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pel personal”

Les Fonts ja no té cap 
caixer automàtic

 → L’AV de Propietaris i Veïns de Les Fonts 
enumera totes les mancances d’aquest 
“barri oblidat per tothom”

De nou en lluita per una 
atenció primària de qualitat

 → Terrassa s’uneix a la jornada de mobilitzacions ciutadanes que van tenir lloc 
el 30 de juny arreu de l’Estat

 → La Marea Blanca/PDSPT centra les seves demandes contra l’empresa 
privada Mútua  de Terrassa i demana que es revisi el contracte amb el Catsalut



2 MALARRASSA Juliol de 2021SOCIETAT

Les Fonts es queda sense caixers automàtics
L’Associació de Propietaris i Veïns de Les Fonts exposa altres problemes generats pel peatge i la depuradora en 
aquest barri «oblidat per tothom»

Miquel Gordillo

L es Fonts, una comunitat de 
6.000 habitants dividida 
entre Terrassa i Sant Quir-

ze del Vallès, ja no compta amb cap 
caixer automàtic ni oficina bancà-
ria. Una realitat molt actual i estesa 
arreu, que en aquest nucli dissemi-
nat suposa un problema afegit per 
a la seva població més gran, la que 
està més acostumada a utilitzar 
aquest servei. Per això, l’Associació 
de Propietaris i Veïns de Les Fonts 
vol fer visible que aquesta proble-
màtica s’ha convertit en una de les 
reivindicació més importants i que 
urgeix alguna mena de solució. 

«El 14 de febrer es va tancar 
l’oficina del BBVA», ens expli-
ca la Mercè Martí, membre de 
la junta de l’associació veïnal 
de Les Fonts. «Cert que és una 
entitat privada, però els hem 
demanat alguna solució, com 
posar algun terminal que presti 
aquest servei al barri». Tenint en 
compte que es troben «separats 
geogràficament», la desaparició 
de la darrera oficina bancària su-
posa «haver de desplaçar-se tres 
quilòmetres» fins a l’oficina més 
propera a Can Parellada, on «els 
autobusos no arriben directa-
ment», explica Francesc Contre-
ras, president de l’entitat veïnal. 
És gràcies a la tasca voluntària 
de membres de l’associació que 
estan ajudant i acompanyant a 
la gent gran a bancs i caixers, o 
a finals de mes quan es fa el co-
brament de la pensió; «a més si 
no vas de 9 a 11h no t’atenen», 
descriuen. 

Una problemàtica real que, en 
aquests temps accelerats de di-
gitalització del món, afecta un 
percentatge de persones molt alt 
i fa encara més palesa la bretxa 
digital generacional. Des de l’AV 
apunten algunes possibles so-
lucions al fet de poder disposar 
dels diners propis sense sortir 
del barri, com ara «posar alguna 
mena de banca social o caixer 
automàtic», encara que sigui de 
manera puntual al llarg del mes, 
segons Contreras. 

«Tenim grans supermercats 
al barri que podrien disposar 
d’algun caixer», apunta Con-
treras. Sí que hi ha al barri un 
restaurant que té un caixer dins 
de l’establiment, fa uns anys van 
arribar un acord amb el banc ja 
que només cobren en metàl·lic, 
«però està força allunyat». En 
aquest sentit, expressa Martí: 
«es dona per fet que tota la po-
blació n’ha d’aprendre a fer servir 
les tecnologies», expressa Martí, 
però matisa que en el cas concret 
de què parlem, «la digitalització 
està contra nosaltres». 

Quan es van posar en contacte 
amb la direcció de les sucursals, 
els van dir que «era una decisió 
presa des de Madrid». La seu ja 
està venuda a un fons voltor». 
Els van demanar que deixessin 
un caixer al barri, però no els van 
donar cap resposta. D’aquí el la-
ment del president: «les antigues 
caixes abans ajudaven els llocs 
on no s’hi arribava, ara només 
els interessen els beneficis». A 
banda, assegura que «no pot ser 

que la Generalitat i la Diputació 
se n’oblidin de la gent i no mi-
rin la població més necessitada». 
També han mogut fils amb les 
administracions properes, «ens 
hem reunit al districte VII i amb 
regidors de tots els colors, amb la 
diputada Eva Candela del PSC, 
etc». En tot cas, malgrat estar 
dividits en dues administracions 
municipals, tenen clar que «la 
única realitat que contemplem 
és que som un barri, sigui quina 
sigui l’administració que la porti, 
i que «som 6.000 veïns amb les 
mateixes problemàtiques».

Clam per la gratuïtat del 
peatge

El peatge de l’autopista és una 
de les reivindicacions històri-
ques de l’AV de Propietaris i 
Veïns de Les Fonts, ja que «tots 
els cotxes que volen estalviar-se 
el pagament passen per la carre-
tera, amb l’impacte que suposa 
al medi ambient, el perill per als 
veïns ja que travessen per la zona 
de la depuradora i enmig dels 
carrers, perills per als nens de 
l’escola Pilarín Bayés... «Tenim 
contaminació i molèsties contí-
nues al sud de Terrassa», detalla 
Contreras. Per això, se sumen 
al clam a demanar la gratuïtat 
d’aquest peatge, ja que és tot un 
greuge a l’economia de la tercera 
ciutat més poblada de Catalu-
nya», afirma el president.

Francesc Contreras:

«Les antigues caixes 
abans ajudaven 

els llocs on no s’hi 
arribava, ara només 

els interessen els 
beneficis»

«El peatge de Les 
Fonts és un greuge 

a l’economia de 
la tercera ciutat 
més poblada de 

Catalunya»

«Continuem 
reivindicant que 

cal una biblioteca, 
i espai per a les 

diverses entitats 
culturals que tenim 

al barri»

«Som els oblidats de tothom», diu Con-
treras. I és que hi ha tot un seguit de 
qüestions a atendre les quals porten 

anys batallant, tot reconeixent que «aquí passen 
coses però estem allunyats del món i no surt a la 
premsa ni enlloc».

Manifesten tenir diversos problemes amb la 
macrodepuradora ubicada junt al barri, la qual 
«recull totes les aigües brutes que baixen de Ter-
rassa, Matadepera i d’arreu, ha donat problemes 
de pudors... tenim tot el dolent que implica te-
nir-la però cap benefici», resumeix el president. 
«És una gestió de la Generalitat cedida a empre-
ses subcontractades, que l’haurien de mantenir; 
sí que van fent accions puntuals però no hi ha un 
seguiment constant, sempre estem reclamant, és 
un espai allunyat de tota vigilància i estar a tocar 
de la població». 

Una altra reivindicació, el fet d’estar a la zona 
tarifària 3 per anar a Barcelona. A més, l’estació 
de Ferrocarrils de les Fonts «no té lavabos al ser-
vei dels veïns, ni gairebé personal». Encara afegei-

xen al llistat tot un seguit d’equipaments que no 
tenen per als quals s’ha d’anar a Can Parellada o 
a Sant Quirze: l’institut, l’escola bressol, l’ambu-
latori, servei de Correus, citen entre altres. «No 
som un barri amb els serveis mínims coberts», 
resumeix Contreras, tot afegint que «continuem 
reivindicant que cal una biblioteca, i espai per a 
les diverses entitats culturals que hi ha al barri». 

A més, hi ha els «torrents on no es fa mai res, 
hi ha molta brutícia. Quan un torrent d’aquests 
s’omple de vegetació fa molt mal a la riera». «L’ 
única zona encara inundable a Terrassa es troba a 
Les Fonts, i només a hores d’ara s’està licitant fer 
una escollera», diu Martí.

Pel que fa a la disposició política que es troben 
per resoldre totes aquestes qüestions i altres, re-
coneix el president veïnal que l’Ajuntament «està 
fent un esforç important», mentre que a «la Ge-
neralitat li correspon fer coses que no fa». «Hi 
ha descompensacions que són difícils d’arreglar 
si no hi ha una voluntat clara per part dels polí-
tics», afegeix.

La zona tarifària del tren, la 
depuradora i la manca d’equipaments, 
altres qüestions a resoldre

 ▪ L’oficina BBVA de la carretera de Rubí va tancar el passat mes de febrer, deixant Les Fonts sense cap caixer.
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Comissió de Residències:
«Urgeix la construcció 
d’habitatges tutelats per a 
gent gran»
Redacció

Des de la Comissió de Resi-
dències Públiques im-
pulsada per la Federació 

d’Associacions Veïnals de Terras-
sa, alerten novament de la urgèn-
cia d’actuar per resoldre la manca 
d’habitatges i serveis bàsics per 
a la gent gran. Una carència a la 
qual caldria afegir la de persones 
en situació de discapacitat o capa-
citats diverses. La carència era un 
clam des de fa molt temps. De fet, 
més del 80% dels centre d’atenció 
a gent gran i residències, al l’Estat 
espanyol, estan en mans privades, 
segons informacions publicades 
recentment. I amb la pandèmia, 
no només s’ha pogut comprovar 
la manca de serveis, també una 
qualitat en moltes ocasions de 
misèria. Amnistia Internacional 
ha denunciat la vulneració de 
cinc drets humans en residències 
de Madrid i Catalunya.

Recorden que Terrassa és la 
tercera ciutat en població de Ca-
talunya, i amb dades d’1de gener 
del 2020, del mateix Ajuntament, 
la població de majors de 65 anys 
era de 37.836 persones (15.977 
homes i 21.859 dones). «Aques-
ta dada per si sola hauria de ser 
suficient per reivindicar un pla 
de futur per a la gent gran,o com 
es comenta darrerament, un pla 
per l’envelliment digne», subrat-
lla la Comissió en un comunicat 

fet públic aquest mes de juny. El 
problema, òbviament, no és ex-
clusiu de Terrassa. Recentment, 
es publicava que al conjunt de 
l’Estat espanyol falten més de 
70.000 places per a gent gran 
per a complir, almenys, amb el 
que l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) considera un mí-
nim suficient. Això, que implica 
als governs central i autonòmic 
també, no eximeix, però, de pren-
dre solucions immediatament en 
l’àmbit local.

267 persones en llista d’espera

Un dels aspectes més destaca-
bles dins d’aquest pla és la deman-
da d’habitatges tutelats per a per-
sones majors de 65 anys. Informa 
la Comissió que, a Terrassa, hi ha 
actualment 267 persones en llista 
d’espera per accedir a un habitatge 
tutelat. Persones que necessiten 
aquest equipament per moltes 
raons: bé perquè l’habitatge on 
viuen no està adaptat a les seves 
necessitats o necessiten viure en 
companyia d’altres persones, o 
poder necessitar una assistència 
ràpida; o, en el pitjor dels casos, ni 
tan sols en disposen d’habitatge. 

Tot això, davant un futur imme-
diat de creixement de la població 
de gent gran i, per tant, d’augment 
de la necessitat d’aquest tipus 
d’equipaments i dels serveis para-
l·lels que,  subratlla el comunicat, 

«serà cada dia més urgent». 
A Terrassa, des de l’any 2009, 

hi ha un projecte acabat per a la 
construcció d’habitatges tutelats 
al barri de Sant Pere Nord, recor-
da la Comissió. Just davant la re-
sidència que hauria d’haver cons-
truït la Generalitat al costat del 
Casal de la Gent Gran, projecte 
en què es van invertir 500.000 eu-
ros de diners públics i que a hores 
d’ara ningú ha executat ni tampoc 
té data. És un projecte de 90 habi-
tatges per a una o dues persones, 
adaptades a les necessitats de la 
gent gran.

Encara que aquest projecte anés 
endavant, és evident que no acon-
seguiria cobrir ni la meitat de les 
demandes actuals, i menys encara 

Dolores Lledó 
Presidenta de la FAVT

Al llarg del passat mes de maig, 
fins a set casos de dones assas-
sinades per violència de gènere, 

a més d’una menor. 20 és el nombre, en 
una llista que creix exponencialment. 
20 ja en aquest any 2021, en el moment 
d’escriure aquest article.

Assassinats i posteriors suïcidis, vio-
lència masclista i també assassinats dels 
fills, en represàlia. Horrible explicar-ho, 
però realitat encara més trista, continua 
el “la maté porque era mía”.

Molts, malauradament, diran que la 
violència masclista no és l’única forma 
de violència que patim, i que és una més 
de moltes. Però sí que és la que més 
morts suma, any rere any. No voler do-
nar-li visibilitat és continuar recolzant 
el paper del patriarcat ensenyat a les es-
coles en temps passats.

Cada dia vivim casos de discrimina-
ció i violència, en aquest país que es 
diu obert i respectuós amb els valors 
de diversitat. En ple segle XXI,  encara 
hem de suportar escoltar en certs grups 
ideològics, polítics o socials allò que les 
dones porten tota una vida confrontant, 
rols i estereotips ancorats en el passat, 
d’uns temps de repressió i càstig a tot el 
que no fos patriarcal i heteronormatiu.

Perquè no només són els feminici-
dis, també són les agressions per ser 
diferent, per ser homosexual, bisexual, 
lesbiana o trans. Agressions per no ser 
“normatiu” segons el que sempre es va 
inculcar a les famílies que era ser nor-

matiu, l’home el puntal de la família i la 
dona, mare de família amb fills i a casa, 
obeint al marit. Pot semblar un conte, 
però encara avui és la realitat que molts 
països (i no tan lluny) pateixen.

La rebel·lió que portem a terme les do-
nes no pot quedar només en mans de 
les companyes compromeses i els cer-
cles que les rodegen. La rebel·lió ha de 
sortir de dins de cada dona, no em val 
que moltes companyes  ho vegin com 
quelcom llunyà o pensin “això a mi no 
em passa, no és un tema que hàgim de 
tractar als nostres cercles”. 

Educació i no sexualització de la dona 
són les vies a treballar (en una lluita 
molt dura, tot s’ha de dir), en una soci-
etat hipersexualitzada que segueix sent 
un gran negoci econòmic per a alguns, 
però que no ajuda res a aconseguir can-
viar definitivament aquesta societat  en-
cara patriarcal. 

Cada dia ens aixequem lluitant per 
aconseguir que les dones tinguem l’es-
pai i el respecte a la societat que ens 
mereixem i a què tenim dret. Conti-
nuo pensant que la societat en general 
necessita més dones en llocs de poder, 
visions més feministes i altres formes de 
lideratge. 

Les polítiques ràncies i ancorades en 
velles formes de fer política són part del 
passat, i qui no vulgui veure-ho o vulgui 
continuar rememorant velles glòries, 
no té futur. Potser caldria més reflexió 
i menys egocentrisme, en general, més 
ensenyament en la diversitat i menys 
patriarcat. Continuem la lluita, entre 
agressions i assassinats.

Després de molt temps de reivindi-
cacions veïnals, els barris «disse-
minats» (segons el nom que aplica 

l’Ajuntament a aquestes urbanitzacions) 
de Les Carbonelles i Les Martines tindran 
taxi a demanda que faciliti el desplaçament 
a la ciutat dels seus 600 veïns. És una de 
les millores que es van assolir durant el ple 
municipal de juny, celebrat el passat dia 23, 
i on va intervenir en l’apartat de participa-
ció ciutadana Maria Dolores Nogués, en 
representació dels dos barris. 

Els diferents acords transaccionats van ser 
votats per tots els grups. Així i tot, Nogués 
aprofità per recordar les mancances més 
immediates. I insistí en el fet que la mesura 
del taxi a demanda s’apliqués d’immediat: 
«no posem més taules de treball, Lluïsa, 
posem dia i hora, com abans millor, el dia 
1 de juliol», exigí a la tinent d’alcalde Mel-
gares. «El bus flexible ni ho he vist passar», 
afirmà, i recordà que «cal una senyalització 
per als camions que es colen de la carretera, 
un dia em mataran», en referència al tràn-
sit freqüent que utilitza el carrer Mas de 
Canet com a drecera des de la carretera de 
Martorell C-243c.

També fou acordada una altra demanda 
històrica, com és el fet de disposar d’un bar-
racó que serveixi d’espai de trobada, «hem 
de seure al carrer a fer reunions entre ve-
ïns», afirmà Nogués en el Ple, visiblement 
contrariada per l’«espera de tants anys», i a 

la vegada satisfeta dels acords a què s’havia 
arribat amb l’equip de govern.

Altres acords contemplen la neteja de les 
rieres que passen per la zona, «l’ACA no 
ha vingut mai a netejar, a l’estiu no podem 
ni sortir amb tantes rates, colobres i mos-
quits». Per la seva banda, l’actual regidora 
del districte IV, Jennifer Ramírez, defensà 
que s’havia avançat en pal·liar algunes ne-
cessitats, «s’ha millorat la gestió de residus, 
ha disminuït l’incivisme al voltant dels 
contenidors, hem fet arribar fibra i ADSL, 
i una zona infantil a la placeta dels Som-
nis», a la vegada que recordà que ja s’estan 
contemplant possibilitats d’espais per a re-
unions.

Durant la seva intervenció, la represen-
tant veïnal no s’estigué de criticar la pas-
sivitat de l’Ajuntament vers les necessitats 
del barri, i va ser especialment dura amb 
l’anterior govern del PSC. A Alfredo Vega 
li recriminà que en la seva etapa d’alcalde i 
regidor del districte «no ens va donar res, 
no tenim bus, ni voreres, ni barracó; ningú 
ha mirat el nostre barri», mentre donà les 
gràcies al regidor Noel Duque per la seva 
participació en el Ple. Vega reconegué que 
«les necessitats als barris són moltes i els 
recursos limitats», i que ara algunes de-
mandes actuals podran ser factibles gràcies 
al pressupost ampliat de què disposa en-
guany el consistori, «me n’alegro de la vo-
luntat d’aquest equip de govern», expressà.

Les Carbonelles i Les Martines 
arrenquen del Ple algunes 

millores per al barri

les que vindran sense demora de 
temps. «Calen més equipament 
per cobrir les necessitats reals 
d’ara i de futur», alerten, tot re-
cordant el Programa Electoral 
presentat pel partit de l’alcalde 
Jordi Ballar, Tot per Terrassa, a les 
Eleccions Municipals del 2019, a 
l’apartat de «Compromisos vers 
la gent gran», en la pàgina 17, re-
ferint-se als recursos residencials, 
i que diu textualment: o «Impul-
sar un mapa de les necessitats de 
pisos tutelats per a la gent gran 
de Terrassa», o «Construir un 
nou complex de pisos adaptats 
per a la gent gran (similar a Els 
Telers)» o «Creació d’habitatges 
tutelats de lloguer social per a 
persones grans amb serveis adap-

tats a les seves necessitats i amb 
el pagament d’un cànon adaptat 
segons els ingressos i amb serveis 
de suport». 

«L’Administració responsable 
d’aquest tema és l’Ajuntament de 
Terrassa», emfasitza el comunicat 
de la Comissió de Residències de 
la FAVT, «i, per tant, demanem 
al seu equip de govern que execu-
ti els seus compromisos electorals 
referents a aquestes obres amb la 
major celeritat». Però, no només 
això. Perquè «només es cobririen 
noranta habitatges tutelats, dels 
més de dos-cents que són ne-
cessaris, per tant, demanem que 
s’ampliï el pla fins arribar als tres 
complexos d’habitatges tutelats 
públics».

Contra el patriarcat, lluitem cada dia

 ▪ Complex Els Telers,  casal i habitatges tutelats per a gent gran.



4 MALARRASSA Juliol de 2021SOCIETAT

Creix el clam per reclamar una millor atenció 
sanitària primària i pública
Concentracions massives a més de 100 ciutats arreu de l’Estat. Diversos col·lectius recorden que s’ha de revisar 
el contracte del CatSalut amb l’empresa privada Mútua de Terrassa

En un article del 17 de juny alDiari de Terrassa, 
Mútua de Terrassa fa unes afirmacions que ens 
agradaria matisar. 

Afirma que té un 85% de contractes fixes. Però el que 
no diu és que d’aquests contractes fixes, un 5% són de 
menys del 50% de la jornada, un 6% del 50 al 69% i un 
10% del 70 al 99%. (un 21% en total). Dels contractes 
temporals, el 51% no són a jornada completa i un 15% 
d’aquests són de menys del 50% de la jornada. Si com 
diuen, no troben metges, com és que tenen facultatius 
amb contractes de menys del 50% de la jornada? 

Tampoc comenta la situació dels CAP i dispensaris. 
Perquè encara estan tancats Viladecavalls, Ullastrell 

i d’altres de la comarca? Perquè es concentra tota la 
pediatria de Terrassa en un sol CAP? Es correcte que 
per una visita telefònica del capçalera s’hagi d’esperar 
entre 7 i 10 dies? Com és que es demana al pacient 
que enviï fotos per WhatsApp per fer un diagnòstic? 
Creiem que es disposa de una gran marge de millora. 

També afirma que ara han reduït les llistes d’espera. 
I això és veritat. Però segons tenim entès, per fer això 
ha rebut un pla extraordinari per part del Catsalut. 
Es a dir, fas la teva feina malament i et paguen més 
perquè la esmenis...També darrerament ens hem assa-
bentat que el metges de família estan fent trucades a 
pacients amb molt temps d’espera per proves o visites 

a l’especialista. Se’ls pregunta si encara els hi interessa. 
Si ja havien anat a la medicina privada, cosa que en 
realitat estan afavorint, es treu de la llista. Si encara els 
interessa, es fa una nova petició i s’elimina la vella....a 
grans problemes grans solucions..... 

Respecte a la finalització del contracte, pot ser que 
sigui discutible si acaba aquest any o el que ve. De to-
tes maneres, el redactat diu que cada any és renovable 
i si el Catsalut no volgués renovar-lo a final d’any, ho 
podria fer. 

La plataforma no està en contra de la sanitat privada, 
però s’oposa fermament a aquesta barreja público-pri-
vada que afavoreix els desviaments de fons públics pel 
lucre d’entitats privades, siguin o no fundacions. 

Tenim el convenciment de que estem fent un pri-
mer pas per un canvi de model que sigui més eficient i 
equitatiu, on el poder adquisitiu no sigui determinant 
en l’accés i el tipus d’ assistència sanitària que rep el 
ciutadà.

Les veritats de Mútua de Terrassa
PDSPT/Marea Blanca

Llàstima que al Sr Salvador Cardús, amb tota la 
seva formació i bagatge, se li escapin algunes coses 
tant importants i tant terrenals com els motius 

pels quals els serveis públics, contemplats d’altra banda 
com a drets reconeguts a la constitució haurien de ser 
de gestió pública i no concertats. Doncs les empreses, 
totes elles, tenen un objectiu primordial que són els be-
neficis, es a dir  l’afany de lucre i això es acceptat fins a 
tal punt, que si una empresa no té beneficis se li permet 
fer un ERO, un concurs de creditors o el que faci falta.

Que passa dons, amb els serveis públics concertats? 
Doncs que quan són subcontractats a una  empresa, 
aquesta extreu el negoci de dos llocs, un de la qualitat 
en el servei que es dona, l’altra dels sous dels treballa-
dors i professionals que fan aquest servei.

I ja que parlem de menjadors escolars, l’any passat ma-
teix hi havia reclamacions per la qualitat del menjar, si 
parlem del servei d’atenció domiciliaria (SAD) o de les 
residències de gent gran hem de parlar de les dues co-
ses manca de formació al personal que realitza el servei, 

sous i condicions laborals molt precàries.
Si parlem de Mútua de Terrassa, hauríem de parlar no 

només d’aquestes dues coses, sinó a més a més d’una en-
ginyeria empresarial i fiscal, que amb l’ajuda del poder 
polític pot fer sense problemes, que consisteix en auto 
vendre’s o auto comprar-se productes (entre les empre-
ses del grup), facturar pel cantó públic i privat a la vega-
da, avançar pacients a les llistes d’espera si s’efectuen les 
proves especials (TAC,RM...etc) per la privada.  

I si, si parlem de Mútua,  el 85/90% del finançament 
és públic, es a dir procedent dels impostos de tots  però 
això no li pressuposa cap obligació ni cap a la ciutada-
nia ni cap el personal. Cap a la ciutadania perquè es 
produeixen diferencies de tracte entre qui es pot pagar i 
qui no, qui es “Amic” o VIP tindrà millor servei.  Entre 
els treballadors perquè la contractació es a dit i sense 
examen previ així com ho són l’accés a un torn o a una  
plaça, sense cap tipus de concurs. Aquest tipus de con-
tractació juntament amb la reforma laboral, garanteix la 
por i la submissió del personal més precari.

“La gestió l’ha de dur a terme qui sigui capaç de garan-
tir la major eficiència” ens diu aquell que acusa a d’altres 
d’enganyar amb les paraules.

Es cert que una sanitat pública pot estar mal gestio-
nada i inclús hi poden haver cassos de malversació o 
corrupció, sobretot quan per exemple l’administració, 
en aquest cas el CatSalut no exerceix mesures de ins-
pecció, també succeeix així en el cas de hisenda que oh 
casualitat, no hi ha inspectors suficients.

Però el cas es que els temps d’espera per visites, per 
proves diagnòstiques o per ser operat, a Mutua de Ter-
rassa,  tal i com ens mostren les xifres del propi CatSa-
lut son molt més altes que les mitjanes de Catalunya i 
aquesta situació es el que aixeca la llebre i fa investigar 
la nostra plataforma i d’altres quin pot ser l’origen de 
tot això.

I a dia d’avui considerem que hi ha un interès en que 
les llistes siguin llargues, en que la gent pressionada pel 
dolor o l’ inquietud d’una malaltia greu, es visiti a la 
privada.

Sr. Salvador Cardús, quan s’utilitza la paraula llibertat 
sense saber o sense tenir en compte el que cobren les 
treballadores del SAD o de les residències, les senyores 
de la neteja o les auxiliars, es una llibertat que no és la 
nostra sinó mes aviat la de la Sra. Ayuso. És la llibertat 
de fer diners sense traves de cap mena.

Carta adreçada al Sr. Cardús
PDSPT/Marea Blanca

“Cal recuperar les visites presencials”
La concentració a la nostra ciutat, conduïda per la Marea Blanca/

PDSPT, recordà que l’atenció primària “ja estava infrafinançada i 
amb pocs recursos abans de la pandèmia de la covid”, i com poste-
riorment “han quedat paleses totes les mancances que s’anaven ar-
rossegant”. 

A banda que els professionals van ser sotmesos a situacions de risc 
per a la seva salut, afegeix Marea Blanca, la ciutadania va veure com 
es van tancar CAPs i la meitat dels consultoris locals, alguns dels 
quals segueixen inexplicablement sense obrir, com és el cas a Vila-
decavalls.

Es denuncia que es va instal·lar un model assistencial enfocat a les 
visites telefòniques, només presencials en casos de màxima urgència, 
provocant fins el dia d’avui incertesa i desconcert en la població, asse-
gura la Marea Blanca/PDSPT.

Les demandes del col·lectiu davant la situació sanitària a la ciutat 
inclou els següents punts: 

 > Recuperar les vistes presencials a criteri del pacient. 
 > Recuperació de la metgessa i la infermera de referència.
 > Reobrir tots els CAPs i consultoris locals, Crear ja els dos CUAPS a Terrassa 
lligats als ambulatoris i no als centres hospitalaris.
 > Destinar el 25% del pressupost de Salut per als Equips d’Atenció Primària.
 > Millorar els equips tecnològics, la comunicació telefònica i telemàtica per 
resoldre consultes administratives o de seguiment.
 > Garantir els serveis de suport als Equips d’Atenció Primària per a una 
òptima atenció.
 > Consolidar el personal administratiu, reforçar la tasca de la treballadora 
social, augmentar el personal d’infermeria, i recuperar el personal mèdic 
perdut els darrers anys.
 > Posar en marxa Consells de Participació en cada Àrea Bàsica de Salut amb 
representació de pacients i ciutadania com a instrument per millorar la 
transparència, la qualitat del servei i la gestió dels centres.
 > Programes d’atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels 
problemes de salut, intervenint en els condicionants socials de la salut.

 ▪ El 30 de juny van tenir lloc concentracions davant de centres d’atenció primària a 44 municipis de Catalunya, més de 
100 arreu de l’Estat. A Terrassa, es va inicar una marxa des del CAP Rambla fins al Raval, davant l’Ajuntament. Secundada 
per altres col·lectius, com la Marea de Pensionistes, el Consell d’Entitats, sindicats, i activistes d’altres poblacions com 
Viladecavalls i Rubí, durant l’acte es recordà que els grups municipals no estan per la labor a revisar el contracte del 
CatSalut amb Mútua de Terrassa que tocaria fer a finals d’any, tal com se’ls va demanar 38 entitats locals en el Ple del 
mes passat. A la vegada, s’avisà que cal fer més pressió i la mobilització en defensa de la sanitat pública tot just passat el 
parèntesi  estival.

MIQUEL GORDILLO
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Durant els mesos vinents i l’any 2022, veurem a 
Terrassa una batalla “dura” i fonamental per tal 
d’aconseguir que Terrassa sigui una ciutat lliure 

de Serveis Públics Bàsics portats per empreses privades 
i ”carronyeres” que l’únic que fan és debilitar aquests ser-
veis i vulnerar els drets fonamentals dels treballadors i 
treballadores, així com de la ciutadania en general.

A sobre la taula tenim reptes importants, si volem que a 
Terrassa es compleixi l’articulat de la Carta Europea de Sal-
vaguarda dels DDHH a la Ciutat, signada per l’Ajuntament 
de Terrassa l’Any 2000 i que s’ha compromès a complir. 

A l’ Art. I -  comença parlant del DRET A LA CIU-
TAT i diu:

1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els 
seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions 
per a la seva realització política, social i ecològica, cosa 
que comporta assumir també deures de solidaritat.

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els 
mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de 
tots i la qualitat de vida dels seus habitants.

“La incursió de les empreses als 
serveis bàsics ha comportat, a la 
pràctica, reiterades congelacions 

de convenis, hores que no es 
paguen, contractació per sota 
de la categoria laboral exigida, 

jornades eternes, horaris 
canviants, exigència d’una 

disponibilitat incompatible amb 
la vida personal”

L’ART. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS 
PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL, ens diu:

1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques so-
cials com a part central de les polítiques de protecció 
dels drets humans i es comprometen a garantir-los en el 
marc de les seves competències.

2. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a ac-
cedir lliurement als serveis municipals d’interès general. 
Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s’oposen 
a la comercialització dels serveis personals d’ajuda so-
cial i vetllen perquè existeixin uns serveis essencials de 
qualitat a preus acceptables en altres sectors dels serveis 
públics.

I finalment  l’Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SER-
VEIS PÚBLICS, ens diu:

1. Les autoritats locals garanteixen l’eficàcia dels serveis 
públics i la seva adaptació a les necessitats dels usuaris 

vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o 
d’abús.

2. Les administracions locals es dotaran d’instruments 
per a l’avaluació de la seva acció municipal i tindran en 
compte els resultats d’aquesta avaluació.

Un cop vist el que diu la Carta, seria bo veure què en 
pensa el nostre govern local, per exemple, de situacions 
com la de la Sanitat Publica a Terrassa, privatitzada en 
una gran part per l’històric contracte (que per cert venç 
a finals d’any) entre aquest complex entramat d’empre-
ses privades, amb diversos objectius que forma el Grup 
Mútua i el Servei Català de la Salut. Aquí els companys 
i companyes de Marea Blanca i Plataforma per a la Sa-
nitat Pública de Terrassa, estan fent una feina fantàsti-
ca per anar conscienciant la ciutadania d’un frau que ja 
dura massa anys i en el que cal que la gent obri els ulls.

Una altra qüestió és la de la privatització del SAD 
(Servei d’Atenció Domiciliaria). Més de 400 dones (sec-
tor feminitzat i precaritzat fins al límit màxim) estan 
patint unes condicions laborals indignes  (amb em-
preses  multinacionals dels serveis) i, per tant, amb un 
servei que hauria de ser la punta de llança, juntament 
amb Serveis Socials en aquests moments, per tal de re-
cuperar una societat que ha patit i que pateix molt i de 
forma invisibilitzada, resultant  un servei que és oblidat 
… Què hem de fer?

I seguiríem amb altres serveis. Com els menjadors 
escolars, per exemple, que actualment està en mans de 
l’empresa SERHS. Què passa? Quan es decidirà el go-
vern municipal?. I com pot ser que es faci propaganda 
en contra d’aquesta municipalització, adduint un supo-

sat “Informe Econòmic”? Des de quan la despesa pú-
blica dels serveis, que sempre ha de ser una inversió en 
moltes coses, entre d’altres amb benestar i qualitat, s’ha 
de mesurar per “llibres comptables”? Quan, per exemple 
en educació, sabent que l’Estat espanyol està per sota la 
mitjana europea en despesa pública?

Finalment, no podem obviar el risc que sempre existeix  
que alguns serveis que ara no ho estan, siguin objecte 
d’una “temptació capitalista”, d’una privatització. Sem-
pre hem d’estar a l’aguait. Com va passar, per exemple 
en la batalla ciutadana plantejada de forma exemplar 
contra la Llei Aragonès (sí, per cert, l’actual President de 
la Generalitat), que era un intent de servir als interessos 
de l’empresa privada.

Les externalitzacions que s’han produït gradualment 
en els darrers anys, i que la Llei Aragonès volia incre-
mentar, no només deterioren la qualitat dels serveis bà-
sics a costa de proporcionar grans beneficis a empreses 
privades, sinó que també acaben afectant greument les 
condicions laborals de les treballadores i treballadors 
públics.

La incursió de les empreses als serveis bàsics ha com-
portat, a la pràctica, reiterades congelacions de convenis, 
hores que no es paguen, contractació per sota de la cate-
goria laboral exigida, jornades eternes, horaris canviants, 
exigència d’una disponibilitat incompatible amb la vida 
personal, condicions laborals que desgasten a les planti-
lles, cremant a les professionals, destruint els equips de 
treball, acomiadant aquelles que protesten  i, fins i tot, 
patint impagaments continuats dels salaris.

I com hem dit, una vulneració dels Drets Fonamentals 
dels Ciutadans. Una cosa que no es pot negar és que 
sempre serà incompatible la garantia dels drets de tot-
hom, amb els beneficis i l’especulació empresarial, sense 
cap mena de control o racionalització.

“Organitzacions ciutadanes, 
moviments socials del sector 
social, de l’educació i la salut i 
d’altres serveis públics hem de 
sumar esforços per aturar la 

quasi segura “pandèmia” de la 
“reprivatització” dels Serveis 

Públics”

La crida final és que, organitzacions ciutadanes, 
moviments socials del sector social, de l’educació 
i la salut i d’altres serveis públics hem de sumar 
esforços per aturar la quasi segura “pandèmia” de 
la “reprivatització” dels Serveis Públics, una ba-
talla important per al futur  immediat d’aquesta 
ciutat.

JOAN TAMAYO SALA

Advocat pels DDHH, membre Comissió DD-

HH-ICATER , Espai Drets i de l’Institut  

de Drets humans de Catalunya

La “batalla” dels serveis públics  
a Terrassa!
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L’estigma de l’alumnat racialitzat en aquest país
Diarra Fall 

Membre del Col·lectiu de Dones Senegaleses de

Cartes impertinents: Al Passeig del comte d’Ègara, 
transformacions recents

Jaume Valls Droguet

S’ ha acabat el curs i les/
els estudiants de quart 
de l’ESO i 2n de Batxi-

llerat ja estan prenent, o bé ja han 
pres, una decisió vital per a la seva 
supervivència en l’àmbit estudian-
til. En el cas dels estudiants racia-
litzats, un pas en fals els catapulta-
ria a una vida dissenyada pels seus 
pares.

Dit això, em sembla vergonyós 
que, en els temps que corren, a 
causa de la falta d’interès i desmo-
tivació d’una part del professorat 
a l’hora d’impartir classe, molts 
alumnes, especialment de secun-
dària i batxillerat, es vegin obligats 
a recórrer a pàgines d’ensenyament 
virtuals o acudir a classes particu-
lars, gastant-se uns diners que la 
família no té.

El pitjor d’aquestes situacions 
‒cada vegada més recurrents‒ és 
que quan vas a les reunions de 
tutoria es mostren descontents 
amb els teus fill(e)s o german(e)s 
i reticents a buscar solucions per a 
millorar la situació de l’estudiant. 
Moltes vegades, donen a entendre 
d’una manera subtil que aquest 
alumnat no té prou competències 
educatives per seguir o per passar 
de curs. Entenc i comprenc que 
estan aguantant dins d’un sistema 
educatiu nefast, però això no els hi 
dona el dret de criminalitzar, es-
tigmatitzar i/o assenyalar als i les 
alumnes racialitzades.

Des de la tutoria tampoc s’hau-
ria d’aconsellar a qui no treuen 
bones notes que faci un cicle o 
FP només pel fet de ser de famí-
lia d’immigrants; ni tampoc des-
aconsellar-los a cursar batxillerat i, 
menys, somiar a anar a la univer-
sitat. Em sembla d’hipòcrites, per-
què després van animant alguns 

estudiants dient-los “tot és possible 
si treballes de valent i hi creus”. Ah, 
que per a l’alumnat no racialitzat 
aquesta frase motivadora serveix, 
però per a la resta no?! 

Des del meu punt de vista com 
a estudiant, considero que aquest 
tipus de persones no haurien de 
dedicar-se a l’ensenyament, ja 
que l’únic que aconsegueixen és 
produir una gran desmotivació, 
produint així, no sols a la desa-
tenció d’unadeterminada assigna-
tura, sinó també al fracàs escolar 
i l’abandonament dels estudis a 
una edat prematura. Això és el que 
volen, però no ho aconseguiran! 
Si no han pogut amb les nostres 
mares i pares, menys podran amb 
nosaltres.

«Em sembla 
d’hipòcrites, 

perquè després van 
animant alguns 

estudiants dient-los 
“tot és possible si 
treballes de valent 
i hi creus”. Ah, que 
per a l’alumnat no 
racialitzat aquesta 
frase motivadora 

serveix, però per a 
la resta no?!»

Dit això, aquí us presento sis es-
tudiants que són una representa-
ció real de milers d’estudiants raci-
alitzats i racialitzades que pateixen 
discriminacions en el context esco-
lar. 

A Bathie li encanta la física, però, 
no és el seu gran fort. Després de 
temps allunyat del model d’estudi 
espanyol, ara ha de fer el triple de 
deures que els seus companys de 
classe. Tanmateix, això no li fa de-
sistir i fins que no acaba els deures 
de física no es posa a fer una altra 
cosa.

Dieyla, la persona més dolça que 
pugueu trobar a Terrassa, està en 
una constant lluita amb el català i 
el castellà. Va néixer aquí, però per 
coses de la vida se’n va anar de “va-
cances” al Senegal i fa relativament 

poc que ha tornat. Ara està a 3r 
d’ESO i està decidida a pressionar 
el seu institut (concertat) perquè li 
creïn un aula d’acollida per a alum-
nes com ella.

Baye Moudou és un gran defen-
sor dels drets humans i per això 
s’ha presentat a les eleccions del 
seu institut. Amb una campanya 
impecable i amb objectius clars i 
concisos per a la millora del centre, 
va obtenir 35 vots. Es va disgustar 
molt en saber que la noia influen-
cer havia guanyat per majoria ab-
soluta. No obstant això, va treure 
una lliçó: tots els vots que ell havia 
rebut eren, cito textualment, dels 
seus “camarades d’Àfrica”.

A Mame Diarra no li agrada es-
tudiar i menys fer els deures. Quan 
ve a reforç el primer que fa és po-

D arrerament hi ha hagut 
una invasió tossuda de 
l’espai verd. De mica en 

mica taules i cadires han ocupat el 
triangle públic al cor de la ciutat. 
Més de cinc bars han ampliat els 
seus locals, han envaït el Passeig. 
Ara no s’hi pot fer cap espectacle, la 
canalla no pot córrer rere la pilota, 
en caminar-hi has d’anar esquivant 
obstacles. Si Berlanga hi rodés una 
pel·lícula es veuria l’espai atapeït de 
mobiliari, tant, que serien necessà-
ries uns passarel·les penjants per a 
circular-hi i unes escales de disseny 
per a accedir a les diferents terras-
ses des de l’aire.

Ai, els quatre bancs de pedra que 
estaven sota les immenses alzines, 
col·locats fent un cercle, tenien una 
inclinació adient per a estampar-hi 
l’esquena. Res, que s’hi seia rebé.

Ai, les tardes d’estiu que hi vaig 
llegir novel·les. Acostumava a 
bufar un ventet suau que feia su-
portable la calorassa embafadora. 
Quin refugi tan acollidor!

Ai, els quatre bancs...Molt a prop 
hi havia l’escola Social del senyor 
Artigues. Els quatre bancs també 
havien acollit galifardeus adoles-
cents que hi acabaven a corre cui-

ta els deures de matemàtiques del 
«Sapo», un sobrenom guanyat a 
pols per un mestre baixet amb unes 
ulleres de pasta i a més a més ver-
des. Però els quatre bancs acaben 
de desaparèixer canviats per un joc 
de saltar clavat al terra, una taule-
ta  amb quatre seients i un tauler 
dibuixat al damunt (empolsegat i 
ple de fulles), bancs, una taula més 
gran amb un banc enganxat i una 
sorpresa.

La cirereta dels nous mobles ins-
tal·lats era una tauleta. De lluny 
semblava una tauleta de nit de les 
d’abans. Ah, i tenia una porteta de 
vidre. Ben bé una exquisidesa de 
casa de nines anglesa. No em vaig 
poder estar de preguntar a la briga-
da municipal feinera què era aque-
lla monada. Em van dir que era per 
a ficar-hi llibres i fer l’intercanvi.

Ben mirat era una bona alterna-
tiva als troncs secs, aquella tauleta 
de nit, que s’han escampat per la 
ciutat. Tot i que de seguida vaig 
pensar que era poc adient aque-
lla exquisidesa en un espai públic. 
De seguida vaig pensar en mans 
matusseres que la maltractarien. 
Patapam! Tal dit, tal fet, l’endemà 
vaig veure la tauleta desfeta al terra. 

Ja llegíem que no es poden donar 
perles als porcs.

Testimoni mut de la desfeta, que-
da el pal de suport clavat al terra i la 
plataforma quadrada al seu damunt 
que sostenia l’exquisidesa. Això sí, la 
brigada municipal va afanyar-se a 
posar cinta de plàstic blanca i ver-
mella indicant que no es toqués res, 
que no es podia usar. Ara ja no hi 
queda ni la cinta de colors.

En canvi a la plaça Major de Cas-
tellar del Vallès van tenir una idea 
més eficaç per a fomentar l’inter-
canvi de llibres. És  una baluerna, en 
forma de llibre gegant obert. Per un 
cantó es veu la portada i pel darrera 
hi ha uns prestatges i n’hi caben una 
futralada, de llibres. I és fet perquè 
duri!

Per acabar-ho d’adobar en aquest 
petit espai verd hi ha un monu-

sar-se a jugar al futbolí que tenim 
en el local. Tanmateix, li encanta 
ajudar els més petits a fer els deu-
res i passar-s’ho bé abans que s’aca-
bi la classe.

A Mohamed no li agrada que 
la gent faci faltes ortogràfiques i 
per això corregeix ‒i aprofita per 
burlar-se’n‒ els seus companys 
d’estudi. Quan no té deures ense-
nya el seu millor amic a millorar la 
cal·ligrafia i l’ortografia, i està millo-
rant molt.

Adama, a punt de començar bat-
xillerat, està decidida a fer la branca 
científica per després cursar la car-
rera de Medicina. El seu únic pro-
blema: docents que posen límits 
als seus somnis. La solució que ha 
trobat: seguir somiant fins a acon-
seguir-ho.

ment petri (6m x 0’80m) que s’ai-
xeca al bell mig del Passeig. Aixecat 
a la glòria de l’Alfons Sala Argemí 
“Conde de Egara”(1863-1945), in-
dustrial i polític, que diu la placa. 
Ja hi va aterrar, al Passeig, foragitat 
de la plaça Vella. Ara en aquest nou 
emplaçament ja hi fa nosa. Cert 
que encara serveix perquè algun es-
calador menut intenti d’enfilar-s’hi. 
Però la febre dels restauradors no té 
límits. Ja han vist els murris comer-
ciants de beure i jalar que en el seu 
lloc hi podrien col·locar 4 taules i 16 
cadires!

El monument petri a l’insigne 
egarenc no podria fer companyia 
als dos soldats que també s’estaven 
allà al davant? Sí, els que s’estaven 
enfilats columnes amunt, els que 
vetllaven pels «caídos por Dios 
y por España». Ara segueixen 
vetllant-los des de can Torrella, 
a la carretera de Sabadell. Sí, em 
refereixo al cementiri municipal. 
Es farien companyia i tot. És un 
suggeriment, només, sense ganes 
d’ofendre ningú, només faltaria. 
No són moments per posar més 
llenya al foc, això ja ho fan i hi excel.
leixen alguns que viuen de la políti-
ca i l’embruteixen, la malmeten.      

 ▪ Joves catalano-senegaleses d’excursió al llac Petit, part del programa de formació Senexcelencia
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Catalunya 2022, 
una idea bifront  

de país 
Fèlix Pardo

@felixpardova

E l passat mes de juny es va fer públic el 
document RESET, subtitulat Crida 
per reactivar el país, elaborat pel Grup 

de Treball Catalunya 2022, coordinat pel Ge-
nís Roca i la Victòria Alsina-Burgués, i creat 
per encàrrec del govern de la Generalitat el 
juny del 2020. El seu objectiu no és definir un 
pla d’acció en l’actual escenari de la covid-19, 
sinó proposar les accions més rellevants, amb 
el màxim nivell de concreció possible, factibles 
amb els recursos existents i que es puguin ini-
ciar a curt termini, orientades a garantir que 
Catalunya no es quedi endarrere en els esce-
naris postcovid-19. 

Cal advertir, però, que la principal dificultat 
per a la seva execució serà la voluntat política 
perquè hi ha una manca de lideratges amb un 
full de ruta en comú i també el compromís 
de la societat civil perquè hi ha una dispersió 
d’energies en la construcció d’allò col·lectiu. De 
fet, un dels propòsits de l’esmentat Grup és 
promoure una deliberació pública al voltant del 
document presentat, però aquest no ha tingut 
gaire ressò polític ni mediàtic i ha passat pràcti-
cament desapercebut per a l’opinió pública.

Les propostes presentades s’organitzen en 
tres àmbits amb el següent ordre: societat, 
economia i administració. Cal valorar positiva-
ment aquest ordre perquè implica posar l’eco-
nomia i l’administració al servei de les persones. 
Efectivament no es pot assegurar un futur per 
al nostre país sense garantir els drets socials i 
culturals i formar una ciutadania amb esperit 
crític. Els quatre objectius de l’àmbit social ho 
fan palès: accés i participació en la cultura, fer 
un sistema educatiu més inclusiu i equitatiu, 
creació d’un sistema integral d’atenció i cura de 
les persones i fomentar l’habitatge digne. 

Tanmateix pel que fa al sistema educatiu hi 
ha una incoherència entre el plànol axiològic i 
el de l’acció perquè s’afirma que “l’educació és 
un pilar fonamental de la societat” i cal que 
“prepari els futurs ciutadans per jugar un paper 
actiu i transformador”, però només es proposen 
sis accions mentre es proposen un total d’onze 
per a la digitalització de l’economia i de l’admi-
nistració . Si es vol que l’educació sigui una es-
tructura de país cal necessàriament augmentar 
la inversió pública i garantir la gratuïtat en tots 
els nivells. 

Una acció comuna a tots aquests àmbits és la 
digitalització en pressuposar que és la principal 
palanca de transformació social. Però la socie-
tat digital no garanteix una societat més justa i 
la mateixa igualtat d’oportunitats. La digitalit-
zació s’hauria de pensar només com a un ins-
trument més i prendre com a primera finalitat 
el bé comú. 

Pel que fa a l’àmbit d’economia crida l’atenció 
l’opció de no considerar les infraestructures i 
centrar-se fonamentalment en el talent i la inno-
vació. Això també cal valorar-ho positivament. 
De fet un dels grans reptes de l’economia és la 
transició des del sistema capitalista, un model 
insostenible, vers un sistema postcapitalista el 
paradigma del qual encara està per definir. Però 
sobre això hi ha una deliberada omissió. 

I pel que fa a l’àmbit de l’administració, els 
principis orientadors són fomentar la col·labo-
ració público privada i definir el valor públic 
amb rendiment de comptes. Aquest darrer 
principi és especialment rellevant perquè l’ad-
ministració catalana no s’ha pensat prou per 
por a alterar el status quo i seria una important 
contribució millorar la seva eficiència. Pel con-
trari, és arbitrari  que s’aposti per la col·laboració 
público privada i s’ometi la dimensió coopera-
tiva i procomú. A més és una evidència l’aug-
ment de les desigualtats i l’estancament social 
i la manera més efectiva de revertir-ho és amb 
polítiques econòmiques orientades al bé comú, 
la intervenció del sector públic en les finances i 
en les industries estratègiques i una distribució 
més equitativa de les rendes.

T homas Piketty és un economista 
francès especialitzat en l’estudi de 
les desigualtats. És també un inu-

sual autor de best-sellers econòmics en-
ciclopèdics. Capital i ideologia (Edicions 
62, 1.248 pàgines) es va presentar com un 
supervendes a les llibreries catalanes just 
abans de la pandèmia. La primera part 
del llibre és una anàlisi històrica de les de-
sigualtats explicada a partir de les trajec-
tòries de diferents països des de l’inici de 
l’època moderna fins a l’actualitat. Però és 
en la part final en la qual esbossa un seguit 
de propostes polítiques que anomena so-
cialisme participatiu del segle XXI, i que 
crec que paga la pena tenir-les en compte.

La primera idea que aporta és la d’ide-
ologia de la desigualtat. Qualsevol etapa 
històrica ha justificat de diferents formes 
les seves desigualtats. Però aquestes no 
són immutables, sinó més aviat constru-
ïdes socialment, sota el paraigua d’ideolo-
gies concretes. Per tant, podem aspirar i 
aconseguir societats més igualitàries si ens 
ho proposem. Parlar de construcció social 
o històrica pot ser habitual en qualsevol 
ciència social, però no en un economista.

La justificació de les desigualtats en la 
nostra societat s’elabora a partir d’una 
suposada igualtat d’oportunitats, basada 
en un itinerari escolar obligatori per a tot-
hom que hauria d’ubicar les persones en 
diferents categories laborals i de rendes 
dependents dels seus mèrits. La realitat, 
però, és que l’ascensor social està cada cop 
més espatllat, cada cop és més cert que 
només arriben als estudis superiors (i per 
tant a la possibilitat de rendes superiors) 
els fills/es dels rics i d’aquells/es qui els 
seus pares i mares ja tenen estudis supe-
riors. Si l’ascensor s’espatlla, la mobilitat 
generacional entre classes s’estanca.

Aquest estancament social va parell a 
l’augment de les desigualtats en les dar-
reres dècades. El repàs històric de les 
desigualtats ens mostra que en els països 
capitalistes desenvolupats el període amb 
les desigualtats més baixes de la història és 
el comprès entre els anys 50 i 80 s del segle 
XX. A partir dels anys 80, amb l’arribada 
de les polítiques neoliberals, les desigual-
tats han tornat a créixer fins a l’actualitat. 
A l’Europa de l’any 1900, el 10% de la 
població més rica disposava del 50% de 
la renda, durant el període dels 50-80 s va 
baixar fins al 30%, i a partir dels 80 torna 
a pujar fins al 37% actual.

Piketty se suma a la llarga llista d’autors/

es que demostra de forma empírica que 
augmenten les desigualtats a partir dels 
anys 80. Si la riquesa d’un país, mesura-
da a través del PIB, augmenta i les desi-
gualtats també, això implica que tenim 
un problema amb la distribució de la ren-
da. Dit d’altra manera, el trickle down o 
la creença liberal en què si els rics tenen 
diners, aquests acaben repartint-se per to-
tes les capes socials, no funciona. Protegir 
les rendes i els patrimonis dels més rics 
només està servint perquè aquests enca-
ra siguin més rics i els pobres més pobres. 
L’evidència empírica de les darreres dèca-
des és clara.

La dràstica reducció de desigualtats 
entre els 50 i 80 s s’explica a través d’una 
multiplicitat de factors. Des d’un punt de 
vista de política econòmica, n’hi ha un de 
fonamental, la fiscalitat progressiva. Per 
primera vegada a la història s’implanten 
extensament impostos sobre la renda, el 
patrimoni i les successions on percentu-
alment els rics paguen més que els po-
bres. Cal veure la fiscalitat progressiva (i 
l’augment de la inversió pública a partir 
d’aquesta) com el desencadenant prin-
cipal de la reducció de les desigualtats 
durant el segle XX, i la seva relaxació a 
partir dels anys 80 sota tutela neoliberal, 
com el detonant del nou increment de 
les desigualtats. Per a Piketty, l’augment 
dels impostos progressius (i el consegüent 
augment de la inversió pública) és el que 
podria dirigir-nos novament cap a socie-
tats de baixa desigualtat.

Segons Piketty, vivim sota un règim pro-
pietarista, que des del segle XVIII se cen-
tra en la pervivència de la propietat priva-
da com a forma d’ordre social. Per superar 
aquest règim proposa en primer terme el 
concepte de propietat temporal. Caldria 
veure la propietat privada com una cessió 
temporal, i no pas indefinida, que s’ha de 
retornar a la comunitat, i en la qual els 
impostos progressius, especialment els de 
successions i propietat, serien l’eina que 
faria possible aquest retorn social gradual.

I en segon terme, el concepte de propie-
tat social. Caldria avançar en el model de 
relacions laborals que protegeixi més als 
treballadors/es de decisions unilaterals 
i antisocials realitzades en benefici dels 
propietaris del capital, especialment en 
les grans empreses. Piketty es fixa en els 
models de cogestió nord-europeus i en 
proposa ampliar i augmentar el seu abast. 
A la vegada, proposa augmentar la propi-

etat i la inversió pública, especialment en 
els sectors clau -energètic, bancari, tecno-
lògic…-. Les administracions públiques 
haurien de tornar a jugar un paper relle-
vant en la política industrial.

De la mateixa manera, la reparació de 
l’ascensor social necessita un augment im-
portant de la inversió pública en tots els 
àmbits, però especialment en l’educatiu. 
Per Piketty s’hauria d’avançar cap a una 
justícia educativa, que implicaria augmen-
tar la inversió en totes les etapes educati-
ves, i establir la gratuïtat de tot l’ensenya-
ment, inclòs el superior.

El retorn a una intervenció pública molt 
més àmplia, tal com proposa Piketty, està 
més que justificat. La ideologia liberal, 
enemiga de la intervenció pública i domi-
nant fins al moment, està fent aigües. Ni 
ens va prevenir de la crisi econòmica, ni 
està preparada per episodis de pandèmia 
o de canvi climàtic global, ni és capaç de 
donar esperança a àmplies capes socials 
que es troben davant d’unes relacions la-
borals inexistents o absolutament dete-
riorades i unes expectatives de futur en la 
mateixa línia o pitjor. Va ser l’Estat qui va 
intervenir davant la crisi econòmica, i són 
els treballadors/es públics les que ens han 
tingut un rol fonamental davant la pan-
dèmia. Sembla clar que estem en un mo-
ment de canvis en la ideologia dominant, 
però cap a on anirem?

L’estancament social i l’augment de les 
desigualtats aguditzen les diferències soci-
als entre guanyadors/es i perdedors/es de 
la globalització. Cada cop més, una part 
dels perdedors/es se sent més representa-
da per la dreta populista o l’extrema dreta, 
que per l’esquerra, defensora tradicional 
de les classes populars. L’esquerra ha des-
plaçat el seu interès cap a la classe mitjana, 
en bona part classe treballadora que ha 
pogut accedir a una formació més eleva-
da i a millors feines per a ells/es o per als 
seus fills/es. Una classe mitjana que podia 
considerar-se com una de les guanyadores 
de la globalització. Ara tot això s’ensorra. 
Caldrà veure si l’esquerra és capaç de re-
presentar i satisfer les necessitats de les 
classes populars en aquests nous temps. 
Com a mínim tenim l’anàlisi teòrica i les 
propostes d’autors com Piketty, que es 
mullen i ens ofereixen idees per abordar la 
delicada situació en què ens trobem.

Joan Pi

A ra fa uns dies un professor que és fruit de les primeres 
promocions de l’ESO, em deia en veu alta i sense cap 
mena de vergonya: De què serveix fer un batxillerat on 

hi ha una assignatura com el llatí, cal un batxillerat de lletres? 
Jutgeu vosaltres. Si m’hagués preguntat a mi de què serveix la 
Història, li hauria dit que per res i, encara menys en el seu cas, en 
canvi a mi m’ajuda per tenir conversa.

Un bon sistema educatiu la primera cosa que ha de fer és en-
senyar que la vida no és una gran casa de barrets (Gran Herma-
no, per posar un exemple), on analfabets, dropos i mamarratxos 
poden guanyar fama i diners sense fotre res, tot esperant que es 
produeixi un cop de sort. Els joves han d’aprendre que a la vida 
real, no es passa de curs sense esforç.

Tot això és el que han volgut els polítics i tot això és el que han 
aconseguit. El problema és que ara cada vegada es fa més patent 
i lamentable que els professors i els estudiants fan exactament 
el que els hi van encarregar els que van dissenyar els continu-
ats succedanis de succedanis de plans d’estudis, i resulta que els 
responsables de tots aquests devastadors despropòsits treuen 
constantment pilotes fora i culpen la societat, les televisions, el 
professorat, les famílies, les xarxes socials o la telefonia mòbil.

Fins i tot, com que mai no en tenen prou, molts d’aquests terro-
ristes de l’ensenyament, tenen el morro de demanar un augment 
de la despesa pública en educació.

Però no, senyores i senyors, ministres, consellers, parlamentaris, 
senadors, sindicats, col·lectius de tot tipus i els altres comensals 
de la menjadora pública: la nostra educació (quan parlo d’ella, 
parlo de la pública, la privada menja a part sempre) té un greu i 
agònic problema, i la seva solució no implica dilapidar més pasta 
en un sistema que no funciona des de fa molts i molts anys. La 
solució implica, primer i abans que res, que vostès s’adonin que 
els experiments progressistes amb els quals han castigat tota una 

sèrie de generacions de joves innocents ha estat un ostentós fra-
càs.

Estem en un 31% de fracàs escolar en l’àmbit nacional. Un cop 
admesa la derrota, han d’adonar-se que el veritable progrés no-
més es pot aconseguir amb una educació que permeti les futures 
generacions viure amb garanties en un món real i no en el país 
de Lewis Carroll, dibuixant escoles lúdiques i sostenibles, amb 
professionals de la pedagogia o la psicologia que només saben 
vendre quincalla. Quan escolto “esperonar, engrescar o ventall de 
possibilitats”, fujo per cames. Quin perill tenen.

Voler fer un aprenentatge lligat al joc, a la diversió i a la manca 
d’esforç, eximint els alumnes de tota responsabilitat, dóna com 
a resultat joves irresponsables, incapaços de fer el mínim esforç 
que no tingui en ell mateix una gratificació immediata, com és 
natural amb el consentiment de molts pares que els protegeixen 
fins a l’avorriment o l’insult.

Què ens trobem ara? Doncs joves que no dominen eines tan 
essencials com la compressió lectora, ja no parlem de les ma-
temàtiques, la història, la física, el llatí o les llengües. Acceptin 
d’una puta vegada que la veritable justícia requereix que tots 
els ciutadans tinguin garantit poder córrer i començar la cursa 
en igualtat de condicions. La justícia no consisteix en el fet que 
tots plegats arribin a l’uníson a la meta i que tots hagin de tenir 
medalla malgrat que no se la mereixin. Tan difícil és adonar-se 
que la vida és una marató i que si les administracions insisteixen 
a seguir preparant la gent per fer curses de cent metres, no tan 
sols seguiran sent vostès uns irresponsables, a més que seguiran 
condemnant els nostres joves a seguir submergits en un oceà de 
mediocritat. L’exemple? El diguem-li professor amb el qual he 
començat aquest escrit.
Miquel Mallafré

Piketty i el socialisme participatiu del segle XXI

Des de la barrera, sobre el sistema educatiu



8 MALARRASSA POLÍTICA Juliol de 2021

 >El Ple de Dones se celebra el 9 de juliol

43 entitats intervenen en un procés 
participatiu per escollir les demandes

Bona Festa Major!

L’ Ajuntament de Terrassa 
va tancar un procés parti-
cipatiu en què s’han deba-

tut i proposat possibles temes per 
elevar al primer Ple de Dones que 
se celebrarà a la ciutat el proper 9 
de juliol, coincidint el mateix dia en 
què Quitèria Tarragó Casellas va 
ser anomenada regidora de l’Ajun-
tament de Terrassa —la primera 
de tot l’Estat— l’any 1937.

En el total de sessions del procés 
participatiu hi van participat 76 
dones de 43 entitats i col·lectius 
diferents de la ciutat, incloent les 
dotze regidores de la corporació. 
Aquestes dones es van repartit en 
quatre grups de treball segons el 
seu interès prioritari, i cada grup 
de treball va realitzat tres sessi-
ons telemàtiques: una primera 
per emmarcar el tema i apuntar 
les necessitats i demandes de les 
entitats, una segona sessió per 
debatre les propostes concretes 
i una tercera per consensuar-les. 
L’objectiu del Ple de Dones és 
mostrar un compromís comú en 

les polítiques d’igualtat de gènere 
i facilitar la participació de les en-
titats en l’agenda política feminista 
de la ciutat. També pretén crear 
un espai de coneixença mútua i de 
diàleg entre les entitats ciutadanes 
i les regidores, consolidant la xarxa 
de treball vers la igualtat entre do-
nes i homes a Terrassa. La voluntat 
és que aquest projecte tingui conti-
nuïtat i es celebri un Ple de dones 
anual a la ciutat.

 
Entitats participants

Han participat al procés dones 
representants de la majoria de les 
entitats i grups que integren la 
Comissió 8 de març: Dones amb 
iniciativa de Can Palet, Dones 
d’Ègara, Col·lectiu de dones de 
Ca n’Anglada, Amunt Dona, Do-
nes de la comunitat musulmana, 
Associació de Dones Bahá’í, Casal 
de la dona, Puntaires de Terras-
sa, ACORD (Dones LGTBI+), 
Prou barreres,  Assemblea de 
Dones d’Esquerra de Terrassa, 
Dones d’Esquerra Verda, Dones 

Periodistes de Terrassa i dones de 
les seccions sindicals de CCOO i 
UGT; les associacions veïnals del 
barri d’Egara, Les Fonts i Ca n’Au-
rell; les cooperatives L’Egarenca, 
Eina Cooperativa i Cooperati-
va Magroc, Synusia; l’associació 
ALBA i AIDE; Creu Roja Terras-
sa, FUPAR, PRODIS, Fundació 
Maria Auxiliadora, Feministes 
anticapitalistes en xarxa; l’entitat 
esportiva Atlètic Terrassa Hockey 
Club; Drac Baluk Astharot; Aso-
ciación Raíces; entitats d’acció hu-
manitària com Microcrèdits per 
l’Àfrica i Acción contra el hambre; 
la Unió de jubilats i pensionistes 
de la UGT; i l’Associació de co-
merciants de Ca n’Aurell. 

Redacció

E l proper mes de juliol s’inici-
arà la licitació per adjudicar 
els treballs d’arranjament 

del segon tram de l’Anella Verda, 
que té 4,5 km de longitud i que 
s’encaixa entre les carreteres de 
Terrassa a Matadepera (BV-121) 
i la de Terrassa a Rellinars (B-122).

La previsió inicial és que les 
obrescomencin abans de finalitzar 
l’any, i que tinguin una durada de 
tres mesos. El pressupost de licita-
ció serà de 191.444,64 euros. 

En aquest tram es crearan dues 
portes d’accés (a Can Roca i Can 
Colomer) i es milloraran diversos 
camins, segons informà al regidor 
de Medi Ambient i Sostenibilitat 
i Energia, Carles Caballero. Es 
tracta dels plans de Can Bogu-
nyà i l’enllaç des de l’escola Serra 
de l’Obac, al barri de Can Roca; 
el camí vell de Can Carbonell; el 
camí de l’Escaiol i també el de Ca 
n’Amat de la Muntanya. 

També es preveu condicionar tres 
àrees d’estada; arranjar el ferm; fer 
plantacions puntuals de vegetació; 
senyalitzar tota la zona, clausurar 
camins no adequats i identificar 
zones degradades per fer una res-
tauració ambiental, entre altres ac-
tuacions.

Aquest segon tram és un dels cinc 
previstos en el camí circular de 35 

 >Des de la carretera de Matadepera a la de Rellinars

S’inicien les obres per 
arranjar el segon dels cinc 
trams de l’Anella Verda

km que recorre tot l’entorn natural 
i agrícola i que dóna la volta sencera 
al terme municipal, al qual

s’accedeix amb facilitat des de les 
“portes” de l’Anella Verda i dels ca-
mins històrics que connecten amb 
aquest itinerari. 

Producció agrícola
Actualment, la producció agríco-

la a Terrassa es basa en els cereals 
(ordi, civada i blat); els farratges 
per alimentació animal i cultius 
destinats a la producció industri-
al (colza). Les darreres dades del 
cens agrari (2009) recullen que la 
superfície cultivada era de 444 ha, 
majoritàriament explotacions de 
secà, i que hi havia 22 explotacions 
agràries i ramaderes.

L’Anella Verda és tot l’espai no 
urbà de Terrassa, de 4.400 hectàre-
es, que conforma un patrimoni na-
tural de gran valor ambiental, pai-
satgístic, cultural, social i econòmic.

Acull més de 2.500 hectàrees de 
boscos, camps de conreu, rieres i 
torrents, que conformen un siste-
ma hidrogràfic. És el pulmó verd 
que vol garantir la pervivència dels 
connectors ecològics que protegei-
xen Terrassa; recuperar les funcio-
nalitats econòmiques dels camps, 
promovent l’activitat de les masies 
i del sector primari, en general, i 
fomentar un ús social i responsable 
de l’entorn.

RAFEL CASANOVA - BCF
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La FESC fa deu anys aquesta tardor amb el lema «Desfes-te del 
capitalisme, de festa amb l’economia solidària»

L a Fira d’Economia Solidà-
ria de Catalunya (FESC), 
organitzada per la Xarxa 

d’Economia Solidària (XES), arri-
ba aquesta tardor a la seva desena 
edició. I ho fa amb un format dife-
rent: enguany la FESC tindrà lloc 
durant una setmana sencera, del 
18 al 24 d’octubre. Durant aquest 
període es desenvoluparà el pro-
grama d’activitats, xerrades, tallers i 
propostes culturals que combinarà 
el format presencial amb el virtu-
al. La fira d’expositores, que es va 
anul·lar l’any passat a causa de les 
restriccions sanitàries, tornarà ¡el 
cap de setmana del 23 i 24 d’octu-
bre a la Fabra i Coats de Sant An-
dreu (Barcelona).

«Desfes-te del capitalisme, de 
festa amb l’economia solidària» és 
el lema escollit per aquesta edi-
ció, un desè aniversari que des de 
l’organització es vol aprofitar per 

«aturar-nos a mirar el camí recor-
regut i dibuixar plegades l’horitzó 
al qual aspirem arribar en la prò-
xima dècada». La fita després de 
10 anys, «arriba en un moment 
idoni: la pandèmia i la consegüent 
crisi socioeconòmica han tornat 
a demostrar que el capitalisme és 
un model ja col·lapsat i incapaç de 
resoldre les necessitats bàsiques de 
les persones i del planeta».

La XES aspira que la fira torni 
a ser l’aparador de projectes i pro-
postes existents i que esdevingui, 
un any més, un espai on reflexionar 
juntes sobre els reptes i oportuni-
tats que tenim per davant. «Com 
ens volem organitzar col·lecti-
vament per afrontar la pròxima 
dècada? Quines propostes tenim 
per fer dignes i revalorar totes les 
feines essencials per a la vida? Com 
podem avançar per enfortir la di-
mensió procomú dins de l’ESS? 

Com estem incloent la perspectiva 
ecofeminista en l’economia i el tre-
ball?»

També es busca que la fira sigui 
un espai de festa i de vida. Per això, 

Pablo Gómez rep la Medalla d’Honor de la ciutat
Reconeixement al seu esperit de solidaritat i de cooperació i la seva implicació durant gairebé 50 anys en 
el teixit associatiu del barri de les Arenes.

enguany s’espera«recuperar les 
converses, les abraçades i els som-
riures pendents de 2020. I per això 
serà un moment per celebrar el 
feminisme, l’habitatge cooperatiu, 

l’alimentació sostenible, la interco-
operació o el consum responsable, 
entre d’altres, i desfer-nos del fast 
food, d’Amazon, la Caixa i el pa-
triarcat». 

Redacció

A petició de l’Associació de 
Veïns de les Arenes, la 
Grípia i Can Montllor, i 

l’Associació Amics d’en Ferran, el 
ple de desembre de 2020 va apro-
var atorgar la Medalla d’Honor de 
la Ciutat a Pablo Gómez Ramírez, 
veí, activista i ànima del barri de 
Les Arenes,  en paraules de l’Alcal-
de Jordi Ballart. L’acte se celebrà el 
29 de juny al Teatre Principal amb 
l’assistència d’un nombrós públic 
que va voler acompanyar en Pablo 
en el seu homenatge.

Pablo Gómez Ramírez, de 86 
anys, va arribar a Terrassa el 1948 
procedent de Ciudad Real. L’any 
1970 va entrar a la junta directi-
va de l’Associació de Veïns de Les 
Arenes, on hi estigué 22 anys. Va 
impulsar la posada en marxa d’una 
escola d’adults al barri, la primera a 
funcionar a Terrassa. A la vegada, 

Pablo Gómez fou el creador d’una 
Mútua de Previsió Social, l’actual 
Mutualitat Les Arenes, i que va 
presidir des de la seva fundació.

Durant l’acte de lliurament a ban-
da d’agrair a totes les entitats, a la 
família i «en especial a la seva com-
panya Maria», per fer palès el seu 
esperit reivindicatiu, en Pablo en-
cara va adreçar demandes al con-
sistori. Com ara «treure barreres 
arquitectòniques al Paseig 22 de 
Juliol», o el record a les víctimes de 
les riudes del 1962, «només amb 
una pedra a l’Avinguda del Vallès 
és insuficient», expressà.

Pablo Gómez va impulsar la cre-
ació de la Comissió Rieres el 2015, 
precisament amb l’objectiu de no 
fer oblidar aquest fet tràgic en la 
història de la ciutat.

 ▪ Pablo Gómez durant l’acte de 
lliurament de la Medalla d’Honor de 

la ciutat.  
RAFEL CASANOVA (BCF)



10 MALARRASSA MÓN COOPERATIU Juliol de 2021

 >Grup de Terrassa de Sobirania i Salut

El canvi social comença pel personal

Pep Valenzuela

El Ple, de totes maneres va aprovar l’inici 
de proves per a la implantació del 5G. 
Hi ha un consens polític molt ampli en 

favor de tot el que sigui noves tecnologies, su-
posadament eines per salvar la Humanitat. És 
el clàssic «no podem perdre el tren de la mo-
dernitat i el progrés».

El grup Sobirania i Salut informa que con-
tinuarà fent campanya d’informació i reflexió, 
que parlarà amb associacions veïnals i altres 
col·lectius. Malarrassa ha parlat amb alguns 
membres del grup, de formació molt recent, 
encara no fa un any, però que ja ha fet escoltar 
la seva veu i marcat presència.

Són un més dels 130 grups creats a l’Estat 
espanyol, a banda els que s’han constituït món 
a fora i dels quals no s’hi disposen dades actu-
alitzades. «Ens preocupa el que està passant, el 
tipus de vida que fem, que no és la més idònia, 
ni sana ni natural», explica en Francesc. Aquest 
és el marc de referència, insatisfacció i preocu-
pació amb els models de vida i relacions socials.

La primera reunió, constitutiva, es va fer el dia 
10 de setembre del 2020, tot participant d’una 
proposta/convocatòria que en Josep Pàmies, el 
conegut agricultor activista i promotor de te-
ràpies alternatives, va fer amb Pensant Sense 
Fronteres. De fet, informa l’Anna Felipo, «de 
grups n’hi ha per tot el món». En Pàmies, afe-
geix, va fer la proposta de crear grups locals 
amb totes les persones que creien que s’havia 
de fer alguna cosa. Una convocatòria amb bas-
tant d’èxit i que va possibilitar la trobada de 
gent que no es coneixien abans.

«Ell té una influència molt gran», reconeix 
l’Steven, del subgrup d’Alimentació. El mis-
satge a les xarxes va tenir molt de ressò. «Però 
això va ser una empenta inicial, no es tracta 
d’anar tothom darrere d’en Pàmies. El missatge 
convidava a ajuntar-se i començar de fer coses. 
Ell, després, no ha donat ni consignes ni indi-
cacions», assegura, en afirmar que cada grup té 
plena autonomia per fer i desfer. «Ell no pretén 
liderar ni ser salvador de res», subratlla la Susa-
na, del subgrup d’Espiritualitat, «cada grup i 
persona ha d’anar fent d’acord amb els propis 
criteris, interessos i possibilitat».

«Això és el que crec que té de nou i revolu-
cionari aquest moviment», remarca encara 
l’Steven, «no està dirigit, no hi ha estructura de 
direcció. Cada grup s’organitza i fa per compte 
propi». Hi ha grups a pobles i barris de les ciu-
tats més grans. «Som com una xarxa que s’or-
ganitza en grups de base», aclareix en Francesc, 
«sense direcció vertical».

Tot i semblar una mica nebulós, aclareix l’An-
na, «això no ve del no res, ja estava sembrat. 
D’alguna manera cadascú ja havia fet un treball 
personal de consciència que ens generava la ne-

cessitat de fer alguna cosa». Aquí, amb la crida 
d’en Pàmies, molta gent va tenir «l’oportuni-
tat de trobar-se», declara la Susana, «totes 
aquelles persones que estàvem preocupades 
i que ja individualment anàvem fent». La 
convocatòria, emfasitza l’Anna, «va ser com 
una llavor llençada quan el terreny ja estava 
preparat».

En aquest temps, el grup ha anat trobant-se, 
compartint idees, fent propostes i anàlisis 
de cap a on voldria que anés el món. En els 
punts d’acord s’han anat concretant accions, 
com ara la proposta citada de moratòria del 
desplegament de la tecnologia 5G. Hi ha, per 
tant, un subgrup que treballa aquesta qüestió 
de les xarxes electromagnètiques, que consi-
deren «altament nocives per a la nostra salut 
i la del medi ambient i que volem parar de 
manera imminent».

Una alimentació més propera a la terra

Hi ha un grup que treball sobre Alimenta-
ció, preocupat amb el tipus de vida, l’entorn, 
les maneres de relacions personals, i que 
mira com l’alimentació concentra o influeix 
en tot això. Consideren, afirma Steven, que 
«canviant la manera d’alimentar-nos també 
podrem fer altres  canvis personals i col·lec-
tius». Aquí s’inclou l’aprenentatge del treball 
de la terra. «Perquè no es tracta només d’anar 
a comprar», afegeix.

Les cadenes i passejades de reflexions són 
un altre subgrup en marxa. Objectiu: trans-
metre a la gent, «sense voluntat proselitista», 
subratlla en Francesc, les reflexions del grup, 
«perquè la gent pugui arribar a veure si el que 
està fent va bé o si hi ha vida més enllà de la 
versió oficial». Volen posar en evidència les 
«incongruències de la versió oficial», i a partir 
d’aquí reflexionar amb la gent i que es vegi 
que «hi ha més opcions i versions». Cita el 
cas de les mascaretes, «que no són tan  bo-
nes com semblen, perquè produeixen falta 
d’oxigen amb tots els problemes derivats. Per 
què ho acceptem tot i no qüestionem?». Els 
dissabtes, a les 12h, es planten a la plaça Vella 
amb cartells proposant reflexió, tot esperant 
que la gent es pari, pregunti, opini.

Finalment, un subgrup que treballa l’Espi-
ritualitat. «Molta informació negativa que et 
deixa xafada, sense energia ni alegria», expli-
ca la Susana. «Volem recuperar la connexió 
amb tu mateix, amb la vida, amb les altres 
persones, veure què ens podem aportar, i a 
veure què podem crear des de la positivitat».

Tot plegat fa referència a la qüestió de la 
sobirania que dona nom al grup. «Sense so-
birania en tot no podem ser lliures ni tenir 
una vida pròpia i plena», declara l’Steven, 
subratllant la dependència que tenim dels 

 ▪ Activitat de reflexió, a la plaça Vella.  Foto: Sobirania i Salut

Per què una moratòria 
de la implantació de 
la tecnologia 5G a la 
ciutat? «Per sensatesa i 
responsabilitat», respon 
el grup Sobirania i Salut 
Terrassa, que va plantejar 
aquesta proposta al Ple 
municipal de l’abril passat 
(vegeu Malarrassa maig 
2021, pàg. 10). Sobirania 
i Salut afirma que «no 
s’ha informat la població 
del desplegament del 
5G, que emet ones 
electromagnètiques que 
poden ser perilloses». 

grans mercats de producció i 
distribució, per l’alimentació i en 
general. Aquí, un altre objectiu 
del grup, «viure en comunitat», 
destaca la Mariona, «tenir l’esperit 
de ser una comunitat, compartir 
necessitats i suport, buscant l’au-
tosuficiència dintre del possible». 
Com a grup, es plantegen crear 
comunitat i arribar al màxim d’au-
tosuficiència, tenir sobirania, «una 
comunitat de col·laboració, més 
humana, recuperar el terreny per-
dut en aquests aspectes».

Gens fàcil aquest objectiu, ho 
tenen molt clar, però no és pro-
blema. «Iniciem un llarg camí, ja 
hem fet algunes passes, ens anem 
coneixent i compartint idees», 
comenta en Francesc, «ja és im-
portant, la comunicació».

Una altra dificultat, o potser 
virtut de la proposta, és que el 
conjunt dels grups i dins dels ma-
teixos «cadascú té les seves idees 
o filosofia, la seva política», No hi 
ha un ideari ni perspectiva de llarg 
termini fixada. «Ens centrem 

en el que fem ara», diu l’Steven. 
«Potser en algun moment pot 
ser una mancança, però és comú 
a tothom la part de guanyar en 
comunitat i relacionar-nos entre 
nosaltres, treballant sobre qües-
tions bàsiques». «No som par-
tit polític ni seguidors del guru, 
no seguim a ningú. Ens podem 
inspirar en alguna persona, però 
no hi ha un ideari, el que volem 
és viure en llibertat i sobiranes, 
per tant no hem de dependre de 
ningú», rebla l’Anna. I afegeix en 
Francesc: «Cal començar per un 
mateix, per un grupet de gent, 
una comunitat de veïns, si no el 
país no pot ser mai sobirà».

La sobirania, defensen, no és 
només econòmica o política, és 
transversal a tot. «L’ajuda mútua 
és necessària, no som màquines, 
tenim la part emocional, i tota 
aquesta situació de la covid ens 
ha posat al límit. Cal endreçar i 
necessitem eines per continuar 
aquesta carrera de fons», senten-
cia la Mariona.
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 >El col·lectiu ofereix el seu local a qui desitgi desenvolupar el seu projecte artístic

El Corralito, primer centre de creació artística  
de la ciutat i impulsat per joves
Apropar els recursos culturals a joves que tinguin 
interès en la creació artística i crear xarxa amb altres 
entitats de la ciutat, són els objectius del primer Centre 
de Creació Artística de la ciutat, El Corralito. Malgrat el 
seu curt temps de vida, aquesta iniciativa que va sorgir 
arran les inquietuds culturals dels seus protagonistes, 
ja compta amb un extens programa d’activitats. Devots 
de la creació artística i amb compromís de servei 
ciutadà, ofereixen el local amb què compten des de 
fa un any i mig al carrer Sant Leopold número 63. 

Miquel Gordillo

Parlem amb l’Albert García, 
president de l’entitat, per 
què ens expliqui com fun-

ciona i quins projectes desenvolu-
pen a El Corralito. «Volem donar 
sortida als joves perquè no hagin 
de marxar a Barcelona o altres 
llocs. Com a persones formades i 
vinculades al món de l’art, ja hem 
viscut aquesta problemàtica», ex-
pressa l’Albert, que considera que 
«Terrassa tradicionalment s’ha 
centrat molt en la mostra i l’exhi-
bició, però no hi ha antecedents 
en fomentar la creació artística». 

La iniciativa sorgeix el 2015, 
quan un grup - els més grans te-
nien 21 anys, els més joves 18 
– comparteixen les seves inquie-
tuds en un curs al BaumannLab. 
«Vam fer un acte a la Festa Major 
per reivindicar un espai de crea-
ció». Com que en aquell moment 
buscaven un espai propi,  van llo-
gar una nau al costat de l’estació 
d’autobusos, no massa ben con-
dicionat, «vam estar-nos un any 
i mig, fins que va acabar cedint el 
sostre». Aquí disposàvem d’espais 
per a disciplines com ara pintu-
ra, fotografia, dibuix, disseny de 
moda... A més de fer exposicions 
en centres okupats de la ciutat i 
Casa Baumann, entre altres. Tot 

plegat, partint de què «a la ciutat 
es feia molta exhibició d’artistes 
més consolidats, en canvi hi havia 
molts joves que volien mostrar la 
seva obra però no tenien possibi-
litats».

Autogestió i assemblearisme

L’esperit d’El Corralito ha estat 
sempre ser un projecte autogesti-
onat. Va ser el 2017 quan formen 
una associació, paral·lelament a 
participar en voluntariats euro-
peus, o amb el «Projecte Nòmad, 
una exposició que va ser multitu-
dinària a la Casa de la Música». 
Fins que el 2020 lloguen l’actual 
local a Sant Leopold. «Necessi-
tàvem un punt base, a més que 
sempre ens demanaven on teníem 
l’espai», descriu l’Albert. En ple 
confinament, van venir «mesos 
dedicats a canviar sistema elèctric, 
condicionar l’espai al nostre gust, 
tota una feinada totalment volun-
tària», una altra de les caracterís-
tiques pròpies del col·lectiu. «Ara 
tenim un espai diàfan on també 
es fan arts escèniques, dissenys 
audiovisuals, muntatges musicals, 
etc.».

D’aquí que, en aquesta nova eta-
pa, es plantegin com a objectiu 
primordial la professionalització 
de l’entitat: «tenim uns projectes 

prou grans que requereixen una 
continuïtat per mantenir-los. El 
Corralito ja és professional, però 
tenint altres feines es molt difí-
cil destinar-hi 25-30 hores a la 
setmana». Per exemple, han de-
manat una subvenció del SOC 
que pogués permetre alliberar 
almenys una persona, «l’associ-
ació podria tirar més endavant, 
per la sostenibilitat en el temps 
no podem continuar només amb 
voluntariat».

Consideren que és un projecte 
social per a la ciutadania, «L’Ajun-
tament ens han donat una sub-
venció de 2.900 euros quan el 
projecte sumava més de 40 mil». 
De fet, per continuar oferint pos-
sibilitats i com a forma de cercar 
nous socis, actualment estan cap-
tant nous residents, «sabem que 
és difícil després d’aquesta època 

de covid, fem una crida per dir 
aquí estem i que oferim un espai 
de creació per a qui ho necessiti».

Creació artística i amb es-
perit crític

L’Albert Garcia, que va estudiar 
Belles Arts i és especialitzat en 
pintura, contraposa el concepte 
de fàbrica «per exemple de la Ge-
neralitat, que entén l’art com una 
producció, com si tingués només 
un valor econòmic i que es fa a 
una fàbrica. Nosaltres som una 
comunitat, tenim un espai que ac-
tua com a centre on potenciem la 
creació». Expressa que «a Europa 
o als Estats Units porten molts 
anys seguint aquest model: un 
espai obert on es vingui a crear i 
desenvolupar el pensament crític 
lligat a l’art contemporani». Jun-

tament amb el col·lectiu Majara 
Studio, l’Albert ha fet murals, el 
darrer al Vapor Gran, al carrer 
Telers, «faig formacions, tallers, i 
instal·lació audiovisual».

Formalment en formen part de 
l’associació l’Esther Querol, el 
David Corral, l’Ariadna Martínez, 
i el mateix Albert. Al voltant de 
60 persones són sòcies del Cor-
ralito – la quota anual genèrica 
de 35 € - . «Quan vam comen-
çar el projecte érem uns 10, això 
ha anat transformant-se, sempre 
amb funcionament horitzontal, 
amb fórmula d’assemblea gene-
ral, on tothom decideix les línies 
polítiques a seguir, amb un equip 
gestor de 4-5 persones. Ara estem 
en la mutació de crear una oficina 
de persones voluntàries, on cada 
persona sigui responsable d’un 
projecte».

U n dels programes principals d’El Cor-
ralito és el de residents: oferir l’espai on 
poder desenvolupar un projecte per-

sonal de creació artística. Aquests residents es 
fan socis d’El Corralito, «per 2-3 euros al dia, 
6 mesos d’estada són 360 euros, ja es poden fer 
servir els recursos de l’espai». També llencen be-
ques i tarifes reduïdes «per a joves que no s’ho 
poden permetre i els fem acompanyament». 

Un altre projecte és Sinapsis, adreçat a joves 
que cursen batxillerat artístic o algun grau d’art, 
«venen uns 15 joves a cada sessió, un cop o dos 
al mes, són tallers gratuïts com ara fes el teu pri-
mer currículum, el primer portfolio, de pintura, 
ceràmica o collage. És un pack fora de l’àmbit 
acadèmic perquè aprenguin a professionalit-
zar-se», detalla l’Albert. 

Repeteixen enguany una col·laboració amb el 
festival TNT. «Després d’obrir una convocatò-
ria,  hem seleccionat tres projectes: els de Mar 
García, Neus Masdeu i Víctor Pérez, amb 500 
euros per projecte. Els fem acompanyament 

de creació, artístic, escènic, logístic i de pro-
ducció, per ser presentat al festival que tindrà 
lloc a finals de setembre», ens descriu l’Albert. 
Amb això es donarà pas a la nova temporada 
d’El Corralito a la tardor, «cada cap de setmana 
hi haurà diferents activitats, a l’espai i a altres 
llocs».

També iniciat aquest any, La Esquina va adre-
çat a bandes musicals que interactuen amb ar-
tistes residents visuals que creen l’escenografia 
per ser enregistrada. «Emulant el Tiny Desk, 
fem gravacions en directe aquí al local, inten-
tem apropar la música feta jove de nova creació, 
que no siguin covers». El grup Caseta amb On-
zena Edició, o Galgo Lento amb David Corral, 
en són alguns exemples.

Encara més, «també tenim un projecte euro-
peu per fer una formació que doti d’eines i fer 
acompanyament en la mediació artística amb 
col·lectius en risc d’exclusió social». Per tot ple-
gat, asseguren que «estem fent de canal de me-
diació artística i cultural a la ciutat».

Una programació cultural extensa

 ▪ Espai d’El Corralito CCA al carrer Sant Leopold, 63. SERGI LANAU

MIREIA COMAS ▪ Actuació musical durant una exposició Qlectiva
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 >Serge Latouche i Joan Vila, noves publicacions amb ‘El Viejo Topo’ i ‘Icaria Editorial’

Propostes per pensar el futur com a “societat 
d’abundància frugal”

En un racó de l’Empordà
Jordi Sellarès

Aquí tenim un altre llibre que ha generat un ampli consens, gai-
rebé unanimitat, entre públic i crítica, i un cop més podem parlar 
del bon ull de Edicions del Periscopi a l’hora de portar-nos grans 
llibres, en aquest cas, un petit gran llibre. 

La drecera és una novel·la evocadora on s’hi retraten perso-
natges, paisatges i rutines d’uns altres temps però que a molts 
ens porta al cap idees i episodis reconeixibles. En un indret 
indeterminat de l’Empordà un nen, fill d’una família de masovers 
al servei d’una família rica de la capital, viu, es diverteix, aprèn, 
s’enamora o s’entristeix a l’ombra d’un món, el de les relacions 
adultes, que escapa al seu coneixement. Ens trobem a cavall 
dels anys 70 i 80 (mai ho sabem directament, sinó que ho es-
brinem per alguns detalls del context històric deixats anar per 
l’autor), una època de gran transformació del territori. I el pro-
tagonista, un infant en transició cap a l’adolescència ens anirà 
fent viure, a través dels seus ulls, tots aquests canvis. I no seran 
canvis que ell pretengui analitzar, treure l’entrellat de per què el 
món canvia; és un nen que està creixent i que té les tribulacions 
que tindria qualsevol nen de la seva edat: el benestar d’una fa-
mília que malda per tirar endavant i donar-li el millor; els canvis 
que experimenta el seu cos, amb interessos que van canviant 
estació rere estació, una incipient sexualitat; els alts i baixos 
associats a unes amistats orgàniques i a un món de pagès en 
retrocés que ell observa esvair-se sense poder-ho evitar. 

Amb un llenguatge curós i ben arrelat al territori i a l’època en la 
que ens situa, Miquel Martín i Serra (1970) ens porta diferents 
dicotomies bastant genèriques (camp/ciutat, infantesa/món 
adult, amor/amistat, llibertats/deures, tradicions/innovaci-
ons...) però crec que encerta en passar-hi per sobre, sense voler 
perdre’s ens anàlisis profundes o existencialistes que no estari-
en a l’abast d’un jove en transició de la infantesa a l’adolescèn-
cia. Aquest procés de maduresa té un punt d’innocència que el 
fa més creïble, ens hi podem identificar. 

La drecera és un llibre preciós que farà que molta gent, 
sobretot la nascuda abans dels anys 90, revisquin moments 
i sensacions d’uns temps, d’uns estius, que han anat quedant 
en un record cada cop més difús. I que, llastimosament, no 
tornaran. Aquell anar a trobar els amics a casa seva, el donar 
voltes amb la bici pel poble i pels camps, el xerrar amb els veïns, 
amb la gent de la terra, de conèixer cada pam del territori i del 
necessitar ben poc per ser feliç. Ara bé, no pensem que La dre-
cera és una obra bucòlica, perquè no són tot flors i violes; conté 
la quantitat justa de càrrega dramàtica que podem associar a 
la quotidianitat d’aquells temps. A La drecera sembla que no hi 
passi res, però el que hi passa és la VIDA. 

Reconec que no soc superfan de la novel·la costumista, però 
aquest llibre m’ha encisat i encantat. Lectura ideal per a aquest 
estiu. O per a qualsevol moment, per retrobar-nos amb la calma 
i amb els records d’estius passats.

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

La drecera 

Miquel Martín i Serra 

Epíleg de Josep Maria Fonolleras
 
Edicions del Periscopi, Barcelona, 2020
160 pàgines

 → LLIBRES

El llibre pretén ajudar el lector a comprendre 
els camins per resoldre la crisi climàtica que 
pateix la Terra. Lluny de basar-se només en 

els canvis tecnològics, passa revista als problemes 
econòmics que fan que la tecnologia no sigui capaç 
de frenar ella sola l’augment de concentració de 
CO2 i altres gasos causants de l’escalfament del 
planeta.

Algunes de les propostes que hi figuren són es-
trictament econòmiques i fiscals, com taxar les 
matèries primeres i despenalitzar el valor afegit, 
altres són financeres, com reduir el crèdit al con-
sum. El llibre posa èmfasi en la necessitat de canvis 
conductuals de la societat, ajustar el consum a les 
necessitats de la ciutadania i no fer ús d’excessos 
de materials ni de serveis. Finalment, proposa so-

lucions per a Catalunya a mig termini, i quin ha 
de ser l’escenari per a l’objectiu final el 2050, quan 
l’economia estigui completament descarbonitzada.

Joan Vila Simon (Sarrià de Ter, 1954) és enginyer, 
empresari, professor i articulista català. Titulat en 
Enginyeria Industrial per l’Escola de Terrassa i en 
Enginyeria de Paper per l’Escola de Grenoble, ha 
estat professor del màster en tecnologia paperera i 
de l’assignatura “L’energia de demà” a la Universitat 
de Girona. Des de l’any 2005 escriu una columna 
setmanal a Diari de Girona sobre economia em-
presarial i energia. També ha publicat llibres de 
divulgació i apareix regularment a diversos mitjans 
de comunicació (televisió i premsa escrita), especi-
alment en debats relacionats amb el món de l’ener-
gia i l’empresa.

Economia en el canvi climàtic. Full 
de ruta cap a la societat frugal

Autor: Joan Vila

Pròleg: Ramon Folch
Icaria Editorial
236 pàgines

La abundancia frugal como arte 
de vivir

Autor: Serge Latouche

Editorial El Viejo Topo
Col·lecció Ensayo
139 pàgines

L atouche és, sense dubte, el teòric del decreixe-
ment més conegut. El Viejo Topo va publicar 
fa anys Decrecimiento y posdesarrollo, i ara 

presenta La abundancia frugal como arte de vivir.
Per a Latouche, decréixer en termes econòmics on 

implica necessàriament decréixer en qualitat de vida. 
Més aviat al contrari. La societat de la frugalitat pot 
ser també la d’una altra abundància, la d’una forma 
de viure millor. És a dir, del bon viure. Un bon viure 
que inclou totes les facetes de la vida, inclosa, per des-
comptat la que concerneix la gastronomia.

La frugalitat evita tot consum innecessari, implica 
una limitació voluntària de les pròpies necessitats, 
però no exclou, més aviat anima, els valors de la con-
vivència i fins i tot un cert hedonisme en la pràctica 
de l’art del bon viure. L’art de menjar bé forma part 
d’aquest art de viure propugnat pel decreixement.

Així, Serge Latouche creu que és necessari i urgent 
canviar de forma de vida, estalviar tot consum inne-
cessari, inventar una societat capaç de retornar-nos 
l’alegria i assegurar la supervivència de la nostra espè-
cie. Aquesta societat és aquella que l’autor anomena 
societat d’abundància frugal. 

La nostra societat del creixement contemporània 
avança indubtablement cap al col·lapse ecològic, sense 
proporcionar-nos la felicitat que la modernitat pro-
metia.

Serge Latouche, cèlebre economista i filòsof francès, 
és professor emèrit a la Facultar de Dret, Economia i 
Gestió de la Universitat París-XI (Orsay), especialis-
ta i militant del decreixement. És president de l’asso-
ciació dels Amics d’Entropia (Revista d’estudio teòric 
i polític del decreixement) i autor de nombroses obres 
sobre el tema.

Serge Latouche i Joan Via, pensadors i autors reconeguts en l’àmbit dels problemes de 
relació entre l’economia i el medi ambient, han publicat recentment sengles treballs 
d’anàlisi i propostes per una societat sostenible i vivible, sense matisos, tot coincidint en 
la perspectiva de pensar la societat a venir, si és que volem que vingui, com un marc de 
relacions i activitats econòmiques, en geneneral, fonamentades en la frugalitat, entesa 
com a una forma de ‘bon viure’, que té resonàncies dels pobles originaris llatinoamericans, 
tot plantejant la recerca o retrobament de l’equilibri en la relació persona-natura. 

El decreixement és créixer en qualitat de vida

La tecnologia sola no pot solucionar els problemes

CULTURA

Dos exemplars seran sortejats entre  
les persones sòcies de Malarrassa

UNEIX-TE A LA NOSTRA 
COMUNITAT I PARTICIPA DE 
LES NOSTRES PROMOCIONS 

I OFERTES

www.malarrassa.cat



13MALARRASSAwww.malarrassa.cat CULTURA I ESPORT

> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET
La dèria dels 
3000

Per a molts dels que hem 
començat la nostra activitat 
muntanyenca als Pirineus, els 
cims de més de tres mil metres 
d’alçada tenen una mística 
especial: és el màxim a què 
podem aspirar dins la nostra 
serralada. Passa el mateix amb 
els 4000 als Alps, per exemple.

La dèria dels 3000 s’ha anat 
escampant com la pòlvora i 
hi ha publicades llistes dels 
cims que superen aquesta cota, 
llibres i tot el marxandatge que 
us pugueu imaginar, que el 
comerç no és ruc.

La darrera llista «oficial» dels 
3000 dels Pirineus diu que 
n’hi ha 212. A  Catalunya en 
tenim 10: la Pica d’Estats, 
el Pic Verdaguer, la Punta 
Gabarró, el Pic de Sotllo i 
el Rodó de la Canalbona 
al massís del Montcalm. El 
Comaloforno, el Bassiberri sud 
i el Bessiberri Nord al massís 
dels Bessiberris. La Punta Alta 

de Comalesbienes i el Tuc de 
Molières. Hi ha els cassos de 
la Punta Passet i el Bessiberri 
del Mig, que havien format 
part del club i que n’han 
estat expulsats perquè amb 
les mesures més recents no 
arriben als 3000

Tanmateix, per sota d’aquesta 
línia hi ha centenars de cims 

molt interessants i que han 
estat oblidats precisament 
perquè tenen veïns que sí que 
sobrepassen aquesta alçada. 

Alguns d’aquests pics de més 
de 2900 m són tant o més 
exigents que els que sí que 
arriben als  3000 i ofereixen 
unes vistes excel·lents sobre 
els massissos que les envolten.

La proposta

Us proposem precisament una d’aquestes muntanyes que 
queda a tocar dels 3000: el pic d’Avellaners o d’Abellers, de 
2983 m d’alçada, situat al massís de Bessiberri i que, com que 
està lleugerament depenjat cap a ponent de la carena principal, 
ofereix unes vistes excel·lents de tots els cims del massís i dels 
principals pics de l’Alta Ribagorça.

Probablement, la ruta més bonica i menys transitada és la que 
s’hi enfila a partir de l’aparcament de Conangles, a la N-230 
i que segueix el Barranc de Bessiberri. El camí ens porta a 
la cascada de Bessiberri, l’Estany de Bessiberri i el refugi de 
Bessiberri, per deixar ben clar de quin massís parlem. Des d’allí 
cal pujar per una canal una mica exposada fins al coll d’Abellers 
o d’Avellaners i des del coll al cim seguint un lloc fàcil.

És una ruta sense gaires dificultats tècniques, tot i que cal 
para compte a la canal que ens porta al coll d’Abellers. Podeu 
descarregar la track a través del codi QR que hi ha a la 
fotografia que, a més de l’Abellers també puja al Comaloforno i 
al Bessiberri Sud.

Les activitats del mes de juliol
INFANTIL I JUVENIL

Coneixermon
17 i 18 de juliol:  Bivac a Sant Llorenç del Munt

SENDERISME

Horitzons
10 de juliol: Cloenda de la temporada

Passejades pel Parc
14 de juliol: Turó del Ros - Coll Margarit

EXPOSICIONS

del 28 de juny al 25 de juliol: Exposició col·lectiva de 
fotografies de persones associades al CET

CIÈNCIES NATURALS

Ornitologia 
Maig, juny i juliol: Projecte orenetes 2021 
10 de juliol: Sortida de l’Enganyapastors 2021

I aquest estiu...

COLÒNIES DE MUNTANYA

del 4 al 24 de juliol

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

de l’1 al 15 d’agost a Picos de Europa

CASAL D’ESTIU

del 28 de juny al 30 de juliol

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

ESTADES D’ALTA MUNTANYA

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

ESPLAI MATINAL D’AGOST

del 2 al 27 d’agost

CASAL DE SETEMBRE

del 30 d’agost al 10 de setembre
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Manuel Brugarolas 
guanya el 1r. Premi 
Àngels Poch de teatre
Amb l’obra El retorn, que se situa a la Bòsnia i 
Hercegovina de la postguerra

Eloi Falguera 
Director i autor

Manuel Brugarolas i Masllorens 
(Barcelona, 1946) és el guanya-
dor del 1r. Premi Àngels Poch 

de teatre, convocat per Òmnium Cultural 
Terrassa. Un primer premi que, sorpre-
nentment, ha estat molt competitiu degut 
a l’inèdit allau de textos rebuts: 126 obres 
arribades d’arreu dels Països Catalans i, 
fins i tot, de l’estranger. Una deliberació, 
doncs, que per al jurat (format per Jaume 
Aulet, Rosa Ponsarnau, Agustí Humet, 
Rosa Aguado, Maria Miralda, Xavier Or-
deix i Eloi Falguera) no ha estat senzilla.

Brugarolas, advocat de professió, ofici 
molt present a la família, no és un nouvin-
gut al món de les lletres. Des del 1994 ha 
publicat més de mitja dotzena de llibres 
entre novel·les, reculls de relats, faules i lite-
ratura infantil en editorials tan prestigioses 
com Columna o Cruïlla. El 2017 es dona 
a conèixer en l’àmbit teatral amb l’obra Les 
altres troianes, que s’endugué el Premi de 
teatre breu, convocat per l’Ajuntament de 
Badalona. El 2018 queda finalista del pres-
tigiós Premi Born amb l’obra La Biblioteca.

L’obra que ara ens ocupa, El retorn, té el 
següent punt de partida: l’Edin, un jove 
bosnià refugiat a Alemanya, torna al seu 
país 8 anys després de la fi de la guerra. El 
breu retorn és en motiu de la inauguració 
del Memorial de Potocari, a Srebrenica, en 
record de les víctimes de les massacres per-
petrades durant la guerra. Quan Edin fa 
una escapada al seu poble, per retrobar-se 
amb els amics de l’adolescència, s’adona de 
quina manera s’estan complint o, més ben 
dit, incomplint els acords de pau. Al po-
ble també es retrobarà amb el seu primer 
amor, la Marija.

Per parlar de la seva trajectòria literària 
i de l’obra guanyadora ens trobem amb el 
Manuel Brugarolas en un bar (tal com fan 
els personatges de l’obra teatral) prop del 
Palau Robert de Barcelona.

• Vas començar escrivint novel·les i nar-
racions. Què et porta cap al teatre?
L’afició al teatre l’he tinguda sempre. Pro-

curo anar-hi tot sovint. Per exemple, fa 
més de 20 anys que destino part de les va-
cances a pujar al Festival d’Avinyó. D’altra 
banda, crec que tot són maneres diferents 
d’expressar idees: la narrativa, el teatre... En 
definitiva tot són històries. De vegades reps 
la idea i només de pensar-hi ja et surt l’obra.

• Parlem de les teves obres de teatre an-
teriors: comencem per Les altres troia-
nes.
Les altres troianes és la tragèdia de les jo-

ves yazidites, del Kurdistan iraquià, que 
eren segrestades, venudes i prostituïdes pel 
Daesh. A Les troianes d’Eurípides trobem 
a Cassandra, Helena, Hècuba... Les dones 
dels herois o dels reis. A Les altres troianes 

parlo de les altres dones: les que formen 
el botí que s’endú l’agressor quan entra en 
un poblat. Les faig parlar. L’obra ens reser-
va una sorpresa quan descobrim que, per 
sort, aquestes dones han estat alliberades i 
el seu testimoni forma part d’un procés de 
teràpia. 

• I sobre La Biblioteca, què me’n pots 
dir?
La Biblioteca té el seu origen en un altre 

fet real. Durant la guerra de Síria, en un 
soterrani de Darayya, suburbi de Damasc 
ocupat per les forces rebels, uns joves vo-
luntaris, la majoria estudiants, rescaten 
d’entre les runes prop de 14.000 llibres de 
totes les temàtiques: narrativa, història, 
poesia... L’adreça d’aquesta biblioteca sub-
terrània, durant el llarg setge, es manté en 
secret per protegir-la. A partir d’aquest fet 
extraordinari construeixo una història so-
bre els adolescents i el pas de la innocència 
a la culpabilitat. Ells diuen que Hamlet 
els ha fet més forts, que els ha salvat, abo-
cant-los a la literatura. Però al final acaben 
lluitant amb els rebels: la vida se’ls menja.

• Què suposa guanyar el Premi Àngels 
Poch, en aquest any atípic on s’han pre-
sentat 126 obres?
D’entrada, una gran felicitat. Quan reps 

la trucada... Quan et diuen que s’han pre-
sentat tantes obres... De vegades penses 
que els premis literaris són més premis que 
concursos. És a dir, que existeix la “invita-
ció” al premi. En canvi, en teatre sí que et 
dona la sensació que competeixes. D’altra 
banda, sóc conscient que quan el jurat es 
troba en la deliberació final, amb les quatre 
o cinc obres finalistes, la decisió no ha de 
ser fàcil i que tot es resol per petits detalls.

“La por i 
l’esperança són 

els dos motors de 
l’emigració forçada 
i inacabable, perquè 
això no acaba mai.”

• Anem a El retorn. De què tracta aques-
ta obra?
Tracta del drama del retorn. Si ens pre-

guntem per quines raons marxaríem del 
nostre país, ens trobarem bàsicament amb 
dues respostes: fer com els ocells i anar cap 
a terres millors o bé degut a persecucions, 
guerres... La por i l’esperança són els dos 
motors de l’emigració forçada i inacabable, 
perquè això no acaba mai.
• I a partir d’aquí...

A partir d’aquí em vaig plantejar si era 
possible el retorn quan l’agressor és el teu 
veí. Per això vaig triar la guerra de Bòsnia. 
Allí, els acords de pau, els famosos Acords 
de Dayton de 1995, no es van complir. Els 
serbis de Bòsnia mai els van voler complir. 
Els van signar sabent que no els complirien. 
Si vas per les zones de Bòsnia de majoria 
sèrbia veus que hi ha cases ocupades, amb 
famílies, i al costat et trobes cases crema-
des. Són les dels que van marxar. Les van 
cremar simplement perquè no tornessin.

• I així va sorgir la teva obra.
Em plantejo la següent història: la his-

tòria d’un adolescent que va viure la inva-
sió dels serbobosnis. Un adolescent de la 
minoria musulmana que va ser tancat en 
camps de concentració i que va aconseguir 
fugir i refugiar-se a Alemanya. 10 anys 
després torna en motiu de la inauguració 
del monument a les víctimes de Potocari, 
a Srebrenica. El jove es retroba llavors amb 
el grup d’íntims amics: uns eren croats i 
altres serbis. L’obra parla d’aquest encontre. 
I també de l’encontre amb el seu primer 
amor, la Marija. 

• L’obra ens descobreix que les cicatrius 
a Bòsnia encara estan ben tendres.
És un drama. Bòsnia ja no és portada als 

diaris, però el drama continua. Els Acords 
de Dayton havien de respectar el retorn de 
les minories musulmana i croata a les parts 
del país de majoria sèrbia. A la pràctica, 
els serbis no volen compartir ni els pobles 
ni els carrers ni les cases. D’altra banda, 
els serbis acusen que al costat de majoria 
musulmana els fan el mateix. En qualsevol 
cas, no es tracta de prendre partit perquè 
els únics innocents, com es diu a l’obra, són 
les víctimes. No es pot salvar els uns i con-
demnar els altres.

• Podíem dir que la guerra encara no ha 
acabat?
La guerra no es va tancar bé. Sempre que 

es vol fer una divisió és traumàtica per als 
que la viuen. Fer de Bòsnia una federació i 
que aprenguin a conviure, s’ha demostrat 
que no funciona.

• Una altra pregunta interessant és per 
què està tan silenciat avui dia aquest 
conflicte.
Perquè produeix dolor, produeix mala 

consciència, fins i tot vergonya. Suposo 
que, sense dir-ho, ens demanem poder 
oblidar, poder tancar el tema. Els nostres 

patiments del dia a dia no són comparables 
amb aquells. Patim igual, però el nostre no 
és un dolor de supervivència. Al final el te-
atre, per mi, és això: confrontar el que por-
tes a dins amb el que ve de fora.

• L’obra és també un avís del que podria 
passar aquí?
No, crec que no. Voldria pensar que no, 

que serem més llestos, que ho farem millor. 
Ara bé, a Ucraïna tot s’enreda en el mo-
ment que la llengua oficial només és l’ucra-
ïnès. És a dir, o ets generós amb això que 
ens omplim la boca de ser “transversals” i 
“diversos” o això no funcionarà.

• Parlem del personatge més enigmàtic i 
curiós de l’obra; l’Olga.
L’Olga és l’esperit de la noia morta. És 

la germana petita de la Marija, el primer 
amor de l’Edin. Es diu amb la boca peti-
ta, però se suposa que s’ha suïcidat. No ha 
suportat la situació. Va sempre descalça i 
és qui adverteix que les coses no van bé. Fa 
una mica de narradora, sobretot al final de 
l’obra.

• Sorprèn també que tots els personat-
ges menteixen. És una manera de so-
breviure, la mentida?
Segurament. Tots ens fem la nostra prò-

pia versió de les coses. L’Edin, el protago-
nista, torna sabent que en veritat no es vol 
quedar. Torna per enfrontar-se a la pèrdua 
dels germans, a la pèrdua de la família. Però 
ell ha trobat la seva illa màgica a Alemanya 
i en els seus estudis de música. Vol oblidar. 
Sí, recorda el primer amor, l’adolescència, 
el país dels pares, però no vol tornar. I la 
Marija tampoc vol que l’Edin es quedi. Ella 
encara l’estima. No vol que es quedi perquè 
amb l’Edin només té el record d’aquells 
mesos del primer amor i pensa que, ara, la 
cosa no podria funcionar. Ja és tard.

• Abans no m’ho has contestat: què és el 
que et porta a escriure teatre?
El meu principal objectiu és apel·lar a la 

consciència de l’espectador. Que en sortir 
del teatre es faci preguntes. Que el meu te-
atre remogui alguna cosa per dins. Sempre 
que escric em faig la mateixa pregunta: I 
jo què hauria fet al seu lloc? Plantejo un 
problema i intento posar-me a la pell dels 
personatges. Per a mi aquest és el vertader 
teatre. Un teatre de frases curtes, de con-
densació, on en les mateixes preguntes 
moltes vegades es doni la resposta.

Amb el suport: Impulsa: 

 ▪ Manuel Brugarolas FOTO: ELOI FALGUERA



15MALARRASSAwww.malarrassa.cat

 → VINYETES

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 
1, Mestre Català 

d’escacs.

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

Contacte: 679 654 719 
vrg18081977@gmail.com

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida a l’antiga Iugoslavia a Belgrad 1950 és aquesta posició on el blanc va 
aprofitar el torn de joc per fer escac i mat al rei negre . Com ho va fer?

Nivell: fàcil

Solució: 1.De7+,Rh6 2.Dxh7+!,Rxh7 
3.Te7+,Rh6 4.Th8++ 

Victor Rivas

HORITZONTALS: 1. Principis que se superen amb el 
temps / 2. Falta d’oxigen respirable, no prou per cau-
sar anorèxia. Somia estranyament una abella negra / 
3. Entrant en matèria. El dia que s’endú més imprope-
ris. Obertura d’obertura / 4. Estimen el final del pa-
renostre. Apreciable, com tota intenció frustrada / 5. 
Desmesurat, el projecte de la pirámide. Lirisme con-
tingut / 6. Passava a finals de primavera. Aminoàcids 
convertibles en resines / 7. Valls seques d’aparença 
insòlitament saudí. No va d’oïdes ni de begudes, ans 
de l’emperador Otó / 8. Sorrut i taciturn per culpa 
del planeta. Aplec de comensals electorals / 9. AAA. 
Quedar paret per paret amb el xaletet del costat. 
Parada obligatòria / 10. Els escaquistes les proposen 
per no haver de jugar per terra. Pinta de pagès / 11. P 
amb crossa. Aplico a les corts la solució Tejero: aigua. 
En ple merlet / 12. Fruita importada durament dels 
palmerars d’Orient. Encauat no, escacat / 13. Com un 
pilar però petit i més bufó. Si no hi ha cantarella no 
tira.

VERTICALS: 1. “Què me feu”, digué la xava, “que em 
pengeu aquest brotxe tan ieig?” Mena amunt, la tra-
pa / 2. Dos quarts d’onze. Com a progenitora és clara-
ment excessiva. Tants com dàlmates / 3. Conduïda, 
la tertúlia, per la dreta menys aparatosa. Bram del 
vent al caire d’en Monzó / 4. Naixé deformat, com la 
membrana externa del pol·len. Inclinada per fer bona 
lletra / 5. La part patronímica del pernil. Seques i can-
telludes, com les bruixes. Presentació en societat / 
6. Passadís al metro per anar a dalt, a una altra línia. 
Ocell nuet i mig mort de fred / 7. La gota que vessa 
del got. Sulfamides pels campions. Honra il·limitada 
/ 8. Leucòcit heretat del nostre avantpassat. Quan el 
caixer ens el diu sempre ens sembla de rebaixes / 9. 
S tal com sona. Governant egipci que com a davanter 
era un desastre / 10. Engloben el nom. És al ble com 
la candela a la candelera. Ou remenat / 11. Hidròlisi al 
local del Tio Canya. Amenaça ferotgement des de la 
moneda de dracma / 12. Aprendre a mal besar. Orgu-
llosa, tibada, ufana.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal  → PROBLEMA D’ESCACS

PASSATEMPS
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 → PERFILS: MARIA TORESANO BASILIO ‘USI’

Maria Toresano Basilio, més coneguda com l’Usi. Nascuda a Badajoz, 
arribà a Terrassa amb 17 anys, el 1977, fugint d’un «ambient molt repressiu, 
un pare molt masclista, molta manca de recursos bàsics». En arribar, tot 
bullint l’ambient polític, entrà a militar a la LCR i el moviment feminista. 
Ocupació dels blocs de Vilardell, assemblea d’aturades, experiència de 
vida a la muntanya, i un cop mare, retornà a la ciutat. Ha estat presidenta 
del Casal de la Dona i continua activa i militant. Administrativa, començà 
a Foment i més tard passà a la regidoria de Polítiques de Gènere.

• Vida dura a Badajoz?
Em van treure de l’escola amb 11 anys per-
què ma mare va tenir bessonada i no podia 
amb tot. Jo anava fent coses pel meu comp-
te, a més la mare sí va permetre que anés a 
les classes particulars d’un senyor del barri. 
Amb 14 anys em vaig matricular per lliu-
re per treure’m el certificat, i a partir d’aquí 
vaig accedir a l’FP, volia ser delineant, però 
el pare creia que això era cosa d’homes i vaig 
haver de conformar-me a estudiar d’admi-
nistrativa, dos anys.

• Com va ser venir a Terrassa?
La germana gran vivia aquí. M’havia dit que 
així que pogués em trauria d’allà, perquè no 
hi havia sortides professionals, no hi havia 
sortida per a les dones pobres. En acabar 
l’FP vaig venir.

• Va ser un gran canvi?
Què dir... La meva germana i el company 
eren militants polítics. En arribar, el maig 
del 77, estaven en campanya electoral, i 
després d’una setmana ja vaig anar a un 
míting multitudinari, al Palau d’Esports 
de Montjuïc. Allò em va obrir els ulls, vaig 
sentir molta emoció. La germana militava a 
un partit llavors encara il·legal, la Lliga Co-
munista Revolucionària (LCR). Així que la 
primera etapa meva aquí va ser en aquest 
ambient, i vaig començar a militar a les jo-
ventuts, JCR.
Vaig conèixer molta gent, s’hi vivia amb il-
lusió la possibilitat d’un canvi real. I la LCR, 
com altres partits, formaven la seva gent, era 
una militància conscient.

• I treballar? O et podien mantenir?
L’octubre del mateix any vaig trobar feina, 
sense assegurar. Vaig ingressar a CCOO, 
amb el grup de joves, i ja es preparava tam-
bé la coordinadora feminista de Terrassa. 
Hi havia una llavor de col·lectius. També de 
dones que havien participat en les primeres 
jornades feministes a Barcelona, l’any 76. 
De l’experiència de la coordinadora sorgiria 
el Casal de la Dona, tot en un ambient molt 
militant.
Però va ser un temps curt per a mi, per-
què vaig començar a treballar cuidant una 
senyora i vivia amb ella. Van ser uns 9 me-
sos desconnectada. Després, vaig entrar en 
una fàbrica del metall, per via de l’associació 
d’aturats de Terrassa, que negociava amb 
empreses i comitès per canviar hores extres 
per llocs de treball. Jo firmava el contrac-
te, de sis mesos, l’1 de setembre, al mateix 
temps que un amic em va matricular a l’ins-
titut Blanxart nocturn. Era la meva il·lusió, 

tornar a estudiar, i en tenir feina va poder 
ser.

• Una decisió important...
Aquí, va començar el gran canvi per a mi. 
Fenia torn de matí a la fàbrica i al vespre 
estudiava. Amb gent jove, els cadells dels 
partits, vam estar molt actius, teníem molts 
deutes pendents, estàvem cada dia al carrer 
reivindicant amb tot el moviment polític 
conscienciat antifranquista.

• Comentaves que vas fer una experiència 
al camp...

Érem un grup molt alternatiu i vam deci-
dir que anàvem a viure al camp, al Pallars 
Jussà. Alguns havíem negociat el carnet 
d’atur, érem tres noies i dos nois. Per a mi, 
va durar un any i poc. Vam decidir tenir una 
criatura, no només amb la parella, sinó com 
a comunitat, però qui va quedar embaras-
sada vaig ser jo, i quan les coses van deixar 
de funcionar econòmicament, vaig ser jo 
qui tenia la criatura. Paral·lelament, el pare 
i company se’n va anar a la mili. Llavors, jo 
embarassada i sense recursos econòmics en 
aquell indret vaig decidir tornar a Terrassa.

“Encara estem patint 
el franquisme que viu 
a les institucions de 
l’Estat”

• A la brava?
No només a Terrassa. La família em va 
demanar tornar a Badajoz i allà vaig parir. 
Però quan la nena tenia 17 dies vaig decidir 
tornar. Per sort, només arribar, vaig saber 
dels plans d’ocupació municipals, era el 82. 
Vaig entrar i després vaig passar a Foment, 
on he estat 32 anys a l’àrea de recursos hu-
mans. Ja sense pensar que podria canviar, 
em van oferir passar al servei de Polítiques 
de Gènere i fins ara.

• Quan va ser l’ocupació de Vilardell?
Quan estava al Blanxart, estudiant i treba-
llant, vaig marxar de casa la meva germana, 
per ocupar un pis a Vilardell, amb l’assem-
blea de treballadors per un habitatge digne. 
Fins que vam anar a viure al camp, van ser 
un parell d’anys.

• El teu recorregut pels barris no acaba 
aquí...

El 1985 vam venir a viure a Can Tusell, 

habitatges socials, hi havia molta gent jove. 
Vam muntar l’AV. Les primeres èpoques 
van ser esplèndides, per la lluita, la convi-
vència... el barri molt combatiu. Vaig estar 
un parell d’anys. Vam crear l’AMPA de la 
nova escola Font de l’Alba. Era una escola 
especial. Llàstima que per problemes en la 
gestió del menjador tot l’equip vam acabar 
deixant l’AMPA.

• A més a més, mantenies la militància 
política?

Estava activa en mobilitzacions, però no 
tenia compromís, van ser uns 6 anys que 
no podia compatibilitzar família, treball 
i militància, encara que la sindical no l’he 
deixat mai. Vaig ser presidenta del comi-
tè a Foment, perquè era en hores de feina. 
Llavors, a més, la militància al partit ja no 
la veia clara, sí en la lluita feminista, i quan 
vaig poder tornar a tenir disponibilitat vaig 
tornar a integrar-me al Casal de la Dona, el 
1999. El 2000 vam fer la Marxa Mundial 
de les Dones. He estat presidenta del Casal 
10 anys.

• Com valores aquest temps del Casal?
Hi ha hagut èpoques de tot. La crisi més 
gran va ser quan es va començar a legislar 
i les entitats feministes van estar en el la-
berint i debat de la política institucional. 
D’altra banda, llavors, parlar de patriarcat, 
de feminisme, feminicidi... no era massa 
habitual, era més aviat llenguatge dintre del 
moviment.  A més, la creació del servei de 
polítiques de gènere, en algunes va fer pen-
sar que ja estava fet. A més de les sòcies, vam 
quedar un grupet de 6 o 7, que portàvem 
el dia a dia. Entre elles, l’Araceli Ramírez, 
incombustible. Aquell temps vam fer molt 
treball de xarxa amb altres grups feministes 
de Terrassa, també amb grups joves i deixà-
vem el local per al que fos necessari.

• Continues activa en la militància femi-
nista?

En anar a treballar al servei de Polítiques de 
Gènere, vaig deixar la presidència del Casal. 
Encara que fos una qüestió quasi formal, 
perquè dins organització som assembleà-
ries, tothom amb el mateix pes. Continuo 
al Casal, soc feminista, continuo a CCOO. 
Aquestes militàncies no les he deixat mai.

• Enmig de tot això, un aspecte molt im-
portant de la teva vida són les danses 

tradicionals.
Sí, el grup Treure Ball, del qual la meva 
gran amiga Araceli va ser fundadora, i feia 
anys que em deia que m’agradaria. Jo, de fet, 
havia format part de l’embrió quan estava 
al Blanxart, fèiem els cursos els dimecres, 
al Casino del Comerç (carrer Sant Pere). 
Jo vivia llavors, amb 4 dones, a Vilardell, i 
dues d’elles ens vam apuntar, i en sortir, a les 
12 nit, ens anàvem als Amics a fer un cafè. 
Però vaig marxar al camp i prou. Fins que, 
en tornar, em vaig tornar a posar. Ara fa uns 
15 anys que hi soc.

• Una opinió sobre la Transició política...
Va ser l’època més emocionant de la meva 
vida, activisme, gent... Però hem vist que va 
ser una gran mentida per a la classe treba-
lladora. I encara estem patint el franquisme 
que viu a les institucions de l’Estat, com el 
poder es relaciona amb la ciutadania.

• I en relació amb la lluita feminista?
Hem sortit massivament al carrer, ja no es 
penalitza dir que ets feminista, fins i tot la 
Botín del Banco Santander diu que ho és. 
A la universitat s’ha profunditzat molt els 
estudis i la lluita feminista i s’han analitzat 
totes les situacions. 
I justament quan el moviment feminista 
viu aquest creixement, sorgeixen dues co-
ses importants: una, el tema trans, i l’altre, 
l’abolicionisme. El moviment feminista 
tradicionalment ha estat abolicionista, ho 
ha debatut, mai hem estat pro prostitució. 
Una cosa és protegir, adonar-se de l’estat en 
què les dones arriben a ser prostituïdes, són 
víctimes del patriarcat i del capitalisme. 
D’altra banda, el transactivisme, no parlem 
de les persones trans. Aquestes, com tot el 
col·lectiu LGTB ha estat dins el moviment 
feminista, que té clar que les violències i les 
desigualtats són causades per la construcció 
social del gènere, i és això el que volem abo-
lir. I ara des del transactivisme ens arriben 
a acusar d’homòfobes, de putòfobes... s’han 
donat alguns fenòmens que no tenen sentit, 
Crec que ha estat un error del moviment 
feminista deixar que això ens dividís perquè 
portem una tradició de moviment que mai 
ha estat violent, que lluitem en contra de 
qualsevol discriminació, no només de sexe 
o gènere, per tot, origen, cultura...

“Les feministes 
lluitem en contra 
de tota mena de 
discriminació”

Pep Valenzuela


