una aplicació 
electrònica adreçada al comerç a 
nivell de la comarca va ser accepta-
da. Tot i l’acord, PSC i Cs es van 
abstenir en la votació del superàvit.

Albert reconegué que «són molts 
diners, però no podem fer el que 
vulguem», i afirmà que totes les 
partides del pressupost «estan as-
signades, tenen nom i cognoms». 
A la vegada, respongué a Vega: «no 
es podrà mantenir aquesta despesa 
de cara a propers exercicis».

Durant el Ple de març, l’ANC-Terrassa 
per la Independència va presentar una 
moció per tal que l’Ajuntament liquidi 

els seus impostos estatals a través de l’Agèn-
cia Tributària Catalana (ATC). Per a Mouad 
Essemaa, Coordinador de l’ANC-Terrassa, la 
proposta està emparada per la Llei, a partir del 
«concepte de finestreta única, que permet a 
tot ciutadà, empresa o institució liquidar els 
seus impostos a través de qualsevol organisme 
de l’Administració Pública», afirmà Essemaa, 

La recomanació, segons l’ANC, és que «es fa-
cin tots els pagaments d’impostos municipals 
a un únic destinatari, l’ATC». Per això, «cal 
que els governs locals actuïn de manera directa 
per enfortir l’ATC»; també afirma l’entitat que 
és necessari animar la Generalitat a dotar-la 
de recursos suficients perquè pugui ser el re-
ceptor de la pràctica totalitat dels impostos. 
L’ANC - Terrassa per la Independència cità els 
exemples de l’Ajuntament de Vic, que fa temps 
que paga impostos a l’agència tributària catala-
na, i l’Ajuntament de Valls, que ho ha aprovat 
recentment, tot assegurant que «compleixen 
escrupolosament la legalitat». 

Ja l’any 2015, el Ple va aprovar una proposta 
similar, que no es va arribar a aplicar a causa 

d’un informe desfavorable de la Intervenció 
municipal. Aquesta vegada, només les regi-
dores d’ERC-MES i JxT van votar a favor de 
la proposta. Només tres dies abans del Ple, 
de divendres a dilluns, el secretari municipal 
havia fet arribar als regidors un informe que 
desaconsellava fer-ho, per les possibles infrac-
cions i davant el risc de multes pel fet de no 
efectuar l’ingrés de l’IVA i l’IRPF a la hisenda 
estatal, on a més es destacava que l’ATC no té 
competències sobre aquests impostos. 

Tot basant-se en aquest informe, Núria Ma-
rín, portaveu de Tot x Terrassa, es va limitar 
a dir que «no podem votar a favor d’una pro-
posta que no s’ajusta a llei». Aquest cop, com 
sí ha passat en votacions d’aquest àmbit, no va 
haver vots diferenciats dels regidors de TxT. 
PSC i Cs també votaren en contra de la pro-
posta, tot adduint que no cal un intermediari 
més a l’hora d’ingressar els impostos locals.

Posteriorment, l’ANC lamentà «les postu-
res poc valentes» dels grups municipals, i es 
queixà que no se’ls fes arribar abans de la cele-
bració del Ple aquest informe «ideològic» que, 
afirmen, «ha condicionat el vot de diversos re-
gidors i regidores sense haver-nos deixat mar-
ge a nosaltres per analitzar-lo».

L’Ajuntament rebutja pagar els 
impostos estatals a l’Agència 
Tributària de Catalunya

E ntre els acords plenaris de la Junta de Por-
taveus, tots els grups de manèra unànime 
condemnaren la violència al Senegal, i la 

demanda que la justícia i el govern senegalès resol-
guin la situació, així com que els governs espanyol, 
francès i la UE busqui una solució de respecte als 
Drets Humans.

Una altre acord conjunt s’adreça al govern estatal 
per tal que revisi les lleis que regulen la tinença dels 
gossos perillosos, ja que estigmatitzin races des del 
seu naixement, quan s’ha de basar en la conducta 
de l’animal i no en la raça.

D’altra banda, l’Ajuntament commemora el 8 
d’abril com a Dia Internacional del Poble Gitano, 
amb una bandera al màstil davant l’edifici de l’Ajun-
tament.

Un altre front comú és el fet de reclamar que les 
entitats locals, en aquest cas els ajuntaments, dispo-
sin d’un mínim del 10% dels fons de recuperació 
procedents de la UE. També es busca pactar amb 
diputacions un mecanisme de repartiment i gestió 
que garanteixi que els municipis reben la dotació 
justa i adequada, de manera que es faci amb el mà-
xim de transparència. 

Condemnar la violència al Senegal, commemorar el Dia 
Internacional del Poble Gitano, entre altres acords plenaris
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#SomMalarrassa

EL 2021, NO T'OBLIDIS!!

COL·LABORA AMB MALARRASSA,
EL PERIODISME FET A TERRASSA ET NECESSITA
MÉS QUE MAI!

O vine en companyia, porta una sòcia més!

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

 >Nova victòria per l’aigua pública, 
segons dictamina el TSJC

La concessió del servei 
a l’empresa Mina es va 
extingir el 2016

Redacció

L a sentència que anul·lava els 
acords del Ple Municipal de de-
sembre de 2016, quan s’aprovà 

l’extinció del contracte del 1941 amb 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A 
després de 75 anys, va ser apel·lada per 
l’Ajuntament de Terrassa. Ara, la Sec-
ció Cinquena del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha sentenciat que 
efectivament, la concessió a l’empresa va 
quedar extingida, així com que els béns 
s’havien de retornar a mans públiques. 
Segons la sentència,  que pot ser encara 
recorreguda al Tribunal Suprem, es con-
firma que la xarxa de distribució d’aigües 
es un bé revertible.

La sentència confirma que l’Ajunta-
ment i la concessionària responsable del 
servei d’abastament d’aigua van acceptar 
les condicions de l’acord l’any 1941, fi-
xant un període de 75 anys de concessió, 
amb el compromís d’anar construint i 
substituint la xarxa de distribució d’ai-
gua potable, amortitzant aquesta em-

presa amb les tarifes del servei, pel que 
és considera la xarxa de titularitat muni-
cipal. Pel que fa a les pròrrogues forçoses 
imposades per l’Ajuntament a l’empresa 
concessionària per tractar-se d’un ser-
vei d’interès públic, la sentencia referma 
que la decisió del Ple Municipal de l’any 
2016 s’ha de mantenir i no ser anul·lada.

A la vegada, la sentència indica que són 
béns revertibles la xarxa de distribució 
d’aigua en la seva totalitat; els instru-
ments d’anàlisi, l’utillatge i els equips in-
formàtics del laboratori; la resta de béns 
i actius necessaris per a la prestació del 
servei i que hagin estat adquirits a càr-
rec de les tarifes del servei d’abastament. 
D’altra banda, no són revertibles la seu 
social de Mina; pel que fa als terrenys ti-
tularitat de l’empresa són revertibles les 
instal·lacions, quedant no revertibles la 
resta de porcions de terreny; els béns i 
les instal·lacions adquirits a títol onerós 
per la concessionària, excepte la xarxa de 
distribució; i les instal·lacions de Can 
Guitard.

 >Cada any augmenten les demandes 
d’assessorament a la Síndica de Greuges

La Síndica publica 
la seva memòria 
d’activitats de 2020
Redacció

La Síndica de Greuges municipal, 
Isabel Marquès, va presentar en 
el plenari municipal la seva me-

mòria d’activitats de 2020. En un any 
«complicat» marcat per la pandèmia, 
la Síndica destacà que la seva missió 
ha estat «acompanyar la ciutadania 
en problemàtiques tals com manca 
d’habitatge i els impagaments dels 
subministraments,  el dret a uns in-
gresos mínims o, per resumir-ho, la 
manca al dret a tenir una vida digna a 
la nostra ciutat».

A tall de resum, la Sindicatura ha 
dut a terme una gran quantitat d’as-
sessoraments i consultes, en total 
1.198. S’han tramitat un total de 125 
greuges durant l’any 2020, dels quals 
98 han finalitzat i 27 es troben  en 
tramitació.

Destaca l’augment en el nombre de 
queixes relatives a la manca de res-
posta municipal a tot tipus d’instàn-
cia presentada per la ciutadania, en 
total han estat 34 greuges. No obs-
tant, la Síndica creu que la ciutadania 
comença a ser coneixedora de quins 
són els seus drets i per això, ara, sap 
que té el dret a rebre resposta a les 
seves instàncies i ho exigeix.

També destacà Marquès el nom-
bre de greuges (7) relacionats amb 
multes de trànsit, concretament per 
accedir a la plaça de la Quadra de 
Vallparadís – centre sociosanitari de 
Mútua de Terrassa i la manca de res-
posta per part de l’Ajuntament a les 
recomanacions emeses per la Síndica.

Respecte a les Actuacions d’Ofici, 
s’ha realitzat l’AO 1/2020 per tal que 
el Consistori prengui consciència de 
la necessitat de revisar i actualitzar 
els protocols d’actuació del PMH.

Marquès menciona com a impor-
tant l’aprovació de l’ordenança de 
Mobilitat, i sobretot, la regulació de 

les condicions de circulació dels ve-
hicles de mobilitat personal, amb la 
finalitat de resoldre els problemes de 
convivència a l’espai públic. 

Bústia Ètica per comunicar 
conductes contràries als principis 
ètics

Una novetat ha estat l’entrada en 
funcionament el 2020 de la Bústia 
Ètica, destinada a facilitar la comuni-
cació de conductes desenvolupades en 
els òrgans municipals que puguin ser 
contràries als principis ètics i regles de 
conducta que estableix el Codi Ètic de 
l’Ajuntament. La Síndica, «com a ins-
titució garant dels drets a la ciutat, ha 
impulsat els objectius de desenvolupa-
ment sostenible, ODS, agenda 2030», 
en paraules de Marquès.

El programa ”Educar en valors” du-
rant l’any 2020 s’ha portat a terme, 
d’una part i als primers mesos, sessi-
ons presencials juntament amb mem-
bres de la Comissió de Drets Humans 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa - Icater, i al decretar-se l’es-
tat d’alarma, es va iniciar un treball 
telemàtic innovador: els alumnes de 
diferents escoles van fer un estudi 
del contingut de la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat - CESDHC (2000) i de la seva 
possible modificació amb una nova vi-
sió, pròpia de l’any 2020.

Sense oblidar, una de les funcions 
principals de la Síndica, donar a conèi-
xer quins són els drets de les persones 
i com assegurar millor les condicions 
públiques per a la felicitat privada de 
cadascú, tal i com s‘estableix al principi 
de la CESDHC. 

La memòria 2020 de la Síndica es 
pot consultar a sindicaterrassa.org/
memoria-activitat
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Freinet  
a Terrassa 

Fèlix Pardo
@felixpardova

Célestin  Freinet (1896-1966) va ser un mes-
tre i pedagog francès que va revolucionar la 
pràctica educativa i l’organització escolar amb 
contribucions com els textos i dibuixos lliures 
i  l’ensenyament funcional segons les neces-
sitats dels infants. A Catalunya, durant la II 
República, molts mestres van adoptar les seves 
tècniques didàctiques i desenes d’escoles, sobre 
tot les públiques, es van organitzar seguint les 
seves idees de la cooperació escolar.

Com a mostra de la pervivència de l’interès 
per Freinet avui, a Vilafranca del Penedès es 
pot visitar fins el 25 d’abril l’exposició “Quan 
la vida entra a l’escola. La Tècnica Freinet al 
Penedès (1934-1937)”. Com a activitat com-
plementària es va celebrar el passat 13 de març 
la jornada formativa “De Freinet al cooperati-
visme pedagògic”, en la qual es van presentar 
algunes experiències educatives. La meva par-
ticipació en aquesta jornada em va dur a pre-
guntar-me si a Terrassa també podem trobar 
la petjada de Freinet. 

Pel que fa als anys de la II República, només 
he trobat dues referències. D’una banda, la 
mestra Vicenta Janáriz, nascuda a Terrassa el 
1912. Es va graduà a l’Escola Normal de Bar-
celona el 1930. Treballà primer al Grup Es-
colar Francesc Macià N. 4 i després a l’Escola 
Freinet (1937-1939), totes dues a Barcelona. 
Convençuda freinetista, va encarregar-se de 
la Secretaria de l’Escola Freinet, essent el seu 
director Vicens Gardenyes, on es van publicar 
les revistes Tibidabo i Petits. Participà en l’or-
ganització del III Congreso de la Cooperativa 
española de la técnica Freinet que s’havia de ce-
lebrar el juliol del 1936 a Manresa i que es va 
suspendre per l’inici de la Guerra Civil. I d’al-
tra banda, els mestres terrassencs Magí Daví i 
Francesc Llonch, tots dos interessats en l’inter-
canvi de correspondència escolar amb l’Escola 
Freinet de Vence, a França. 

Al franquisme haurem d’esperar a la segona 
meitat dels anys 60 per a la recuperació de les 
tècniques Freinet, quan els mestres freinetians 
comencen a organitzar-se, alguns a títol perso-
nal i d’altres en nom de les escoles on treballen. 
Entre aquests darrers trobem als mestres de 
l’escola La Roda, que va néixer al barri de Sant 
Pere com a escola privada el curs 1969-1970 i 
que més tard es va transformar en cooperati-
va de mestres. Els fundadors van ser el Carles 
Casellas (el coordinador general fins al 1984), 
la Rosa Font i l’Antoni Poch, i al nucli històric 
també van ser-hi  la Neus Espí i el Dioni Puga. 
La Roda va formar part del Col·lectiu d’Es-
coles per l’Escola Pública (CEPEC) i el curs 
1988-1989 es va integrar a la xarxa d’escoles 
públiques. Al juliol del 1975 va participar en 
el II Congreso de Escuela Moderna que es va fer 
a Barcelona,  organitzat per l’Asociación para 
la Correspondencia y la Imprenta Escolar (ACI-
ES), després dita Movimiento Cooperativo de 
Escuela Popular (MCEP), que avui segueix 
representant al moviment freinetià de l’estat 
espanyol. 

El moviment de mestres Freinet té com a un 
dels seus principis el laïcisme. Però també tro-
bem seguidors  que treballen a escoles religio-
ses, com és el cas de l’escolapi Mariam Baqués i 
Trenchs (1947-), nascut a Terrassa, director de 
les escoles pies de Moià (1979-1987) i de Bala-
guer (1987-1991), i professor de la Facultat de 
Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna 
(1991-2012). Aquest mestre i pedagog no va 
entrar en contacte amb la pedagogia de Freinet 
fins l’any 2009, i la relectura de Les invariants pe-
dagògiques en l’edició de F. Imbernón del 2010 
li va acabar d’immergir en el seu esperit. El seu 
pensament pedagògic el va sintetitzar en vint-i-
dues invariants, prenent com a model l’esmentat 
text de Freinet.

Faig una crida per retrobar mestres que van 
aplicar les tècniques Freinet i alumnes que les 
van experimentar perquè aportin el seu testi-
moni i així posar en valor un dels capítols menys 
coneguts de la història de l’educació a Terrassa. 

 >Iniciativa d’Opcions, cooperativa de consum responsable

Neix La Zona, mercat social digital
Redacció

D esprés d’un llarg i profitós debat 
intern, Opcions, cooperativa 
sense ànim de lucre que publica 

informació per consumir menys i millor i 
ofereix avantatges perquè sigui més fàcil 
practicar el consum conscient, ha iniciat 
el camí per a la creació de La Zona, el 
mercat digital de l’Economia Social i So-
lidària.

L’objectiu és que aquest pugui ser l’espai 
digital de comercialització que agrupi 
totes les iniciatives que es poden emmar-
car dins d’allò que va conformant el que 
s’entén com l’Economia Social i Solidària. 
Opcions posa tot l’empeny perquè aquest 
mes de juny el projecte estigui en funcio-
nament.

Però per aconseguir l’èxit del projecte cal 
ser moltes més. De moment, ja es comp-
ta amb un bon nombre d’adhesions i tot 
apunta que el projecte anirà endavant.

Conscients que l’últim que la majoria 
vol i pot fer ara és més feina i debats, i te-
nint en compte també, que ara la prioritat 
de cadascuna de les diferents experiències 
de treball és centrar-se en el propi projec-
te, però que totes es necessiten les unes a 
les altres per ajudar a consolidar cadascú 
dels projectes, Opcions convida a conèi-
xer el projecte i a sumar-se a aquesta 
aposta col·lectiva.

La cooperativa de consum responsable 
vol fer un discurs comú cap a la resta de 
la societat, posant el consum conscient i 
les alternatives econòmiques que repre-
senteu al centre del debat mediàtic, con-
solidant, així, una solució a les múltiples 
crisis que patim.

Què diferencia La Zona de la resta de 
mercats digitals? Inclou aquelles iniciati-
ves que treballen amb criteris de sosteni-
bilitat, responsabilitat social, proximitat i 
respecte pel medi ambient.

Informa sobre l’impacte del consum en 
els diversos sectors de consum i quines 
alternatives tenim com a persones, em-
preses i administracions públiques.

Aposta per una logística sostenible i una 
governança participativa.

Promou la intercooperació i la visibilit-
zació mútua entre totes les iniciatives de 

La Zona, perquè creu que el que ens fa 
créixer és la cooperació i no la competició.

El projecte ha rebut, de partida, el su-
port de 120 entitats de l’entorn de l’ESS, 
tercer sector i altres organitzacions, i 
200.000€ de la Generalitat de Catalunya 
i de l’Ajuntament de Barcelona.

Les entitats promotores de La Zona 
són Coopdevs (tecnologia), Koiki (logís-
tica), Agència Talaia -i el suport de Dies 
d’Agost i La Pera Comunicació– (comu-
nicació), Fent País (màrqueting digital), 
Federació d’Ateneus de Catalunya (des-
plegament territorial de centres de recolli-
da) i Goteo (campanya de finançament i 
formació en digitalització de les entitats). 
A part del suport de les 18 entitats sòcies 
de serveis d’Opcions. 

Com funcionarà La Zona? En cas de 
comercialitzar productes, des de l’inici es 
podrà: crear i editar el perfil propi, donar 
d’alta els productes, afegir fotografies, 
preus i estocs.

La Zona atraurà visites i facilitarà el 
procés de compra. Un cop realitzada la 
compra, es rebrà la comanda, s’haurà 
de preparar, Koiki passarà a buscar-la. 
Posteriorment, Koiki realitzarà l’entrega 
de la comanda, al domicili o al punt de 
recollida.

La compradora podrà valorar el produc-
te. La Zona s’encarregarà del cobrament 

(cal facturar directament a Opcions).
Hi haurà una gestió d’incidències 

centralitzada (amb derivació de les que 
afectin a cadascú). En cas de comercia-
litzar serveis, des de l’inici es podrà: cre-
ar i editar el perfil propi, donar d’alta els 
serveis amb el formulari necessari per fer 
pressupost.

La Zona atraurà visites i quan s’inte-
ressin pels serveis: s’omplirà el formulari,  
l’entitat rebrà les dades al correu, caldrà 
respondre la petició amb un pressupost 
o proposta concreta.

Posteriorment, s’establirà una relació 
bilateral amb la clienta o usuària per a 
la contractació, el cobrament i les inci-
dències.

La compradora podrà valorar el servei 
a La Zona. El cobrament i la gestió d’in-
cidències les farà la cooperativa o associ-
ació directament. 

Tipus d’altes i comandes a disposició
Les sòcies de serveis ofereixen un avan-

tatge de consum a les sòcies de consum 
d’Opcions, tant en comprar productes 
com en contractar serveis. Opcions re-
comana que sigui del 5% de descompte, 
però es pot triar una altra opció.

En el cas dels productes oferts a La 
Zona, el descompte serà fix i del 5%, per-
què s’aplica automàticament. En cas dels 
serveis, serà el que cada entitat decideixi.

Les cures a la gent gran, a examen
Javier Domínguez

L a qüestió de les cures no és cosa 
nova. De fet és un dels temes cen-
trals de la nostra vida en comunitat 

des del començament dels temps. Però 
mai com ara tantes formes de proporci-
onar les cures a la nostra gent amada han 
estat possibles, i això lògicament ens pro-
voca un pensament existencial. En una 
situació com l’actual, l’habitual hauria de 
ser que cadascun, o millor dit cada unitat 
de convivència pogués escollir el seu mo-
del, però això no és possible en la majoria 
dels casos. Algunes direu, bé abans no hi 
havia possibilitat de triar. Les possibili-
tats i el sentiment d’arrelament familiar 
ens portaven a mantenir els pares amb els 
fils durant tota la seva vida. Les coses eren 
molt més senzilles. Ara, de manera gene-
ral, i més si tenim un cert poder adquisi-
tiu, podem escollir, tant de forma indefi-
nida com de forma temporal: els nostres 
progenitors viuen soles mentre poden ser 
independents i contractem uns serveis 
d’ajuda quan nosaltres per mantenir la 
nostra frenètica vida laboral i social no ens 
podem fer càrrec de les seves necessitats 
vitals. Quan un dels progenitors (pare o 
mare) manca, el problema es fa més pre-

sent, però normalment torna a l’inici: si 
ja no podem donar un acompanyament 
adequat amb una persona externa a la 
família, busquem una residència. Un 
problema «menor» és si tenim plaça en 
una residència pública o si podrem pagar 
una residència privada. El fet de poder es-
collir (no sempre) està determinat per la 
situació econòmica a escala social i marca 
les diferències amb una època en la qual 
no es podia triar. Imaginem que de totes 
maneres visquéssim en una societat en la 
qual aquesta elecció és possible. A partir 
d’aquí, sortiran els dubtes i preguntes al 
respecte, motivades per la sensació de cul-
pabilitat que pot aparèixer a l’entorn fa-
miliar. Estem tranquils? Hem fet el pos-
sible pels nostres majors? El servei que 
hem escollit dona la qualitat que es me-
reix la nostra estimada gent? Estem sent 
justes amb ells i amb nosaltres mateixos 
deixant-los aparcats en una residència 
mentre seguim en la nostra recerca d’una 
vida millor?. Això és un dels temes fona-
mentals que planteja la novel·la Llévame 
a casa, de Jesús Carrasco. Com sempre la 
ficció aborda les preguntes que la realitat 
no pot desenvolupar. Aquesta o es queda 

curta o es converteix en «meta-ficció». En 
aquest petit diàleg, la mare li diu a Juan 
com és la seva visió de les cures: 

“La madre dice que claro que sí, que cu-
ando se casó con su padre empezó una 
nueva familia pero que no dejaron atrás 
a sus mayores: Que su suegro vivió con 
ellos hasta que murió, qué es como tienen 
que morir las personas decentes con su 
família. Eso es lo que subyace en el pen-
samiento de la madre: que el deber de los 
hijos es hacerse cargo los padres incluso 
renunciando a su propia vida, como hici-
eron ellos con los suyos. También que esa 
renuncia tiene la muerte con fecha límite 
y que, por tanto solo es un aplazamien-
to de lo propio. El trato de preservar la 
decencia y el último termino la dignidad 
del humano es dar cobijo, sustento y cui-
dado el tramo final y luego continuar con 
la vida de uno con la conciencia tranquila 
y la esperanza de que la siguiente genera-
ción haga lo propio”.

Llévame a casa - Jesús Carrasco-  
Ed. Seix Barral, 2021
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El coloquio de las perras: 
Luna Miguel ret homenatge  

a 12 escriptores
Susana Vázquez Badia

L’escriptora, editora i perio-
dista, Luna Miguel (Al-
calá de Henares, Madrid, 

1990), va publicar l’assaig El co-
loquio de las perras l’any 2018 a 
l’editorial Capitán Swing. Una de 
les grans fites d’aquesta obra és 
com aplega, a tall d’homenatge, 
la vida i l’obra de dotze escripto-
res hispanoparlants, la majoria de 
les quals van viure a l’època del 
boom llatinoamericà. Miguel en 
reivindica la presència, indaga els 
motius perquè fossin silenciades, 
maltractades i rebutjades, i les 
invoca fins i tot a partir de cartes 
adreçades a elles, tot traient-les de 
l’anonimat que van patir pel siste-
ma patriarcal misogin que afecta 
de ple el món literari, també. I és 
que, gairebé tothom coneix els 
noms d’escriptors joves llatino-
americans que es van projectar 
a nivell internacional durant els 
anys seixanta i setanta: Gabriel 
García Márquez o Carlos Fuen-
tes, per dir-ne alguns noms. Si 
penséssim en noms de dones es-
criptores de l’època, ho tindríem 
tan clar? 

Dins el catàleg d’absències de do-
nes escriptores de l’època, Miguel 
para esment en Pita Amor, Ro-
sario Ferré, Elena Garro, Aurora 
Bernárdez i Agustina González, 
entre altres. Cada pinzellada a les 
biografies enclou dins una histò-
ria punyent i tràgica; si hi entres, 
se t’endú amb la força i avidesa de 
voler saber-ne més.

D’Elena Garro (Pue-
bla,1916-Cuernavaca,1998) — 
guionista, poeta, dramaturga i, 
periodista— mare del realisme 
màgic, Luna Miguel explica que 
Octavi Paz —també escriptor i 
exmarit de Garro— en va ser el 
més pervers censor. Paz va mar-
ginar els poemes de l’escriptora. 
De fet, li va prohibir la poesia així 
com el desenvolupament del seu 
talent. Patricia Rosas, periodis-
ta mexicana, va recórrer al testi-
moni de la filla dels dos, Helena 
Paz Garro. En l’entrevista, la filla 
recordava: « Mi papá le prohibía 
escribir todo. No solo poesía. 
Todo. No la dejaba expresarse. 
Recuerdo que un día yo lo fui a 
ver y que la dejara expresarse. Y él 
me preguntó: «¿Crees que así se 
le quite la locura? Yo le repliqué: 
«La locura no, porque mi mamá 
no está loca, lo que se le va a qui-

tar es la depresión». Garro vivia 
frustrada a causa del delit d’Oc-
tavio Paz per reprimir-la. L’escrip-
tora es va intentar suïcidar dues 
vegades l’any 1947. Sortosament, 
l’any 1959, es va salvar quan va de-
terminar divorciar-se de Paz.

“Cada 
pinzellada a 
les biografies 
d’escriptores 
enclou dins 
una història 
punyent i 

tràgica; si hi 
entres, se t’endú 
amb la força i 

avidesa de voler 
saber-ne més”

De Rosario Ferré (Ponce, Puer-
to Rico, 1938-San José, 2016), 
Miguel recupera el nom del seu 
llibre; El coloquio de las perras. 
El llibre estava format per nou 
articles i un relat de ficció: El co-
loquio de las perras. El nom triat 
al·ludeix directament a la novel·la 

curta que Miguel de Cervantes va 
escriure dins les Novelas ejempla-
res l’any 1613. En el col·loqui de 
Cervantes, els gossos Cipión y 
Berganza conversen encuriosits 
en adonar-se que, a més de par-
lar, «parlen amb discurs», és a dir, 
amb capacitat de raonament. En 
el llibre de Ferré les protagonistes 
són les gosses Fina i Franca. Una 
escriptora; l’altra, crítica, conver-
sen sense cap mena d’astorament 
sobre la condició femenina en 
relació a l’escriptura i la crítica li-
terària. En aquesta obra, Ferré, a 
més, es burla dels lladrucs d’Oc-
tavio Paz, García Márquez, Car-
los Fuentes, Julio Cortázar o José 
Luis Borges. Quant al fet d’escriu-
re, diu: «Escribir es para mí un 
conocimiento corporal, la prue-
ba irrefutable de que mi forma 
humana (individual y colectiva) 
existe y a la vez un conocimiento 
intelectual, el descubrimiento de 
una forma que me precede». Tota 
una declaració d’intencions: sóc 
jo, existeixo i penso.

Luna Miguel ens presenta tam-
bé Pita Amor (Ciutat de Mèxic, 
1918-2000), poeta comparada 
amb Sor Juana Inés de la Cruz, 
però amb la diferència que Amor 
va restar en l’oblit. Segons la ne-
boda, la també escriptora Elena 
Poniatowska, Amor va ser «la po-
eta més polèmica de Mèxic». Re-
bia crítiques excessives de les seves 
obres a què ella responia amb con-
tundència. També se la volia desa-
creditar: quan va publicar el pri-
mer llibre de poemes, li van voler 
atorgar el mèrit a un home; el seu 
padrí literari, Alfonso Reyes. En 
va sortir airosa, d’aquella ofensa, 
i com a resposta, va parodiar un 
poema de Lope de Vega: «Como 
dicen que soy una ignorante / 
todo el mundo comenta sin res-
peto / que sin duda ha de haber 
algún sujeto / que pone mi pesar 
en consonante. / Debe ser un tipo 
desbordante / ya que todo produ-
ce, hasta el soneto; / por eso con 
mis libros lanzo un reto: “burla 
burlando, van los tres delante”. / 
Yo solo pido que él siga cantando 

/ para mi fama y personal provec-
ho / en tanto que yo vivo disfru-
tando / de su talento sin ningún 
derecho. / ¡Y ojalá no se canse, 
sino cuando / toda una bibliote-
ca me haya hecho!». Amor va fer 
de model per a Diego Rivera, es 
va relacionar amb Salvador Dalí o 
Frida Kahlo. També va mantenir 
una relació d’amistat amb l’escrip-
tora xilena Gabriela Mistral. 

Aurora Bernárdez (Buenos 
Aires, 1920- París, 2014), va ser 
escriptora i va ser considerada 
la traductora literària argentina 
més important. Entre els au-
tors traduïts trobem noms com 
ara Nabokov, Camus, Faulkner, 
Bradbury, Flaubert etc. Només va 
concedir una i prou extensa en-
trevista en tota la seva vida—es va 
realitzar en quatre dies— en què 
el gran tema de conversa va girar 
entorn de qui havia estat el seu 
marit, Julio Cortázar. L’entrevis-
ta forma part del merescut llibre 
dedicat només a ella: El libro de 
Aurora. Textos, conversaciones y 
notas de Aurora Bernárdez, edició 
de Philippe Fénelon i Julia Salt-
zmann, publicat per Alfaguara 
l’any 2017. Coneguda com a es-
criptora secreta, d’ella mateixa diu 
que «creo que siempre tuve una 
vocación de oscuridad y de se-
creto». Tant és així que va passar 
sense fer gaire soroll malgrat que 
va traduir grans obres i autors, 
escrivia des que tenia ús de raó i 
lluny de convencionalismes que 
s’associaven a una literatura fe-
menina, i va aconsellar, corregir i 
recolzar Cortázar durant els tren-
ta anys que van compartir amor i 
amistat. Cal recordar, a més, que 
Bernárdez en va ser la marmes-
sora literària fins al 2014, l’any en 
què l’escriptora va morir.

Agustina González (Granada, 
1891- Víznar, 1936). Apassiona-
da per la lectura, pensadora, ar-
tista plàstica, escriptora de teatre 
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i políticament activa, feminista, 
precursora a reconèixer les teori-
es de les sufragistes angleses a fa-
vor de concedir el vot a les dones. 
Durant l’estiu de 1936, les forces 
falangistes la van condemnar a 
afusellament per transgressió. La 
va assassinar el mateix home que 
va matar el poeta Federico García 
Lorca. González era una vergonya 
per al seu entorn; boja li deien. 
Ella contestava que la seva bo-
geria era producte de la «ignoràn-
cia dels altres, aquesta vergonya 
aliena», que provocava a tothom 
qui tenia a prop. L’esperit lliure i 
independent que González des-
bordava, desentonava del tot amb 
la ciutat de Granada, conservado-
ra i reaccionària aquells anys. 

Les obres de González eren 
més aviat assajos i reflexions molt 
personals i propostes que es po-
dien aplicar a tots els àmbits de 
la vida social i política. Criticava 
els polítics corruptes, encoratjava 
la gent per tal que es despertés a 
la consciència de classe, etc. Era 
visionària, projectava al futur. Va 
ser precursora dels habitatges de 
protecció oficial, de la moneda co-
munitària i de l’escriptura abreu-
jada que s’empra en els missatges 
de text a l’actualitat.

I aquestes són algunes de les his-
tòries que es poden trobar a El co-
loquio de las perras. Tots els retalls 
de les vides intel·lectuals i literàri-
es de les dones que hi apareixen 
encaixen, recullen la força de la 
resiliència, el coratge i l’esforç per 
fer-se sentir i tenir una veu pròpia. 

Apassionada i ferma, plena de 
desig de fer justícia i de recerca de 
l’arbre genealògic literari on afer-
rar-se, Miguel ens introdueix en 
un catàleg immens i valuós d’ab-
sències d’escriptores. «Las perras 
ya van a ladrar muy alto. Y van a 
ser escuchadas», diu Miguel. Rei-
vindiquem-les, doncs, i rememo-
rem-les per sempre més.
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 >La cultura popular i tradicional resisteix la pandèmia i prepara un gran retorn

“La pandèmia del franquisme va ser pitjor”

Pep Valenzuela

N omés en un escenari de 
ciència-ficció o mil·lena-
rista, de la fi del món (pe-

nediu-vos, mortals!), ens hauríem 
pogut imaginar una situació com 
aquesta que vivim des de fa més 
d’un any. En aquest punt, la cièn-
cia-ficció ja és quasi realitat quo-
tidiana. Al mil·lenarisme, religiós 
o laic, no li manquen arguments i 
dades per donar suport a les més 
pessimistes previsions.

«No s’ha aturat tota la cultura 
popular», informa l’Artur Muncal, 
vicepresident de la Coordinadora 
de Grups de Cultura Popular i 
Tradicional Catalana de Terrassa. 
«S’ha remodelat l’activitat. Evi-
dentment era poc, però les tecno-
logies i xarxes socials han permès 
mantenir el contacte i fer algunes 
coses», assegura. S’han fet petites 
intervencions, exposicions i, sobre-
tot, per Festa Major es va fer una 
gran exposició en el recinte firal, 
amb presència de tots els grups, ex-
posant les figures, treball, elements 
i experiències durant dues setma-
nes. Bona part de les actuacions no 
es van poder fer, però hi van passar 
unes 5.000 persones.

Tot i la precarietat de les circums-
tàncies, «aquest va ser un moment 
històric», destaca en Josep Ballart, 
secretari de la Coordinadora i 
membre del grup de trabucaires 
Bandolers, perquè per primera ve-
gada es van reunir totes les colles 
en una sola exposició. «O sigui 
que d’una circumstància dolenta 
n’hem tret una oportunitat», em-
fasitza. Les dificultats han obligat 
i permès experimentar noves pos-
sibilitats, i amb aquesta exposició, 
«s’ha demostrat una riquesa i po-
tencial que són dignes de veure. A 
més amb una complicitat inèdita 
entre les colles», afegeix l’Artur. 

La festa anual de la Coordina-
dora, la Culturassa, esdevingué 
Culturassa Confitada, en el seu 
10è aniversari. Es convocà tots els 
grups i ciutadania, a les 12h, a sor-
tir a fer el ball de l’estapera, al balcó, 
a la sala, al terrat; enregistrant amb 
vídeo per fer córrer a les xarxes. En 
Josep defensa que «va ser l’activitat 
més participativa, perquè a través 
de les xarxes, gent que no haurien 
vingut a veure la Culturassa es van 
enganxar». Per Sant Jordi vam re-
petir pràcticament el mateix, amb 
fotos també i vídeos. També s’ha 
fet el passeig de l’Home dels Nas-
sos pels carrers i mercats, activitat 
que produí un vídeo i exposició.

Fins aquí, més o menys, els es-
forços per mantenir la connexió 
entre les colles i dintre les colles. 
Però «aquest any d’aturada ha es-
tat terrible», confessa l’Aniol Galí, 
president de l’entitat. D’activitats 
al carrer, se n’han fet només dues: 

la Mitja Marató dedicada a la cul-
tura popular, i en la qual hi van 
participar bastants. Membres de 
les colles van donar suport també 
als Tres Tombs. «Sense poder sor-
tir al carrer, jo crec que la cultura 
popular és la més perjudicada en 
l’àmbit de cultura, perquè, si no és 
al carrer i amb la gent, no té sentit», 
sentencia el president i membre de 
diferents colles.

Tot i la incertesa sobre la situació 
i la seva durada, estan convençuts 
que, quan sigui possible, «segur 
que sortirem amb més força», de-
clara l’Artur, «entre altres raons, 
perquè aquesta desgràcia ens ha 
fet, crec que en general, que valo-
rem més allò que estàs perdent o 
podríem perdre».

No totes les colles són iguals...

Els membres de l’entitat informen 
que tant l’Ajuntament com la Di-
putació, conscients de la situació, ha 
mantingut algunes subvencions. La 
Coordinadora aprofita per comprar 
estris i donar suport a les entitats. 
Amb la informació disponible, con-
sideren que a Terrassa no s’han vist 
més afectades que en altres poblaci-
ons. En algun cas, però, consideren 
que les restriccions locals podrien 
ser més lleugeres per poder assajar, 
com ha succeït en altres poblacions 
en el cas dels bastoners, segons in-
formava recentment Marc Galí, 
membre dels Bastoners de Terrassa.

En resum, l’epidèmia no ha matat 
els grups, ni de bon tros. Continu-
en actius i esperant. Alguns assagen 
a casa, de forma individual; es man-
tenen els contactes i la connexió, es 
fan reunions virtuals i activitats 
diverses. El que es constata, en ge-
neral, és que hi ha moltes ganes de 
tornar. 

Reconeixen que podria pro-
duir-se una caiguda del nivell de 
qualitat. Però no de la il·lusió i les 
ganes. Colles de balls, geganters, 
bestiari i foc, segurament aniran 
menys entrenades... però es podran 
recuperar més de pressa. Ara, «tor-
nar a veure un castell de 3d10, com 
ens tenia bastant acostumades la 
colla de Minyons, això segurament 
demanarà temps, potser anys», as-
segura l’Artur, membre també de la 
colla des de molts anys. Preocupa la 
canalla, però també com refer tota 
l’estructura: pom, tronc i fins i tot 
les pinyes.

És moment, en tot cas, de fer tam-
bé algunes reflexions en general so-
bre el món de la cultura popular. 

«S ón moments molt 
xungos, per qui es de-
dica sobretot als cas-

tells; no podem ni assajar», confes-
sa en Jaume Maeso, flamant nou 
president de la Colla Minyons de 
Terrassa, escollit en assemblea vir-
tual el passat desembre. L’esforç en 
aquest temps, de l’anterior junta i 

Tothom ha vist transformada la seva vida quotidiana. 
Però el món del treball, famílies, escoles i, des d’algun 
temps ja, també de la cultura, amb totes les mesures, han 
mantingut o reprès més o menys recuperat l’activitat. 
No és el cas de la cultura popular, la vida de la qual són 
les grans trobades ciutadanes al carrer. En tot aquest 
temps, només s’ha pogut veure alguna activitat més aviat 
simbòlica. Però la represa s’anuncia més que gran!

 ▪ Assemblea virtual del passat 13 de març

En Josep defensa que «cal aprofitar 
l’ocasió per deixar de ser una mica 
endogàmics, que ho som, i crec que 
ho aprofitarem, estem obligats a 
aprofitar l’ocasió». Un aspecte en 
el qual ja pensaven és en sortir del 
centre de la ciutat i anar pels barris, 
per començar amb la Culturassa. 

Tot plegat, estan aprofitant el 
temps també per coordinar-se 
millor. En aquest punt, ja hi veuen 
resultats, almenys això afirma el 
membre de Bandolers: «Dintre la 
desgràcia hi ha coses que han anat 
bé, jo crec que hi ha més unió que 
mai, l’assemblea telemàtica va ser 
molt bona, hi ha moltes ganes de 
col·laborar, molta il·lusió per millo-
rar».

En el món del teletreball i la rea-
litat virtual que se’ns imposa, con-
sideren que la cultura popular serà 
una trinxera de resistència, «perquè 
això no és un producte que te’l 
porten a casa», subratlla l’Artur, 
«només es pot fer amb la presèn-
cia i participació, amb el contacte 
físic». D’altra banda, afegeix en Jo-

sep, «demostrarem que és l’element 
més cohesionador a la societat, es 
fa al carrer, amb vídeos o sense; a 
més, estem acostumats a viure sen-
se subvencions, almenys les colles 
petites...».

Cap rebuig de les noves tecnologi-
es, al contrari. Tenen clar que ajuda, 
que crea un nou espai de participa-
ció. Però no pot substituir el directe 
i trobar-se. La cultura popular crea 
un protagonisme compartit allu-
nyat de l’individualisme i egocen-
trisme que tantes vegades trobem 
a les xarxes i mitjans. Un protago-
nisme que en alguns casos s’obre 
perfectament a la participació, al 
coprotagonisme de tota la gent.

«No és la primera pandèmia que 
hem patit, ja vam passar la del fran-
quisme, molt dura i durant molts 
anys», declara eufòric l’Artur, «que 
quasi va fer desaparèixer tota la cul-
tura. La gent tancada a casa i a sor-
tir per treballar. I ho vam superar, 
i bé. Ara tenim unes possibilitats 
molt importants i potencial a punt, 
i molt futur!».

també aquesta, és donar contingut 
i mantenir la relació amb activitats 
culturals i trobades virtuals.

S’ha fet la Cultura al pati (cul-
tura i bar, amb totes les mesures, 
durant alguns divendres al pati del 
local, fins a 80 persones, amb llista 
d’espera), per Festa Major, concerts 
de gralles, també per la Diada de la 

colla, matinades amb les gralles, 
des de dalt la Torre del Palau. La 
canalla ha fet algun assaig en grup 
bombolla, en clau extraescolar. La 
gent té ganes de trobar-se, assegura 
en Jaume, «però encara no sabem, 
cada dia hi ha novetats».

Ara, la preocupació no és quins 
castells es podran fer, «el que vo-

lem és tornar, però quan es pugui 
fer ben fet i a plaça, amb la gent 
del públic», subratlla. «A banda 
alguna cosa simbòlica», senten-
cia, «tornarem només quan no hi 
hagi cap limitació i pugui ser com 
abans». Clar que això pot trigar, 
però ho tenen clar. Com també 
que cal pensar com fer una reno-
vació important i posada al dia de 
quasi tota la colla. Gens fàcil, la tas-
ca. «Ens haurem de reinventar», 
confessa en Maeso.

L’altre problema, l’economia. Els 
ingressos s’han reduït entorn del 
60%, però la despesa, fonamen-
talment de local i alguns altres de 
manteniment, gairebé res.

Aquí entra en escena la campa-
nya de captació sòcies, llançada el 
17 de març. «Necessitem un incre-
ment de les aportacions privades 
sobretot, que la gent de la Colla i 
de la ciutat entengui que per tor-
nar hem d’estar totes preparades», 
informa el president. No fa previ-
sions, però asseguren que ha ar-
rencat molt bé. En pocs dies, molta 
difusió a xarxes i ja les primeres 
persones que assumeixen el repte i 
posen la seva contribució.

Minyons de Terrassa: “Tornarem quan no hi hagi limitacions”

 ▪ Campanya 
de captació 
de nous 
socis que han 
encetat els 
Minyons
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 >El Centre Excursionista de Terrassa vol ampliar el local, espai i activitat

Un projecte per rejovenir i obrir-se a la ciutat

El Centre Excursionista 
de Terrassa (CET) hauria 
d’ampliar el seu local del 
carrer Sant Llorenç, quasi el 
doble (arribant als 800 m2), 
amb la compra d’una part de 
l’edifici a tocar, o sigui la part 
del darrere de l’Arxiu Tobella, 
a la qual l’entitat donava 
poca utilitat. Precedida 
d’altres dues assemblees 
virtuals, la conferència/
assemblea del dia 13 d’abril 
(presencial i virtual, si el 

Procicat ho permet), a la 
qual estan convocades les 
2.000 persones sòcies, 
donarà el vistiplau final a 
l’operació. L’ampliació del 
local forma part del projecte 
de rellançament del CET, 
amb objectius principals 
com rejovenir l’entitat i 
obrir-se més a la ciutat, amb 
més activitats i projectes 
culturals, esportius i 
d’integració social.

Pep Valenzuela

«Volem que vinguin 
molts nens petits, 
disposar d’espais 

diàfans per fer activitats extraes-
colars i de tot una mica», infor-
ma en Xavi Busom, president de 
l’entitat. Tot i la vitalitat i activis-
me, la mitjana d’edat al CET és 
alta, a prop dels 60 anys. «Ens cal 
rejovenir. La gent gran és molt 
important, però cal mantenir el 
relleu generacional», assegura 
Busom.

Fan activitats que els indiquen 
que hi ha molt de recorregut i fu-
tur, com ara el casal d’estiu al juli-
ol, amb més de 100 infants, i l’es-
plai quinzenal (principalment a 

la muntanya), amb llistes d’espe-
ra. «Però la resta del temps, l’es-
pai està infrautilitzat», es plany el 
president de l’entitat.

Amb l’ampliació de l’espai vin-
dria un pla d’activitats especi-
alment dirigides a la canalla i el 
jovent: jocs, entreteniment i en-
trenament. Tot això, d’acord amb 
el pla, es realitzaria a la part de 
dalt. Proposen fer entrenament 
i activitats funcionals per a gent 
gran, els matins, i a les tardes les 
dedicades a infants i jovent, a més 
d’un rocòdrom gran per a tothom 
que vulgui entrenar. Com serien 
espais polivalents, es farien servir 
també com a sala d’actes, exposi-
cions i altres activitats, entre les 
quals destaca ja un projecte d’es-
cola de muntanya amb un parell 
d’aules.

A la planta baixa, en la part ac-
tual, s’instal·larien els despatxos, 
i, en la nova, el bar restaurant de 
l’entitat. «Necessitem un espai 
així, que ajudi a fer sociabilitat i 
trobar-se la gent, les sòcies i no 
sòcies, i, a més, que pugui ajudar 
a pagar la hipoteca». 

Tot plegat, informa en Busom 
sobre les reflexions fetes en les 
trobades de l’entitat, això té a veu-
re amb els canvis socials. D’una 
banda, abans les entitats eren més 
presencials, «t’havies de trobar, si 
volies fer muntanya havies de ve-
nir aquí. Ara no, la gent busca per 
internet. Però això limita espais 
de sociabilitat que ens sembla 
molt important de conservar».

L’altre gran objectiu és obrir el 
CET a tot Terrassa, «perquè en-
cara és una entitat molt del centre 
de la ciutat, i volem que la gent de 
tots els barris pugui venir i parti-
cipar, integrar tothom i no només 
la gent del centre, els de sempre». 
Hom parla d’una entitat fundada 
el 1910 per iniciativa, més aviat, 
de persones de classes benestants, 
«ha tingut una línia una mica eli-
tista», afirma el president, que és 
també soci treballador de la coo-
perativa de treball i finalitat social 
La Dovella.

«Volem que tota la gent de 
Terrassa s’apropi, i fer projectes 
d’integració social, perquè més 
gent pugui anar a la muntanya», 
informa en Busom. Estan mi-
rant la manera de rebre recursos, 
públics i privats, com ara beques, 
via Ajuntament, escoles, esplais, 
sobretot en els barris, que per-
metin que infantesa vagi a la 
muntanya i estigui en contacte 
amb la natura. Pensen, de fet, un 

«Com a tothom, es va aca-
bar tot en sec: assajos, 
sortides i activitats», re-

corda la Montse Alcalà, del Bitxo del 
Torrent Mitger. «Vam intentar rein-
ventar-nos una mica», afegeix, «la 
nostra activitat és al carrer, però no 
es pot. Per mantenir el contacte vam 
recórrer a internet i les xarxes». Amb 
la perspectiva de Sant Jordi, decidi-
ren fer un conte amb tota la gent de 
la colla, per penjar-ho a les xarxes, 
amb imatges digitalitzades que més 
representen la colla. Van partici-
par infants i grans, amb imatges de 
plastilina, dibuixos i idees per relat. 
Van convidar les altres bèsties de la 
ciutat, «perquè el Bitxo fa part d’una 
família», explica la Montse. El conte 
ja té versió en paper i es començarà 
a distribuir i vendre quan comencin 
les activitats. Pel 36 aniversari de la 
Colla, van fer un homenatge al mo-
nòlit del Bitxo, al carrer Terque, on 
va sortir per primera vegada, instal-
lat fa 6 anys. A l’agenda, volen mar-
car ja data per començar els assajos 
de tabal.

projecte d’integració social, que 
inclogui colònies estivals i els 
casals, de manera que les famí-
lies no poden assumir el cost no 
quedin fora. «Volem que vingui 
tothom, volem ser una entitat de  
tota la ciutat», sentencia en Xavi 
Busom.

L’operació, des del punt de 
vista econòmica, sempre el taló 
d’Aquil·les, és el moment clau. 
Perquè, tot plegat, somniar pot 
no costar massa, però a la fi s’ha 
de pagar. La compra de l’edifici 
s’eleva als 275.000 euros. Ja te-
nen comptes per a una hipoteca, 
que els avançaria el 70% del to-
tal. Per la resta, hi ha un acord 
amb l’Arxiu per anar pagant en 
15 anys. És un acord entre enti-
tats amigues, sense interessos i 
per bé de totes, perquè ambdues 
comparteixen valors i objectius.

El deute, principalment, as-
segura en Busom, s’haurà de 
cobrir amb les noves activitats 
que es facin, amb les noves sò-
cies i, també, amb l’activitat del 
bar, amb una capacitat prevista 
d’unes 150 persones,  funcionant 
tot el dia.

El projecte està ben definit i 
dissenyat. Ara, en tot cas, cal que 
l’assemblea l’aprovi, sempre que 
el Procicat permeti la trobada, 
en les formes i amb les mesures 
que s’escaiguin. Volen fer-la al 
Centre Cultural, en format de 
presentació del projecte i vota-
ció, o sigui no com a reunió de 
debat. Es podrà participar tam-
bé per vídeoconferència des de 
casa. El debat ja ve de lluny, més 
de tres mesos. S’han fet reuni-
ons virtuals per informar, hi ha 
una exposició amb els plànols 
del projecte instal·lada al local 
des de fa tres mesos. Les opini-
ons recollides fins al tancament 
d’aquesta edició de Malarrassa, 
són molt favorables a la propos-
ta, d’acord amb en Busom, qui 
també reconeix que «hi ha una 
certa preocupació per part de la 
gent gran, sobretot, pels diners, 
a més en aquests moments, de 
pandèmia».

Sí, els diners. Perquè, a més 
de l’aposta de la hipoteca, hi ha 
també els diners de les obres 
que cal fer, d’acord amb el pla 
director. Primer, escala i ascen-
sor nous. Segon, les obres del 
bar. Tercer, baixar totes les sa-
les de dalt i posar-les a la planta 
baixa. Uns 160.000 euros. Tot 
plegat, pel voltant dels 400.000 
euros.

El Bitxo: “Ens hem reinventat una mica”

 ▪ Xavi Busom, president del CET, mostra els plànols d’ampliació de la seu que proposen
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SAHUMERI

És una barreja de plantes aromàtiques que es cremen per 
netejar, aromatitzar o desinfectar l’ambient. Es pot posar 
només una o combinar-ne unes quantes. Algunes plantes que 
pots utilitzar per al teu sahumeri són: llorer, romaní, sàlvia, 
espígol, ginebre, farigola... En aquest cas he utilitzat sàlvia i 
romaní. Es tracta de lligar les branquetes amb corda de ràfia i 
deixar-les assecar penjades en un lloc sec. Un cop han perdut 
tota la humitat, cremar per un dels extrems i escampar el fum 
per tots els racons de casa.

Si vols aprendre més sobre cosmètica natural visita 
el web www.cosmeticadetrincheras.com  
i a Instragram @cosmetica_de_trincheras.

El Premi Ciutat de 
Terrassa de Teatre 
torna a alçar el teló

Esther Valero

Eloi Falguera 
Director i autor

El proper diumenge 11 
d’abril, el Premi Ciutat de 
Terrassa de Teatre tornarà 

a alçar el teló, al Casal de Sant 
Pere. Després del tall en sec de 
la temporada passada, pels mo-
tius que tots coneixem, i que 
van obligar a finalitzar-lo abans 
d’hora, la nova edició del con-
curs s’ha dissenyat amb algunes 
particularitats i variants.

En primer lloc, es farà en unes 
dates poc habituals: enguany no 
ha començat el passat mes de 
gener sinó que ho farà en plena 
primavera. Jordi Serra, del comi-
tè organitzador, argumenta que 
en el moment d’enviar les bases 
de la nova convocatòria “s’estaven 
complicant les coses en el terreny 
sanitari i vam decidir endarrerir 
el concurs 3 mesos”.

En segon lloc, aquesta 47a. edi-
ció serà en un format més reduït: 
en comptes de la desena d’obres 
habituals només se n’han pro-
gramat vuit. I encara tenint en 
compte que dues d’aquestes re-
presentacions seran a càrrec dels 
dos grups de l’entitat - PAM Te-
atre i Qollunaka- i que, per tant, 
no entren a participar al concurs. 
Seran, doncs, atípicament 6 les 
companyies que intentaran gua-
nyar el concurs i alçar el Trofeu 
Ciutat de Terrassa 2021. 

En tercer lloc, i com a aspecte 
destacable, s’han pogut recupe-
rar les tres companyies que no 
van poder participar en l’edició 
anterior. En aquesta nova pro-
gramació hi representaran les 

obres que tenien previstes i que 
el públic terrassenc no va poder 
gaudir. Per tant, l’edició d’aquest 
any només incorpora tres grups 
nous. De totes maneres, com 
comenta el mateix Jordi Serra, 
“hem rebut menys propostes 
que en anys anteriors. Si nor-
malment rebem entre 40 i 50 
obres, aquesta vegada n’han arri-
bat només una trentena”.

Com a novetat organitzativa, 
Sílvia Bartés, del mateix comi-
tè organitzador, ha esmentat 
la possibilitat d’adquirir les en-
trades per a cada representació 
per via telemàtica. Per tant, es 
podran adquirir anticipadament 
a través de la plana web de l’enti-
tat www.salacrespi.com i impri-
mir-les des de casa. “És a la ve-
gada una mesura sanitària i una 
bona manera d’agilitzar la venda 
d’entrades”. De totes maneres, 
també es podran comprar a ta-
quilla el mateix dia de les repre-
sentacions. Cal tenir en compte 
que aquest any, amb les restric-
cions sanitàries, l’aforament que-
darà limitat al 50%. Això vol dir 
que només es posaran a la ven-
da 170 localitats. Sobre aquest 
aspecte, Jordi Serra admet que 
aquesta edició del concurs serà 
“tota una incògnita perquè no 
sabem quina serà la resposta del 
públic. Ens plantegem aquest 
concurs com un any especial, on 
el més important és mantenir la 
flama encesa. Ara bé, tothom ha 
de venir tranquil perquè es pren-
dran totes les mesures sanitàries 
pertinents”.

Una altra novetat és la incor-
poració al jurat del concurs de 

 ▪ D’esquerra a dreta: Sílvia Bartés, Jordi Serra, Ester Batlló i Eduard Garcia.  
Tots del comitè organitzador del concurs.

ELOI FALGUERA

José Antonio Aguado, en re-
presentació de la Companyia 8. 
Recordem que aquest jurat està 
integrat per representants dels 
principals grups i companyies 
de la ciutat.

Comèdies i drames

Repassem ara breument les 
propostes teatrals d’aquesta 47a 
edició del Ciutat de Terrassa. En 
primer lloc tenim 3 comèdies. 
La primera, En línia (a càrrec del 
grup de teatre Bell-Lloc, de Sant 
Pere de Ribes), és una comèdia 
actual. Un grup d’amics que han 
quedat per sopar decideixen ju-
gar a un joc: deixaran tots els 
telèfons mòbils damunt la taula 
i aniran llegint els missatges o 
responent les trucades que vagin 
rebent. Aquest joc, aparentment 
divertit, acabarà resultant molt 
perillós. Aquesta obra es podrà 
veure el primer diumenge de 
concurs, 11 d’abril. 

Haurem d’esperar al 23 de 
maig per veure la gran comè-
dia de la temporada del teatre 
amateur: Mamaaa!!! (que re-
presentarà el grup Teiatròlics, 
de Banyoles). Sens dubte és la 
comèdia de l’any i l’han repre-
sentada a la majoria de mostres 
i concursos del país. L’argument 
és el següent: “Què passa quan 
una mare de més 100 anys, amb 
un gran patrimoni, no té cap in-

tenció de morir-se? Un patrimo-
ni tan gran que podria resoldre 
la vida dels seus fills?” 

La darrera comèdia, Escac i mat 
(de la companyia terrassenca 
Qollunaka), tancarà el Ciutat de 
Terrassa el diumenge 30 de maig. 
Es tracta d’una comèdia negra, 
plena d’intriga i jocs amagats. 
Un duel a l’escenari entre un es-
criptor d’èxit i un perruquer que 
viu per sobre de les seves possi-
bilitats. Aquesta obra també ha 
participat a la majoria de mostres 
i concursos catalans aquesta tar-
dor i hivern, amb molt d’èxit.

En segon lloc, tenim un parell 
de drames: Nebraska (a càrrec 
de la companyia de Granollers 
Carles Canet Produccions)  i 
Les regles del joc (del grup local 
PAM Teatre). La primera obra 
tracta d’un pres acusat de segres-
tar i assassinar 106 persones, que 
espera al corredor de la mort. 
Aquest text, de Jordi Portals, va 
rebre el premi Josep Ametller de 
teatre 2012. El segon drama, Les 
regles del joc, és un text dur, adap-
tació d’una famosa obra de Jordi 
Galceran, que vol plantejar “Què 
és normal i què no ho és? On és 
el límit entre la sana experimen-
tació i l’obsessió?”

Una altra proposta molt inte-
ressant és Només una vegada, de 
l’autora Marta Buchaca, que in-
terpretarà el grup ACR de Fals. 

És una obra que tracta sobre la 
violència de gènere. “La violència 
es pot justificar? Quantes ve-
gades haureu escoltat la frase : 
Si només ha estat una vegada...” 
L’espectacle ens interroga sobre 
l’educació patriarcal que rebem. 
Podrem veure aquest teatre de 
denúncia el diumenge 18 d’abril.

Finalment, dues propostes 
més. Primer, el melodrama 
Dansa d’agost (que ens portarà 
el Grup Enric Borràs, de Sant 
Feliu de Llobregat), i que ens 
traslladarà a la Irlanda dels anys 
30. Una obra molt fresca i coral, 
que reuneix un grup nombrós 
d’actrius i actors. Es podrà veure 
el 16 de maig. Finalment, també 
es podrà veure una proposta de 
teatre juvenil:  Adolescer 2055 
(interpretada pel grup Deixalles 
81, de Sant Feliu de Codines). 
Es tracta d’una tragicomèdia fu-
turista, interpretada per actrius 
i actors d’entre 15 i 18 anys. Els 
organitzadors, amb aquesta pro-
posta, fan una crida al públic ju-
venil terrassenc.

Una programació, doncs, varia-
da i de qualitat. L’entrega de pre-
mis, prevista pel mes de juliol, 
s’intentarà dur a terme com l’any 
passat a l’exterior de les esglésies 
de Sant Pere.

Molta merda als participants i 
gaudiu del teatre, terrassenques 
i terrassencs!

La 47a. edició es durà a terme entre els mesos d’abril  
i maig i comptarà amb 8 espectacles d’allò més 
variats: comèdies, drames, teatre denúncia i una 
proposta juvenil.

 → TEATRE

CALENDARI DEL 47è. PREMI CIUTAT DE TERRASSA  
DE TEATRE 2021

 > 11 d’abril: En línia. Grup Bell-Lloc, de Sant Pere de Ribes

 > 18 d’abril: Només una vegada, de Marta Buchaca. Grup, ACR de 
Fals

 > 25 d’abril: Adolescer 2055, de Roberto Santiago. Grup Deixalles 
81, de Sant Feliu de Codines

 > 2 de maig: Les regles del joc. PAM Teatre, de Terrassa (Obra fora 
de concurs)

 > 9 de maig: Nebraska, de Jordi Portals. Produccions Carles Canet, 
de Granollers 

 > 16 de maig: Dansa d’agost, de Brian Friel. Grup Enric Borràs, de 
Sant Feliu de llobregat

 > 23 de maig: Mamaaa!!!, de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez. 
Teiatròlics, de Banyoles

 > 30 de maig: Escac i mat. Grup Qollunaka, de Terrassa (Obra fora de 
concurs) 
Tots els espectacles començaran a les 18 h.
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 → VINYETES

Tot el que necessita un Inca  
per sobreviure...

 
Jordi Sellarès

Imagineu-vos que el víkings, encapçalats per 
Freydis Eriksdottir, filla d’Erik el Roig, en comp-
tes de fugir amb la cua entre cames davant l’es-

comesa dels skraelings que troben al Canadà vora 
l’any 1000 decideixen seguir viatjant per la costa 
d’aquell continent fins arribar a les illes dels taïns 
i dels caribs i des d’allà, a les terres dels pobles 
protoasteques i, encara més cap al sud, a les terres 
del que acabarà convertint-se en el Tahuantinsuyo 
o Imperi Inca. A totes aquestes terres, els pobres 
escandinaus errants hi portaran el coneixement 
dels seus déus, infeccions víriques i, per sobre de 
tot, cavalls i el ferro.

Uns cinc-cents anys més tard ens trobem amb 
les cartes de l’almirall Cristòfol Colom on ens 
conta el seu periple per trobar una ruta més 
curta cap a la Índia i les illes de Cipango i de-
mostrar, de pas, l’esfericitat de la Terra. La seva 
arribada a l’illa de Guanahaní, el dia 12 d’octubre 
marcarà l’inici d’un autèntic suplici per a ell i per 
a la seva expedició.

A Tahuantinsuyo, uns anys més tard, una guerra 
civil cruel enfronta a Atahualpa i Huàscar, ger-
mans i fills de Huayna Cápac, amb l’ús d’armes 
de ferro i cavalls. Atahualpa, més feble, fuig cap 
a les terres del nord, cap a l’istme que separa 
els dos mars. A les illes dels taïns i dels caribs hi 
descobrirà dos elements clau per a l’esdevenir 
del món: armes de foc i unes barques de mida 
colossal que li permetran creuar el gran mar 
oceà.

Així, com un fugitiu, Atahualpa arriba a la Lisboa 
que acaba de patir un terrible terratrèmol, i hi 
descobrirà un nou món, amb religions estranyes 
que estan en guerra, objectes meravellosos, 
menjar exòtics i gent amb interessos diversos 
en ple conflicte. És l’Europa de Carles V, un Im-
peri que sembla voler rivalitzar amb el dels fills 
de Pachacamac. En aquest context l’Inca acaba 
teixint joc d’aliances amb alguns dels pobles 
perseguits (jueus, moriscos...), però també amb 
França i Anglaterra, dos regnes que semblen 
també voler derrotar l’Imperi catòlic dels Habs-
burg. En lloc seu, Atahualpa hi bastirà un Imperi 
sincrètic que aglutina la religió del Sol i les cre-
ences locals.

Laurent Binet (1971) capgira la Història com un 
mitjó i ofereix una ucronia fascinant i estimu-
lant. Una novel·la d’idees i d’aventures d’aque-
lles que fan fruir a cada pàgina. Us imagineu la 
Península Ibèrica del segle XVI farcida de camps 
i terrasses on s’hi cultiva la patata, tomàquet i 
blat de moro? Una Europa on gran part de les 
esglésies han estat reconvertides en temples 
d’adoració a Inti? Una França on s’hi aixequen 
piràmides asteques? A Civilitzacions, flamant 
Gran Premi de novel·la de l’Acadèmia francesa 
2019, hi apareixen pràcticament tots els grans 
personatges de l’època: Thomas More, Erasme 
de Rotterdam, Maquiavel, Michelangelo, Luter, 
Enric VIII, Selim II, Cervantes, El Greco, Moc-
tezuma, la família Médici, Lleó l’Africà i un llarg 
etcètera. Cada aparició és brillant, ben trobada. 
No hi ha elements superflus.

Civilitzacions amaga tants detalls que es fa di-
fícil de destacar-ne cap en concret. Però el més 
important, ens fa somniar i imaginar. Sense ide-
alitzar a la cultura inca ni el seu imperi europeu, 
Laurent Binet se’n guarda prou, no podem evitar 
imaginar quin tipus de societat tindríem avui en 
dia si Colom hagués trobat aquella resistència 
a l’illa de Guanahaní. Potser la Història s’hagués 
estalviat milions de morts? Menys genocidis? 
Comerç triangular? Esclavitud? Imperialisme? 
Guerres mundials? No ho sabrem mai, però 
en tot cas, sempre ens queda l’opció de llegir 
aquest tros de llibre i vibrar.-
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Civilitzacions 
Laurent Binet 

Traducció de Mia Tarradas
 
Edicions de 1984
Barcelona, 2020
409 pàgines

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 
1, Mestre Català 

d’escacs.

Classes particulars 
i grupals, més de 20 
anys d’experiència.

Contacte: 679 654 719 
vrg18081977@gmail.com

Juguen negres i guanyen.

D’una partida entre Fuchs i 
Bronstein de 1968 a Berlín,és 
aquesta posició en la qual el 
negre va aprofitar el torn de joc 
per crear problemes a les peces 
blanques .Com ho va fer?

Nivell: mig

Solució: 1...g5 2.Ch5,g4 3.Cxf6+, 
exf6 4.Df4,Cd5 guanyant la dama. 

Victor Rivas

HORITZONTALS: 1. La Blume, a la passarel-
la artista i a la plaça art. I si el passi és per 
aquí, encara més / 2. Tiberi amb pedigrí. És 
el que té de divertit una escorrialla / 3. La 
legalitzadora. Que pesada de dur, aquesta 
geca! La partitiva / 4. Omples l’estranger 
d’intel·lectuals. Argument de la història ara 
en boca de tots els cretins / 5. Dir al con-
trari. Sotmetran a xàfec controlat / 6. De 
les tiges rígides com cerres. Posen límits 
al tinerfeny / 7. Llum per indicar que el vai-
xell recula cap a la nuclear. No és cosa de 
l’univers ans de l’osmi / 8. Laterals, costats, 
tirant a flacs. Unitat de mesura del progrés 
rugbístic / 9. La cosa llatina. Aquesta canoa 
no saps mai on té popa i on proa. Enemics 
d’Obligar Ningú / 10. Males cares, per ali-
mentar l’ham. Els romans hi pregaven als 
déus i a l’erari / 11. La nacional. Dolgut, i no 
per orgull. La sociata / 12. Habitació llogada 
per un llarg període. Corda feta de silici i 
magnesi / 13. Em costa, invertir en ous. Lu-
crat com l’Enric el petit.
VERTICALS: 1. Mantenir la vigència i alhora 

el preu. Regals normalment florals / 2. En 
plena sega. Banda sonora de les pel·lícules 
de por a la sala. Mal ús / 3. Celeritat amb 
tendència a la immediatesa. Primer llibre 
de lectura (per introduir al catolicisme?) 
/ 4. Vehicle alemany exposat al Copèlia. 
Protesta col·lectiva basada en la força dels 
panys / 5. Propi de l’escriptora d’aparença 
anèl·lida. Retoca retoca per obtenir un hi-
drocarbur vitamínic / 6. Mitja parella. Leu-
cèmia lleu afectant el cosí. Ligni desiodat 
/ 7. Partidaris de Maria Cristina de Borbó 
units en oració. Senyor de terres i masos  
en alou / 8. Es queixen tant com els uis. Ai-
xafar, esmicolar, estossinar. L’altra mitja / 
9. Dificultat per estar dret en presència de 
l’Anastàsia. Arrisqui sense posar-hi límits / 
10. Manipular una perla és un dels grans. Fa 
un rodolí pel iogurt i ja es vanta d’artista / 11. 
Mitges de nàilon. Torero en versió insupor-
table. Misèria incondicional / 12. Tapa de 
l’any?: no, pescador amb nansa. No és cap 
licor, només un cafè retocat.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS

 → LLIBRES

CULTURA
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• Engràcia, com va ser a creació de la lli-
breria?

E: La van crear el meu pare i la meva tia, van 
obrir per treballar amb llibres i papereria. 
Al poc, van incorporar el quiosc, per vendre 
diaris i revistes. A la tieta li agradava molt la 
cultura i els llibres, especialment pel que fa 
a la cultura i món de la Grècia clàssica. Per 
això li van posar el nom de la deessa Atenea.

• Van escollir un lloc ben cèntric.
E: A l’època, l’espai actual era una casa anti-
ga que hem anat adaptant per ampliar el 
negoci. De fora, potser no ho sembla, però 
a l’interior ja es veu ben bé que era casa. Hi 
ha un soterrani que es va tancar, i el magat-
zem actual era un pati obert, al darrere, on 
hi havia un pou.

• Quan vas començar?
E: Jo vaig començar, amb dedicació total, 
amb uns 18 anys. Abans havia après a cosir, 
havia fet classes de piano, i les tardes venia 
a la llibreria. I després, fins que em vaig ju-
bilar, amb 65 anys, ara encara passo alguna 
estona, per distreure’m una mica i per ca-
minar.

• En obrir, va ser més per negoci o interès 
cultural?

E: Hi havia una mica de les dues visions. 
Potser el meu pare tenia un interès més co-
mercial, mentre a la tieta la interessava més 
la cultura. Tot plegat, es compensaven. De 
fet, aquest és una les claus perquè funcioni 
un negoci.
Magda: En aquella època, d’altra banda, es 
venien també articles del moment. Recor-
des que m’ho has dit alguna vegada? Per 
Nadal regals, després hi havia també par-
titures de música; petards per Sant Joan... 
Les botigues tenien una mica de tot.

• Van passar la guerra també, clar!
E: Sí, sí. El pare m’explicava que llavors es va 
vendre molt paper d’escriure i llapis als sol-

dats i les famílies. Malgrat tots els proble-
mes de la guerra, en tot cas, no es va tancar 
mai i van anar fent. Després, tampoc hem 
tancat mai, ni ara quan vam passar el confi-
nament, perquè hi ha el quiosc, que havia de 
continuar venent diaris.

• Considereu que vau heretar l’interès i 
vocació de la parella fundadora?

E: Sí, sempre. A més, després, el meu marit, 
l’Antonio, era una persona molt inquieta, li 
agradava saber de tot.
M: Sí, al meu pare també li agradaven molt 
els llibres i la cultura, participava en tertú-
lies literàries i sobre poesia, i així es va in-
volucrar molt en el negoci. I jo, tot plegat, 
vaig aprendre a viure així i és també la meva 
vocació.        

• En tot aquest temps, comentàveu, el 
model de negoci no ha canviat gaire.

E: Abans es venia més llibre i papereria, 
ara potser més articles de regal, motxilles 
i altres. De fet, una mica tal com et dema-
na la clientela, el mercat es va ampliant, hi 
ha molts majoristes i competència en pa-
pereria, que és un article pobre i no deixa 
massa marge.
M: La diferència clara, avui, és que donem 
molt servei personal, perquè no pots com-
petir amb grans superfícies. La gent ve aquí 
a buscar més consell, que li emboliquis bé, 
que tinguis algun detall diferent, també ar-
ticles una mica diferents que no poden tro-
bar a tot arreu.

• La teva entrada en escena, Magda, quan 
va ser?

M: En ser negoci familiar, el vaig viure des 
de petita, sortia d’escola i m’havia d’esperar 
per aquí, feia deures, era la meva segona 
casa. De més gran, ajudava puntualment 
en moments de més feina. Així fins que 
em vaig independitzar i vaig anar a viure 
fora. Quan el pare es va trobar més delicat 
de salut i la mare s’havia de jubilar, em van 

proposar fer el relleu. Ho vam començar a 
fer a partir del 2003, encara amb presència, 
suport i indicacions del pare i la mare.
Per mi, va ser tranquil i agradable, de fet era 
tornar a casa, a una activitat que ja coneixia 
i m’agradava. Ara, a més, el meu marit tam-
bé treballa aquí, al quiosc. Abans hi havia 
el Manel, que havia començat amb el meu 
avi, molt jovenet amb 14 anys, fins que es va 
jubilar. Ell, en tots aquests anys havia esde-
vingut un emblema de la tenda.

• Dèieu que no hi ha hagut canvis en el 
model de negoci.

E: No. Sí que hem fet dues reformes arqui-
tectòniques, però ja està.
M: L’espai ens ha limitat molt. Podríem te-
nir molts més llibres, però no hi ha espai, 
i hem de fer encàrrecs i portar, perquè no 
podem tenir més títols ni estoc. I d’altra 
banda creix el producte de papereria, que 
ocupa més espai. Prioritzem l’espai de llibre 
infantil i juvenil, entre altres raons perquè 
està més relacionat amb els altres productes 
de papereria i escolar.
Després, tenim una clientela fidel que com-
pra literatura. Però molta gent ni s’ho ima-
gina que tenim tant de llibre i que treballem 
directament amb totes les editorials.

• Quina proporció de negoci ocupa cada 
secció?

M: Més o menys, un 35% els llibres i la resta 
papereria i regal. El quiosc té comptabilitat 
independent i vida pròpia, el seu personal 
i horaris, obre tots els dies, és una manera 
molt diferent de treballar.

• Heu viscut moments difícils per conti-
nuar?

M: No, perquè sempre una part ha com-
pensat l’altra. Normalment van al revés. No 
sé per què, però és la nostra experiència. 
També ens ha ajudat sempre el fet de ser-
hi en un lloc de pas i tan cèntric. Clar que 
el 2020, amb la pandèmia i confinaments, 
els números han estat pitjors, però al final 
hem pogut aguantar, especialment perquè 
el quiosc ha estat obert sempre.
D’altra banda, tampoc aspirem a guanyar 
dinerals ni obrir altres llibreries o ampliar 
negoci. Fins ara va rutllant i tenim prou fei-
na que, a més, ens agrada.

Tres generacions de llibreteres conformen la nissaga familiar que va 
crear i dirigir la quasi centenària llibreria Atenea, oberta el 1924 just 
davant l’actual plaça de la Font Trobada. L’Engràcia Datzira (nascuda 
el 1942 i treballant des dels 18 anys), filla i neboda, respectivament, de 
l’entusiasta parella impulsora del projecte, en Josep i la Maria Datzira, 
agafà el relleu junt amb el seu marit Antonio Díaz, quan van morir el pare 
i la tieta, amb un dia de diferència, l’any 1970. En jubilar-se, a 65 anys, 
la seva filla, Magda Díaz Datzira, agafà al seu torn el relleu, fins avui. I 
en principi, amb perspectiva de continuar, arribar al centenari i, de ben 
segur, malgrat les dificultats dels temps i els canvis en el consum, que 
afecten especialment el petit comerç, per continuar un bon temps.

• Amb tots els canvis del model de co-
merç, compra electrònica i altres, veieu 
en perill el negoci?

M: Jo crec que hem de fer canvis, hem 
d’evolucionar i ficar-nos més en el món d’in-
ternet. Però, sí, aquests canvis ho posen en 
perill. La compra per Amazon està trans-
formant tot. La gent més jove, sobretot, 
creix amb el model i els és igual que el co-
merç petit caigui. Van a la cosa més còmo-
da i pràctica, i és molt fàcil amb el mòbil. Ja 
ni es plantegen anem a tal botiga o a l’altra, 
connecten amb Amazon directament.

• Creieu que els partits i governs tenen 
polítiques per ajudar el petit comerç?

M: Jo crec que no, jo no ho veig. Al contrari, 
cada vegada més pegues, pagar més per tot, 
més impediments.

• Això posa en qüestió també un model 
de ciutat, de trama urbana i relacions 
socials?

E: I tant! Si aquí treus el petit comerç que-
da tot mort, només 4 bars. Però és que una 
cosa alimenta l’altra, la gent ve als bars i 
també mira les botigues, o ve a les botigues i 
para als bars. Està molt clar aquests dies, en 
què és obligatori el tancament dels bars, al 
carrer hi ha menys gent.

• Ara, quanta gent hi treballeu?
M: Hi ha dues dependentes a la llibreria, 
dos en el quiosc i jo mateixa. 

• El futur vostre, en tot cas, el veieu bé?
M: Sí, en principi sí, però s’ha de fer un 
gran esforç, i més d’una vegada et planteges 
les coses. El negoci va bé, però perquè passo 
aquí moltes hores, i gràcies que m’agrada i 
ho visc, perquè si no... És un negoci molt es-
clau, perquè el quiosc obre també diumen-
ge, amb torns alternatius. Això complica fer 
vida familiar, el temps amb la canalla, no 
pots marxar els caps de setmana, tens po-
ques vacances. T’ha d’agradar molt i buscar 
altres coses. Crec també que influeix el ca-
ràcter personal per poder aguantar o no.
E: Sí, segur, de fet, hi ha gent que tanca no 
perquè el negoci no acabi de funcionar, sinó 
perquè l’esforç i hores de treball acaben no 
compensant.

 ▪ La Magda Díaz Datzira a la porta de la quasi centenària llibreria Atenea

Atenea, quasi 100 anys 
de llibres i quiosc, 
3 generacions de dones

PV

Pep  Valenzuela


