Número 74

Maig de 2021

El periòdic independent i de distribució gratuïta de Terrassa
Jordi Sellarès

Espai CET

Cesc Poch

Ressenya de
la novel·la País
Nómada, de
Jessica Bruder

Maig, el mes de les
orquídies i agenda
d’activitats del
Centre Excursionista

Sant Llorenç,
quan el paisatge
es converteix en
filosofia

PÀGINA 15

PÀGINA 13

PÀGINA 14

Benvinguda al nou
Parc de la República,
de l’AV Sant Pere Nord
PÀGINA 3

Mutualidad Las
Arenas, assegurances
cooperativesde
decessos a un preu just
PÀGINA 11

Controvertit balanç de govern
a la meitat de la legislatura
→→Entrevistes amb el tinent d’Alcaldia Isaac Albert i
amb el cap de l’oposició Alfredo Vega

PÀGINES 7 i 8

El cas Boladeras i de les vacunes sobrants crispen
encara més la relació entre govern i oposició
PÀGINA 9

En marxa una
campanya ciutadana
que reclama que la
Mútua sigui pública

PÀGINA 2

→→Quan “Terrassa la Roja”
va ser més roja que mai

45 anys del
primer míting
autoritzat del
PSUC a l’Estat
Espanyol
PÀGINA 12

2

SOCIETAT

MALARRASSA

Maig de 2021

La Marea Blanca-PDSPT iniciarà una campanya
per exigir que Mútua de Terrassa sigui pública
L’entitat pretén implicar la ciutadania i els grups polítics de cara el nou contracte de Mútua amb el CatSalut
que s’ha de renovar a finals d’any
Miquel Gordillo

C

omença una campanya impulsada per la
PDSPT-Marea Blanca,
que vol obrir un debat ciutadà i reclamar que tota l’atenció sanitària
de Terrassa i l’àrea d’influència passi a ser totalment pública. A partir
de la renovació del contracte entre
CatSalut i Mútua que s’ha de realitzar al desembre, tot i ser conscients de les dificultats que s’arribi
a canviar el model, l’objectiu final
seria que Mútua fos un ens enterament públic i se subrogui tot el
col·lectiu de treballadors.
De fet, els contactes amb altres
entitats locals estan en marxa,
amb un escrit que s’ha fet arribar
a col·lectius del Consell d’Entitats.
L’esperit es resumeix en l’objectiu
de poder tenir «control sobre la
Mútua, sobre tot allò que fa», ens
explica Núria Martí, membre de
la PDSPT. Recorda, com a exemple significatiu, la multa imposada
a Mútua pel cas Villarán. Com
porta anys dient la PDSPT, Martí assenyala que a Mútua Terrassa
és on hi ha les llistes d’espera més
altes del país. En cap cas considera
la Plataforma que el fet es pugui
atribuir a la covid, i destaquen l’incompliment de forma sistemàtica
dels terminis establerts per les visites del metge de capçalera, de l’especialista, de proves diagnòstiques
i intervencions quirúrgiques que
marca l’ordre SLT/102/2015 de
21 d’abril de 2015.

En aquest punt, la Plataforma
alerta del maltractament que pateix el personal sanitari, i que darrere hi ha l’increment del benefici
de les empreses concertades. «Hi
ha contractes precaris i escassetat
de personal i retribucions menors
que a l’ICS», asseguren.
L’opacitat en la gestió és altra
de les qüestions que sempre s’ha
considerat bàsica. La PDSPT lamenta la manca de control dels
recursos públics, tant professionals
com de material, que es desvien a
la privada. A la vegada, es denuncia
que el model públic-privat de Mútua comporta desigualtat de tracte
entre els pacients, de forma que qui
es pugui pagar les proves especials,
passa per davant, en una visita a
l’especialista o en una intervenció
quirúrgica, per exemple. En aquest
sentit, afirmen que la compra de
materials i serveis no està sotmesa
a concursos, malgrat fer-se amb recursos públics, i el negoci es fa amb
les empreses del holding de Mútua
sense cap organisme que ho controli.
Portar les demandes al Ple municipal

▪▪ Imatge d’arxiu d’una de les concentracions de la Marea Blanca al Raval de Montserrat

Membres de la Plataforma confirmen la intenció d’intervenir
en el ple municipal, També es
realitzarà una roda de premsa
a finals de maig per exposar els
seus arguments, juntament amb
entitats locals que s’adhereixin a
les demandes. Entre aquestes, ja

han donat el seu suport la FAVT
i altres associacions veïnals, el
Consell d’Entitats, l’ANC, entre
altres. Igualment, es pretenen recollir suports individuals.
«Tot plegat és molt greu, a
Ullastrell els han deixat sense

consultori», manifesta amb preocupació Martí. «S’aplacen les
visites i ningú diu res, i el problema va més enllà de Mútua», segons l’activista, tot posant com a
exemple «la qüestió de les visites
telefòniques, una cosa molt greu,

això sí que ve imposat des de la
Conselleria de Salut», lamenta. També reconeixen des de la
PDPST-Marea Blanca reconeixen que no tenen cap relació amb
la direcció de Mútua, en canvi sí
amb l’Hospital de Terrassa.

BiTer proposa un carril bici des de la
rotonda de Can Petit fins a la Torre
de Mossèn Homs
Redacció

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat
les obres de millora de la
seguretat viària a la C-1415a,
entre Terrassa i Sentmenat, segons informa l’entitat BiciTerrassa Club (BiTer), per un import de 3,3 milions. L’objectiu
d’aquesta actuació és afavorir

la seguretat i la comoditat en la
conducció mitjançant millores
en les interseccions, el ferm, la
senyalització, l’abalisament, el
drenatge i les barreres de seguretat.
L’entitat ha tingut accés al projecte, a partir del qual proposen
5 actuacions de millora, tot esperant que es puguin incorporar al projecte. Les propostes de

BiTer inclouen un carril bici des
de la rotonda de Can Petit fins
al camí del golf cap a la Torre de
Mossèn Homs o bé un espai més
ample per al trànsit de bicicletes
i vianants, un pas de ciclistes a la
rotonda que connecti amb l’entrada a l’Anella Verda, reducció
de 30 km/h en tot aquest tram,
i un pas de vianants a l’alçada de
la fàbrica de gasoses Sanmy.

www.malarrassa.cat
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Sant Pere Nord, la plaça de la República va endavant
El 14 d’abril es va fer una Roda de
Premsa al Centre Cívic President
Macià per a presentar el projecte i
execució del Parc de la República
al barri de Sant Pere Nord. Van assistir l’alcalde, regidors, arquitectes
i membres de l’AVV de Sant Pere
Nord. Van haver diversos parlaments i un d’ells, el del president de
l’AVV Jaime Ávalos l’exposem en
el següent article.
Jaime Ávalos
President de l’AV de Sant Pere Nord

D

es de l’AVV de Sant Pere
Nord, abans de res voldríem aprofitar aquest acte
de difusió del projecte del Parc de
la República, en un dia especialment indicat, el 90 aniversari de la
commemoració de la II República,
per assenyalar uns valors plenament vigents avui dia, però que van
fer eclosió en aquell moment, com
són l’educació i la sanitat públiques,
l’esport i la cultura popular, el feminisme, el dret a l’habitatge o el sufragi femení, entre d’altres. El nom
d’aquest Parc, va també en la línia
dels noms d’altres parcs i places del
barri d’altres fites històriques, com
són la Plaça 1r de Maig, Cipriano
García o plaça de la Constitució.
Per fer una mica d’històric,
aquest projecte no neix del nores, neix d’una llarga reivindicació

▪▪ Jaime Ávalos, president de l’AVV Sant Pere Nord, en la presentació del projecte del Parc de la República.

veïnal al barri de Sant Pere Nord.
Des de l’any 1983 el PGO ja qualificava aquests terrenys com a
equipaments i zones verdes i així
ho va tornar a qualificar a l’actual
POUM de 2005. La Comissió
d’equipaments de l’AVV es va formar l’any 2000, per tal de donar
veu a totes les necessitats d’equipaments i zones verdes que té el barri,
durant 21 anys porta un treball incansable, per aconseguir fer realitat

el Parc de la República. Des de les
manifestacions del veïnat per defensar aquests terrenys com a públics, passant per la reivindicació
del Casal d’Avis i les innumerables
reunions per concretar el projecte
del Parc.
I avui estem aquí, orgullosos
d’haver liderat aquesta llarga reivindicació, amb un projecte executiu global de tot el Parc sobre
la taula i a punt de licitar, que ens

Ca n’Anglada reclama solucions
urgents i globals

Redacció

E

l barri de ca n’Anglada torna a ser notícia. Novament,
per situacions de violència
que, essent greus, només representen un petit esclat en una situació
de crisi econòmica i social de fons
molt més greu. La situació és pitjor
encara si es té en compte que els
problemes venen de lluny i que la
relació dels governs locals amb les
entitats del barri s’han caracteritzat quasi sempre per l’hostilitat. A
banda esbrinar si aquesta ha estat
mútua o unilateral, el ben cert és
que qui té molts més recursos i la
responsabilitat principal són les
administracions, local i autonòmica, i per tant no tenen disculpa.
Des dels tristament famosos epi-

sodis de violència i racisme que
marcaren la final del mil·lenni,
n’hi ha hagut temps per pensar les
intervencions necessàries. D’important, només es va dur a terme
el Pla de Barris, una intervenció
principalment urbanística que,
amb totes les mancances, tothom
reconeix que va ajudar. Però, amb
urbanisme només, no s’arreglen
els problemes econòmics i socials.
Una situació que la crisi financera
i immobiliària que esclatà en 2008
va agreujar moltíssim i, ara, amb la
crisi conseqüència de la pandèmia,
pateix un nou empitjorament.
El diagnòstic de la situació, i la
identificació dels problemes, és
molt i àmpliament compartit. En
els discursos, també moltes de les
propostes fan consens. Però no

surten del paper.
L’associació veïnal de ca n’Anglada i la Federació d’Associacions
Veïnals de Terrassa denuncien la
«greu situació de deteriorament»,
deguda, afirmen, a les «faltes de
polítiques actives i de les inversions
necessàries per abordar problemes
endèmics».
Un deteriorament que mostra una
«Terrassa a dues velocitats», constata el comunicat conjunt, publicat el
24 d’abril amb el títol «Per una convivència integradora», on s’afirma
també que el «govern municipal fa
un repartiment econòmic amb criteris equivocats, sense tenir en compte
la idiosincràsia de cada barri».
Des del moviment veïnal es posa
l’accent en la necessitat de «fer polítiques proactives de prevenció, planificant a curt, mitjà i llarg termini
en la resolució dels problemes», i
així poder estalviar-se «polítiques
reactives per abordar problemes
que s’agreugen amb el pas del temps,
generant situacions excepcionals».
Alerten, en aquest punt, del fet que
no es pot estar contínuament «apagant focs, sense una visió global dels
problemes»; al mateix temps que
exigeixen «prioritzar l’urgent» tot
buscant «la col·laboració de totes les
entitats».
Els problemes, afegeix el comunicat, «afecten no sols Ca n’Anglada,
sinó també altres barris de la nostra
ciutat», i consideren «urgent una
prompta solució». I ja n’hi ha treball fet, recorda en Carlos Marín,
secretari de l’AV, recordant la diagnosi feta a instàncies de la Taula
de Futur, aprovada el juny de 2018
al Ple municipal, així com un estudi
fer a instàncies de la Diputació de
Barcelona, que també apunta els
mateixos problemes.

completarà com a barri, que servirà d’esponjament en un dels barris
amb més densitat de població de
Terrassa, que serà un gran pulmó verd no només del barri, sinó
de la Ciutat, més encara amb la
necessitat actual de disposar d’espais públics saludables arran de la
COVID19. Aquest Parc relligarà
i donarà coherència al conjunt dels
diversos equipaments existents,
així com el nous que s’incorpo-

raran. El projecte dóna solució
als equipaments esportius, amb
l’ampliació de les instal·lacions esportives del Club de Futbol Sant
Pere Nord, l’espai reservat per a
pistes de petanca, pistes obertes
d’streetball, a part dels mateixos
espais polivalents del Parc. També
tenen cabuda els grups de cultura
Popular, per ubicar la seu dels diables de Sant Pere Nord, així com
preveure la creació d’un Centre infantil i juvenil per impulsar projectes per a joves i infants de la zona.
Resta pendent a banda del projecte
del Parc, la construcció de la Residència pública, els habitatges assistits per gent gran i el poliesportiu
cobert, però ja ens coneixeu, no
defallirem en continuar defensant
les necessitats de la ciutadania, trigaran més o menys, però ho aconseguirem.
Estem contents del resultat
del projecte, que ha sigut molt
treballat i ara cal que tothom el
conegui i per això en fem difusió.
Seguirem de prop tot el procés
d’obres, per tal de fer-ho realitat i
que sigui un èxit. Un èxit que estem desitjant compartir amb tots
els veïns i veïnes tan aviat com sigui possible.
El Parc de la República, farà de
Sant Pere Nord un barri millor, i
per tant una Terrassa millor
Moltes gràcies i endavant.

El perillós i oblidat carrer
Mas de Canet

Redacció

M

as de Canet, al barri de
Les Martines, és un carrer suposadament d’accés
restringit. El cert és que ja fa anys
que, tot i haver-hi senyals verticals
que prohibeixen l’accés a vehicles
no residents, ha esdevingut, literalment, un carrer drecera entre
Terrassa i Rubí molt utilitzat per
evitar un petit tram de la carretera
de Martorell.
El 2016 va començar la prohibició del pas de vehicles no residents,
i es van col·locar 4 senyals, però, assegura una membre de l’associació
veïnal, l’Ajuntament no hauria fet
res per tal de fer complir la normativa.
El problema és que la prohibició
no és fruit de cap caprici o pretensió d’exclusivitat, sinó que va ser
una demanda davant la manca de

condicions del carrer. L’associació
assegura i demostra amb fotos que
manquen les voreres per protegir
les vianants i fins i tot les façanes de
les cases, en trams amb pendents
de fins al 25% de desnivell en algun
punt. A més, el carrer és de doble
sentit de circulació, i asfaltat amb
formigó antic que produeix un soroll molt gran. Els veïns han arribat
a comptabilitzar el pas de més de
900 vehicles al dia. La realitat és
que un carrer residencial i a l’extraradi de la ciutat s’ha convertit en
una «carretera convencional o una
autopista, segons la franja horària
del dia», assegura una veïna.
Cal tenir en compte que, en
aquestes condicions, caminar pel
carrer és un gran perill. Han estat
atropellats alguns animals domèstics, i alguns nens i famílies s’han
endut ensurts terribles. La quantitat de trànsit i la velocitat de circulació de la majoria dels vehicles el
fan intransitable.
Les queixes presentades a l’Ajuntament, asseguren des de l’associació, no han tingut resposta ni han
motivat cap acció fins al moment.
«Potser esperen que hi hagi una
víctima mortal per actuar d’una
vegada per totes?», es demanen, al
mateix temps que informen que algunes persones no surten a passejar
amb infants per por al trànsit.
Les famílies i persones residents
s’han reunit amb Alcaldia i la regidoria responsable, amb el coordinador del districte, i amb la
Policia. Han fet instàncies, s’han
dirigit directament a la Sindicatura
de Greuges, han denunciat els fets
a la Policia mitjançant trucades i
correus electrònics, han organitzat
una recollida de signatures… i així
i tot, encara no han rebut cap resposta ni solució.
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Manifest ‘Per un model energètic sostenible a Catalunya’
Entitats ecologistes alerten del gran número de “projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que estan afectant molt
negativament i posant en greu perill el futur de molts espais naturals de gran importància ecològica”.
El següent manifest és promogut des de la Federació Ecologistes
de Catalunya, però vol ser una eina transversal perquè
ajuntaments, ens locals, empreses, sindicats agraris, agents
econòmics de tots els sectors, universitats i centres de recerca
científica, plataformes ciutadanes, entitats ecologistes i altres
tipus d’entitats i organitzacions vulguin adherir-se i sumar la seva
veu i treball per assolir un model energètic sostenible com el que
defensa el Manifest.
Demanem un altre model d’implantació de les
energies renovables que sigui participatiu, sostenible,
respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat, els
paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris.
Manifest ‘Per un model energètic
sostenible a Catalunya’

A

rran de l’aprovació, el novembre de 2019, del Decret Llei 16/2019, de 26
de novembre, de mesures urgents
per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, s’ha
iniciat una acceleració en la tramitació de projectes de centrals
eòliques i fotovoltaiques que estan
afectant molt negativament i posant en greu perill el futur de molts
espais naturals de gran importància ecològica, de paisatges de valor
incalculable, de zones d’importància geològica, històrica i cultural,
d’àrees importants pel futur d’una
agricultura de qualitat i en greu perill la conservació de biodiversitat i
afavorint la seva pèrdua, causant la
mort de milers d’espècies en perill
d’extinció i alterant els seus hàbitats. A més s’està afectant molt severament la qualitat de vida i el futur de la gent que viu al món rural.
Aquest Decret Llei s’està aplicant de forma autoritària, generant
una gran indefensió en els territoris afectats. S’estan tramitant els
projectes obviant els processos de
participació i diàleg amb els ajuntaments, els sectors econòmics, socials i ambientals, que haurien de
permetre fer possible, mitjançant
un procés de concertació, l’aplica-

ció dels criteris més bàsics d’equilibri territorial, racionalitat i eficiència energètica.
A Catalunya, a hores d’ara, s’estan
tramitant centenars de projectes
que afectaran molts milers d’hectàrees. Bona part de les nostres
muntanyes tenen projectes de
centrals eòliques i milers d’hectàrees de plana estan afectades per
projectes fotovoltaics. També s’han
presentat els primers projectes de
centrals eòliques marines.
Aquestes centrals, junt amb les
infraestructures i obres que caldria
portar a terme (instal·lació de centenars de quilòmetres de noves línies elèctriques, l’obertura de noves
pistes i accessos a zones naturals, la
instal·lació de centrals transformadores d’energia, etc.) provocaran
una transformació, sense precedents, del paisatge de Catalunya i
uns gravíssims impactes ambientals i socioeconòmics al món rural,
de conseqüències imprevisibles.
La concentració de projectes de
producció energètica en zones rurals, poc poblades, on el terreny és
més barat per les empreses elèctriques, compromet els projectes de
desenvolupament basats en la valorització dels productes de la terra
i en el turisme de qualitat, que són
el futur de molts territoris. A més
no resolt cap de les problemàtiques del món rural: envelliment de
la població, manca de relleu gene-

racional a l’agricultura, manca
de serveis i despoblament. La
instal·lació d’aquestes centrals
energètiques, a més, no deixa riquesa, no crea ocupació i no fixa la
gent al territori ni n’atrau de nova.
A Catalunya, lluny de frenar i ordenar aquesta situació, s’està facilitant que siguin les empreses promotores les que marquin les regles
del joc. S’està permetent que siguin
les empreses les que decideixin els
indrets on ubicar els seus projectes,
sense importar els greus impactes
que provocaran i, fins i tot, que
siguin les empreses les que decideixin el futur de l’activitat agrària
i del turisme rural en molts pobles
del nostre país.
L’actual model d’implantació de
les energies renovables i el mateix
Decret Llei 16/2019 incompleixen allò que determina la Llei
16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic, que en el seu article 19,
corresponent a l’energia, diu:
«1. Les mesures que s’adoptin
en matèria d’energia han d’anar
encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent
renovable, desnuclearitzat i descabonitzat, neutre en emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle, que
redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el
dret a l’accés a l’energia com a bé
comú, i concretament han d’anar
encaminades a:
b) Promoure les energies renovables, que s’han de desenvolupar,
sempre que sigui possible, aprofitant els espais ja alterats per l’activitat humana, i minimitzar així
l’ocupació innecessària del territori.
La planificació energètica i la
mitigació del canvi climàtic s’han
d’elaborar de manera integrada.
S’ha de tenir en consideració especial el principi de justícia social
en aquelles persones, col·lectius,
sectors econòmics i territoris que
puguin resultar més afectats per la
transició energètica.»
Actualment a Catalunya tenim
29.372 hectàrees de polígons industrials, de les quals 13.201 es
troben a l’àrea metropolitana de
Barcelona. En aquests polígons
hi trobem milions de metres quadrats de teulades industrials aptes
per acollir instal·lacions de producció fotovoltaica. També tenim
milers d’hectàrees de baix interès
ambiental, paisatgístic, agrícola i
cultural, lligades a actuals infraestructures, a vies de comunicacions,
a zones industrials, a zones d’activi-

tat portuària o a zones periurbanes
degradades, on trobem un gran
potencial de producció energètica.
Lluny d’acomplir els dictàmens
de la Llei 16/2017 la totalitat
de centrals d’energies renovables
que s’estan tramitant, exceptuant
les d’autoconsum, s’ubiquen fora
d’aquests polígons industrials i de
les zones periurbanes degradades,
perseguint un sol objectiu: aconseguir terrenys més barats per reduir
despeses i augmentar els beneficis,
a costa de crear uns impactes ambientals i socials, que poc preocupen a les empreses elèctriques.
Davant d’aquesta GREU i INSOSTENIBLE situació DEMANEM als partits polítics i al
Govern de la Generalitat:
1. La derogació del Decret
Llei16/2019, que es va aprovar
sense participació pública ni l’avaluació ambiental estratègica, com
exigeix la Directiva 2001/42/CE,
de 27 de juny de 2001, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient i que està provocant
uns importants i greus impactes
ambientals, paisatgístics, sobre el
patrimoni natural, geològic, cultural, i agrari de Catalunya i sobre
la qualitat de vida i el futur de la
població rural, tot creant uns greus
desequilibris socioeconòmics en el
món rural.
2. La paralització immediata de
la tramitació de tots els projectes
de renovables, excepte els projectes
d’autoconsum i els d’iniciativa pública o privada que es basin en la
sostenibilitat i aprofitin el sòl urbà
o industrial o les seves edificacions, aplicant una moratòria fins a
la redacció i aprovació d’un pla de
transició energètica que n’ordeni la
seva implantació de forma sostenible.
3. La redacció i aprovació d’un
pla d’implantació de les energies
renovables que permeti una transició energètica real, basada en les
renovables i que segueixi el model
de l’energia distribuïda, on l’energia
es produeixi a prop dels llocs de
consum i situant les centrals productores d’energia en els polígons
industrials, en zones periurbanes
degradades, de baix valor ambiental i agrari, en zones de concentració d’infraestructures, en zones
d’activitat portuària, utilitzant els
sostres urbans, etc.
Aquest model d’implantació

ha de ser participatiu, sostenible
i compatible amb la preservació
dels espais d’interès ecològic, paisatgístic, geològic, cultural, històric
i agrari i compatible amb la conservació de la biodiversitat i de la
qualitat de vida de les persones del
medi rural.
Aquesta implantació ha de ser
controlada per l’administració que
n’ha de marcar les condicions prèvies que han de complir els projectes i establir en quins indrets es poden ubicar aquestes instal·lacions.
4. Un cop aprovat el pla de transició energètica cal implementar la
transparència en la tramitació dels
projectes de centrals energètiques
que ha de facilitar l’accés a la informació i la participació de les parts
interessades. Actualment els projectes es tramiten sense vetllar per
aquesta transparència, dificultant
l’accés a la informació, la presentació d’al·legacions i el coneixement
de l’estat de tramitació administrativa.
5. Redactar un nou Pla de l’Energia de Catalunya (PECAT). El
que teníem ara tenia una vigència
fins al 2020, així, doncs, ja està
caducat. Cal elaborar un nou PECAT permetent la participació
activa en la seva elaboració. El
PECAT, entre altres aspectes, ha
de definir les necessitats energètiques i les fons de producció des
d’una òptica de contenció del canvi
climàtic i foment de les energies
renovables amb participació social.
Cal que s’estableixi ben clarament que la producció d’energia
de fonts renovables substituirà a
l’energia produïda per les nuclears, les tèrmiques, les incineradores i la resta de fonts productores
d’energia que no siguin renovables
o que comportin problemes ambientals i que es farà una verdadera transició energètica, marcant
les condicions d’aquesta transició.
Aquesta transició energètica ha
de marcar un nou paradigma on
es prioritzin les polítiques d’estalvi, reducció i d’eficiència energètica.
Cal que el pla doni un impuls,
tant pel que fa a normativa com
pel que fa al suport financer, als
projectes de producció d’energia
renovable pública, promoguts pels
municipis o altres administracions o per cooperatives o grups locals, que es basi en l’aprofitament
dels sostres, dels espais urbans,
industrials o l’aprofitament d’altres espais degradats, sense valor
ambiental, paisatgístic ni agrari.

www.malarrassa.cat

SOCIETAT

MALARRASSA

Terrassa, una ciutat
sense dret a l’habitatge

E

ncara som una majoria silenciosa la que permetem que a l’Estat espanyol, el Dret a l’HABITATGE DIGNE, sigui vulnerat i menyspreat,
cada dia de la forma més impune.
La crisi de la covid-19 està generant encara més
precarietat. Són moltes les famílies que no poden fer
front a la seva hipoteca, lloguer, o que s’han vist obligades a recuperar un habitatge sense cap més alternativa.
Serveix com a exemple de la situació general un recent informe de l’Ajuntament de Barcelona sobre els
desnonaments a la ciutat que ens deixa unes xifres
esfereïdores. Entre el 18 de gener i el 28 de febrer de
2021 s’han produït més de 450 desnonaments amb
més de 1.500 persones afectades, on el 37% d’aquestes són menors d’edat, tot això tenint en compte que
durant l’estat d’alarma tenim la moratòria de desnonaments tant estatal com autonòmica. Què passarà
quan s’aixequi l’estat d’alarma?
Les dades són significatives: el 50% dels desnonaments han estat de casos de grans propietaris, el 68%
han estat per casos de lloguer i el 32% per situacions
d’ocupacions en precari. A més, el 90% d’aquests s’han
pogut aturar també gràcies als col·lectius en defensa
de l’habitatge.
Volia tenir dades sobre Terrassa, però m’ha estat impossible. La manca de transparència de l’administració municipal és evident i molt preocupant.
Una cosa és evident: a Terrassa hi ha molts desnonaments cada setmana. Les empreses (la majoria, fons
voltors al servei d’entitats financeres) fan i desfan com
volen. Sí que em consta que els treballadors i treballadores de Polítiques Socials d’Habitatge de l’Ajuntament estan entregats a la seva feina i aconsegueixen
aturar molts desnonaments. així com les entitats i
moviments socials de la ciutat (PAH, Col·lectiu sense Habitatge). Malgrat tot, ÉS INSUFICIENT i la
sensació de caos i desemparament és general.
La situació, un cop passi l’estat d’alarma, serà dramàtica. Un cop més el PP, amb la complicitat de la banca
i els grans especuladors, van aconseguir que el Tribunal Constitucional anul·lés les millores aconseguides
amb el Decret Llei 17/2019 que corresponsabilitzava
a oferir solucions a les famílies abans de desnonar-les.
Actualment, a les grans ciutats les habitacions rellogades (3.100 només a Barcelona l’any 2020) són l’últim recurs abans del “carrer”. Entitats socials del Tercer Sector com Càritas han doblat la quantitat d’ajuts
a l’habitatge i a persones vulnerables.
El Govern de l’Estat, que lidera i sustenta actualment
el PSOE (i abans el PP) segueix sent el gran avalador
i garant del “rendisme” immobiliari de l’Estat. Històricament, els dos grans partits constitucionalistes
amb l’aval de PNB i CIU han estat “dependents” dels
grans propietaris. Una classe amb un “estatus” especial
que encara prové del franquisme que es calcula que
són uns 3 milions de persones amb les seves famílies
corresponents.
Els privilegis que segueixen gaudint els grans propietaris “rendistes” causen un forat a Hisenda de més
de 10.000 milions a l’any. Per posar un exemple: les
rendes del treball arriben a pagar una mitjana d’un
1.000% més d’impostos que un d’aquests grans “rendistes”.
El 70% de l’acumulació de la riquesa a Espanya des
del 1950 està vinculada al sector immobiliari
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Com ha assenyalat el Relator de les Nacions Unides per a l’Habitatge Adequat, diverses dècades de
mercantilització i finançament de l’habitatge a l’estat
espanyol, han convertit el Dret a l’Habitatge, en un
dret “no reconegut”.
Abans de la pandèmia, les dades de desnonaments
per aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans suposaven el 65% del total, segons les estadístiques del
Consell General del Poder Judicial. Avui, amb 4 milions d’aturats i milers d’empreses amb ERTES, la finalització de l’Estat d’Alarma, previst pel 9 de maig,
pot suposar un desastre de grans dimensions per a
totes les famílies que esperen les sentències judicials

que han de sortir dels jutjats, obligant que abandonin
les seves llars per manca de pagament o per fi del contracte d’arrendament.
Davant de tot això, que fem a Terrassa? La tercera
ciutat de Catalunya? Quines polítiques d’habitatge ha implementat l’Ajuntament de Terrassa durant
aquests últims anys? L’anterior govern socialista va
voler impulsar un Pla d’Habitatge, insuficient, però
ni això ha tirat endavant, ni cap iniciativa amb força,
per garantir el dret de l’Habitatge ni per planificar a
curt, mig o llarg termini (trist).
Aquesta passivitat em genera moltíssimes interrogants que necessiten una resposta urgent:
• Com es que encara no tenim un Pla d’Habitatge
consensuat per a tota la ciutadania, en actiu, amb
mesures concretes que contempli, per exemple?
• Quins són els reptes als quals ha de fer front la
Terrassa del futur?
• Prevenir i atendre l’emergència “habitacional” i l’exclusió residencial.

▪▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’

El periòdic independent i gratuït de Terrassa

JOAN TAMAYO SALA
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• Garantir el bon ús de l’habitatge.
• Ampliar el parc assequible.
• Contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals.
• Preparar la ciutat per a l’envelliment de la població.
• Evitar la substitució d’habitatges i protegir als residents.
• Desenvolupar una política activa de rehabilitació
que potenciï els entorns més vulnerables.
• Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible.
• Un Pla de xoc Urgent.
• Com és que no tenim cap òrgan en actiu que inclogui la participació de la ciutadania i de les afectades perquè ajudi a dissenyar polítiques pel Dret
a l’Habitatge?
• Quants habitatges de lloguer social de nova construcció s’estan construint a Terrassa en aquests
moments i quina previsió hi ha?
• Quin parc públic d’habitatges de lloguer assequible tenim a Terrassa?
• Es municipalitza sol urbà a Terrassa? Tenint en
compte el que diuen les dades generals que, a les
grans ciutats del nostre país, el sol que no es pot
vendre, representa fins a un 75%?
• Quina transparència i quina gestió se li dona al registre de sol·licitants d’habitatge públic i social a la
ciutat? A la Mesa d’Urgència?
• Dels desnonaments que no es poden parar, quina
alternativa se li dona a les persones afectades? I als
menors? Què passa amb ells?
• Tenim un cens d’habitatge públic a la Ciutat?
Quin percentatge d’aquest s’incorpora al parc de
lloguer social i assequible?
• Es mobilitzen habitatges buits per tal d’incrementar ràpidament el pac de lloguer social i assequible?
• Per exemple; es promociona la rehabilitació proactiva per a la millora de la funcionalitat i l’accessibilitat dels habitatges per fer-los més eficients
energèticament, generin ocupació i s’impedeixi
l’especulació?
• Es promouen noves formes d’accés i gestió de l’habitatge assequible?
L’Ajuntament de Terrassa, com a part de l’Administració de l’Estat espanyol, la més propera al ciutadà, i
pel Principi de Subsidiarietat, signat com a institució,
a l’any 2000, a la Carta Europea de Salvaguarda dels
DDHH a la Ciutat, no pot restar al marge del que
està passant i menys quan des de fora s’està reclamant
coses com aquesta:
«Espanya ha estat condemnada quatre vegades per
vulneració del Dret Humà a l’Habitatge Adequat,
principalment en casos de desnonament sense alternativa habitacional.» La Comissió de Drets Econòmics, Socials i Culturals reclama a Espanya des del
2015 que adopti mesures en matèria d’habitatge des
d’un enfocament de drets humans per complir amb
l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals signat fa més de quatre dècades (1976); Comentaris generals nº 4 i no 7 d’aquest
Comitè.
Espero que per dignitat, i desponsabilitat, es comenci a moure algú o alguna cosa, i no només vers els
ciutadans afectats o els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament que estant al peu del canó.
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Sobre el gust de l’aigua de Terrassa

Política
anarquista

Sonia Giménez Guzmán

Membre de Dones d’aigua, de la Taula educació i de la Taula de l’aigua de Terrassa

Fèlix Pardo
@felixpardova

“L

’aigua de l’aixeta serà més
bona el 2023” resava el titular,
en primera plana, del segon
dia en la nova etapa del Diari de Terrassa. Quina bona i desitjada notícia! Un
gran vas de vidre ple d’aigua cristal.lina
acompanyava el missatge, una imatge
plena d’esperança. A mi em va venir al
cap, al marge de la necessitat bàsica que
és l’aigua per a la vida, la idea de transparència. Em vaig traslladar al món de
la participació. Miro d’explicar-me.
Aquest titular ha arribat just ara, no
abans i feia molt temps que era necessari
un plantejament per a millorar el sabor
de l’aigua a la nostra ciutat. Alguna cosa
té a veure que ara la gestió és pública i
que l’objectiu principal ja no és la maximització de beneficis a repartir entre els
diferents accionistes. Ara, a més de donar un bon servei, es vol millorar l’estat
de les infraestructures i es treballa per a
millorar un dels factors importants de
la qualitat, que és el sabor, més enllà de
la potabilitat. L’important és que ara es
vol i s’hi posa fil a l’agulla.
El tema de la millora del gust és importantíssim per tal que com a ciutat
es deixi de comprar aigua embotellada
en plàstic d’un sol ús. Ja no és tan sols
el que una família gasta de mitjana en
aigua “plastificada”, i que ha de carregar
des del supermercat fins a les cases, sinó
l’estalvi en termes de contaminació del
medi natural.
Estem en un procés en què totes treballem per tal que algun dia, espero que
no molt llunya, podem parlar d’ excel.
lència en la gestió. Hem de felicitar-nos
com a ciutat. Crec que l’equip de l’empresa TAIGUA està fent grans esforços
per aconseguir-ho i hem de reconèixer
que no és una tasca senzilla i menys
venint d’on venim. M’agradaria afegir
aquí que no estan sols en aquest repte
que és la gestió pública de l’aigua, que
ha de ser transparent i participativa. Estem fent camí des de fa més de set anys
ja, construint i innovant en el què ha
de ser una autèntica democràcia on les
paraules participació i transparència estiguin plenes de contingut i es facin reals. Hem de ser capaces d’entendre que
juntes, l’empresa Taigua, l’administració
en la figura de l’Ajuntament de Terrassa
i la ciutadania, a través de l’ OAT (Observatori de l’Aigua de Terrassa) amb els
seus grups de treball i investigació, som
més fortes davant el poder dels grups de
pressió, que voldrien que rés de tot això
funcionés.
No entraré ara a explicar que Agbar,
que pertany a la gegantina Suez, és una
empresa que ha estat sentenciada en
ferm en diversos llocs de l’Estat Espanyol per pràctiques il.licites i mafioses,
en comprar voluntats i fer-se amb la
concessió de la gestió en infinitat de
llocs. Tampoc explicaré les pràctiques
vergonyants i mancades d’ètica que fan
servir a altres països com hem vist a documentals com Àigua Tèrbola, recentment visionat al Cinema Catalunya,
amb motiu del Dia Internacional de
l’Aigua, el passat mes de març. Tampoc
cal que afegeixi que la “nostra” Mina,
que no era pública, tot i que el nom ho
posava, en els darrers anys va tenir Agbar com a accionista majoritari. Ni em
posaré ara a recordar la de pals a les rodes que Mina ha posat i segueix posant
en tot aquest camí cap a la sobirania en
temes d’aigua a la nostra ciutat.
Més que centrar-me en el que tenim
en contra, voldria fer èmfasi en el que
tenim a favor, ara que l’Ajuntament
disposa d’ una empresa pública per a
gestionar aquest servei públic, després

que s’aprovés per majoria en aquell Ple
històric de juliol de 2017. Amb una empresa pública les directrius polítiques
són directes i es pot aconseguir un alt
nivell de transparència. Em ve al cap el
vas ple d’aigua de la portada del DdT i
el que simbolitza veure-hi al través. Una
bella imatge que hem de trascendir i ferho possible amb la força d’una ciutadania conscient que hi treballa, sense oblidar que els càrrecs electes i els gestors
han de creure també en la col.laboració
i la coparticipació. Hem de ser capaces
d’assumir com a poble, que la gestió
pública és condició necessària però no
suficient. I és en aquest punt que vull
entrar a explicar breument la figura de
l’OAT i la importància de que com a
ciutadanes entenem que tenim el deure
de participar per tal que la gestió dels
Comuns sigui eficaç, eficient i justa. Tot
això té molt contingut i té a veure amb
satisfer les necessitats humanes tenint
en compte diversos factors i l’estat del
Medi Natural.

“La millora
del gust és
importantíssima
per tal que es deixi
de comprar aigua
embotellada en
plàstic d’un sol ús”
L’OAT neix amb la voluntat de construir sinergies per caminar cap a una
gestió òptima, assentada sobre tres pilars en permanent col.laboració. Aquest
organisme neix amb idea d’aglutinar diferents grups i persones de la societat,
per a treballar en temes d’aigua, per generar coneixement, amb el qual estar en
disposició de poder aportar i contribuir
a fer el millor camí per gestionar l’aigua
que entenem com a bé comú. Es tracta
de constuir coneixement des del debat,
la formació, la col.laboració amb el mon
universitari i educatiu i construir canals
de comunicació entre gestors, administració i la societat civil. La idea és que
en l’àmbit polític i estratègic totes hem
de poder prendre partit i veure cap a
on hem de caminar i com volem dur a
terme el que té a veure amb el cicle integral de l’aigua, que és més que portar
l’aigua en bones condicions a l’aixeta de

casa. És també decidir com tractem les
aigües residuals, és tenir en compte els
problemes de conca que superen l’àmbit
municipal...
Estem en una etapa emocionant, en
què la ciutadania compromesa tenim
molt a dir. Des de l’OAT la voluntat és
aprofitar les sinergies que ofereix la col.
laboració entre Taigua, Ajuntament i la
ciutadania. Tenim diferents grups treballant pel dret humà a l’aigua, per la
qualitat de l’aigua, per un control social i
construcció d’indicadors, per treballar la
possibilitat d’aconseguir fons europeus
pels projectes d’aigua a la ciutat, i treballem en temes educatius, per difondre
els valors de la NCA -Nova Cultura de
l’Aigua-i un grup que està tutoritzant diversos treballs de recerca, triats en funció
dels interessos dels estudiants en acord
amb necessitats reals de ciutat.

“Totes hem de
poder prendre
partit i veure
cap a on hem de
caminar i com
volem dur a
terme el que té a
veure amb el cicle
integral de l’aigua,
que és més que
portar l’aigua en
bones condicions a
l’aixeta de casa.”
En el Primer Parlament Ciutadà de
Terrassa es van aprobar els 13 Principis
que volíem fossin nord d’inspiració de la
nova gestió. Per això us convido a que us
acosteu a l’OAT a aprendre amb nosaltres, a col·laborar, a difondre els valors
de la NCA, per aconseguir una millor
democràcia i una manera més justa i
humana de gestionar el que és de totes,
sense afany de lucre, pel plaer i el Deure
de fer bé les coses juntes.
Que això vagi endavant també és cosa
teva! T’hi animes a construir i aprendre
amb nosaltres? L’aigua és de totes i hi tenim la responsabilitat.

N

o deixa de sorprendre’m, quan sento
parlar sobre l’anarquisme, l’afirmació que un tret diferencial d’aquesta
ideologia en relació amb altres ideologies d’esquerres és la seva renúncia a la política, com si
la lluita sindical i l’acció directa com a estratègies per a la revolució fossin una praxi contrària a la política, suposant arbitràriament
que la política es limita a la participació en un
sistema de partits polítics i en un sistema electoral com el definit en una democràcia formal.
Aquesta interpretació és ben esbiaixada,
però s’ha interioritzat acríticament en l’imaginari de la cultura política oficial. Tanmateix, el
que encara em sorprèn més és l’escàs nombre
de crítiques d’aquesta incorrecta interpretació
sobre l’apoliticisme de l’anarquisme quan disposem d’algunes recerques en el camp de les
ciències socials que aporten evidències empíriques per a la seva refutació. A aquesta conclusió va arribar fa cosa de trenta anys James
C. Scott, professor de ciències polítiques i antropologia a la Universitat de Yale i autor del
llibre Elogio del anarquismo (2013), després
d’estudiar els moviments socials i les revolucions que tenien per finalitat l’emancipació,
en descobrir en aquests fenòmens històrics
una sèrie de principis polítics com la llibertat, el mutualisme, la cooperació, l’autogestió
i l’aprenentatge col·lectiu, es quals representen una nova manera d’entendre la política en
contra d’aquelles ideologies com el liberalisme, el socialisme utòpic i el comunisme que
aparentment legitimen la política però que en
veritat, sota el biaix del seu cientisme utòpic,
tracten de reemplaçar la política per l’administració de la vida social sobre la base de la raó
i la ciència.
No obstant això, era previsible que en el
gremi dels científics socials prevalgués la tesi
de l’apoliticisme anarquista perquè, tal com
denuncia Scott, les ideologies dominants en
les ciències socials han estat justament les esmentades més amunt, el culte de les quals a
la raó i a la ciència els provocava una espècie
de ceguesa perceptiva per a l’estudi dels canvis
polítics en ometre la contingència, i amb ella
el desordre, la incoherència, l’error, la confusió,
la improvisació i l’espontaneïtat dels individus
que participen en aquests canvis. Mentre que,
pel contrari, la ideologia anarquista, els principis de la qual es poden trobar en els moviments socials i en les revolucions de caràcter
emancipador, es mostra comprensiva davant
d’aquests mateixos fenòmens.
D’altra banda, Scott també ens adverteix
que el poder polític dels estats necessita per
a la seva legitimació, i amb això reforçar l’obediència dels individus a l’ordre social i a les
jerarquies i institucions socials, d’una posada
en escena en la qual totes les coses semblin deliberades, on tots els assoliments aconseguits
semblin el resultat d’organitzacions formals
i procediments institucionals perfectament
ordenats i previsibles. Perquè, certament, la
percepció de la seva contingència per les classes populars comportaria posar en qüestió el
poder polític estatal i obriria una bretxa en
l’obediència a l’autoritat. Per aquest motiu,
com més autoritari sigui l’Estat, més violència
simbòlica s’exerceix en l’ocultació de la contingència dels fenòmens històrics, tal com es pot
constatar en els continguts de molts llibres de
text d’història en el sistema educatiu.
L’anarquisme és, certamente, l’única ideologia que, en virtut de la seva tolerància a la
contingència de les accions individuals sobre
la qual es construeix l’aprenentatge col·lectiu, postula una vindicació de la política, i
és justament en aquest punt, així com en la
seva manera d’entendre la política, on l’anarquisme, segons el parer de Scott, aporta el seu
principal ensenyament. Així doncs, la política
anarquista, lluny de ser un oxímoron, és una
tautologia.

www.malarrassa.cat

POLÍTICA

MALARRASSA

7

>Entrevista
>
amb Isaac Albert, Primer Tinent d’Alcaldia. Balanç de dos anys de govern

“Som un govern de transformació”
El tinent d’alcalde primer
del govern local de Terrassa
i líder del grup municipal
d’ERC fa un balanç de la
gestió positiu i en treu pit,
tot defensant sense ‘peròs’
la gestió feta, tot afirmant
que són «un govern de
transformació i canvi».
Pep Valenzuela

• Han passat 2 anys de govern
marcats per la pandèmia. El
govern ha estat paralitzat?
La pandèmia ha marcat, és un
problema evident, però no és cap
excusa per deixar de fer. Una de les
primeres virtuts d’aquest govern
ha estat no convertir la covid en
una excusa, malgrat que el primer
pressupost aprovat, el del 2020, va
saltar pels aires al cap de 3 mesos.
Això i tot, hem fet de manera exitosa l’enfrontament d’aquesta pandèmia, mundial, amb un impacte
molt greu a la ciutat; donant resposta amb agilitat.
Hem desenvolupat projectes que
teníem sobre la taula, començant
per obrir la porta a la transformació de l’administració. Això no
es farà ben visible fins al final del
mandat, però l’hem posada en
marxa des del primer moment,
tant des d’un punt de vista intern
com en la relació amb la ciutadania.

més formació.
L’altre pilar molt important és el
dels instituts-escola, ens permet
posar l’escola pública en igualtat
de condicions amb la concertada,
en fer que l’alumnat es pugui mantenir des de P3 fins a 4rt d’ESO.
Això genera continuïtat, capacitat
d’atracció com a projecte educatiu. Ja estan funcionant quatre i
l’objectiu és acabar el mandat amb
un a cada districte. Perquè és un
gran instrument que ajuda en la
lluita contra la segregació escolar.
Aquest model, cal dir-ho, va néixer en la República.
• Us heu enfocat en alguns àmbits només?
Un altre àmbit amb accions molt
positives és el d’Urbanisme. Tot i
no ser un àmbit fàcil. És molt reglat, molt legalista, i el POUM actual mana, saltar-se’l és molt difícil
i pot ser molt car per a la ciutat. El
govern es planteja de créixer dins,
aposta per una ciutat compacta,
desenvolupant i creixent en els
espais que hi ha dintre la trama
urbana, mirant no créixer tant per
l’exterior. Ens estem sortint molt
bé, estem intervenint.

• Com aquest creixement intern?
Primer, aplicant la disciplina urbanística. Una part dels problemes
és que hi ha molts immobles com
abandonats i en situació molt deteriorada, i això afecta l’impacte visual i al desenvolupament de l’entorn. Només aplicant la disciplina
urbanística, que és una obligació,
s’estan sacsejant coses. Després, hi
• Què vol dir transformació de ha els projectes de restauració i rel’administració?
cuperació d’espais interns.
És un pla estratègic de tots els
serveis i empreses municipals, començant amb una auditoria interna de pressupostos i dels recursos
que gestionem. Això no s’havia fet
mai: com ingressem i com gastem.
És molt important, perquè tenim
un pressupost de 160 milions
d’euros, són molts diners i cal veure com s’estan utilitzant.
Pensa que venim de molts anys
d’una manera de fer les coses,
d’unes inèrcies que costen molt de
canviar, i estem posant les bases
per transformar aquesta forma de
treballar.
• Parles de més projectes...
Més, vull afirmar que ja tenim
un èxit en l’àmbit de l’educació.
Terrassa, una de les ciutats amb
més segregació escolar del país,
està prenent decisions i fent canvis molt importants: primer, el
de l’Educació 360, que planteja
que l’educació no és només a l’escola, sinó que és tot el dia, també
fora. Això vol dir plans educatius
d’entorn, l’escola de segona oportunitat i els instituts-escola. Això
ja està en marxa, hi ha realitats,
com els esplais amb recursos i activitats.
• Escola de segones oportunitat i
institut-escola?
Comencem ara, ja està aprovada als pressupostos. Cal donar
resposta a una franja d’edat, la de
qui acaba l’educació obligatòria i
triga a trobar treball. Aquest pla
vol donar oportunitats perquè es
reenganxin en el cicle laboral amb

“En dos anys
no podem
canviar-ho
tot, però en
Educació, els
projectes, la
mirada, són
transformadors”

• Diries que sou un govern de
canvi o de continuïtat?
Aquí et parlo una mica d’ERC.
Nosaltres, fem política de canvi
i transformadora. Vam governar
del 2007 al 2011 en l’àrea d’Acció
Social i Drets Civils, i en Medi
Ambient. Vam canviar les coses,
les polítiques d’inclusió i serveis
socials. Ara tenim molt més pes, i
les àrees que portem són de canvi
i transformació, però el ritme és
més lent que voldríem.
En dos anys no podem canviar-ho
tot, però en Educació, els projectes, la mirada, són transformadors. Ens acostem a la realitat de
forma de diferent. Això ho defenso davant tothom i concretant. A
Urbanisme igual. L’àrea de govern
que porto ara, obrim la porta a
transformacions en l’organització,
l’auditoria, la relació amb les empreses municipals. Som un govern

▪▪ Isaac Albert, Primer Tinent d’Alcaldia i Regidor de Serveis Econòmics, al seu despatx de l’Ajuntament

de canvi i transformació. Per més
que la cultura política dels dos
partits al govern és diferent, el govern és de canvi.

tes coses, i ja tenim bona valoració
de la ciutadania. Segur que no
hem estat capaces d’aprofitar tot el
capital que tenim per transformar,
però això també és normal, tenim
• Però hi ha moltes coses que vé- experiència, però també un equip
nen de l’anterior govern?
amb gent molt nova. La pandèmia
Cal tenir en compte que moltes tampoc no ha ajudat.
propostes i accions del govern anterior (que governava en minoria)
van ser aprovades per la pressió
de l’oposició, ERC entre altres.
Així que sí, efectivament trobem
continuïtat, a partir de propostes
nostres, molt clar en Educació i
Administració.
• Hi ha un ampli consens en
considerar que aquest govern
és d’un alcalde amb carisma i
un partit, ERC.
ERC és un partit amb anys i tradició, té valors, principis i forma
de treballar, i crec que tothom
ens reconeix, agradi o no. Tot x
Terrrassa neix molt recentment
de la ciutadania, d’un lideratge carismàtic. En soc molt respectuós,
Txt va guanyar de formar clara,
té capacitat de connectar amb la
ciutadania i té el seu projecte. En
tot cas, parlem d’un únic govern.
Sé de què parlo, jo he governat
amb un govern de coalició que
eren tres partits governant, aquí
no, això és un govern de coalició,
no coincidim amb tot, tenim visions diferents de molts problemes,
però som capaces de treballar conjuntament.
Crec que nosaltres aportem una
certa expertesa, som gent de projecte, de relat, de visió, d’estratègia,
mentre TxT és de molta proximitat, i crec que la suma és molt
bona. Aquest equilibri és molt
important, calen paraules i fets,
discurs i relat, a peu de carrer, els
problemes immediats, però explicant cap a on va la ciutat.
• Fins aquí sembla que tot s’ha
fet bé...
El que hem fet malament ja ho
dirà l’oposició. Però a mitjan mandat tenim oportunitat de fer mol-

“Nosaltres
aportem una
certa expertesa,
som gent de
projecte, de
relat, de visió,
d’estratègia,
mentre TxT
és de molta
proximitat,
i crec que la
suma és molt
bona”

• L’Espai Drets i altres entitats,
també la Síndica de Greuges,
han denunciat vulneració de
drets humans a la ciutat, reclamant el compliment de la Carta Europea.
Tenen raó, i fa un paper que
valorem molt, perquè ens posa
davant el mirall i ens mostren
la magnitud de problemes que
podria quedar esbiaixada. Però
també hem fet accions. Davant
dels talls de subministraments,
desnonament, sensellarisme... crec
que som un exemple, però no ens
sentim cofois ni tenim la feina feta,
perquè se segueixen produint desnonaments. Durant la pandèmia
s’han adequat escoles i l’alberg per

PV

atendre a persones sense sostres.
Però és cert que queda molt a fer.
I la predisposició és total. En som
conscients. Són problemes de la
ciutadania, no de cap entitat només.

“El POUM
actual mana,
saltar-se’l és
molt difícil i pot
ser molt car per
a la ciutat”
• Tornant a la covid, l’oposició
al Ple i entitats ciutadanes
afirmen que no s’han aprofitat totes les forces.
Per nosaltres ha estat la gestió
d’un problema, però també és
cert que ha accelerat canvis que
ja prevèiem, en l’àmbit econòmic, de mobilitat, en el comerç,
el treball. La gestió de la pandèmia feta pel govern ha estat bastant modèlica. Hem donat resposta, segons a les possibilitats,
d’una forma àgil i ràpida des del
primer moment.
Segur que es podia fer millor,
però hem mantingut la informació, i hem compartit el que s’ha
fet des del primer moment. Vull
recordar, de totes maneres, que
un 13 de març ens vam trobar
amb tot tancat i tothom a casa,
prenent decisions molt immediates en un context inèdit. Vam
muntar un comitè de crisi, amb
reunions de treball telemàtiques
diàries, des del primer moment.
Segur que va faltar el fet de donar informació ràpida, però superat el primer moment es va
compartit tot. Els grups d’oposició i la ciutadania també van
col·laborar amb esforços propis.
Poso molt en valor la lleialtat de
tothom en posar-se al servei de
la ciutat i el govern.
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>Entrevista
>
amb el cap de l’oposició i ex alcalde Alfredo Vega

“El canvi és de cares, poc, però no de polítiques”
Alfredo Vega, alcalde durant
els dos darrers anys de la
passada legislatura, valora
com a líder de l’oposició els
dos primers anys d’aquest
mandat, tot considerant
que no hi ha idees noves,
res del canvi promès i una
majoria absoluta que no
deixa espai per a l’oposició.
Pep Valenzuela

• Com es viu a l’oposició, després
d’anys amb càrrecs de govern?
Totes les situacions en la vida tenen pros i contres. Ara no tenim
la pressió que hi ha a l’equip de
govern, però jo prenc la feina amb
il·lusió. Clar que al govern tens una
il·lusió més potent, objectius concrets, accions que tenen repercussió. A l’oposició, el teu treball no té
els mateixos resultats. Però és un
paper important, encara que gens
fàcil davant una majoria absoluta.
Però has d’estar on la ciutadania
et col·loca. De totes maneres, som
el segon partit de la ciutat i el primer de l’oposició. Per tant, hi ha
un missatge clar, fer oposició propositiva, constructiva, però crítica,
sobretot davant aquesta majoria
absoluta que té tots els mecanismes legals per tapar tot allò que no
sigui la seva voluntat.
• Ho dius per quelcom concret
això de la seva voluntat?
Sí, per exemple, vull recordar el
primer enfrontament que vam
tenir, quan l’alcalde va promulgar
un decret que volia ratificar en el
Ple que l’empresa que havia tingut
durant 50 anys la concessió del
pàrquing de Sant Roc, i el deixava
dos anys abans en un estat lamentable, fos eximida de responsabilitat present, passada i futura. Els
tres partits a l’oposició vam obligar
a retirar el decret. Encara, però, esperem accions. Això ens semblava
una injustícia, que no es reclamés
a l’empresa les despeses pertinents.
A més, perquè sabem que li va
anar molt bé. Però no pots entregar a la ciutat, després de 48 anys,
un pàrquing que ha estat un èxit,
enfonsat en el bell mig de la ciutat.
• Amb una mica de perspectiva,
per què el PSC va perdre l’alcaldia després de 40 anys?
El moment era molt especial, veníem del 2017 amb molta tensió
social. Jo havia assumit l’alcaldia
amb les responsabilitats que avui
porten l’Isaac Albert, el Jordi Ballart i la Teresa Ciurana; amb 6 regidores noves, i amb un govern en
minoria. Una situació molt difícil.
El Jordi Ballart, l’endemà va començar la campanya. Realment,
crec que van fer una campanya. Van
patejar la ciutat, perquè, a més, estaven cobrant l’atur. La persona més
coneguda de l’anterior govern, amb
diferència, era el mateix Jordi, que
exercí 5 d’anys com alcalde, sense
cap altra responsabilitat. Una part
del PSC el va votar, com també una
gran part del món independentista.
El resultat, però, va sorprendre tothom, el mateix Ballart, segur.

• Però, tot plegat hi ha una continuïtat en els partits i les persones: el mateix alcalde, algunes
regidores; ERC ja havia fet govern amb el PSC. També hi ha
continuïtat en les polítiques?
Hi ha diferències. Però no parlaria ni de continuïtat ni de ruptura.
Veig continuïtat en la personalitat
de l’alcalde, que avui és el president
del seu partit, i no hi ha cap control
ni oposició interna més enllà de la
que pugui plantejar el soci de govern. En Jordi té un caràcter molt
populista.
• Pots definir una mica això del
populisme, que avui serveix
per a tantes converses?
Estar en campanya electoral permanent. Mesura sempre primer
l’impacte en els resultats electorals, no en els interessos de la ciutat. Te’l trobes sempre actiu a les
xarxes, que segur és electoralment
més rendible, però no sé si més
important per a la ciutat. S’ha de
PV
saber, ho reconec, però altra cosa ▪▪ Alfredo Vega, cap de l’oposició, al despatx del grup municipal del PSC a l’Ajuntament.
és la gestió de la ciutat. Tenim un
govern hiperactiu amb notes de
premsa, en xarxes, però sempre ons d’euros a la taula que haurien 10 minuts, per un tema quasi per- i poc més. Crec que la ciutat està
primer l’alcalde i, després, ja veu- d’aterrar als territoris, per finançar sonal, i li vaig agrair. Però com a adormida. Segur que la situació
rem.
grans projectes tractors, que ge- principal partit de l’oposició jo no de pandèmia ha complicat, clar.
nerin ocupació, que siguin trans- m’he reunit cap vegada amb ell. I És veritat que per governar és més
• Tornant als punts de continu- formadors.
no li diria que no, per descomptat difícil com abans, però és més poïtat i de ruptura, dels quals no
estic a la seva disposició. De fet, sitiu, la ciutat se sent més reprevolies parlar...
• L’alcalde té por de compartir sí que m’he trobat amb el tinent sentada.
La veritat és que tenim un any protagonisme?
d’alcalde Albert, però amb l’alcalmolt marcat per l’emergència co- He demanat al govern què pre- de res. Una altra cosa és que, com • L’actual govern es troba amb
vid, i no es pot obviar, ha estat paren, m’han presentat una sèrie a oposició, haig de mantenir una problemes vells: residus i neun temps molt difícil. Per la res- de projectes, alguns ja estaven fets. posició critica, de fiscalització, per teja, participació ciutadana,
ta, hi ha hagut molta continuïtat Molts no tenen el perfil. Però la defensar la ciutat. No és una qües- els autobusos i altres. Com
antic alcalde i regidor què
en moltes polítiques. Els plans de força avui és sumar ciutat. I això tió personal.
pots dir?
ciutat aprovats pràcticament ja ve- no ho veig.
El problema de neteja arrosnien de l’anterior mandat. S’han
segava diversos problemes, un
fet campanyes, com la Revolució • Veus un govern compacte?
d’organitzatiu que no s’ha acabat
Verda, que l’únic impacte que jo he Cadascú va per lliure, hi ha qui
d’abordar. Un de dotació de revist fins ara ha estat canviar els sen- funciona millor i qui... Ho dic sincursos. També una part de constits d’alguns carrers. El TEI (Ter- cerament, la gent d’ERC normalcienciació i civisme. Nosaltres ja
rassa Energia Intel·ligent) s’havia ment funciona més, amb això no
vam començar amb la dotació
treballat molt i venia de lluny, i es descobreixo res de nou. La resta,
econòmica, i s’ha continuat, és
va començar a executar el març del sabem que el senyor Ballart va fer
veritat. Ara, amb els recursos ex2019 sent jo alcalde.
una llista per guanyar eleccions
tres que he dit, és d’esperar que
No veig idees noves fins ara, tot i però no per gestionar la ciutat.
funcioni millor.
que van fer una proposta de govern Això, amb tot el respecte per a les
Pel que fa a la participació haig
sota el lema del canvi, tot era can- persones, és una crítica que no sóc
de dir que hi ha hagut un retrovi. Han canviat les cares, no totes, el primer que la fa. Pots agafar al
cés. Els consells de districte, per
però res més, no he vist els plans de més popular d’un barri perquè et
exemple, tenien capacitat per
transformació.
faci guanyar vots, però després el
determinar algunes inversions,
poses a gestionar i això ja és un
que eren aproximadament uns
• La pandèmia pot justificar altre problema. I després es fan
80.000 euros, també per actique, com dius, el canvi no hagi promeses increïbles, com cobrir
vitats. Els pressupostos particiarribat?
la riera. Què faràs, posar els prespatius, amb valoracions de tota
Tinc una visió crítica de la pan- suposts dels 15 anys vinents per
mena, van ser una experiència i es
dèmia, és un moment especial- aquest únic projecte? No és seriós.
van fer accions. De moment, no
ment difícil per als ajuntaments
hem vist tampoc res.
i administracions locals. Tothom • Heu forçat la crítica com a
Amb relació al transport urbà
ha fet coses, qui millor i qui pit- oposició?
amb autobús, crec que el model
jor. El problema aquí és que es No. En el debat de pressupostos
que es proposa ara serà més car
va passar de tota l’oposició, quasi ens vam abstenir, no ens necesper a la ciutat.
dos mesos oblidats, i vam haver de sitaven, però ho vam fer perquè
reclamar i insistir per la reactiva- creiem que era un missatge a la
• Quan l’alcalde Ballart parla de
ció política. Amb l’oposició segur ciutadania. Afortunadament, ara
municipalitzar serveis, comque s’hauria pogut resoldre millor. tenim quasi 17 milions d’euros,
partiu la idea?
Aquest govern de majoria abso- sense les regles fiscals, que són els
L’Ajuntament de Terrassa, seluta no ens té en compte per res, estalvis d’anys i que es poden pogurament és el consistori que té
però nosaltres representem una sar ara al servei de la ciutat. Això
més gestió directa de serveis mupart molt important d’aquesta és una situació que jo no he visnicipalitzats. Jo ideològicament no
ciutat. Jo vaig presentar un pacte cut. Aprovant ara un pressupost
tinc cap aversió. Però pensar que
de ciutat en aquells moments, que ben dotat, amb 17 milions, dona
haig de dir que el vicealcalde Al- per fer política de ciutat, per a la • Creus que la majoria absoluta tot es pot municipalitzar... s’han
dificulta les relacions?
de veure resultats, amb empreses
bert ho va agafar amb il·lusió, però reconstrucció.
Durant el mandat passat hi ha- i en concret, i l’oportunitat del
després tot se’n va anar en orris per
tots aquests fets d’enfrontaments i • Les relacions personals han via 7 grups al Ple, i un govern en moment. Però veig molt difícil la
insults, una situació que jo crec dificultat l’enteniment o hi ha minoria. Jo donava joc a tothom. gestió de menjadors escolars, perA més, hi havia una ciutadania què l’administració és complicada.
que mai no havia d’haver passat reals diferències de política?
aquí.
Les actituds personals interferei- molt desperta, grups socials actu- Però bé, les promeses es van fer en
Ara, aquest pacte seria molt xen en l’activitat política. Sincera- ant en diferents camps. En aquest campanya, aquesta és una de les
útil, perquè per primera vegada ment, l’alcalde només m’ha trucat mandat quasi no existeix crítica polítiques del dit canvi, però jo no
en la història la UE ha posat bili- una vegada en aquests dos anys, ni demanda, els jubilats i sanitat he vist encara cap d’elles.

“Com a
principal partit
de l’oposició jo
no m’he reunit
cap vegada
amb l’Alcalde.
I no li diria
que no, per
descomptat”

“En aquest
mandat quasi
no existeix
crítica ni
demanda, els
jubilats i sanitat
i poc més”
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>Ple
> municipal ordinari i extraordinari d’abril

Creix la tensió entre el govern i l’oposició
pels casos Boladeras i de les vacunes sobrants
Miquel Gordillo

R

econeixia el tinent d’alcalde
Isaac Albert durant el ple
extraordinari sobre les vacunes que «els espais de confiança
entre govern i oposició no existeixen». La frase resumeix la mala
relació existent entre el govern que
formen TxT i ERC i els grups del
PSC i Cs. La crispació que es viu
des de fa temps es va veure reflectida de nou en diversos moments
del debat plenari, tant l’ordinari
com l’extraordinari, celebrats el 30
d’abril, i la col·lecció de frases i acusacions greus que van augmentant
entre els grups.
L’exemple més significatiu, el
cas de la polèmica aixecada per la
presumpta irregularitat de la regidora de Cultura, Rosa Boladeras,
en l’adjudicació del contracte del
Festival Elixir. El ple donà llum
verda a iniciar un expedient sancionador, pel qual s’ha de dirimir
si realment la regidora de TxT va
saltar-se normes del codi ètic destinades als membres del consistori.
Però el debat va ser dur i tens, i el
govern i també JxT, recriminaren
al PSC que fes escarni públic cap
a Boladeras i que se la jutgés abans
de tot. Mentre que PSC, a qui feia
costat Cs, manifestà que vol saber
«si s’ha vulnerat el codi ètic», que la
mateixa Oficina Antifrau ho està
investigant, i que Boladeras hauria
de ser cessada, en paraules de Javi
García. Al darrera, tot de retrets al
grup socialista per la filtració d’un
informe confidencial a la premsa.que havia elabort la Síndica, i
que originen que ara tiri endavant
aquest inici d’expedient.
Abans de ser aprovat, PSC i Cs
presentaren sis esmenes de caràcter tècnic i jurídic - totes elles foren
rebutjades – al document elaborat
pel secretari municipal. Pretenien,
entre altres, suprimir les referències a la legislació estatal, que és

més laxa en les sancions, i demanar
que intervingués la Diputació en
el procés. «No hi ha elements per
classificar la infracció com a lleu»,
defensà Javi García (PSC), el més
contundent en els atacs al govern i
a Boladeras.
La regidora de l’àrea de Transparència Ona Martínez però, es va
negar a respondre individualment
a cada una de les esmenes: «som
polítics i no juristes, posen en dubte la tasca del secretari, i no fa falta
portar-ho a la Diputació», resumí. I va retreure l’oposició que el
cas s’utilitzés com a arma política:
«s’ha jutjat públicament una persona, amb una filtració intolerable,
malgrat això hem de seguir endavant amb l’expedient», tot convidant a «revisar-nos les formes i les
maneres».

Hi ha molt
malestar dels
grups TxT, ERC
i JxT vers el PSC
per la filtració
d’un document
confidencial i per
l’«escarni públic»
a Boladeras
«S’adonen de la importància
d’aquest expedient? Estan vulnerant l’article 20 de les normes de
la Bústia Ètica, han impedit el debat», continuà García, que acusà el
govern de manca de transparència
i de «representar el pitjor de la vella
política»: «no volen que es coneguin de debò els fets».
Boladeras manifestà: «jo sóc la
víctima, vostès els agressors», i

▪▪ Moment del darrer ple municipal ordinari corresponent a l’abril. Es contempla que els pròxims plenaris es tornin a
celebrar amb l’habitual format presencial a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Terrassa.

lamentà l’«assetjament que estic
patint». «Ens diu que som els seus
agressors? Retiri-ho si us plau, o
emprendrem accions legals», li
respongué García. Més enllà, Boladeras acusà al PSC que algú filtrés l’informe confidencial que va
elaborar la Síndica, amb la intenció
política de tacar-me, per això ho va
filtrar a les seves agències de comunicació». Defensà que la licitació
de l’Elixir ha passat tots els processos de selecció, jo no he contractat
la meva cosina, Tot i així, acatà que
es tirés endavant l’expedient, per
millorar el que calgui en els processos d’adjudicació. «No he donat
cap contracte a dit ni he fet res il·legal», insistí Boladeras.
Meritxell Lluís titllà el debat de
«lamentable espectacle», i expressà
sentir «tristor i molta vergonya. La
finalitat del codi ètic és prevenir i
impedir aparició i reproducció de
conductes no ajustades a principis
ètics, no és l’espectacle ni l’escarni públic, que és el que ha passat
ara», etzibà al PSC. En canvi, per
a Isabel Martínez (Cs), el fet de

Pla per modernitzar la xarxa de
distribució, el servei de l’aigua i
millorar el seu gust

E

n el Ple municipal celebrat el 30 d’abril,
els grups varen aprovar un document que
marca les línies estratègiques del servei
d’abastament d’aigua a realitzar els pròxims anys
des de l’empresa pública Taigua. També defineix
una política tarifària que ha de donar resposta a
les polítiques socials i ambientals, segons informa l’Ajuntament. A la vegada, aprofundeix en
com ha de ser la participació ciutadana a través
de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT).
Aquest document aprovat ha estat elaborat per
l’expert en gestió pública Joan Gaya, qui ja va assessorar l’Ajuntament en el traspàs de l’anterior
concessionària privada a la nova empresa municipal.

saltres», apuntà la regidora Lluisa Melgares, en
el que suposa un total d’1,5 milions destinats a
fer aquestes reparacions. Una recent sentència
judicial, que no és ferma, va donar la raó a l’Ajuntament en el litigi amb Mina: el servei d’abastament que aquesta prestava es va extingir el 2016.
Així, s’allunyen els fantasmes sobre el cost milionari que les arques municipals havien d’afrontar
en cas d’haver-se imposat les peticions que reclamava l’anterior empresa. Tot i això, encara hi ha
vigents vuit acords amb Mina per seguir prestant
el servei.
Cs va ser l’únic grup que es va abstenir en l’aprovació del document, per no tenir «cap calendari
d’execució» i perquè «no sabem si hi haurà un
increment a les butxaques del contribuent» en
Necessitat de reparar canonades
paraules de Javier González . D’altra banda, també s’ha nomenat Juan Cano Ortiz com a nou
«L’empresa (Mina) no va fer les reparacions a representant de les persones usuàries del servei
la xarxa que havia de fer, ara ens toca fer-la a no- en el consell d’administració de l’empresa Taigua.

«no aprovar aquestes esmenes és
una decisió política per part del
govern».
L’Alcalde Ballart va voler mostrar
fermesa: «ni se m’ha passat pel cap
retirar-li la meva confiança. No
hi ha problema en explicar el que
calgui, demostrarem que això ha
estat un bluf i no hi ha hagut cap
maniobra il·legal», després de qualificar de nou com a «lamentable»
l’estil de «mala política» per part
del PSC.
El Ple sobre les vacunes
sobrants no porta enlloc
L’oposició de PSC i Cs va forçar
la celebració d’un ple extraordinari
per abordar la suposada vacunació
irregular de membres i familiars
seus de l’ens públic Consorci Sanitari de Terrassa. L’origen de tot
plegat, una notícia apareguda a la
Cadena Ser Catalunya i a El Nacional, segons la qual a l’expresident del CST i exdirigent de la
CECOT, Eusebi Cima, se li havia
administrat el gener una de les 262
vacunes sobrants.

El govern a PSC i
Cs, sobre la sospita
de les vacunes: «si
veuen indicis, vagin
al Parlament o a
un jutge»
Ambdós grups demanaren el
cessament del president de l’ens,
Jordi Labòria. Però la discussió,
molt dura de nou, va quedar en
no res, i només va servir per aprofundir en la baralla que arrosseguen govern i aquests dos grups.
«Les notícies no s’han desmentit, i si no s’ha fet, alguna cosa hi
veu haver», en paraules del regidor socialista Marc Armengol.
«Sis persones del consell de govern del CST encara no han dit
si s’han vacunat o no», segons Javier García de Cs, que considerà
que «és el nostre deure demanar
aquesta informació i tenim el dret
a rebre-la, a la vegada que declarava «sentir impotència» sobre la

manca de transparència.
Isaac Albert (ERC), també
contundent, rebutjà la polèmica
generada per PSC i Cs: «estem
fent en un ple inexplicable i innecessari, només per omplir de dubtes a la ciutadania, desprestigiar
i insinuar el que no és». També
donava per bones les explicacions
donades fins al moment: «Posen
en crisi els criteris que aplica el
Departament de Salut? Tenen algun indici? Com pretenen donar
per bona una notícia sobre una
vacunació irregular, si no saben si
aquesta persona no entra dins els
criteris mèdics?», etzibà als partits
de l’oposició.
El cas és que el govern insisteix
que ha demanat explicacions i no
ha rebut cap evidència de l’acusació, i s’escuda en la privacitat de les
dades personals i que no és competència municipal. La regidora
de Salut Mònica Polo retreia a Cs
i PSC: «són vostès qui se salten la
presumpció d’innocència i donen
ales a una filtració que no saben
si és certa». A la vegada, justificà:
«les vacunes s’usaven o es llençaven. S’han administrat sempre
amb criteris mèdics, a majors de
65 anys, i pacients amb patologies
cròniques». I afegia: «Hem parlat
amb la gerència del centre, amb el
comitè d’empresa, amb facultatius
i professionals, i no hem obtingut
cap prova que ningú s’hagi vacunat fora d’aquests criteris». Convidà als grups que «si veuen indicis,
vagin al Parlament o a un jutge».
Per la seva banda, l’alcalde Ballar també va voler se expeditiu:
«L’Ajuntament no diu com s’ha de
vacunar ningú». Agregà que els
membres del CST depenen de la
Generalitat, tot recriminant que
«es permeten aixecar sospites de
tot i confondre a la gent, aquestes
falses insinuacions fan que vagi
pel carrer i la gent em pregunti
si m’he vacunat, parin ja d’escampar-ho».
Meritxell Lluís JxT, tampoc va
donar suport a la proposta de
cessament. «Si tinguéssim proves
evidents d’aquest mal ús, llavors
decidiríem». Per això, recriminà
que només es basessin en una notícia apareguda als mitjans i sense
tenir cap prova.
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>“No
> podem anar contra el progrés tecnològic”, expressaren tots els grups

El Ple tomba una proposta ciutadana contra
la implantació a la ciutat de la tecnologia 5G
M.G.

E

l col·lectiu Sobirania i Salut Terrassa
va intervenir en el ple municipal per
denunciar els danys que, a parer seu,
pot comportar la tecnologia 5G per a la salut, i per demanar als grups una moratòria
en el desplegament d’aquesta tecnologia de
xarxa mòbil a la ciutat.
L’Ajuntament va aprovar recentment,
amb el consens de tots els grups, fer una
prova pilot a finals d’any per col·locar antenes d’operadors privats. Per tant, tot i els
agraïments per la participació, la proposta
d’aquesta entitat va ser desestimada amb els
arguments de les bondats econòmiques que
suposarà per a la ciutat el 5G, i que no estan
demostrats els seus efectes nocius.
«Per sensatesa i responsabilitat, demanem
que no s’implanti la tecnologia 5G fins que
no es demostri la seva innocuïtat», expressà
Sol García com a representant de l’entitat.
Assegurà amb fermesa: «el 5G augmenta
el consum energètic, gasta 10 vegades més
que la fibra òptica, incrementa els residus i
l’exposició a radiofreqüències».
«Heu fet un estudi previ a aquesta prova
pilot?», demanà García. A més, el col·lectiu
esmentà que els ajuntaments són sobirans
per regular la instal·lació d’antenes. «Per
què no apliqueu el principi de precaució
que marquen les directives europees?» A la

vegada, citen exemples de ciutats europees
(com ara Brussel·les, Torí, Florència, Ginebra) que sí que s’hi han oposat a desplegar
el 5G.
Per tant, l’entitat Sobirania i Salut addueix raons sanitàries: «la contaminació
electromagnètica és cancerígena, segons
va dir l’OMS. El 5G és una tecnologia de
disseny militar que pot danyar l’organisme humà, és progrés tenir més comoditat
a costa d’estar malalts?», demanaren. El
col·lectiu expressà que no està en contra
de la tecnologia, per això defensa la implantació de fibra òptica, «molt més segura i ràpida», tot assegurant que «el temps
ens donarà la raó també judicialment, ja
que les denúncies augmentaran».
Tot aquest argumentari no fa variar
la posició dels grups municipals. David
Aguinaga (Cs) catalogà la implantació
i els beneficis del 5G com una «política
pública necessària que ha de tirar endavant aquest Ajuntament». Afegí que és
una «aposta pel big data, que ajudarà a
conèixer com està la ciutat en cada moment», per exemple per «saber en temps
reals l’estat del trànsit». A la vegada, negà
l’argumentari de ser nociva per a la salut.
En la mateixa línia, la regidora Ona
Martínez (ERC), com a representant
del govern, descriví la tecnologia 5G com
«una oportunitat per a la ciutat», tot con-

«No eren bruixes, eren dones»

U

n altre acord plenari, presentat
per JxT i adoptat pels grups
(Cs es va abstenir) pretén reparar i dignificar les dones perseguides per bruixeria a la ciutat durant
el segle XVII. A banda d’adherir-se
a un manifest de reparació històrica
de dones acusades de bruixes de la
revista Sàpiens, s’acordà fixar el 27
d’octubre com a dia commemoratiu, a
més d’il·luminar la façana del consistori de color lila i posar una placa un

cop es localitzi el lloc on es van fer les
execucions. A més, es continuarà amb
el procés de feminització dels carrers
de la ciutat, en paraules de la regidora de JxT Montse Trullàs, per tal de
posar-los els noms de les sis dones
que van ser torturades i penjades l’any
1619 a Terrassa: Margarida Tafanera,
Joana de Toy, Joana Savina, Micaela
Casanovas, Eulàlia Totxa i Guillermina Font.

siderant: «ens permet avançar i ser més
atractius per atreure empreses, més activitat econòmica i més ocupació, i això és
també salut». «No podem anar en contra
de cap a on va el món», afegí. Afirmà també que el consistori no té competències
per fer una moratòria al 5G. Tot i això,

Nou contracte programa amb TMESA i compra de nous busos
híbrids
informació del servei que permetrà tenir
L’Ajuntament adquirirà un total de 9 una millor comunicació multicanal i en
autobusos per incorporar a la flota de ve- temps real amb els usuaris del transport
hicles de TMESA. Aquesta compra for- públic. Una modernització que s’aplicarà a
ma part del nou contracte programa amb l’aplicació mòbil i a les xarxes socials.
l’empresa pública per aquest any, i que es
va aprovar en el ple. El pressupost total del Material cinematogràfic de Jordi Tocontacte és de 8,5 milions d’euros, 4,8 dels màs
quals corresponen a la compra dels vehicles. En concret, seran tres busos articulats L’Ajuntament ha rebut la donació d’un
i dos microbusos, que el 2022 sumaran un fons Jordi Tomàs, integrat per 1.455 llitotal de 33 vehicles híbrids i suposaran el bres i documents de divulgació i 701 apa47% de la flota d’aquesta tecnologia.
rells cinematogràfics per part de la família
El contracte programa també recull la de Jordi Tomàs. Aquest material s’exposarenovació del sistema d’ajuda, explotació i rà al Parc Audiovisual.

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

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

defensà la capacitat d’informar, «ja tenim
publicat un mapa d’antenes el qual seguirem actualitzant», i que es prendrien les
mesures oportunes, tot afirmant que el 5G
està molt per sota dels límits legals. En la
mateixa línia es posicionaren els grups de
JxT i PSC.

www.malarrassa.cat
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>Mutualidad
>
Las Arenas, entitat cooperativa de caràcter social sense afany de lucre

“Oferim un bon servei de decés i a un preu just
perquè doni benefici a la comunitat”
Miquel Gordillo

P

orten gairebé 45 anys funcionant com a mútua per a
decessos i oferint un servei
a la comunitat. La Mutualidad Las
Arenas, tot un exemple de projecte
social i vinculat al desenvolupament del barri, pretén ara fer un
pas endavant per obrir-se més a la
ciutat i ampliar la comunitat de socis i sòcies, els quals són a la vegada
propietaris d’aquesta iniciativa social i sense ànim de lucre.
El creixement d’aquesta cooperativa mutualista és pla durant els
darrers 8 anys, ens expliquen en
una conversa de Malarrassa amb
la junta directiva, la qual es reuneix
un dijous al mes. Parlem d’un total
de 2.281 socis, amb més de 800
pòlisses vigents en l’actualitat. La
major part dels socis són de la ciutat, tres quartes parts del districte
del barri de Les Arenes. Una xifra
simbòlica viu a altres comunitats
de l’Estat.
De fet, tots els socis de l’assemblea que participen ho fan de manera altruista, tal com referí el seu
president, Agustí Salvany, en una
xerrada celebrada el passat novembre sobre acompanyament al dol
en el marc de la passada Terrassa
Cooperativa. La junta directiva
està formada per 10 membres.
També existeix una comissió de
control, mentre que les persones
remunerades comprenen l’atenció
al client i administració, assessoria,
auditoria i actuaria.
La característica principal que
destaquen és que «som entitat
sense afany de lucre, per això els
preus són diferents d’una asseguradora privada. No busquem beneficis per a l’empresa, sinó el benefici
comú per a la gent» descriu la Fina
Fernández, membre de la junta.
Afegeix que «l’estratègia de les
privades és captar clients a preus

baixos a l’inici, i després anar-los
pujant les tarifes. Després d’anys,
aquests clients continuen pagant el
que els diguin, encara que no sigui
just». A la Mutualidad, en canvi,
ofereixen un preu el més ajustat
possible: «hem analitzat els costos
reals d’un sepeli, a partir de calcular una mitjana d’edat, i fem que
tothom es pagui el seu sepeli, però
no més del que costaria».
«En general, hi ha poc interès en
les generacions més joves en tenir
una assegurança d’aquesta mena»,
reconeix la Fina. Són conscients
que es fa molt difícil captar nous
associats, és el gran repte. Per contra, «la gent es comença a interessar per aquestes coses quan ja té
una edat».
Una prima única per a més grans
de 60 anys
Per això, com a novetat del darrer
any, van decidir el fet de permetre
oferir pòlisses a persones més grans
de 60 anys amb una prima única,
«el més assequible possible». Des
dels 66 anys, fem una pòlissa mixta, amb una entrada, i després una
quota comercial mensual.
I a partir de 70 anys, una quota única que va baixant cada any.
En tot cas, mantenen els criteris
del preu just i de solvència pròpia d’una mútua d’assegurances,
«ja que paguem uns salaris, però
com que tenim menys estructura i
menys remuneracions, que una asseguradora privada, podem ajustar
els preus», explica la Fina. En definitiva, «a la llarga pagues menys,
ja que cobrim el cost mínim». En
aquest punt, insisteix la Fina, «som
tan fiables o més que qualsevol
multinacional d’assegurances».
Estan promovent aquest servei
de prima única en les residències,
volem fer-los veure que surt més
a compte que en una privada. Per

Benvolgut/da,
Des de 1976 la Mutualitat Las Arenes està portant a terme un
projecte col·lectiu, de caràcter social, per ajudar a les famílies
en el moment de la defunció d’un esser estimat.
En aquests moments de crisi sanitària, la nostra Mutualidad
torna a acostar-se als ciutadans per oferir-vos uns nous serveis als ja existents, i que de ben segur, us poden ser d’interès.
•

Una assegurança de decés a Quota Fitxa (la quota no
puja any rere any, com acostuma a passar amb les companyies d’assegurances ) i per a totes les edats.

•

Una assegurança de decés a Prima Única per als més
grans de 70 anys i a un preu molt competitiu i econòmic.

Nosaltres, com Mutualitat de caràcter social, no tenim ànim
de lucre, el que ens permet poder oferir preus molt econòmics
en relació a altres mutualitats i companyies d’assegurances de
la ciutat.
El nostre objectiu no és guanyar diners. El que ens encoratja
des de fa molts anys és ajudar-vos evitant els preus excessius
d’algunes entitats d’assegurances i d’algunes funeràries.

▪▪ Contingut de la carta que la Mutualidad de Las Arenas adreça
a les residències de gent gran de la ciutat.

això estan enviant a totes una carta explicativa de l’oferta. Tot i així,
el repte és aconseguir fer socis de
qualsevol franja d’edat.
Una altra característica pròpia de
la mútua: ofereixen sempre els nín-

xols per 25 anys, i normalment «a
la tercera fila, on s’arriba fàcilment
amb un tamboret, i quan no pot
ser, a la quarta», apunta el Jacinto,
el més veterà a la junta. Per desenvolupar aquesta feina, compten

amb un conveni amb Funerària
on es descriuen uns preus ajustats:
«hi són definits el tipus de nínxols,
els anys, i el preu per incineració»,
apunta el Fidel Figueroa, un altre
membre de la junta.

Una història d’organització veïnal
a partir dels estralls de les riuades

L

a Mutualidad Las Arenas va néixer el novembre de 1976. Però la seva història es
remunta a les riuades del 1962 i les seves
conseqüències tràgiques. Es va culminar amb un
procés encetat després de les queixes del veïnat, que
es trobaven amb preus abusius per part de les asseguradores. Les famílies necessitaven una solució
per als enterraments sense intermediaris. Per això,
de la mà de Pablo Gómez, un dels fundadors i que
més anys ha estat president de la mútua, després
d’adreçar-se al govern civil de Barcelona i a la Federació de Mutualitats per informar-se de com crear-la, ho van fer. Més de 1.100 persones, un total
de 238 famílies, s’hi van sumar a la iniciativa - les

pòlisses no eren individuals -. Llavors, l’àmbit era
només el barri, i es pretenia donar un servei a un
preu just. Van ajuntar 107 pessetes de l’època que
van posar en un banc. A la Funerària se li encarregava el servei i aquesta ho cobrava.
Posteriorment, la mutualitat va anar creixent i
sense pujar les quotes, tal com explica l’Agustí, l’actual president. Llavors s’havia de ser soci de l’associació veïnal del barri, l’autèntic germen de la mutualitat, i tot era gestionat per part dels seus membres.
A Ca n’Anglada, explica en Fidel, també es va fer un
intent de mutualitat, però no s’arribava al mínim de
200 famílies necessàries.
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>45
> anys del primer míting comunista autoritzat a l’Estat espanyol

Quan “Terrassa la Roja” va ser més roja que mai...
Enric Cama
Junta Directiva Associació Catalana
d’Expresos Polítics del Franquisme.
Membre de l’Espai de Memòria i
Valors Democràtics de Terrassa

E

nguany celebrem el 45è aniversari d’un esdeveniment
que ha quedat gravat en la
història de la nostra ciutat. El dissabte 29 de maig de 1976, “Terrassa la Roja” va ser més roja que mai
quan milers de ciutadans van aplegar-se per aclamar públicament al
partit comunista (PSUC) en un
míting al pavelló del SFERIC que
va representar la primera gran concentració pública dels comunistes
a tot l’Estat tolerada des de 1939.
Després de 37 anys d’absoluta clandestinitat, de persecució terrible, de
repressió continuada, els comunistes sortien a la llum pública en una
demostració de la seva força i el seu
compromís en la lluita contra la
dictadura. L’avalaven molts anys de
lluites, protestes, manifestacions,
detencions, pallisses, anys de presó
i execucions contra els seus militants. Aquella nit, amb el recinte
ple de gom a gom, i amb una multitud a fora sense poder entrar, els
comunistes del PSUC mostraven
les seves credencials democràtiques
per un futur que s’acostava.
El general Franco havia mort el
novembre de 1975 i el país es convulsionava entre un govern presidit
per Arias Navarro que proposava
un fantasmal “espíritu del 12 de febrero” i una realitat social que mobilitzava milers d’obrers en vagues.
La dictadura intentava sobreviure
sense el dictador, amb el suport de
l’exèrcit i de la burocràcia de l’Estat,
però enfrontada a un moviment
democràtic cada vegada més ample, i al qual s’incorporaven fins i tot
antics franquistes que s’apuntaven a
favor dels nous vents democràtics.
A Catalunya, en aquells moments, destacava el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Era la
força política amb més militants,
millor organitzada i amb més influència social. A més era majoritària en el sindicat de CCOO i tenia
també molta influència en el sector cultural. A Terrassa, coneguda
en aquells temps com “Terrassa la
Roja” en al·lusió a la força que te-

nia el moviment antifranquista a la
ciutat, el PSUC era la força hegemònica amb més de 400 militants
clandestins repartits per tots els
barris i amb notable influència en
la majoria d’àmbits de la ciutat. La
de Terrassa era una de les organitzacions del partit comunista més
importants de tot l’Estat.
Tota aquesta organització va
col·laborar en la preparació de
l’acte, i els dies precedents es van
anar concretant els detalls tècnics
(muntatge, servei d’ordre, etc.) i els
polítics (entrevistes amb el comissari Aníbal per discutir les condicions de realització, contingut dels
parlaments...). Finalment, aquesta
força organitzativa es va manifestar
públicament el dissabte 29 de maig
de 1976 en l’acte del SFERIC que
va resultar ser un clam multitudinari per la democràcia, el socialisme, la llibertat, l’amnistia i l’Estatut d’Autonomia.
Va ser un acte tolerat, però sense
autorització formal perquè en ser
el PSUC encara il·legal no podia
haver-hi una autorització, ni es
podien utilitzar les seves sigles en
públic, per aquest motiu l’acte va
portar oficialment el títol “UNA
OPCIÓ DE FUTUR” tot i que
una gran pancarta decorava l’escenari amb el lema “SOCIALISME
EN LLIBERTAT” i els oradors
van ser tots destacats i coneguts
militants del partit: Pau Monterde, Joan Busquet, Magda Segura,
Rafael Zoyo, Roc Fuentes i Agustí Daura, i presidia l’acte l’històric
Pere Ardiaca. Increïblement, assegut molt a prop del vell dirigent del
PSUC es pot veure a les fotografies
de l’acte el comissari de la Brigada
Politico-Social, Anibal Martínez,
que després declararia:“Tenía cierta lògica pensar que era cercana
la democràcia (...) Yo sabia que el
compromiso adquirido por los
representantes del PSUC en Terrassa era serio y que no ocurriría
ningún incidente grave.” 1
Val a dir que la situació era plena de greus contradiccions, pròpies d’uns moments en els quals lo
nou no acabava de néixer i lo vell
no acabava de morir. S’albirava ja la
democràcia, a favor de la qual les
mobilitzacions populars eren cada
vegada més nombroses, però en

contra, els partidaris del franquisme
sense Franco es disposaven a defensar el règim aferrissadament. Una
part de l’estructura de l’Estat estava
ja apropant-se a la nova situació i les
seves accions estaven adequant-se
als temps que vindrien, mentre que
una altra part de l’Estat mantenia, i
fins i tot incrementava, la repressió.
Això és va veure amb claredat en el
míting del SFERIC on el comissari Aníbal avalava l’acte assegut a la
presidència mentre Domènec Martínez, responsable de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya)
i dirigent del PSUC, estava tancat
a la presó de Carabanchel després

d’haver estat detingut a Madrid
amb altres companys i companyes
de la Unión de Juventudes Comunistas de España i haver estat torturat a la Direcció General de Seguretat. La imatge d’una pancarta
desplegada al míting molt propera
al comissari Aníbal, demanant la
llibertat de Domènec Martínez, és
prou eloqüent d’aquesta kafkiana
situació.
Amb el temps, les lluites internes
abocarien el PSUC a la divisió, a la
pèrdua de influència, i finalment a
la desaparició, donant pas a noves
forces d’esquerra que seguirien i
segueixen portant endavant el Fil

Roig, en un llarg camí des de La
Comuna de París de 1789 fins a la
lluita actual per construir un món
on un desigual bressol no porti inexorablement a una diferent vida, per
construir un món de lliures i iguals.
En aquest llarg camí, el míting de
l’SFERIC sempre serà un record
al qual retornar, com ho fem ara, 45
anys després de la seva realització.
Terrassa no l’oblida.
Combat per la llibertat. Memòria
de la luita antifranquista a Terrassa
(1939-1979). Josep Lluís Lacueva,
Manel Màrquez i Lourdes Plans.
Fundació Torre del Palau, Terrassa,
Nov. 2007.
1

Petites històries col·laterals,
dins del pavelló i des de la presó
Una brusa internacionalista, de
l’antiga Iugoslàvia
Testimoni de Consol Hernández,
formava part del Comitè Local del
PSUC
Ha arribat l’hora de preparar-nos
per a l’acte, amb la Magda conversem, ella em diu “...no sé què em
posaré per al Míting”. Em va venir
al cap el darrer record que en Domènec m’havia portat del seu darrer viatge, li comento “si vols jo et
puc deixar una brusa Iugoslava”, ho
parlem i veiem com aquella senzilla peça amb brodats artesanals
reafirmava el significat internacionalista del moment. I així ho vam
fer, com es pot veure a la fotografia.
De “Jaume” o Domingo a Domènec
Testimoni de Domènec Martínez
“Com he explicat més d’una vegada jo em vaig assabentar que
s’havia fet el míting de Terrassa a
la presó de Carabanchel a Madrid.
La cosa va anar més o menys així:
Cada dia, a la galeria on jo hi
era (amb una bona companyia
de militants del PCE, UJCE, de
CCOO i de la Junta Democràtica
de Madrid) després de sopar fèiem
la lectura de premsa i els comentaris. D’aquesta tasca s’encarregava
el company Luis Lucio Lobato,
un veterà militant comunista (26

anys de presó, en diferents períodes), que havia fet prèviament una
selecció de notícies.
Aquell vespre adreçant-se a mi va
dir: “Oye, parece que en Terrassa
ha habido un gran mitin comunista”. D’aquesta manera em vaig
assabentar de l’èxit d’aquell acte
emmarcat a la campanya “Sortir a
la superfície, conquerir nous espais
de llibertat”, amb totes les contradiccions i sacsejades del moment.
A la primera amnistia de juliol de
1976 (i en els dies previs) vam sortir moltes de les persones que vaig
conèixer: JA Bardem, Marcelino
Camacho, Enrique Curiel, Luis
Lucio Lobato, Francisco Romero
Marín, entre d’altres.
També vaig saber que per primera vegada havia aparegut el meu
nom en català. Ja podia abandonar
el meu nom de la clandestinitat
(Jaume/Jaime), i també el meu
nom oficial Domingo o Dominguín (de l’època del Club JG, Julian Grimau). Als cartells i publicacions de la JC i del PSUC passaria
a ser conegut a partir d’ara com a
Domènec, cosa que vaig normalitzar al DNI amb la Consol poc
temps després.”
Punta de llança de la lluita antifraquista
Testimoni de Roc Fuentes

Terrassa era una punta de llança dintre del PSUC i en general.
Terrassa la Roja, no ho discuteix
ningú. Això és molt important,
si no fos aquesta trajectòria no es
podria entendre per què es fa aquí
aquest míting, amb aquelles característiques.
Citaré fets previs que deixen empremta: la mani del 27 d’octubre
del 1967 («de les pedres»), amb
duríssima repressió policia, gent
ferida de bala, però amb resposta
de part nostra, a la via del tren amb
les pedres.
L’acte unitari de l’11 Setembre
de 1970, també a l’Esferic el 1970,
el 26 de setembre. Van intervenir
Cipriano García, Joaquim Badia
(DC), Feliu Formosa, Eva Serra,
i la Maria Aurèlia Capmany; presentat per mi mateix, que llavors
era responsable de política d’unitat. D’altra banda, abans constituir-se l’Assemblea de Catalunya,
el 7 de novembre del 71, el maig
ja havíem constitut l’assemblea democràtica de Terrassa. El gener del
1976, vam fer una roda de premsa
on ja vam parlar com a PSUC, en
Joan Busquet i jo, encara il·legals.
El míting, per tant, no és un bolet, és resultat de tot aquest treball i
presència i lluita de molts anys, de
ser Terrassa una punta de llança
important durant molts ans.
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CET. Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Maig, el mes de les orquídies

La natura és capriciosa i els
camins de l’evolució han creat
éssers vius de gran bellesa. Tots
coneixem les orquídies exòtiques, moltes vegades venudes en
testos com a elements ornamentals. Però molta gent ignora que
també hi ha espècies d’orquídies
silvestres que viuen a les nostres
contrades. Com tot a la Mediterrània són plantes discretes, de
flors petites, però que conserven
la bellesa de les seves germanes
tropicals.
Catalunya
A Catalunya s’hi han identificat 88 espècies d’orquídies
silvestres i estan repartides per
tot el nostre territori. Tot i que
prenen diferents formes, són
relativament fàcils d’identificar: les fulles tenen els nervis
paral·lels, fan una sola tija i les
flors, la part més característica
de la planta, creixen en raïms
més o menys laxos a l’extrem
superior d’aquesta tija. Les flors
són simètriques, amb tres pètals
i tres sèpals. El pètal central
normalment és allargat i pren el
nom de label.

El món
La família de les orquídies és
la més nombrosa dins del món
vegetal. Se’n coneixen més de
25.000 espècies a tot el món
i totes elles, excepte les que es
conreen per a ús ornamental
estan protegides com a espècies
amenaçades per les lleis inter-

nacionals. Les de casa nostra
també. L’única orquídia que es
conrea per un ús diferent de
l’ornamental és la vainilla. El
nom de la família, orquidiàcies,
ve de la paraula grega orchis,
que significa testicle i fa referència als dos bulbs subterranis que
formen l’arrel de les orquídies.

La proposta
Un bon lloc per veure’n, prop de Terrassa, és el Pla del Fideuer,
situat a cavall de Vacarisses i Olesa de Montserrat, als peus del Puig
Ventós i prop de Sant Salvador de les Espases. Hi podeu anar amb
transport públic: agafeu el tren de Renfe en direcció a Manresa
i baixeu al baixador de Torreblanca i seguiu l’itinerari descrit en
la ressenya de Wikiloc que trobareu mitjançant el codi QR de la
fotografia.
Si trobeu orquídies, recordeu, són plantes molt fràgils – més del
90% de la seva constitució és aigua – i, a més, estan protegides per
les lleis de Catalunya i per la legislació Internacional. Mireu-les i
fotografieu-les, però procureu no tocar-les. I, sobretot, vigileu on
poseu els peus! Sovint hi ha altres plantes prop de les que heu descobert i podríeu malmetre-les sense voler.
Si, a més, les voleu identificar, trobareu guies i llibres especialitzats a
les llibreries. També hi ha aplicacions per a dispositius mòbils que us
poden ajudar a la identificació a partir d’una fotografia. PlantNet és
una d’aquestes aplicacions que, a més, és una plataforma de ciència
participativa. Això significa que amb les vostres observacions ajudeu
al món científic a conèixer cada dia més bé la flora del nostre planeta.

Les activitats del mes de maig

Estiuviu 2021

INFANTIL I JUVENIL

COLÒNIES DE MUNTANYA

Coneixermon

del 4 al 24 de juliol

22 i 23 de maig: Margalef

CASAL D’ESTIU

EnCETem

8 de maig: enCETem aventures al CET
16 de maig: sortida per determinar

del 28 de juny al 30 de juliol

AvanCET

ESTADES D’ALTA MUNTANYA

9 de maig: sortida per derterminar
15 de maig: avanCET al CET
30 de maig: sortida per determinar

Darrera setmana de juliol
Per a infants i joves nascuts entre 2013 i 2004

SENDERISME

CULTURA

I també...

Passejades pel Parc

13 de maig: tot llegint Carner. La delícia de la poesia

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

12 de maig: el torrent de la Riba, la Punta dels Caus
Cremats i la Roca del Corb

Marxa nòrdica

15 de maig: la sèquia de Manresa entre Balsareny i Navàs

ESPELEOLOGIA
27 de maig: Viatge al cor de Sant Llorenç del Munt

EXPOSICIONS
del 3 al 29 de maig: Message in a Bottle. Fotografies de
Jaume Farrés i Xavier Martínez
Trobareu tota la informació del
Centre Excursionista de Terrassa
i les nostres activitats a:

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia

2 de maig: Tu ets entorns de Terrassa
15 de maig: Vall d’Horta, Sant Llorenç Savall

ce-terrassa.cat

de l’1 al 15 d’agost

NOUS PROJECTES
A la darrera assemblea general els socis van aprovar
l’adquisició d’una part de l’actual seu social de l’Arxiu
Tobella. Aquesta ampliació en l’espai disponible ens
permetra tirar endavant un seguit de projectes prioritaris
per l’actual junta directiva:
• Escola de muntanya homologada
• Integració social d’infants, joves i adults
• Activitats extraescolars diàries
• Colònies d’estiu
• Estades esportives estivals per a joves
• Activitats funcionals per a gent gran
• Creació i gestió del refugi de Cellers
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Tocades i tocats pels conglomerats
Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
Quan el paisatge es converteix en filosofia (Primera part) 1
Cesc Poch

É

s conegut que Asja Lacis i Walter
Benjamin van concebre la idea de porositat, explicant la societat i la vida
napolitana, mediterrània i oberta, evocant
les roques volcàniques, poroses, del substrat
i les cases de Nàpols2. Ho van publicar en
un article del 1925 en una de les lectures
més plaents i suggerents que es poden tenir,
sobretot en temps pandèmics i de confinament, en una reivindicació de la ciutat oberta.
A mi, m’han inspirat, seguint la metàfora
lítica, els conglomerats del massís de Sant
Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. N’estic enamorat; me n’agraden molt les baumes,
les textures rugoses, fetes de petits còdols, de
diversitat constitutiva, però fermes, denses i
fortes.
Sabeu que Sant Llorenç del Munt, el massís, està compost de quatre grans graons,
estrats, de conglomerats, grisosos vistos de
lluny, separats de tres fines betes més argiloses i rogenques. Es veu caminant-hi, però
fins i tot mirant La Mola des de la plana
vallesana. Els conglomerats de Sant Llorenç
creen formes i figures molt originals, cavitats, avencs i moltes agulles diverses: Cavall
Bernat; el Turó de les Nou cabres, les Castellasses de Can Torres, la Roca Encavalcada,
el Turó del Malpàs i Castellsapera a l’Obac,
i desenes que no anomeno per no allargar la
tirallonga, sense deixar-me el majestuós cim
cònic del Montcau.
Els que som viscuts a sota La Mola ens hi
sentim molt identificats. La companyia permanent que ens fa la seva imatge i presència
constant a la gent de Terrassa i el Vallès genera un sentiment quasi religiós. És un luxe
viure a tocar d’un parc natural tan a prop de
la ciutat. Quan ens hi escapem a caminar,
arribo al cim de satisfacció i identificació
en els trams que són roquers, on trepitges
el conglomerat, normalment amb pendents
difícils i sovint produint contorns i indrets
una mica lunars i de pel·lícula d’aventures.
El conglomerat és una roca sedimentària

formada per còdols arrodonits units per
un ciment calcari. Els seus fragments són
moltes diverses pedres petites, d’entre mig
i deu centímetres, a vegades més grans.
Quan els fragments són d’un mateix tipus
de roca és diu conglomerat monogènic, si
els fragments són de roques diferents es diu
poligènic. A Catalunya hi ha exemples molt
notables de massissos de conglomerat: com
ara el Montsant, Montserrat i Sant Llorenç
del Munt. Tots aquests són ben diversos, a
priori, poligènics! (Tot i així, els estudis i tesis
doctorals sobre la geomorfologia de Sant Llorenç i l’Obac diferencien 2 conglomerats grisosos i 3 de vermellosos, segons les seves composició interna i la suposada sedimentació i al·luvió
inicial i vida tectònica durant els milions d’anys
de la seva formació i dues tipologies diferents
de bretxes lutítiques i gresoses. Marc Anglès,
2013).
M’agrada també mirar el conglomerat de
Sant Llorenç de prop. Em recorda el bull
de llengua del Lluçanès, pels seus tons i
cromatismes de grisos, blancs, rogencs i
diversos marrons, i la seva heterogeneïtat constitutiva, on de tant en tant, sigui el
conglomerat com el bull, tenen un tros ar-

rodonit fosc més gran, vermellós, com una
taca, en el cas del bull la llengua o una part
més magre. Una tarda, berenant, mirant-me
i degustant un bull de llengua del Lluçanès
ho vaig veure clar: s’assembla a alguns pintures del Kandinsky. I els conglomerats de
Sant Llorenç també. Uns i altres són semblants als quadres menys figuratius i sense
gairebé formes, sols cromatismes, on hi ha
més barreja de colors, la sèrie dita “Quadres
amb taca Vermella” del 1914, per exemple,
on aquesta seria la llengua del bull o el còdol
gran vermellós del conglomerat, i arriben a
una extraordinària semblança amb l’obra
dita “Primera aquarel·la” del 1912 (En algun
moment he arribat a imaginar que Kandinsky potser coneixia els conglomerats de
Sant Llorenç, i havia menjat bull de llengua
del Lluçanès! ;) O que són realitats policromàtiques que s’esdevenen aquí i a arreu del
món! També tenen una mica de Pollock,
encara que aquest és una mica més intens
i tot.
Moltes vegades s’ha fet servir la metàfora
de la societat mosaic, lligada, conjunta, però
amb les seves parts sempre separades i diferenciades, amb poca barreja o porositat en-

Una versió sencera de l’article la podeu
llegir a la www.malarrassa.cat
1

El subtítol de l’article és manllevat del llibre Mitelmeier, Marti, Adorno en Nápoles,
(2018), Editorial Paidos, que explica la coneixença d’Asja Lacis, dramaturga bolxevic
letona i el filòsof alemany Walter Benjamin
a l’illa de Capri el 1924 i les seves derivades
filosòfiques: L’article de Lacis i Benjamin
citat es troba a Nápoles (2019) Editorial
Casimiro.
2

El Premi de Teatre Àngels Poch,
estrenat aquest any, supera les
100 obres rebudes
Altíssima participació també en els Premis Ferran Canyameres de Novel·la
i Narracions Curtes que convoca anualment Òmnium Terrassa
Redacció

F

a més de 30 anys que Òmnium Terrassa convoca els
premis Ferran Canyameres de gènere policíac, d’intriga
o misteri. D’una banda, hi ha el
Premi de Novel·la Ferran Canyameres, que arriba a la 30a
edició, i, de l’altra, el Premi de
Narracions Curtes Ferran Canyameres, que ja en fa 32.
Juntament amb aquests dos
premis, enguany s’hi ha sumat
per primer cop el Premi de Teatre Àngels Poch, que vol premiar el millor text teatral de
temàtica lliure.
També s’inclouen dins l’entrega de premis de la Nit del
Misteri els premis escolars Maria Rovira i el M. Montserrat
Oller, dirigits a alumnes d’ensenyament secundari i posto-

bligatori, i de cicle superior de
primària, i, finalment, el Premi
de Poesia Enric Gall, que surt
fora del gènere de misteri i té
com a tema l’exaltació dels valors ciutadans com el civisme,
la convivència i els bons costums.
El passat 30 d’abril va finalitzar el termini de recepció de les
obres. Un cop recollides totes
les inscripcions, la participació
en els diferents premis ha estat
històrica, tal com descriuen des
de l’entitat. En el cas dels premis Ferran Canyameres, tant
de novel·la com de narracions
curtes, s’han triplicat pràcticament les inscripcions que s’havien rebut fins aleshores. Del
premi Ferran Canyameres de
novel·la s’han recollit 58 obres,
mentre que en el premi Ferran

tre elles. El conglomerat no és un mosaic, tot
està molt més barrejat, però s’hi distingeixen
i diferencien els diversos elements constitutius. De Catalunya, els Països Catalans,
també n’hem dit una societat sedimentària,
feta d’al·luvions, d’arribades diverses. La immigració i la diversitat, n’és una realitat constitutiva. Anem junts, fem una nova realitat
donant formes noves, però no desapareix
del tot els elements que la composen. No
generem ni una roca homogènia, ni mosaic,
sinó un conglomerat divers, com el de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, format a més
de diversos estrats i capes sedimentàries. A
voltes, si ens mirem el conglomerat de prop,
com entre tanta roca d’origen calcàri, hi trobem també molts trossos de gresos, quars,
feldspat i mica, i llavors, mirant-los amb
imaginació, penso que van ser arrossegats
per antics rius, o eren minerals que ja voltaven per aquí! En el treball de Marc Anglès
i Eudald Maestro (2011), sobre els conglomerats de Sant Llorenç, parlen d’una suggerent “estructura interna desorganitzada”, ells
ho fan amb vocació científica, d’unes roques
vingudes des de l’Eocè mitjà, però a mi em
tempta la possibilitat de fer-ne una mirada
postmoderna.
Deia el poeta i escriptor líric Hugo von
Hofmannsthal, bon amic de Benjamin, per
cert, “tot paisatge en algun moment es revela
plenament: però només a un cor emocionat”.

Canyameres de narracions curtes s’ha arribat a 114.
Gran vitalitat del teatre
També el Premi de Teatre Àngels Poch, per ser el seu primer
any de convocatòria, ha superat
totes les expectatives. D’aquest
darrer s’han rebut 126 obres
amb participacions fins i tot de
fora l’Estat espanyol.
Eloi Falguera, president del
jurat del Premi de Teatre Àngels Poch, en relació amb el
volum d’obres rebudes, comenta que “aquest impressionant
nombre d’obres presentades
demostra la gran vitalitat que
té el teatre, arreu dels Països
Catalans, i la magnífica nòmina
de dramaturgues i dramaturgs
que tenim”.
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Pau Vidal

Perdre-ho tot i tornar a començar
Jordi Sellarès

Treballar aquí i allà, viatjar i conèixer el país, dur una vida
dinàmica, a la carretera, sempre apunt i alerta per entomar canvis, conèixer gent nova interessant... tot plegat
idees a priori estimulants, amb pinta d’aventura; realment,
però, darrera d’aquestes idees s’hi amaguen vides al llindar del col·lapse econòmic i precarietat. De tot això, i de
molt més és del que ens parla País nómada (Nomadland:
Surviving America in the Twenty First Century, 2018), un
assaig colpidor sobre els grans damnificats de les grans
crisis econòmiques de la darrera dècada als Estats Units.
Imaginem-nos per un moment que vivim una vida tranquil·la, el més semblant possible a l’American way of life,
al somni de la classe mitjana americana vist tants cops
en pel·lícules i sèries sustentat per tres pilars (estalvis +
pla de pensions + inversions). Una vida segura on ho tens
tot i, de cop i volta, sense saber ben bé com, ho perds tot.
Situem-nos a la darreria del fatídic 2008 i dels milions de
vides que va estroncar, de l’abisme que va obrir als peus de
milers de famílies arreu del món. Dels milers d’empreses
que van haver de tancar i dels milions de llocs de treball
que va enviar a dida. De la pèrdua d’un, dos o tots tres pilars que deia més amunt. Imaginem-nos ara que això passa a milers de persones que estan al llindar de la jubilació.
I a totes elles, la mateixa pregunta enverinada: pagar les
factures o menjar?
Doncs, la mateixa resposta enverinada: s’ha de renunciar a alguna cosa. Renunciar a elements fonamentals
de tota una vida és difícil, però ho és encara més quan la
vida arriba ja a la senectut. I si bé és cert que la societat
nord-americana està menys arrelada a la seva terra que
els europeus (o això em van explicar a la universitat) i les
mudances d’un Estat a un altre poden ser freqüents al
llarg de la vida del/la nord-americà/na mitjà, no és menys
cert que el vendre totes les teves pertinences i llançar-te
a la carretera per viure de forma nòmada on la temporalitat i la incertesa són els companys de viatge perennes és
una experiència traumàtica. Una experiència encara més
difícil de pair per a la gent més gran.
A País nómada coneixerem multitud de protagonistes
que, ben ultrapassada ja l’edat de jubilació, es troben en
la tessitura d’haver de renunciar, com dèiem abans, a alguna cosa per no morir-se de gana i com aquests escullen
abandonar el confort d’una casa per començar una vida
nòmada, a bord de furgonetes, auto-caravanes, remolcs
o camionetes, i recórrer milers de quilòmetres per trobar
feines temporals i mal pagades, però que els permeten
seguir tirant endavant, no perdre l’esperança. Des de fer
de vigilants (i cuidadors) de campaments de caravanes en
diferents parcs naturals a esllomar-se com a temporers
en la recol·lecta de la remolatxa o en el sistema CamperForce.
Amb els seus enormes centres de repartiment i logística
repartits per tot el país, Amazon i el seu sistema CamperForce utilitza o més ben dit, explota, a aquests nòmades
moderns, oferint-los feina en condicions duríssimes, però
que pocs, o molt pocs (gent gran sense casa a qui la pen-

sió no els hi donava per viure), estan disposats a rebutjar.
Esgotament físic i mental, lesions, fred, tedi i solitud són
algunes de les condicions a que s’han d’enfrontar aquests
treballadors —tot sovint sobrequalificats— de qui la
multinacional, de forma perversa, lloava el seu esperit de
sacrifici i abnegació: molt més avesats que la gent més
jove.
Jessica Bruder, escriptora i periodista especialitzada en
el retrat de les subcultures actuals, es va passar 3 anys
seguint els passos d’aquests nòmades moderns, coneixent-los, vivint com ells per a poder oferir el retrat més
verídic possible. Una experiència d’autèntic periodisme
gonzo al costat de persones entranyables com la Linda
May a bord de la seva caravana The Squeeze Inn, una autèntica queen of the road bregada en mil i una batalles i
en mil i una feines precàries però amb el somni incorruptible de trobar el seu lloc en el món totalment intacte; o
en Bob Wells, vandweller (furgoresident) i editor de la
web CheapRVLiving, autèntic guru per a molts d’aquests
nòmades moderns i d’altres marginats de la seva (i nostra)
societat que valora l’estabilitat i el sedentarisme per sobre de tot. Cada hivern centenars o milers d’aquests nòmades es troben anualment, en el que podria semblar una
migració digna d’algunes espècies animals, en el Rubber
Tramp Rendezvous del desert d’Arizona, organitzada pel
mateix Bob Wells i que serveix a tots aquests i aquestes
nòmades sempiternes per fugir del fred dels Estats del
nord, però també per socialitzar, aprendre i compartir; un
lloc on copsar que no estan soles.
País nómada, ja a les nostres pantalles com a guanyadora
dels Òscar d’enguany a la millor pel·lícula, directora i protagonista (entre molts d’altres premis que ha guanyat),
amb la sempre gran Frances McDormand al capdavant, no
és, malgrat tot, un llibre lacrimogen. És una crònica colpidora de la precarietat, de la fi del somni de la classe mitjana americana, amb especial incidència entre la gent gran.
De les mans i mànigues que fan per sobreviure, abandonant-ho tot o pràcticament tot. Però és també una història sobre la extraordinària resiliència d’aquesta gent, que
no llancen la tovallola per molt forts que siguin els embats
amb que la vida els colpeja. Amb més aviat poques queixes, tiren endavant allà on molts (especialment els més
joves) s’haurien rendit.
Jessica Bruder ens ofereix un assaig que de ben segur assolirà grans èxits de xifres gràcies als Òscar, però que és
rodó, tant en la forma com en el fons. Àgil (cosa d’agrair en
els assaigs), ben escrit i emotiu. Les històries deixen petja
i no podem evitar sentir empatia amb aquest reguitzell
de queens and kings of the road.

HORITZONTALS: 1. Artístic combat
entre un de fort i un d’armat que té
lloc en algunes places / 2. Es fa quasi odiosa, de tan desvagada. Aneu
amb avió cap a l’oest / 3. Abracen la
Xènia. Fer fora, allunyar, els bandits.
Esclaten a riure / 4. Es va fer cantant
quan va acabar amb la neurastènia.
Aquesta no s’ha fet re, és feta a l’antiga / 5. Fet saltar enlaire d’alegria
col·lectiva. Aquest vaixell també va
cap a l’oest / 6. Un i gràcies. Home de
geni?: no, és que no té fissures. Cinccents i més gràcies / 7. Àrab descendent d’Agar. Va vaticinar el caos de
Colera / 8. No fan llits ans sòls. Prou
mesquins per posar fi als vodevils /
9. Tota l’andalusa castissa. Demanada per escrit / 10. Aquests, més
que sortir de l’armari, ara hi tornen.
La Dèlia disfressada de noi també a
l’antiga / 11. Marges de benefici. Sembla que caigui de dalt, aquesta aleta.
Les ribonucleiques / 12. Que no porta
cua. Repassi una mica en Quítero per
dissimular-lo / 13. Lligui la corretja al
cap de la bèstia. Bessones del cacic.

VERTICALS: 1. Com l’alcoholèmia
però molt més tòxica. Hi ha marits
que triguen anys a trobar-ne / 2.
Escurça el pes i allarga el preu. El
component menys sangonós de l’hemoglobina / 3. Ai, el cor d’en Quim!
Subministrar-se la dosi de Ventolín. Al centre de Cuba / 4. Al carrer
es diu assalt i a l’autopista peatge.
L’Eric marejat a l’interior dels Micres
/ 5. Mala saó. De la substància que
provoca el vòmit (amb ètica, això sí).
Mor en estranyes circumstàncies /
6. Condueixo els assumptes com un
argentí. No tothom se’n surt, d’un
espant així / 7. A la punta de la llengua. Petits rèptils que ni per jugar
a rugbi serveixen. Símptomes de
dermatosi / 8. Cobrador de l’impost
pel programa d’en Jesús. La tieta
disfressada de monjo / 9. Éreu dins
l’ascensor. Comestible com la navalla però més bufó / 10. Al cor de tot
fill. Assassí que ningú ha pogut jutjar
mai. Limiten el quec / 11. La reina de
les artèries. Bub, bub, per exemple /
12. Segons com dinaves posaves en
evidència els aliments. Que injust,
decapitar el cínic!

FITXA BIBLIOGRÀFICA
País Nómada: Supervivientes del siglo XXI
Jessica Bruder
Traducció de Mireia Bofill Abelló
Capitán Swing, Madrid, 2020
319 pàgines

→→ PROBLEMA D’ESCACS

→→ VINYETES

Victor Rivas

Juguen blanques i guanyen.
D’una partida entre Smyslov
i Fuller al Torneig de Hasting,
Gran Bretanya, és aquesta
posició en la qual el blanc va
aprofitar el torn de joc per
atacar per diagonals al rei negre.
Com ho va fer?
Nivell: mig

Solució: 1.Cf6+!,Axf6 2.Dg6+,Ag7 3.Dxf7+,Rh8 4.Td7 guanyant.

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

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

www.malarrassa.cat
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→→PERFILS: LLUÍS ELIAS

“El teatre ha agafat
un camí burgès i
provincià”
Tallat i croissant de xocolata calent en un relativament matiner dia d’abril,
el Lluís Elias Gómez, 67 anys, conversa amb Malarrassa. Jubilat l’any passat
de la feina, però no de la vida ni del treball, amb una llarga trajectòria
de professor de secundària i de teatre, treballant molt temps amb Els
Joglars i altres companyies, assegura cobrar la misèria de 700 euros, «una
gran pensió» que «per sort» aconsegueix millorar amb algunes entrades
d’extres. Viu a Terrassa fa uns pocs anys després d’un llarg recorregut,
i celebra prendre aquest tallat matiner al bar l’Estació del Cafè.
• Teatre i pedagogia, d’on ve aquest interès?
Sóc nascut a l’Hospitalet de Llobregat,
fill d’immigrants, la meva família va venir
d’Adra, Almeria, abans de la guerra. Una
germana de la meva àvia se’n va anar a París. Vaig tenir sort per això. Perquè a partir
dels 12 anys cada estiu me n’anava a París
dos o tres mesos. De més gran, ja anàvem
a París amb els amics de la universitat i
veiem tots els canvis que hi havia. Viure
fora t’ensenya molt, sobretot museus, teatre, exposicions; jo era molt enamorat de
París. M’encantava perquè veia teatre.

• No hi ha espai per a la creació?
L’únic nou que s’ha creat és tota la part tecnològica. Però la tecnologia no ha creat res.
En Ricard Salvat, professor d’Art, en la classe d’Estètica, afirmava que l’art comença a
Altamira i acaba a Altamira. Després, quan
vas a Creta i veus la restauració de Cnossos,
entens que tenia raó, o quan veus els codis
de Mèxic. També són art els escrits a les
parets dels lavabos o altres indrets, la gent
s’expressa molt, hi ha poetes del contenidor.
El cas és que la gent necessita expressar-se,
expressar idees i emocions.

• Tornem al teu currículum...
Jo estudiava a casa meva donant classes,
imaginàriament, als meus companys, explicant-los la lliçó que jo estava aprenent de
memòria. No he sabut mai estudiar amb
colzes, no sé. Cap als 13 anys, amb el meu
grup d’escoltes, que fèiem allò dels focs de
camp, vaig descobrir el plaer de parlar-los i
de representar, m’agradava molt manegar, i
una sensació com de sentir-me important
quan ells reien. El riure és una cosa que a
tots els actors els torna bojos, riure, aplau• Vas aprendre el català a l’escola?
dir... això si és al mig de l’obra. Però jo volia
A escola, entre els amics i amb el direc- ser profe. Suposo que l’activitat dels caus,
tor parlàvem català. A casa no, tot i que això de servir a la societat i clar.
els meus pares entre ells ho parlaven, però
amb mi en castellà. Soc un bilingüe esqui- • El mestre és d’alguna manera també un
zofrènic. Fins que un dia la mare va dir actor, no?
prou i decidí que calia aprendre el català. A 14 anys, amb els escoltes, vam fer una
Tenia 6 o 7 anys, cada dia amb ella fèiem obra al Centre Catòlic de l’Hospitalet, amb
l’aprenentatge, la mare m’anava corregint. mim i pantomima. Allà em va veure el diEra ama de casa, amb les idees molt clares, rector del grup de teatre i em va convidar a
no havia acabat els estudis, però tenia actuar amb ells. Em vaig sentir l’home més
molta consciència. Em va ensenyar l’amor important del món. Des de llavors vaig coa llegir i també pel cinema. La pel·lícula mençar a compaginar el teatre d’aficionats
que més recordo és La semilla del diablo, amb les classes. I també vaig començar a doamb 10 anys, sense entendre res, em vaig nar classes amb 17 anys, a l’escola on havia
cagar de por, però em va captivar. La Mia anat de petit, Sant Josep el Pi. El director
Farrow i el Polanski no se m’han oblidat em va proposar donar classes a infants amb
mai.
dificultats. Sense títol ni res, abans funcionaven així les coses. Vaig fer universitat i
• I del cinema nou?
finalment em vaig quedar a l’escola. Aquí
Crec que no hi ha res de nou. Tot està in- també fèiem teatre. A la mili també vaig
ventat, tot! Hi ha espai per a la imaginació fer-ho.
però dintre de paràmetres ja inventats. En Sí, la tasca de mestre té molt d’actor, només
el llibre La llavor immortal (Anagrama), penses com fer perquè els nanos entenguin.
de l’amic Jordi Balló, amb el Xavier Pérez,
que dona classes de cinema a la UPF, arri- • Com definiries el teatre?
ben a la conclusió que tots els arguments És una il·lusió, però no és fals ni mentida.
són només una vintena: La Ilíada, L’Odis- Vius una il·lusió que és una interpretació de
sea, Shakespeare, Dante... A la fi, tot és la realitat. A l’escenari, els personatges estan
alguna situació o fet que té origen o es veu fent creure emocions i situacions, i tu estàs
allà.
jugant amb ells a reviure aquesta realitat
• El teatre és la teva vida?
No. La meva vida està en la docència. El
teatre va començar com a hobby per acabar com a professió. Però no he deixat
mai la docència. Primer vaig ser professor
d’EGB. Volia ser professor perquè a mi
em van ensenyar molt malament, la història especialment. De totes maneres, crec
que el fet que el director de l’escola fos un
home catalanista i republicà, em va ajudar.

que s’està vivint allà. Un miratge de la realitat dins l’escenari, on el temps i l’espai varien
contínuament.
Si no tinguéssim aquests moments no tindríem il·lusions i tot seria banal. Necessitem els rituals i compartir-ho tot amb símbols, el ritual no deixa de ser uns símbols
que entenem perfectament, encara que de
vegades no podem desxifrar, però els necessitem, els rituals.
• També amb relació a la vida quotidiana,
a la política?
Sí. Per exemple, tota la història de la independència s’ha creat a partir d’una sèrie
d’il·lusions, de rituals multitudinaris, exactament com el dia dels Reis Mags, una il·lusió que molta gent té, i com som tants fent
el ritual simbòlic ens creiem que això pot
arribar a passar.
• Quan comença la relació amb Els Joglars?
La primera vegada que els vaig veure, el
1972, feien l’obra Mary d’Ous, sense diàleg,
amb gesticulació, una sàtira del poder que
em captivà. Vaig sortir del teatre pensant
que allò era el que jo volia fer. I això ho lligo
amb la docència, o sigui posar llavors perquè l’alumnat tingui criteri propi.
Després d’aquesta obra jo volia fer com el
Boadella, descarat i atrevit, dir coses que diuen els altres. Tornant de la mili, vaig anar a
buscar Els Joglars a Rupit, on tenien el seu
espai. Encara, però, no era el moment.

“La gent necessita
expressar-se,
expressar idees i
emocions”
“La tasca de mestre
té molt d’actor,
només penses com
fer perquè els nanos
entenguin”

No vaig perdre la il·lusió, i vaig estudiar 4
anys a l’Escola d’Actors de Barcelona, combinant amb la docència a l’escola que, en
aquell temps la vam convertir en una cooperativa.
Temps després vaig deixar l’escola per dedicar-me al teatre, en una empresa amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet, un projecte
que es deia Teatre a les Escoles, amb un festival de teatre de nens per nens.
Vaig dirigir un espectacle de clowns amb
un grup que es deia Teatre de la Bohèmia,
es deia Putiferi, de l’Andreu Martin, va tenir
molt èxit. La casualitat volgué que una de
les noies del grup, que havia treballat en una
obra d’en Boadella, ens posés en contacte i
vam tenir una primera conversa. Després
va venir a veure Putiferi al Comtal. A partir
d’aquí vaig començar a col·laborar amb ell
fent guions. Va ser el gener de 1989, treballant com a ajudant de direcció i actor, durant 14 anys. Ara, encara mantinc relació
amb la companyia, però com amics, de fet
jo sempre em sento part del grup, és la meva
família artística.
• Com veus l’escenari actual, teatral i social?
Estem vivint una època d’una decadència
absoluta. Els polítics marquen les pautes
d’una educació bàsica per a un país que vol
ser el primer de la llista, però es torna a parlar d’adoctrinament a les escoles, de llengües,
sense saber que les llengües són una moda,
una moda! Així de clar, i ara està de moda
l’anglès, i aquest anul·larà llengües possiblement molt majoritàries, i aquesta llengua majoritària s’anirà transformant en la llengua de
moda o una barreja amb la teva i l’anglès.
El teatre ha agafat un camí excessivament
burgès i provincià, no es parla de grans coses o
no se sap de què parlar. El teatre hauria de serhi per posar contra les cordes el poder. Però hi
ha un teatre institucionalitzat, que serveix al
poder. Després hi ha qui es busca la vida, però
no tenen visibilitat.
En el terreny de la política no veig opció. La
meva sempre ha estat el comunisme llibertari,
però no arribarem. La societat que en diuen
del benestar és mentida. Benestar són infraestructures, educació bona, participació dels
barris a la política i els pressupostos, sanitat
universal, és cultura, teatre, cinema, dansa...
Ets lliure quan pots tenir tot això, quan ets
sents segur a la vida.
Pep Valenzuela
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