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Indignades per la manca de protecció dels 
organismes públics a l’Antonella
El Punt Lila de Sant Pere denuncia el sistema judicial per “abocar a conviure amb el seu assassí” la dona   
de Terrassa assassinada pel seu marit el passat 30 de juliol

Miquel Gordillo

“Va anar als mossos 
fins a 5 vegades”. És 
un dels crits d’in-

dignació del Punt Lila de Sant 
Pere per l’assassinat de l’Anto-
nella Orihuela, ciutadana de 
Terrassa i dona assassinada pel 
seu marit el passat 30 de juliol a 
Sant Vicenç de Castellet. 

El col·lectiu feminista, que va 
acompanyar en el seu dia l’Anto-
nella, ja des d’ençà el dia del seu 
assassinat denuncia que és mor-
ta per un seguit de decisions 
errònies i per la manca de pro-
tecció dels organismes públics, 
jurídics i policials. A la vegada, 
demanen respostes pel cas, i la-
menten que des de la Generali-
tat i l’Ajuntament de Terrassa ni 
tan sols s’hagin posat en contac-
te amb la família de l’Antonella.

Per això, el passat dijous 26 
d’agost, un centenar de persones 
va retre un homenatge a l’An-
tonella, en una marxa des del 
casal de Sant Pere fins a l’Ajun-
tament, arran d’una crida feta 
des del Punt Lila. “L’Antonella 
va anar als mossos fins a cinc 
vegades i no li van fer mai cas”, 
afirma el col·lectiu. A la vegada, 
aquest denuncia que un jutge va 
decidir que “no calia una ordre 
d’allunyament i que ella va ha-
ver de viure sota el mateix sostre 
que el seu assassí”. I també car-
rega tintes contra l’Ajuntament: 
“el SIAD de Casa Galèria que 
no va ser capaç de valorar el risc 
que corria”. De fet, les membres 
del Punt Lila es pregunten per 
què des d’aquest servei munici-
pal d’atenció a les dones “no se li 
va oferir una alternativa”.

“S’està incomplint del Proto-
col de Dol de l’Ajuntament”

El Punt Lila afirma que cap 
organisme públic, ni Generali-

tat ni Ajuntament, s’ha posat en 
contacte amb la família. Al con-
sistori se li recrimina que està 
incomplint el seu propi Proto-
col de Dol de l’Ajuntament de 
Terrassa. “Per què volem pro-
tocols que no s’apliquen? Cap 
organisme públic ha expressat el 
seu condol, ni les ha preguntat 
com volen passar el dol, ni com 
se les ajudarà a gestionar les des-
pulles, cap oferta de suport”. 

“Val més pecar de 
més que de menys, 
per què els errors 

es paguen amb 
la nostra sang”, 

afirma el Punt Lila
Un mes després de l’assassinat 

de l’Antonella, des de l’Ajunta-
ment no s’ha fet cap pronun-
ciament sobre el cas. El Punt 
Lila va demanar una reunió al 
setembre amb representats del 
govern local per parlar del cas 
de l’Antonella i de la “insufici-
ència de recursos que tenim a 
Terrassa per casos de violència 
masclista”.

Tot plegat, i com insistia una 
membre del Punt Lila en fina-
litzar la manifestació, quan una 
dona demana ajuda, val més pe-
car de més que de menys, per-
què els errors es paguen amb 
la nostra sang”. Ara, la filla de 
l’Antonella, que té vint mesos, es 
troba sota la tutela de la Gene-
ralitat, a l’espera que pugui tor-
nar a l’Argentina a petició dels 
seus oncles, que van encetar una 
campanya de micromecenatge 
per obtenir els diners per la re-
patriació del cos de l’Antonella 

 ▪ Marxa d’homenatge del passat 26 dagost en record de l’Antonella, la dona assassinada per la seva parella.

I participa en les nostres campanyes i
promocions de llibres, actes culturals
i altres ofertes

Des de només 5 € al mes, fes possible
 un periodisme crític i independent

(“fa un mes que espera 
la seva família al dipòsit 
de cadàvers”, diu el co-
municat del Punt Lila) i 
per pagar el passatge de 
la nena.

A la manifestació tam-
bé es recordà la dada 
tràgica que només en 13 
dies, al Vallès hi ha ha-
gut tres dones assassina-
des: l’Amal, l’Antonella i 
la Dary Luz Berrio. Per 
això, el Punt Lila, que 
afirmen ser l’únic ens 
que està en contacte amb 
la família de l’Antonella, 
lamenta: “no ens caben 
tantes mortes al cos”.

N omés es van activar les alarmes quan l’Antonella va aparèixer cal-
cinada en un descampat de Sant Vicenç de Castellet el 30 de 
juliol. Es volia separar del seu assassí des de l’abril, a qui va voler 

denunciar en reiterades ocasions. Però no li van fer cas, ni el jutge va esti-
mar adient buscar-li un pis, tot emplaçant un judici fins a l’octubre. Fins i 
tot la mateixa setmana de l’assassinat, els mossos van presentar-se a casa 
seva a causa d’una baralla, però no van veure evidències per actuar d’ofici, 
tal com es descriu en el mitjà El Periódico. La Conselleria d’Igualtat de la 
Generalitat revisarà ara què és el que va fallar. L’ajuntament de Terrassa 
tampoc no ha volgut pronunciar-se fins al moment.

Els tiets argentins de la nena de dos anys, únics familiars que té la petita, 
esperen poder obtenir la tutela i aconseguir els diners per comprar el bitllet 
i per la repatriació i enterrament de l’Antonella.  Part dels quals han tret a 
través de la solidaritat en una campanya de micromecentatge.

El drama d’haver de conviure amb el teu assassí

MG



3MALARRASSAwww.malarrassa.cat SOCIETAT

Col·lapse, manca de personal i de seguretat al CAP 
Nord, denuncia l’associació veïnal
El CAP tenia l’objectiu d’atendre una població de 28.000 persones, avui ja són 42.000 les persones usuàries.

Els bancs continuen buidant la ciutat d’oficines i caixers
L’Associació de Veïns i Veïnes del Pla de Bonaire es queixa del darrer tancament d’una oficina del BBVA a l’Avinguda del Parlament, i com 
s’està deixant d’oferir un servei bàsic a la gent malgrat els beneficis dels grans bancs.

Miquel Gordillo

El tancament d’oficines 
bancàries és una situació 
ja denunciada i estesa des 

de fa un temps arreu (fa poc 
vam parlar de la mateixa pro-
blemàtica patida a Les Fonts). 
Després de conèixer la intenció 
del BBVA de tancar l’oficina de 
l’Av. Parlament el passat 18 de 
juliol, l’AVV del Pla de Bonaire 
denuncia “les mentides de l’en-
titat bancària quan afirma que 
els nostres clients han deixat 
d’utilitzar el servei presencial i 
prefereixen la comunicació on-
line per fer les seves operacions 
bancàries”, resa el comunicat 
que van repartir pel barri i la 
ciutat. 

Aquest tancament afecta 
també els barris de Sant Pere, 
Can Tusell, Sant Llorenç i Can 
Roca, a banda del Pla de Bo-
naire. El passat 15 de juliol tin-
gué lloc una marxa de protesta 
que va sortir del barri, passant 
per la central del BBVA a la 
Rambla, i finalitzant a l’oficina 
que el banc manté al Portal de 
Sant Roc. La marxa va ser se-
cundada per la Federació d’As-
sociacions de Veïns i Veïnes de 
Terrassa (FAVT) i la Marea 
Pensionista, entre altres.

Clam per una banca pública

“Volem que les oficines donin 
un servei públic, i que atenguin 
les persones que tenen més difi-
cultats”, afirmà Jesús Castillo, en 
representació de l’associació veï-
nal. I es referí als més de 15.000 
treballadors acomiadats: “els de-
manem que s’uneixin a nosaltres 
en les reivindicacions”. Un altre 
lament, les “comissions abusi-
ves” a què sotmeten els bancs als 
seus clients. “Tot això passa per 
què no miren els interessos col-
lectius, només miren pels seus 
beneficis: en tot l’any 2020 de la 
pandèmia van superar els 9.000 
milions d’euros”, segons Castillo, 
tot afegint que “el primer trimes-
tre de 2021, han obtingut uns 
beneficis de 8.839 milions”, i que 
amb els tancaments d’oficines i 
acomiadaments, els bancs s’es-
talviaran més de 1.500 milions 
d’euros anuals.

Denuncien sobretot com 
aquests tancaments afecten les 
persones de més de 70 anys, 
“concretament en el nostre barri 
superen el 26% dels veïns”, re-
corda l’AVV. Per la seva banda, 
el BBVA ha anunciat que no-
més mantindrà tres oficines a 
Terrassa.

“Ens han pujat la llum, ens tan-
quen els CAP, ens privatitzen la 
sanitat… O reclamem els nostres 
drets o haurem d’anar a Barcelo-
na a fer una gestió bancària”, la-
menten l’AVV i les altres entitats 
convocants. Durant la marxa, el 
crit més escoltat fou per exigir una 
banca pública que reguli el sistema 

Redacció

E ntre les retallades a la Sa-
nitat i, ara, la crisi pandè-
mica «l’estan acabant de 

rematar», el CAP Terrassa Nord, 
denuncia l’associació veïnal del 
barri de Sant Pere Nord en un 
comunicat fet públic el passat dia 
26 de juliol, on s’explica amb detall 
la degradació de les condicions del 

centre, que havia estat «de referèn-
cia», asseguren.

Informen que, ara, fa més d’un 
mes que el centre no té direcció, 
«provocant una situació d’au-
togestió forçada en un context 
assistencial advers, el que no és 
precisament la situació ideal per 
afrontar el repte de la pandèmia 
actual».

L’entitat veïnal alerta sobre un 

«problema continuat d’espai», 
i afirma que «no s´hi cap». El 
CAP, recorda, va ser construït 
amb l’objectiu d’atendre una po-
blació de 28.000 persones, però 
avui ja són 42.000 les persones 
usuàries.

D’altra banda, afegeix el comu-
nicat, la plantilla és la mateixa de 
fa 10 anys, sense renovació i, per 
tant, relativament molt reduïda 

 ▪ Protesta protagonitzada per l’AVV Pla de Bonaire, FAVT i Marea Pensionista, a la seu del BBVA al Portal  
de Sant Roc, el passat 15 de juliol. 

i, a més, envellida; assegura que 
s’anuncien jubilacions i dificul-
tats a l’hora de renovar personal. 
«No es poden cobrir les necessi-
tats reals de la població», cons-
tata l’associació. «Per donar ser-
vei a les necessitats més urgents 
els metges i infermeres es veuen 
obligats a fer hores extres de ma-
nera estructural, això comporta 
molt desgast i estrès per part de 
la plantilla. Per tot això, no poden 
fer com ells voldrien el seguiment 
dels seus pacients. Hi ha una 
dada demolidora, demanar hora 
al teu metge de capçalera significa 
una espera de 2 mesos».

A causa de la manca 
de personal sanitari, 
demanar hora al teu 
metge de capçalera 
significa una espera 
de 2 mesos, indica 

l’AVV de Sant Pere 
Nord

Un altre problema afegit és el 
de la seguretat, entre altres «en-
frontaments amb pacients amb 
una certa agressivitat», alerta 
l’associació veïnal, segons la qual 
«tota aquesta situació pandèmi-
ca està creant nerviosisme a la 

població, però no ho podem pa-
gar precisament amb els metges i 
infermeres».

Més personal i més seguretat
El personal sanitari, asseguren, 

fa temps que demana als respon-
sables del Consorci Sanitari de 
Terrassa que contracti personal 
de seguretat per a fer front a 
aquest «augment de la conflic-
tivitat», però totes les respostes, 
fins avui, han estat negatives.

Les solucions, planteja final-
ment l’entitat veïnal, començari-
en per «posar més personal, més 
seguretat i, sobretot, per l’ampli-
ació d’espais, i de construcció de 
més CAP a la ciutat». En relació 
amb això, assenyalen el fet que 
amb el CAP Can Roca, que té 
anunciada la seva obertura pel 
gener, solament està previst que 
absorbeixi la quantitat de 6.000 
pacients de la zona del CAP 
Nord. Que és molt poc, però 
que, a més a més, tampoc té en 
compte el fet que la prevista 
construcció de pisos a la zona 
de l’antiga fàbrica de l’AEG, en 
aquesta mateixa zona Nord, sig-
nificaria un augment de 2.600 
persones que haurien d’anar al 
CAP Nord.

Davant d’aquesta situació, pro-
blemàtica des de fa anys i amb 
perspectives d’empitjorar, l’Asso-
ciació Veïnal de Sant Pere Nord 
reclama al Consorci Sanitari de 
Terrassa que prengui «mesures 
urgents».

 ▪ Entrada d’accés al CAP Terrassa Nord 

bancari i vetlli pels interessos de 
les persones. A més de demanar 
a totes les administracions que 
s’exigeixi al BBVA i la resta d’en-
titats bancàries que mantinguin 
les oficines presencials i els caixers 
automàtics. “Recordeu quan ens 
donaven una vaixella per obrir un 
compte, i ara que tot s’ha de fer pel 

MG

banc, ens imposen les seves condi-
cions” afegí Castillo.

Arran de l’ERO plantejat pel 
BBVA, que provoca un ajusta-
ment de personal considerable 
de quasi 4.000 treballadores, l’ob-
jectiu de l’entitat és que a la ciutat 
només quedin operatives tres ofi-
cines.
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Isabel Marquès: “Cal canviar el funcionament 
actual de la Bústia Ètica de l’Ajuntament”
En funcionament des del 
passat 2 de novembre, 
la Bústia Ètica de 
l’Ajuntament de Terrassa 
és un sistema mitjançant 
el qual la ciutadania pot 
denunciar de forma anònima 
l’incompliment del Codi Ètic 
de Conducta del consistori i 
del seu sector institucional. 
Aprovat el 28 de març del 
2019 pel Ple municipal, ja 
ha produït bastant soroll, 
sobretot pel cas de la 
denúncia contra la regidora 
de Cultura Rosa Boladeras.

Pep Valenzuela

A banda aquest cas, el balanç 
del seu funcionament és 
«polèmic», segons ha co-

mentat la responsable de la gestió 
de la bústia, Isabel Marquès, que al 
mateix temps és Síndica de Greu-
ges. Marquès explica que presenta 
un petit informe trimestral del seu 
funcionament. «Crec que no ha 
funcionat com hauria de ser», afir-
ma en declaracions a Malarrassa. 
Afegeix que, d’altra banda, la càrre-
ga de treball supera el que una per-
sona sola pot fer, «a la Sindicatura 
ja tinc prou feina, no es pot anar 
més enllà, per més bona voluntat 
que tinguis».

Segons la responsable de la bús-
tia, han entrat molts temes que no 
tenen res a veure amb els objectius 

de la bústia, per exemple, queixes 
sobre contenidors bruts i altres 
problemes. Segurament, considera 
Marquès, perquè «falta més infor-
mació i més efectiva a la ciutada-
nia». En tot cas, encara que fossin 
objecte d’aquesta bústia, assegura 
la responsable, les queixes s’han 
comunicat als departaments cor-
responents, «perquè crec que hem 
de donar resposta».

Les persones a qui el Codi Ètic 
és aplicable, d’acord amb l’article 3 
d’aquest, són:

a) Els membres de la Corporació 
municipal, en la seva condició de 
representants electes. 

b) El personal eventual que ocupi 
càrrecs de confiança o d’assessora-
ment especial. 

c) El personal directiu que ocu-
pa els llocs de treball de Direcció 
d’Àrea, Cap de Gabinet d’Alcaldia,

Gerència de les societats munici-
pals i entitats públiques empresari-
als i Direcció de Serveis. 

d) Els titulars o membres dels 
òrgans de govern i càrrecs directius 
dels organismes autònoms, enti-
tats públiques empresarials locals 
i societats mercantils locals amb 
capital social íntegrament públic. 

Un cop rebuda la denúncia, la 
responsable investiga si el càrrec 
denunciat ha incomplert el Codi i 
elabora un informe pericial. «Clar 
que per presentar la denúncia», 
afegeix Marquès, «cal conèixer el 
contingut del Codi». Aquest es 
pot llegir i descarregar tant de la 
web de l’Ajuntament com la de la 
Sindicatura de Greuges. «Això, 
però, és insuficient de cara a molta 
gent. Cal informar més i millor», 
sentencia la responsable.

Un altre problema, tot i la bona 
voluntat d’inici per totes parts, va 

ser el nomenament com a gestora 
de bústia de la també Síndica de 
Greuges. «Després d’aquests me-
sos d’experiència, crec que no és 
bo que sigui la mateixa persona la 
cap de la Sindicatura i la de gestió 
de la Bústia, i que es barregin les 
dues funcions», assegura Marquès. 
Considera que no ajuda a cap de 
les dues institucions, i sobretot que 
«trobar-se enmig de les polèmi-
ques entre partits pot malmetre la 
institució de la Sindicatura». 

La càrrega de 
treball que suposa 

la Bústia Ètica 
supera el que una 

persona sola pot fer, 
afirma la Síndica

Isabel Marquès proposa com a 
model el de l’Ajuntament de Bar-
celona, on la gestió de la bústia 
ètica la realitza un Comitè d’Ètica 
format per ciutadania i persones 
expertes en els diferents temes re-
lacionats amb el tema en qüestió.

Pel que fa al cas de la regidora 
contra la qual es va fer una denún-
cia, la responsable informa que va 
fer l’informe intern corresponent, 
contrastant els fets amb l’articulat 
del Codi, perquè s’ho estudiés des-
prés Comissió de Garantia i Se-
guiment del Codi. «La funció que 
he fet és de peritatge, no tinc poder 
de sentenciar l’acció, només com-
provar, amb el Codi Ètic a la mà, si 
hi ha conflicte entre l’acció denun-
ciada i algun article del mateix», 
després decideix la dita Comissió.

Marquès proposa 
com a model el 
de l’Ajuntament 

de Barcelona, 
on la gestió de la 
Bústia la realitza 

un Comitè format 
per ciutadania i 

persones expertes

En aquest cas, a més, l’informe va 
ser revisat pel Secretari de l’Ajun-
tament, qui va considerar que te-
nia bastanta raó, explica Marquès; 
a més, donades les circumstàncies, 
el va compartir amb alguns advo-
cats i amb el Síndic de Catalunya, 
que també van avalar la correcció 
d’aquest. 

«M’he trobat en una situació 
molt incòmoda, fins i tot he estat 
acusada de culpabilitzar i atacar», 
informa la Síndica, tot afegint que 
al setembre demanarà als regidors i 
regidores responsables de la bústia 
parlar del futur d’aquesta i prendre 
les decisions pertinents.

P.V.

L a Memòria 2020 de la 
Sindicatura Municipal de 
Greuges, presentada el pas-

sat mes de març al Ple municipal, 
«no ha tingut prou repercussió», 
assegura Isabel Marquès, cap de la 
institució de defensa de la ciutada-
nia davant l’Administració. «Hi ha 
qüestions molt importants sense 
resoldre i sense resposta», afegeix.

Com en el cas de la memòria de 
l’any anterior, ha cridat molt l’aten-
ció la quantitat de greuges oberts 
per manca de resposta de l’Ajun-
tament a les instàncies i recla-
macions de la ciutadania. «Cada 
vegada més i de tots els temes», 
informa la Síndica, tot considerant 
que sembla que creix el nombre de 
persones i entitats que exigeixen el 
respecte als seus drets. «Informar 
la ciutadania és una de les tasques 
que més faig i que més m’interes-
sen, perquè cal conèixer quins són 
els teus drets», sentencia.

Afirma que som «un país enca-
ra amb una democràcia limitada, 
i els drets humans no surten per 
enlloc». L’Administració, afegeix, 
no està acostumada a informar 
dels drets i deures a la ciutadania. 

«Si incompleixes un deure, com 
t’assabentes? En forma de sanció i 
multa, sense informació prèvia ni 
explicació moltes vegades. La poli-
cia municipal ha de ser de proximi-
tat, informar la ciutadania i sobre-
tot els joves que són els que tenen 
menys informació», conclou, des-
prés de molts greuges oberts du-
rant els anys que exerceix el càrrec.

L’Administració, no 
està acostumada 
a informar dels 

drets i deures a la 
ciutadania, explica 

la Síndica
Les instàncies de la ciutadania 

i entitats obligatòriament han de 
rebre resposta, com a màxim en el 
termini de 3 mesos. Passat aquest 
temps, es pot anar a presentar el 
greuge a la Síndica. El 2020 van 
ser 36 els greuges sense resposta. 
En reclamar la resposta de l’Ajun-
tament, explica Marquès, normal-
ment responen. Si la resposta no 

agrada, la Síndica, basant-se en les 
ordenances municipals, el sentit 
comú i la justícia social, en alguns 
casos insisteix a reclamar.

En alguns casos, després d’obrir 
el greuge, l’Ajuntament ha recone-
gut que la persona tenia raó. «Jo 
els dic: per què no fèieu cas en el 
primer moment quan es va pre-
sentar la instància? No responeu 
ni feu cas, només quan la persona 
va a la Síndica i aquesta presenta 
el greuge, llavors l’Ajuntament ho 
reconeix». I demana: «No ens po-
dríem estalviar tot això? Crec que 
falta bon govern».

En tot cas, la qüestió és que si no 
hi hagués la Sindicatura, aquestes 
persones no obtindrien mai res-
posta. Marquès subratlla: «És així. 
Com ha passat sempre i com passa 
a les ciutats on no hi ha la Sindi-
catura. I jo comptabilitzo només 
els greuges que rebo, però possi-
blement molta gent que no rep 
resposta es cansa o desisteix sense 
més, per falta d’informació o de 
confiança».

Per això, la Síndica considera que 
un ajuntament que no respon a 
una instància o reclamació ciuta-
dana «no és un ajuntament trans-
parent».

Síndica de Greuges: “Un ajuntament que no respon les instàncies 
ciutadanes no és transparent”

 ▪ Isabel Marquès atén una consulta ciutadana. ARXIU

 ▪ Resum mde les actuacions de la Sindicatura extret de la Memòria d’activitats 
2020 de la Síndica de Greuges de Terrassa
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Vacunes i debats
Philippe Liria 

A la campanya grega per la vacuna-
ció, la van anomenar des de bon 
principi Operació Llibertat. No ha 

impedit protestes dels antivacunes i d’altres 
col·lectius que s’oposen a les decisions es-
tatals i sobretot verticals que, segons diuen 
aquells opositors, van en contra precisament 
del que és la llibertat. De fet, manifestacions 
en contra de la vacuna o, més globalment en 
contra de la gestió de la pandèmia, en veiem 
a tot arreu.

Voldria, però, mirar de més a prop el cas 
de França, on regna una clara tensió entre 
aquells que recolzen les decisions del go-
vern i aquells que hi veuen un greu atac a 
les llibertats individuals. Pot l’Estat obligar 
a vacunar? Pot per tant promulgar lleis que 
podrien limitar drets a aquells ciutadans 
que no haurien rebut les pautes completes 
de la vacunació? De quina manera aquestes 
preguntes afecten els drets i els deures de ca-
dascú dins la societat?

El debat hi és permanent tant als mitjans 
i a les xarxes com als carrers. Hi trobem de 
tot com aquells que pretenen difondre la 
idea que l’obligatorietat de la vacuna i so-
bretot la del passi sanitari fa de França una 
dictadura. Corren per les xarxes hastags 
com el de #macronistan que ens mostren el 
deliri d’uns pocs (però molt sorollosos) que 
fins i tot arriben a comparar aquestes obli-
gacions amb la que tenien els jueus a portar 
l’estel groc durant els temps de l’Ocupació 
nazi a França, alhora que hi veuen una con-
xorxa judeo-maçònica com ho hem vist en 

Cartes impertinents
Gianni  Rodari  100+1  (1920-1980),  

l’instigador de les paraules!
Jaume Valls Droguet 

“Senyor Mestre, això no ens fa el pes.
Aquest problema no es pot resoldre,
No s’entén res:
Calculeu el perímetre de l’alegria,
La superfície de la llibertat,
El volum de la felicitat…
I aquest altre què?
Si no el traurien ni els de sisè:
Quant pesa una corredissa camp a través?
Què vol, susprendre’ns tots?.
Però el Mestre, tip de sanglots:
Només són problemes de temporada.
Les vacances us daran 
la solució, i regalada.”    

 Tirallongues del cel i la terra

N ’he triat aquest petit poema per 
indicar uns trets que ens l’identi-
fiquen ideològicament i mostra la 

seva relació amb l’escola, els nois i noies, els 
mestres. Precisament fent-ne de ben jove 
-de mestre-, reflexionant sobre com havia 
de ser el seu paper per ajudar a fer créixer la 
canalla hi va dedicar tots els seus esforços al 
llarg dels seus seixanta anys. Com a perio-
dista a la premsa i a la ràdio, escriptor, con-
ferenciant, mantenint un contacte constant 
amb els vailets en el diàleg directe -els inci-
tava a parlar alhora que intentava respondre 
a les seves preguntes honradament- i per 
altra cantó reflexionava amb els mateixos 
educadors i obria nous horitzons. Anava 
d’un cantó a l’altre. Pel que fa a nosaltres – a 
l’Escola d’Estiu de Bellaterra per a mestres  
de 1977 s’encarregà d’un curs tenint el plaer 
d’assistir-hi ; col.laborà en revistes especialt-
zades ( “Perspectiva Escolar” de Rosa Sen-
sat,  “Cuadernos de Pedagogía”) que he se-
guit amb deler. Va bregar de valent per a fer 
les seves propostes vives, pretenent el desen-
volupament de la canalla a través de la parla. 
L’escola encarcarada, autoritària, trista, va 
rebre l’alenada fresca del nostre Rodari i hi 

va fer forat, perquè es va omplir de paraules 
i de rialles escoltant les seves històries. Tota 
vegada que els impel.lia a empescar-se’n de 
noves.

És per això que l’any passat complint-se el 
centenari del seu naixement al nord d’Itàlia 
hi va haver moguda als centres escolars de la 
ciutat. Tot i que l’arribada del virus en va es-
morteir o fins i tot avortar la celebració. He 
consultat tres centres educatius  coneguts 
perquè me’n parlessin.

L’Escola La Roda. La seva bibliotecària 
Gemma, me’n parla: Juntament amb la co-
missió de biblioteca teníem previstes dues 
accions, la compra de libres seus i muntar 
una exposició al vestíbul d’entrada.

Periodista a la 
premsa i a la 

ràdio, escriptor, 
conferenciant, 
mantenia un 

contacte constant 
amb els vailets

La compra va ser d’onze exemplars però 
l’exposició va quedar avortada pel confina-
ment. Hi hauríem posat una imatge ben 
gran de l’autor acompanyada d’una breu 
biografia (també impresa en gran perquè 
es pogués llegir fàcilment) i amb una taula 
on hauríem posat totes les seves obres. Da-
munt aquesta mateixa taula hi volíem posar 
un telèfon antic d’on sortiria una bafarada 
amb un dels seus contes de Contes per te-
lèfon.

Des de les aules s’estava començant a expli-

car narracions seves. Però va quedar aturat 
tot plegat i la canalla es va quedar a casa en-
cara que es van enviar vídeos a les famílies 
on jo els llegia en veu alta i proposava jocs 
amb les paraules i de creació literaria i  poé-
tica extrets de la seva Gramàtica de la Fan-
tasia, un text ben interessant que reflexiona 
i fa propostes fruit de les seves experiències 
amb els vailets i els mestres amb qui com-
partia moltes estones.

L’Escola Pau Vila, celebració del centenari 
del naixement de Gianni Rodari.

 La mestra Dolors amatent m’ha fet arri-
bar el que havien preparat i es va veure sus-
pès pel virus. Partint de Contes per telèfon, 
una de les seves obres més famoses i difoses, 
es proposa a cada grup classe que en triï un 
o dos contes. Després, en una plantilla en 
forma de telèfon, caldrà escriure-hi el seu 
títol i una il.lustració adient.

Coneguem ITÀLIA!  Una macedònia 
de gastronomía, noms de geografía física i 
política, personatges importants de la seva 
història, monuments rellevants.

L’invent i la història del telèfon.
 A més a més va completar la col·laboració 

enviant-me un reportatge gràfic dels murals 
que lluïen a les parets del centre. A la bibli-
oteca s’hi preparà una exposició completa 
dels seus llibres.

Vaig intentar que la Lara de l’Escola Cesc 
Aldea em donés notícia del que s’hi va pro-
jectar. I mira que en tenia de ganes de sa-
ber-ho perquè la literatura hi té un paper 
rellevant en el seu centre de Can Parellada. 
Quan hi vaig ser fa deu anys dinamitzant 
la seva aula ,precisament amb les propostes 
rodarianes, me’n vaig adonar. Hi havia als 
passadissos portades de llibres reproduïdes,  
comentaris literaris de la canalla. Me’n vaig 
admirar, val a dir-ho. Una autèncica llàstima 
de no tenir-ne notícia. És que van tan sobre-
carregades  les nostres mestres!

El nostre grup Vet Aquí Què, entestat a 

fomentar la narració oral, havia preparat als 
Amics ds les Arts una conferència teatral per 
a narrar-hi històries del nostre autor i tam-
bé escoltar la Roser Ros, mestra de mestres, 
que hi tenia preparada una intervenció. Però 
se’n va anar tot en orris. Inicialment projec-
tada per a l’octubre va passar al dinou de no-
viembre següent, al gener següent…fins que 
es va posposar sine die per mor de la pan-
dèmia. I a hores d’ara no se sap encara…I 
pensar que estava projectada fil per randa, la 
conferència, pas a pas. És clar duta a terme  
ara seria Gianni Rodari 100+1 i pensó que 
valdria la pena de no deixar-la córrer aquesta 
iniciativa. I tant!  Aquest autor va fer feina 
bona, ens va ajudar a emparaular-nos, a om-
plir-nos de paraules. I els mots ens fan viure, 
ens donen dignitat.

Anys enrere a l’Escola Joan XXIII on tre-
ballava fèiem tertúlia amb els pares de la jun-
ta abans de començar una reunió. Un d’ells 
amb molta franquesa es queixava del seu 
parlar que si era molt pobre, que usava girs 
fora de les “normes” que gira i que tomba. 
No vaig poder estar-me de dir-li que no es 
tirés terra a sobre, que no es rebaixés avergo-
nyint-se de la seva parla. L’important era que 
s’expressés i que es tragués del damunt els 
complexes d’inferioritat davant nosaltres, els 
mestres. Rodari té un paràgraf que em va xo-
car de seguida en una primera lectura feta fa 
una pila d’anys. Reclama un ensinistrament, 
una práctica, una fluïdesa en la llengua per 
a tots els parlants. Ell no pretén que se sigui 
un orador brillant, ni un escriptor consagrat, 
no. Ell demana un domini lingüístic perquè 
se sigui capaç d’anar pel món sabent parlar, 
sabent argumentar, segur de si mateix. Així 
ningú serà esclau d’un altre. D’home a home 
no hi ha d’haver superioritat ni inferioritat. 
Només faltaria!

“Jo espero que aquest llibret pugui ser útil 
igualmente a qui creu en la necessitat que la 
imaginació tingui el seu lloc dins de l’educa-
ció; a qui te fe en la creativitat infantil; a qui 
sap el valor alliberador de la paraula. “Tots 
els usos de la paraula per a tothom” em sem-
bla una bona divisa, d’un to democràtic bo-
nic. No pas perquè tots siguin artistes, sinó 
perquè ningún no sigui esclau”.              

Prefaci de Gramàtica de la Fantasia

algunes pancartes dels manifestants. D’altres 
comparen aquelles noves lleis amb la xaria 
que els talibans volen aplicar a l’Afganistan. 
Quin deliri! Però a banda d’aquesta actitud 
fanàtica de negacionistes i terraplanistes, hi 
ha també un debat més profund i interessant 
sobre la noció de llibertat, individual, comu-
nitària o col·lectiva.

I quan vius amb la mirada alhora posada al 
nord del Pirineu i al sud, notes com n’és de 
diferent el món de banda i banda. Aquí sí que 
tenim alguns bojos negacionistes, que també 
fan massa soroll, però trobo a faltar els debats, 
els de veritat. Potser hi ha alguna reflexió al 
voltant de la legitimitat o no del toc de que-
da: és realment una mesura anti-covid o és la 
resposta equivocada per provar de resoldre 
problemes que són d’un altre àmbit? Doncs 
parlem-ne, debatem! No podem permetre 
que l’excusa de la pandèmia serveixi d’escut 
per impedir el debat polític i social sobre els 
nombrosos problemes que té la nostra soci-
etat.

Puc pensar personalment que la vacuna és 
el pas imprescindible per recuperar la nostra 
llibertat, però no puc negar que la meva lliber-
tat individual es veu afectada quan per entrar 
a un restaurant, avui a França (i demà?) em 
demanen un certificat que conté dades sobre 
la meva situació personal. Tinc dret a saber 
què se’n farà de la informació recollida. Si 
som un mateix espai, al de la UE, per què no 
som capaços d’harmonitzar criteris debatuts 
i aprovats pels parlaments que hem escollit 
com a ciutadans? Pot un virus servir per restar 

pes al nostre sistema democràtic? A restringir 
la nostra llibertat de moviment entre els Es-
tats que formen la nostra unió? Pot un comitè 
científic substituir els parlamentaris? Però de 
la mateixa manera, pot un jutge decidir quines 
són les mesures adequades per lluitar contra 
la pandèmia? No pretenc pas tenir respostes, 
però sí reivindico el dret a preguntar i debatre.

“Puc en nom de 
la meva llibertat 

individual negar-me 
a rebre la vacuna i 

alhora pretendre tenir 
llibertat d’accés a tot 

arreu?
I això sí, per debatre hem de tenir al nos-

tre abast tots els elements del coneixement 
sobre la qüestió. Aquells elements s’han de 
buscar. No ens podem conformar amb allò 
que diuen, sobretot quan prové del soroll 
de les xarxes socials. I tot i tenir tots els 
elements científics no hem de deixar de fer-
nos preguntes sobre la relació entre l’evidèn-
cia de la situació pandèmica i les llibertats, 
l’individual, la comunitària i l’universal. Puc 
en nom de la meva llibertat individual ne-

gar-me a rebre la vacuna i alhora pretendre 
tenir llibertat d’accés a tot arreu? Pot, però 
la societat restringir la llibertat d’alguns 
grups perquè no poden vacunar-se i d’altres 
sí? I la llibertat col·lectiva realment ho és? 
No perdem de vista que aquestes preguntes 
ens les fem en un context de crisi sanitària. I 
la situació actual ens empeny contra les cor-
des de la societat individualista que anem 
construint des de fa temps. Representa 
que la tan desitjada llibertat individual que 
reinvindica la societat ultraliberal no pot so-
breviure sense la col·lectivitat. Ni tan sols la 
comunitària, ja que, almenys de voler tornar 
a l’autarquia dels temps de la dictadura, no 
podrem tornar a ser lliures com a individus 
si només els nostres cercles més propers es-
tan vacunats i en canvi els grups dels quals 
estem més allunyats no ho estan. Hem vist 
com això de l’efecte papallona que ens expli-
caven no és un conte sinó que és la pura rea-
litat. L’únic és que en lloc de la papallona va 
ser un ratpenat, sembla, que d’un cop d’ala 
ens va remoure fins als hàbits més privats de 
les nostres vides.

Per això no n’hi ha prou amb obeir les ins-
truccions. Ens hem de sentir lliures de fer les 
preguntes i exigir respostes. Per descomptat 
que és també el paper dels mitjans de co-
municació. No n’hi ha prou amb boniques 
gràfiques alliçonadores i gairebé moralitza-
dores. Calen preguntes i anàlisis en fred. I 
trobo que aquestes falten perquè cercar la 
immunitat col·lectiva no ha de ser sinònim 
de conformitat perquè sí. A vegades, però, 
sembla que confonem l’exigència que reque-
reix la situació pandèmica amb la necessitat 
de reflexionar i debatre. Hi ha d’haver com-
patibilitat entre una cosa i l’altra justament 
en nom de les nostres llibertats.
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“No són suïcidis, són assassinats.” Amb aquesta consig-
na es va celebrar una manifestació a Barcelona per de-
nunciar el suïcidi de Segundo Fuentes, un veí del barri 

de Sants de Barcelona que havia de ser desnonat el passat 
14 de juny.

Segundo, de cinquanta-vuit anys, es va llançar al buit pel 
pati de llums quan la comitiva judicial va trucar al timbre 
per complir una ordre de desnonament. El jutjat de pri-
mera instància número 3 de Barcelona va desestimar un 
informe municipal de vulnerabilitat dels serveis socials de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la suspensió del llança-
ment, perquè segons deia no complia amb les exigències 
que requereix la llei.

El veí de Sants feia tres anys que cobrava de l’atur una 
prestació insuficient per pagar el lloguer de 800 euros. Feia 
un any que no podia pagar el lloguer i va ser denunciat per 
la propietat. L’Ajuntament va emetre un informe i va inten-
tar intervenir amb la propietat sense èxit.

Posteriorment, ha transcendit que s’havia presentat a 
vuit ofertes de feina i no va aconseguir cap ocupació. Va 
ser també un usuari de Càritas, l’entitat caritativa lligada a 
l’Església catòlica.

No ha estat l’únic cas o un “cas aïllat” com al-
guns poden interessadament dir. En els últims 
anys hem tingut desenes de suïcidis per desno-
naments i això encara no s’ha acabat.

I és que aquesta no és l’única forma de “matar” 
que utilitza la “banca” i tot el seu entorn “mafiós” 
de petites i grans empreses (anomenades “Fons 
d’Inversió” o “Fons Voltors”) que fan la feina 
bruta a la Banca, ja fa molt de temps, amb la 
complicitat, per “inacció” de les administracions 
i governs de tot l’estat espanyol (inclòs l’anome-
nat govern més progressista de la història).

L’actuació continuada de pressió “psicològica” 
calculada, utilitzant les formes més cíniques 
que ens puguem imaginar, per part d’aquestes 
empreses sobre les famílies que volen expulsar 
dels seus habitatges, fa que augmenti l’angoixa, 
el patiment, el “mal viure”,. És una forma molt 
sibil·lina d’anar “matant” a poc a poc la gent. Un 
fet que s’invisibilitza, però que és una dura re-
alitat.

Barcelona és la ciutat de l’Estat amb més exe-
cucions hipotecàries i Catalunya lidera el ràn-
quing de desnonaments de tot el regne d’Es-
panya. L’any passat van ser desnonades 5.737 
famílies, la majoria d’elles per no poder pagar 
el lloguer.

Un reconegut psicòleg català deia fa pocs dies 
amb relació a successos com el del suïcidi, que: 
“No es tracta d’establir una relació automàtica 
entre desnonament i suïcidi, però és evident 
que l’exposició a situacions de desemparament 
és un factor d’alt risc, com ho prova el fet que en 
molts subjectes la pèrdua de la casa pel motiu 
que sigui, sol ser un dels primers passos d’un 
procés de desinserció social. “

A la configuració de sistema d’habitatge que patim al 
nostre país, al costat de les conseqüències que va tenir per 
a milions de persones la gran crisi de l’any 2008, caldrà 
sumar-li ara la crisi derivada de la covid-19. Tot això s’ha 
traduït en els últims anys en un augment a Catalunya dels 
desnonaments i de l’exclusió residencial per motius eco-
nòmics.

L’impacte d’un desnonament en la salut pot ser molt 
considerable. Els problemes per pagar l’habitatge es re-
lacionen amb un deteriorament de la salut mental que 
s’expressa en símptomes com l’estrès crònic, l’ansietat, la 
depressió que afecten la qualitat de vida dels membres de 
la llar.

Hi ha estudis que mostren que els nens i nenes de fa-
mílies en risc d’exclusió residencial pateixen una major 
proporció de malalties de salut mental. La situació que 
pateix una part important de la societat a l’atur i les di-
ficultats que això suposa per afrontar el pagament de les 
hipoteques és un dels factors que generen problemes més 
considerables de salut. Aquesta doble situació provoca un 
efecte combinat i “al voltant d’un terç dels problemes de 
salut mental en la població atesa per aquests desordres 

pot ser degut al risc combinat de l’atur i les dificultats per 
pagar la hipoteca” afirmava Martin Mackee l’any 2013, en 
plena crisi.

En aquestes dates crítiques, en què ja va haver-hi diver-
sos suïcidis derivats de desnonaments, el catedràtic de Psi-
quiatria i coordinador científic de l’Estratègia Nacional de 
Salut mental Manuel Gómez-Beneyto, en una entrevista 
recomanable, manifestava: “hi ha gent que estant en el seu 
cabal, pren decisions racionals per suïcidar-se, en circums-
tàncies insostenibles i de gran patiment, i això és aplicable 
als desnonaments”.

L’increment d’execucions hipotecàries va associat a una 
disminució de la salut mental i a un augment de les fre-
qüències dels suïcidis com han posat de manifest en els úl-
tims anys unes quantes investigacions.

“Els problemes per pagar 
l’habitatge es relacionen amb 
un deteriorament de la salut 

mental que s’expressa 
en símptomes com 

l’estrès crònic, l’ansietat, 
la depressió que afecten 
la qualitat de vida dels 

membres de la llar”
La mateixa OMS, en un comunicat recent, diu, 

textualment: “cada any perden la vida més perso-
nes per suïcidi que per VIH, paludisme o càncer 
de mama, o fins i tot per guerres i homicidis. En 
2019, es van suïcidar més de 700.000 persones, és 
a dir 1 de cada 100 morts. No podem, ni hem de 
deixar relegat el suïcidi”, ha assenyalat el Dr. Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, director general de 
l’Organització Mundial de la Salut. “Cada un és 
una tragèdia. Fer atenció al suïcidi és fins i tot més 
important ara, després de molts mesos immersos 
en la pandèmia de la covid-19 i quan molts dels 
factors de risc de suïcidi -pèrdua d’ocupació, difi-
cultats econòmiques i aïllament social- segueixen 
estant molt presents.

Davant d’això, és evident que no ens podem 
quedar aturats, amb aquest sistema “criminal” i 
amb aquesta “Banca” (per cert, la mateixa que 
es dedica a mercadejar amb armes per anar 
creant Afganistants pel món) i aquest conglo-
merat d’empreses “especuladores” que de forma 
“impune” va matant a les persones més febles, 
deteriorant la seva salut mental fins a arribar al 
“suïcidi”.

Ja que als poders polítics, sembla que tant els 
hi fa, ens hem de quedar quiets? Sense fer res?

JOAN TAMAYO SALA

Advocat pels DDHH, membre Comissió DD-

HH-ICATER , Espai Drets i de l’Institut  

de Drets humans de Catalunya

La banca segueix matant,  
no farem res?

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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Suspès el resultat del concurs per prestar el 
servei de menjadors escolars
L’anterior concessionària i una altra empresa han recorregut contra el resultat del concurs de l’Ajuntament.  Sehrs 
continuarà prestant el servei durant el nou curs que dona inici el 13 de setembre.
Redacció

E l canvi semblava fet, però 
haurà d’esperar com a mí-
nim fins al curs vinent. 

L’Ajuntament de Terrassa havia 
adjudicat el servei de menjadors 
de les escoles públiques d’infantil 
i primària a la Fundació Catalana 
de l’Esplai (Fundesplai), però el 
concurs es troba paralitzat.

L’actual empresa concessionària, 
Serhs, i una altra de les empreses 
que es van presentar al concurs, 
Mediterranea de Catering, han in-
terposat cadascuna un recurs da-
vant del Tribunal Català de Con-
tractes del Sector Públic contra la 
decisió presa pel govern local el 29 
de juliol, quan va acordar adjudicar 
el contracte a Fundesplai.  

Així doncs, el servei continua-
rà sent prestat per Sehrs amb les 
condicions de la licitació anterior.  
L’empresa, no exempta de denún-
cies per part de les treballadores 
d’ençà que va començar a prestar 
el servei, al·lega que la seva exclusió 
del procés ha estat “un error d’apre-
ciació”. Ara, el Tribunal pot tardar 
entre 6 i 8 mesos a resoldre els re-
cursos interposats per les dues em-
preses concursants.

L’Ajuntament, per la seva banda, 
lamenta aquesta paralització. Afir-
ma que la proposta de Fundesplai 
era l’única que complia tots els cri-
teris marcats en els plecs de condi-
cions. En el cas de Serhs, assegura 
que va presentar una oferta econò-
mica “anormalment baixa”, i que se-
gons la documentació presentada 
a la mesa de contractació, no s’acre-
ditava que l’empresa pogués com-
plir les exigències del contracte de 

manera econòmicament sostenible 
i, per això, va ser desestimada. Me-
diterranea de Catering, també va 
ser desestimada per no aportar la 
documentació relativa al projecte 
educatiu.

L’Ajuntament 
lamenta la 

paralització del 
procés de la nova 

licitació donat que 
s’elevava la qualitat 

alimentària dels 
menjadors

La paralització del concurs «ens 
situa en un escenari indesitjat”, la-
menta la tinenta d’alcalde de Cicles 
de la Vida i regidora d’Educació, 
Teresa Ciurana, i afirma que «su-
posarà perdre tot un curs sense po-
der assolir la millora per als nostres 
menjadors escolars que suposa la 
nova licitació, a tall d’exemple: ali-
ments de proximitat i major quali-
tat de menús, productes ecològics, 
varietat de menús, coordinació del 
migdia amb el Projecte Educatiu 
de Centre, millora de la comunica-
ció amb les famílies, entre d’altres».

Les noves condicions de l’Ajun-
tament per prestar el servei exigi-
en una gestió adequada del temps 
lliure dels infants, en la línia Edu-
cació 360 i en consonància amb el 
projecte educatiu de cada escola. 
L’altre àmbit en què el contracte 

presenta novetats respecte a l’ante-
rior és el de la qualitat alimentària. 
S’exigia  que almenys el 20% de les 
matèries primeres havien de ser 
aliments de producció ecològica i 
de proximitat, amb l’opció d’oferir 
menú vegetarià i halal a les famílies 
que ho sol·licitin. 

A manera d’autocrítica per aques-
ta confusa licitació, només Ciurana 
ha expressat que «cal analitzar bé 
els recursos, però estic convençuda 
que els serveis tècnics de l’Ajunta-
ment han fet bé la seva feina».

El contracte de la licitació del 
servei de menjador, amb una du-
rada de dos anys, està valorat en 
12.503.806,98 euros més IVA, i 
és prorrogable per dos anys més. 
Si es concretés la formalització 
del nou contracte, la nova conces-
sionària hauria de posar en marxa 
el procés de subrogació de perso-
nal amb la concessionària sortint i 
hauria d’integrar totes les persones 
que treballen per l’empresa sortint 
als menjadors de Terrassa amb les 
mateixes condicions laborals.

L’oposició criticà la licitació
Els grups municipals de PSC, 

Cs i JxT, ja van criticar el passat 
juliol  que van ser “menystinguts i 
ignorats” durant el procés de lici-
tació, i que es van assabentar del 

resultat per la premsa. 
«La manera de governar de 

l’equip de govern basat en el se-
cretisme i el menysteniment de 
l’oposició resulta insòlita», mani-
festaren els regidors de l’oposició. 

IMATGE ARXIU EUROPA PRESS
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 >Amb el lema «Desfes-te del capitalisme, de festa amb l’economia solidària»

La FESC fa deu anys aquesta tardor combinant  
el format presencial i el virtual
La Fira d’Economia Solidà-

ria de Catalunya (FESC), 
organitzada per la Xarxa 

d’Economia Solidària (XES), 
arriba aquesta tardor a la seva 
desena edició. I ho fa amb un 
format diferent: enguany la 
FESC tindrà lloc durant una 
setmana sencera, del 18 al 24 
d’octubre. Durant aquest perío-
de es desenvoluparà el progra-
ma d’activitats, xerrades, tallers 
i propostes culturals que com-
binarà el format presencial amb 
el virtual. 

La Fira 
d’expositores 

tindrà lloc el cap 
de setmana del 

23 i 24 d’octubre 
a la Fabra i Coats 
de Sant Andreu 

(Barcelona)

La fira d’expositores, que es va 
anul·lar l’any passat a causa de 
les restriccions sanitàries, tor-
narà el cap de setmana del 23 i 
24 d’octubre a la Fabra i Coats 
de Sant Andreu (Barcelona).

La FESC compleix 10 anys en 
aquesta edició. L’economia soli-
dària ha crescut molt en aquest 
temps i la FESC amb ella i cre-
iem que aquest és el moment 
idoni per aturar-nos a mirar el 
camí recorregut i dibuixar ple-
gades l’horitzó a què aspirem a 
arribar en la pròxima dècada.

Aquesta data tan assenyalada 
arriba en un any en què se’ns 
ha repetit fins a l’avorriment el 

conflicte entre l’economia i la 
vida; se’ns diu que s’ha d’aturar 
l’economia per cuidar la salut 
col·lectiva. Des de la XES de-
fensem que aquesta és una falsa 
dicotomia. El que la pandèmia 
ha visibilitzat és que el model 
d’economia capitalista entra en 
crisi i col·lapsa quan cal resoldre 
necessitats col·lectives, com ara 
gestionar una emergència sani-
tària.

Des de l’ESS defensem que 
és possible fer una economia 
per la vida, una economia que 
resolgui les necessitats socials 
posant les persones i el planeta 
en el centre i que de fet és l’úni-
ca possible per poder construir 
un món que mereixi ser viscut. 
L’economia solidària ja està 
construint moltes propostes 
que ho demostren i volem que 
la FESC serveixi per reivindi-
car-les i, sobretot, reflexionar 
juntes sobre tots els reptes que 
tenim al davant.

«Desfes-te del capitalisme, de 
festa amb l’economia solidària» 
és el lema escollit per aques-
ta edició, un desè aniversari 
que des de l’organització es vol 
aprofitar per «aturar-nos a mi-
rar el camí recorregut i dibuixar 
plegades l’horitzó al qual aspi-
rem arribar en la pròxima dèca-
da». 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 bàsi-
ques de les persones i del pla-
neta».

La XES aspira que la fira tor-
ni a ser l’aparador de projectes 
i propostes existents i que es-
devingui, un any més, un espai 
on reflexionar juntes sobre els 

LA FESC VIRTUAL
 • Diumenge 17: acte d’inauguració mixt (presencial i virtual). 

 • De dilluns 18 a divendres 22: xerrades virtuals. 

 • De dilluns 18 a diumenge 24: expositores virtuals. 

LA FESC PRESENCIAL
 • Divendres 22 tarda: festa d’inauguració. 

 • Dissabte 23: expositores a l’exterior i sales de xerrades durant el 
matí i la tarda. 

 • Diumenge 24: expositores a l’exterior i sales de xerrades durant el 
matí.

Més informació i programació a: fesc.xes.cat

IMATGE D’ARXIU - FESC.XES.CAT
reptes i oportunitats que tenim 
per davant. «Com ens volem 
organitzar col·lectivament 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 enfor-
tir la dimensió procomú dins 
de l’ESS? Com estem incloent 
la perspectiva ecofeminista en 
l’economia i el treball?»

«Desfer-se d’Amazon, la 
Caixa i el patriarcat»

També es busca que la fira si-
gui un espai de festa i de vida. 
Per això, enguany s’espera«re-
cuperar les converses, les abra-
çades i els somriures pendents 
de 2020. I per això serà un mo-
ment per celebrar el feminisme, 
l’habitatge cooperatiu, l’alimen-
tació sostenible, la intercoope-
ració o el consum responsable, 
entre d’altres, i desfer-nos del 
fast food, d’Amazon, la Caixa i 
el patriarcat». 
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OtoñoCaliente, espai de mobilització social i ciutadana
Un seguit de col·lectius pensionistes, organitzacions sindicals i moviments socials que signen el manifest 
#OtoñoCaliente, programen una marxa fins a Madrid per al 2 d’octubre

C om un moment per “treballar fermament en la construcció d’un moviment unificat 
de protesta i mobilització, als carrers i places de ciutats i pobles d’arreu del país”, el 
moviment que porta per nom #OtoñoCaliente planteja  lluitar per “la defensa dels 

nostres drets i llibertats greument amenaçades”, i plantejar una resposta a l’atac contra el 
sistema laboral, salut, educació pública, pensions, residències de gent gran, habitatge, medi 
ambient i ecologia.

Des de #OTOÑOCALIENTE es proposa una gran mobilizació ciutadana, per al 
proper dia 2 d’octubre de 2021, amb els següents objectius: 

1. Defensa del sistema públic de pensions. Per unes pensions dignes, NO al Pacte de 
Toledo i la nova reforma: ni retallades, ni privatització. NO a l’endarreriment de l’edat de 
jubilació i l’augment dels anys de cotització. NO al factor de sostenibilitat o fórmules sem-
blants. Pensió mínima segons CSE (60% del salari mitjà), per corregir la bretxa de gènere. 
NO a la penalització de les jubilacions anticipades. Derogació de les reformes de pensions 
dels anys 2011 i 2013. No als plans privats de pensions d’empresa.

2. Treball digne per a una vida digna. Derogació de les reformes laborals del 2010 i del 
2012. Solidaritat amb les lluites obreres, contra els acomiadaments i els EROs. Derogació 
de la llei Mordassa. Repartiment de la feina i de la riquesa. Erradicació de la pobresa laboral. 
En treballs de molt esforç físic (Kellys, per ex.), reducció de la càrrega de treball, reconeixe-
ment de malalties laborals i jubilació anticipada. Les noves tecnologies i la robòtica al servei 
de la societat. Cooperativisme i autogestió. 

3. Eliminar la desigualtat que patim les dones, com la bretxa de gènere en salaris i pen-
sions, i la precarietat laboral. Valoració i reconeixement de drets dels treballs de cures. Posar 
fi al feminicidi constant i la violència sobre les dones. En definitiva, situar la vida al centre. 

4. Sanitat pública, de qualitat i universal. La nostra salut no és un negoci. Recursos 
materials i plantilles suficients. Exigim la derogació de la llei 15/97 i l’article 90 de la LGS. 
Manteniment i reforçament de la sanitat preventiva i els centres d’atenció primària. 

5. Educació pública de qualitat, laica i universal, prioritzant el sistema públic davant 
de l’ensenyament privat o concertat. Manteniment i ampliació de les plantilles i baixada de 
ràtios. Desmercantilització del sistema universitari i accés al mateix per als joves de famílies 
treballadores. Aplicació del talent i la preparació acadèmica en el teixit productiu del país. 

6. Foment dels serveis socials i de cures. Plantilles i recursos per tenir cura de les per-
sones grans, vulnerables o necessitades. Drets laborals i socials per a les cuidadores. Finan-
çament i ple desenvolupament de la Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de 
l’Atonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. 

7. Residències de persones majors i dependents, 100% públiques i de qualitat. Llei 
marc de mínims estatal per a residències. Pels drets laborals i socials justos de les treballado-
res (TCAI, gerocultores, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes ...) en plantilles 
suficients i ben dotades. 

8. Dret a un habitatge digne. Ni gent sense casa, ni cases sense gent. Llei que impedeixi 
desnonaments sense alternativa residencial, i que reguli i limiti el preu dels lloguers, per 
ferlos accessibles a la gent treballadora. Vigilància i control del lloguer turístic. 

9. Dret al transport públic tant terrestre (tren, metro, bus i taxi), com a l’aeri i marítim. 
Tarifes assequibles i abonament social per a les persones en atur, jubilades i que estiguin en 
risc d’exclusió. Carrils-bici segurs. 

10. Dret als subministraments essencials d’electricitat, gas i aigua com a serveis públics, 
assegurats i assequibles per a tota la població. Nacionalització de les companyies elèctriques 
i gasístiques. Erradicació de la pobresa energètica. 

11. Dret a l’atenció deguda i el respecte per part de la banca i de l’administració, a la gent 
gran i vulnerable. Fiscalitat justa, banca pública i derogació de la reforma de l’article 135 de 
la CE. Governi qui governi, les pensions i els drets es defensen #OtoñoCaliente, juliol del 
2021.

Des de fa temps, diversos moviments i en-
titats socials i ecologistes consideren que 
els projectes de consolidació i ampliació 

de l’activitat i les infraestructures de l’aeroport i el 
port de Barcelona són incompatibles amb la crisi 
ecològica global que vivim, amb la disponibilitat 
limitada de recursos energètics i materials, i amb 
els diferents compromisos i acords de reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Tot i la crisi climàtica i ecològica actual i els mi-
lions de tones de GEH i altres contaminants que 
emeten el port i l’aeroport de Barcelona, AENA i 
Port de Barcelona estan acordant i projectant-ne 
noves ampliacions, que permetran incrementar-ne 
la capacitat i també les emissions (2). Aquest fet 
és totalment contrari als objectius de reducció 
d’emissions de GEH que estableix la Unió Euro-
pea i la Llei catalana de canvi climàtic, que fixen 
una reducció d’emissions d’aquests gasos per a 
l’any 2030 del 40% respecte a l’any base (1990).

A més a més, a causa de les ingents quantitats 
de residus i partícules contaminants i la gran con-
taminació lumínica i sonora que generen, el port 
i l’aeroport afecten negativament a la salut i el 
benestar de les poblacions veïnes (humanes i no 
humanes) i n’alteren el comportament. Són, així 
mateix, peces angulars d’un model econòmic i 

turístic ineficaç a l’hora de resoldre necessitats vi-
tals bàsiques i que implica un fort impacte social: 
encariment de l’habitatge, massificació de l’espai 
urbà i del transport públic, precarització laboral, 
desaparició del comerç local, greus problemes de 
mobilitat…

Per tot plegat, la plataforma exigeix la retirada 
immediata dels plans d’ampliació de l’activitat 
i de les infraestructures del port i l’aeroport 
presents i futurs. A la vegada, que es definei-
xin plans de reducció de línies de vols i rutes 
de transport marítim, prioritàriament vols en 
trajectes curts i creuers, per disminuir els ni-
vells de contaminació atmosfèrica i acústica, i 
així protegir la salut de la població afectada i 
assolir la reducció anual d’emissions de CO2 
del 7,6% per complir amb els objectius climà-
tics l’any 2030.

Finalment, es demana la declaració de Xarxa 
Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del 
Llobregat, ampliant-la a nous espais singulars 
d’alt valor ambiental com l’antiga llera del riu 
Llobregat i el seu àmbit marí, com a única ma-
nera d’assolir els objectius ambientals fixats per 
a l’any 2030 i que han de passar pel decreixe-
ment, no per les enganyoses estratègies d’econo-
mia verda o desenvolupament sostenible.

19 de setembre: gran 
mobilització contra 
l’ampliació de l’aeroport
L’acord per ampliar l’aeroport del Prat a què van arribar Generalitat i govern 
espanyol, ha generat un ampli front en contra.  Aglutinat entorn a la plataforma 
Zeroport, més de 300 entitats ecologistes i socials s’han adherit a la gran 
manifestació de protesta contra el projecte d’ampliació aeroportuària.

#OtoñoCaliente #2OctYoVoy Més informació a: Twitter @CalienteOtono

Més informació a: 

Web: zeroportbcn.wordpress.com

Twitter: @zeroportbcn

Canal Telegram: @canal_zeroport

 → UNA TARDOR CALENTA PER CANVIAR LES COSES
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Iván Ramos, nou secretari comarcal de CCOO “Cal 
enfortir l’organització a les empreses i els territoris”

Unió intercomarcal del 
primer sindicat en afiliació a 
Catalunya, CCOO del Vallès 
Occidental i la Catalunya 
Central celebrà el seu 
tercer congrés el passat 
mes d’abril, a Terrassa. 
L’aprovació quasi unànime 
del balanç i de l’informe, així 
com de la nova executiva, 
evidencien satisfacció i 
cohesió en l’organització.
 
Pep Valenzuela

L a consigna de l’anterior 
mandat va ser «passar a 
l’ofensiva», especialment, 

contra els salaris baixos, «de mi-
sèria», recorda el nou secretari 
general, l’Iván Ramos, en entrevis-
ta amb Malarrassa. «Això va ser 
central per enfortir el sindicat», 
assegura, tot afegint que «òbvia-
ment, sense deixar els fronts de 
negociacions sectorials i de la taula 
del diàleg social, a més dels serveis 
que necessita la classe treballadora 
i que oferim en els locals».

La pandèmia, desfermada a mig 
mandat, va trasbalsar tota l’acti-
vitat, es va haver de canviar tota 
manera de treballar, passant a fór-
mules telemàtiques, tant l’asses-
sorament a treballadores afiliades 
com a multitud d’empreses que ne-
cessitaven informació en prevenció 
de riscos, i tota l’activitat amb re-
lació als ERTO. El juny de l’any 
passat es va recuperar l’activitat al 
100% en els locals.

S’han hagut de negociar una in-
finitat d’expedients de regulació 
d’ocupació, «aquí s’ha vist més 
clar encara la necessitat de l’auto-
organització a les empreses, amb 
el suport de les CCOO», recorda 
l’Ivan, de 45 anys, veí de Viladeca-
valls i treballador de Ficosa, mili-
tant del sindicat des del 2004.

Afegeix que aquesta segona part 
del mandat ha servit perquè les 
afiliades de CCOO «sentin i com-
provin que la tasca que es fa és ne-
cessària per a la classe treballadora 
i ens ha servit per sortir amb molta 
força i amb molt orgull i arribar al 
congrés molt cohesionats, satisfets 

de la feina».
Amb tot, «no es pot ser triom-

falista», reconeix el nou secretari, i 
afirma que en el nou curs cal tro-
bar un «equilibri entre la satisfac-
ció de la feina ben feta i els reptes 
que es plantegen en cada mandat. 
Per començar, enfrontant un mer-
cat de treball que «necessita canvis 
profunds». Declara que «la nos-
tra tasca no s’acabarà mai. Perquè 
sempre hi haurà un teixit empresa-
rial que mirarà només pels seus 
beneficis i nosaltres que haurem de 
mirar pel suport a la classe treballa-
dora. Això es diu lluita de classes», 
subratlla, reiterant la importància 
d’enfortir l’organització.

En felicitar-se per la recent apro-
vació de l’acord sobre les pensions, 
diu que ara ha de ser l’acord sobre 
l’augment del salari mínim i la de-
rogació de la Reforma Laboral. 
De fet, aquests aspectes van molt 
lligats, han de formar part d’una 
política coherent. Recorda que 
CCOO està realitzant una cam-
panya permanent, des de fa mesos, 
amb concentracions davant dele-
gacions de govern arreu l’Estat per 
reclamar aquestes qüestions.

“Ara ha de ser 
l’acord sobre 
l’augment del 

salari mínim i la 
derogació de la 

Reforma Laboral” 
diu Ramos.

Els temes concrets debatuts al 3r 
Congrés del Vallès Occidental i la 
Catalunya Central, han estat, en 
primer lloc, la necessitat de refor-
çar la democràcia, «la democràcia 
institucional, però també la demo-
cràcia econòmica», destaca en Ra-
mos, tot dient que cal la participa-
ció dels treballadors en la presa de 
decisions, que les representacions 
sindicals a les empreses puguin te-
nir incidència. Això vol dir també 
«enfortir la concertació social entre 
agents socials i poders públics, que 
com s’ha vist durant la pandèmia 
és tan necessària». I finalment, re-
cuperar la participació i el control 
públic i social dels sectors estratè-
gics per garantir una presència i la 

capacitat de decisió en els poders 
públics, els consells d’administra-
ció de les empreses, etc.

El Congrés debaté sobre els dese-
quilibris territorials i sectorials que 
el desenvolupament de la indústria 
ha creat durant les dècades. Plan-
tejant que cal transitar cap a un 
altre model productiu i energètic 
que transformi l’economia i que 
potenciï les indústries verdes. Així 
com democratitzar l’energia, que 
tingui un accés molt més universal 
i que no sigui tot a base de grans 
beneficis d’un «oligopoli total i ab-
solut», denuncia l’Ivan Ramos.

Tot plegat, l’enfortiment de l’Es-
tat del benestar és central en qual-
sevol estratègia, «la pandèmia ho 
ha posat en evidència», recorda 
Ramos. Això vol dir finançament 
suficient, control social dels serveis, 
que siguin de proximitat; apostar 
per la investigació i la recerca. Ade-
quar el sistema educatiu, en tots els 
cicles. Canvi de model d’atenció a 
gent gran. Cal habitatge públic dig-

ne. Tot això reclama una fiscalitat 
justa i progressiva. 

És evident que la cultura patri-
arcal encara existeix i és una de les 
causes de la divisió al treball i, més 
en general, de totes les violències 
masclistes. La lluita contra aquest 
és central.

Finalment, planteja Ramos, 
«l’organització adaptada als nous 
reptes»: la transformació del teixit 
productiu, de les relacions laborals, 
tot de canvis i amenaces als quals 
«cal donar respostes, enfortint l’or-
ganització a les empreses i els ter-
ritoris».

«En les setmanes vinents en 
les diferents estructures del sin-
dicat farem els plans de treball 
concret, coordinadament», diu 
el secretari. El treball territorial i 
sociopolític ha avançat molt du-
rant l’anterior mandat, assegura 
Ramos, gràcies a tenir una coor-
dinació que, sobretot, garanteixen 
les unions intercomarcals, perquè 
els sectors estan més centrats en 

els centres de treball. 
Destaca el secretari que inten-

ten garantir que totes les  perso-
nes que representen les CCOO 
en els espais de concertació, de 
diàleg social tinguin criteris clars 
i homogenis. En aquest punt, as-
segura que s’ha fet «molt bon tre-
ball de coordinació». Cal,  però, 
«reforçar espais on estem més 
febles. Tenim una dispersió terri-
torial molt gran en les comarques 
d’interior».

Pel que fa als govern central i ca-
talà, l’Ivan creu que l’acord de les 
pensions mostra que en el govern 
central hi ha hagut canvis, «pri-
ma més el diàleg». Amb relació 
al de Catalunya, «hem de veure, 
però ara sembla pintar millor». 
En tot cas, insisteix, «cal la parti-
cipació de totes les treballadores 
i la societat per lluitar per totes 
les reivindicacions que millorin 
la classe i la societat en general, 
no es pot mirar cap pa una altra 
banda».

 ▪ Ramos, en el 3r Congrés de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central, 
celebrat el passat 9 d’abril. 
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 >És l’organista titular de la catedral de Solsona

El terrassenc Roger Félez, guitarrista de jazz, 
llança el seu primer disc amb 19 anys 
Pep Valenzuela

En poques setmanes en Ro-
ger Félez, músic i composi-
tor, publicarà el seu primer 

disc, La estación del Norte, un tre-
ball molt influenciat per la músi-
ca new age i la world music. Com-
bina aquest vessant creativa amb 
l’orgue a la catedral de Solsona, 
del qual és titular, i els concerts de 
blues amb el quartet egarenc Four 
against the Blues. Un bon recor-
regut, més si es considera que 
només compta amb 19 anys, de 
forma que anuncia un gran futur.   

Nascut a Terrassa el 2002, en 
Roger sempre ha viscut a prop 
de l’estació del Nord, un fet que 
sempre ha tingut una certa in-
fluència en totes les seves obres. 
Amb 4 anys començà a estudiar 
CEM (Centre d’Estudis Mu-
sicals), als 8 inicià l’estudi del 
primer instrument, un acordió, 
durant dos anys a l’Aula de Mú-
sica de Terrassa, amb Juan Carlos 
García. Amb la descoberta d’un 
dels que han estat principals re-
ferents, en Mike Oldfield, decidí 
canviar l’acordió per la guitarra. 
Als 10 anys, per tant, atacà la 
guitarra clàssica, de la mà de José 
Maria Rubio; i amb 13 la guitar-
ra elèctrica, amb Moisès Solé, un 
camí que el porta cap a la seva 
professió actual, guitarrista de 
jazz. 

Com diu la cèlebre cançó del 
Rubén Blades: «si naciste pa mar-
tillo del cielo te caen los clavos». 
Efectivament, als 18 anys, el pare 
i la mare li fan costat i començà 
estudis professionals al Liceu, a 
l’aula de jazz i música moderna, 
tot mantenint l’aprenentatge amb 
el mestre Moisès Solé.

Sempre ha viscut a 
prop de l’estació del 

Nord, un fet que 
sempre ha tingut 

una certa influència 
en totes les seves 

obres

«El primer concert en pla pro-
fessional el vaig fer fa 3 anys i ja 
no he parat». Amb diverses for-
macions i provant diferents for-
mats i estils, afirma que encara 
continua cercant. En tot cas, no 
es considera un músic d’escenari, 
«soc més de treballar en ambi-
ent d’estudi, i prefereixo sempre 
un ambient més rural, com ara 
Solsona», declara en conversa 
amb Malarrassa. Allà tenen una 
segona residència on es porta tot 
l’equip, a més de ser lloc i oportu-
nitat per a l’exercici de l’orgue. 

Efectivament, en Roger Félez és 
organista titular de la catedral de 
Solsona, una plaça que va aconse-
guir recentment, després de la ju-
bilació de l’anterior. Aquí és on ell 
treu pols als coneixements de te-
clat apresos amb l’acordió i els re-
cupera davant l’oportunitat. Ex-
plica que des dels 5 anys ha anat 
a missa allà, «no tant per la part 
creient sinó més aviat per escoltar 
l’orgue». Allà, relacions personals 
i musicals el facilitaren l’accés a 
l’orgue. Normalment, acompa-
nya els cants de la litúrgia, i en 
determinats moments, com la 
comunió o tota la part de l’ofer-
tori, fa improvisació o repertoris 
específics, per exemple d’autors 
francesos del segle XVIII, barroc, 
que considera «bastant virtuosos, 
alguna peça de Bach també». 

Confessa que aquesta part de 
teclats l’ha fet «forma quasi au-
todidacta, a partir del que tenia, 
que no era molt». Però va anar 
ampliant a poc a poc, explica, fent 
una mena de similitud entre la 
guitarra i el teclat, que són instru-
ments bastant diferents, però la 
forma de pensar els fa connectar.

Aquesta combinació d’estils, 
continua explicant, «enriqueix, 
i tot el que es va aprenent et fa 
anar creant un estil propi». Les 
referències i inspiracions més 
importants pel Félez són el Mike 
Olfield, en Pat Metheny, a la 
guitarra sobretot; Fran Gamba-
le, guitarrista de la Chick Corea 
Elektric Band. Pel que fa a pi-
ano, segueix molt l’argentí Lito 
Vitale i Vangelis; també formen 
part d’aquestes fonts el rock dur, 
«sempre he estat fanàtic de Yes, 
Rick Wakeman... influències im-
portants en el que faig».

Amb 12 anys va començar a 
gravar peces amb guitarra, de 
manera que va anar aprenent i 
perfeccionant les tècniques de 
gravació, sempre a casa, on té un 
equip. «Pot sembla molt», s’ex-
plica, «però sempre he invertit 
absolutament tots els diners que 
tenia a les meves mans en músi-
ca. Diners que jo anava estalviant 
i guanyant per compte propi». 
D’altra banda, des de fa alguns 
anys, la font d’ingressos és el tre-
ball com a músic.

A banda les citades gravacions, 
des de fa un parell d’anys encetà 
treball amb composicions més 
simfòniques. Abans havia fet 
peces curtes, algun rock and roll, 
acústic, blues. Material guardat 
que, pensa, «en el futur, potser 
puc regravar». La decisió de gra-
var el primer disc, ja en l’etapa 
més orquestrada, la prenc quan, 
després d’adquirir un sintetit-
zador que sempre havia volgut, 
«vaig gravar la meva primera 

demo, i vaig tenir la sort de po-
der-li enviar al Lito Vitale i això 
va ser el motor». La coneixença 
del Vitale, va ser per messenger, 
a qui va enviar algunes peces i a 
partir de llavors sorgeix aquesta 
relació.

Els temes del disc 
els defineix com 
a new age i world 

music, amb flautes 
de pan, percussions 

africanes i altres 
estils

Félez explica que per arribar al 
producte actual, el disc a punt 
de sortir, va necessitar un any de 
pura investigació de quins ma-
terials feia servir el Vitale, quins 
sons, com aconseguia totes les 
seves atmosferes sonores. Va 
comprar també el mateix equip 
que ell portava en els anys 80, 
«que ara és bastant assequible», 
aclareix. El disc té molta influèn-
cia de Vitale, «tirant cap a plagi», 
bromeja.

Parlem de La estación del Nor-
te. Va decidir aquest nom en cas-
tellà per defugir la identificació 
directa amb el lloc i perquè així 
«sona com més místic», mati-
sa. Els temes els defineix com a 
new age i world music, amb flau-
tes de pan, percussions africa-
nes i altres. El treball ja podria 
estar al carrer, comenta, «però 
alguns detalls no m’acabaven de 
convèncer, jo soc molt perfecci-
onista i fins que no considero 
que la reverberació dels tambors 
no és exacte com jo la vull sentir, 

doncs no. A més, quan desco-
breixo nous sons que m’interes-
sen, els miro d’incorporar, potser 
de cada tema he fet tres versions 
diferents».

A principis de juliol, en el ci-
cle Jazz a la fresca, al pati de la 
Cava, l’altra versió Félez, un con-
cert amb el grup Four against 
the Blues. Un perfil aquest que 
desenvolupa amb talent. «El 
meu instrument principal és la 
guitarra, tinc més facilitat», ar-
gumenta, i afegeix «però pujar 
a l’escenari no em satisfà del tot, 
perquè tinc aquesta mania del 
so i sempre estic produint i em 
sembla que en directe mai sona-
rà bé, com a mínim pel meu gust, 
i sempre pateixo».

En tot cas, sempre treballa amb 
aquest grup i molt bé. Els bolos, 
a més, l’ajuden a comprar equip 
nou i poder fer altres coses. Com 
ara col·laborar amb altres músics 
amb feines de producció o gra-
vació.

D’altra banda, espera que La 
estación del Norte pugui ser una 
mena de trampolí cap a les ban-
des sonores, «que entrarien din-
tre d’aquest estil orquestral, new 
age», comenta. Espera una opor-
tunitat de fer la banda sonora 
per a algun curtmetratge. 

Finalment, ja prepara un segon 
treball, pel 2023. Sempre que 
acaba un treball ja pensa en què 
farà després: «normalment, so-
len ser dos anys de feina per fer-
ho bé», assegura. A més a més, 
en aquesta ocasió es tracta d’una 
data límit per tal de poder estre-
nar el disc amb un equip especial 
de cara a la restauració de l’orgue 
de la catedral de Solsona, que 
ara mateix s’està restaurant. «En 
el concert inaugural m’agradaria 
tocar música meva i fer-ho amb 
una orquestra real».

 ▪ Imatge promo-
cional del disc au-
toeditat de Roger 
Félez, La estación 
del Norte
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

El món 
subterrani
Els nostres paisatges estan 
formats per muntanyes i valls. 
Boscos, rius i llacs. Conreus, 
pobles i ciutats. I un cel 
blau, gris o blanc, segons la 
meteorologia del moment. 
Però al nostre planeta hi ha 
altres paisatges. Els moviments 
de l’escorça terrestre, els 
processos d’erosió causats per 

la dissolució de materials o bé 
algunes erupcions volcàniques 
han creat cavitats on no arriba 
la llum del sol ni hi creix ni un 
bri d’herba. Són els paisatges 
subterranis. 

Les coves i els avencs són, 
doncs, espais poc aptes per 
a la vida, en els que només 
els animals més adaptats hi 
poden sobreviure i la presència 
vegetal és pràcticament 
inexistent. I, malgrat tot, 

en algunes ocasions formen 
paisatges d’una bellesa 
increïble en els quals el món 
mineral i les formes que pren 
en són els protagonistes. 

Aquests paisatges varien 
en funció dels materials on 
s’han format. Estalactites, 
estalagmites, concrecions 
calcàries, cristal·litzacions de 
quars, de sal o de guix, llargs 
passadissos de lava de tots els 
colors... 

Sota la superfície terrestre hi ha tot un món per descobrir. Però 
cal tenir en compte que aquest món no sempre és fàcilment 
accessible. Tot i que algunes coves es poden recórrer a peu pla 
només amb l’ajuda d’una llanterna, en la majoria de casos es 
necessita un equip especialitzat i coneixements d’espeleologia per 
explorar aquestes cavitats i descobrir-ne els seus paisatges.

La proposta
A Catalunya hi ha moltes coves visitables sense coneixements 
d’espeleologia i que poden servir-nos per inciar-nos en aquest 
món fascinant. Hi ha coves turístiques, preparades per a la 
visita, il·luminades i que es recorren amb la companyia d’un guia 
com, per exemple, les coves del Salnitre, a Montserrat, o la cova 
de les Meravelles, a Benifallet.

Però també hi ha coves de lliure accés que es poden recórrer, 
almenys en part, només amb una llanterna i sentit comú. Avui 
us proposem visitar la cova de les Annes o cova d’Anes, a Bellver 
de Cerdanya.

Es tracta d’una cova d’una sola galeria, que es pot explorar 
fàcilment i còmode, sense passos estrets ni complicats. Té uns 
330 metres de profunditat i la part més interesant, amb més 
concrecions i formacions geològiques, és la del fons.

Per accedir-hi, podeu descarregar-vos la ruta fent servir el codi 
QR que teniu a la fotografia que acompanya aquesta descripció.

Si alguna d’aquestes visites us desvetlla la passió pel món 
subterrani, us recomanem fer algun dels cursos d’iniciació que 
organitza la Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre 
Excursionista de Terrassa.

Les activitats del mes de setembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL I JUVENIL
Casal de setembre
Fins al 10 de setembre

EnCETem i AvanCET
4 i 5 de setembre: Tancament de la temporada 2021-2021

Fins al 28 de setembre: inscripcions curs 2021-2022 obertes

SENDERISME
Passejades pel Parc
8 de setembre: Balma del Gat Mesquer

Travessades familiars
16 de setembre: Guils Fontanera - Malniu

Senders
19 de setembre: Camí dels Nyerros 2a etapa

MARXA NÒRDICA
17 de setembre: Per la serra de l’Obac

ALTA MUNTANYA
18 i 19 de setembre: Picos de Eriste

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia
18 de setembre: Papallones i ocells en migració

Botànica
19 de setembre: Baix Berguedà

CULTURA
16 de setembre: Presentació del llibre «El Front Nacional 
de Catalunya a Terrassa. 1940-1990»

EXPOSICIONS
Del 6 de setembre al 10 d’octubre: «Jo no sé lo que teniu...»

ACTIVITATS CET
Del 6 al 10 de setembre: 5a setmana de jocs al carrer

INFANTIL I JUVENIL
Extraescolar Natura i Esport
A partir del 28 de setembre

ALTA MUNTANYA
Escola de Muntanya
De setembre de 2021 a gener de 2022
• Escalada
• Marxa nòrdica
• Espeleologia
• Vies ferrades
• Orientació
• Progressió en crestes
• Meteorologia
i molt més...

I durant el curs...
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L’experiència del 
pensament 

Fèlix Pardo
@felixpardova

Les vacances d’estiu representen una mena 
de parèntesi en l’alienació del pensament 
en el món del treball i en la cultura de 

masses. Una suspensió que s’allarga quan més 
temps passem en repòs i parem la nostra aten-
ció en tot allò que succeeix al nostre entorn, 
com la paleta de colors d’una posta de sol, el 
cant furtiu d’un ocell o una expressió humana 
que ens fascina, fins que el temps es fa tediós 
perquè sembla que cada moment sigui etern. 
Cadascun dels instants que la nostra atenció 
selecciona donen forma a una singular experi-
ència que genera un encadenament d’idees fins 
a crear un pensament. I tot just des d’aquesta 
experiència del pensament és com recuperem 
la nostra identitat i llibertat.

Els continguts del pensament tenen la seva 
primera font d’enunciació no en el nostre in-
tèrpret interior de les coses del món, sinó en els 
fenòmens que ens manifesta la natura i en les 
voluntats i accions humanes, en els senyals que 
ens envolten i pressionen per determinar un 
sentit. Experiència i pensament formen una 
arcuació en el plànol de la realitat, el primer 
com a testimoni per codificar i el segon com a 
paraula enraonada que posa veu a aquell testi-
moni. L’experiència com a repertori de percep-
cions activa el pensament i li dóna el primer 
impuls en el seu enlairament per damunt d’ella 
mateixa.

El pensament presideix l’experiència amb 
distància crítica. Però gravita gràcies a ella. Les 
percepcions acumulades són el substrat sobre 
el qual creixen les idees. Fins i tot les idees 
més abstractes tenen profundes arrels en l’ex-
periència. Una forma geomètrica no es troba 
actualitzada en la natura, només s’intueix com 
a aspiració en les formes sensibles, i el pensa-
ment expressa aquesta potència en tota la seva 
perfecció. I aquelles idees que no podem ima-
ginar per manca d’experiència, com la d’infini-
tud o d’absolut, les podem pensar per analogia 
a algunes experiències, com les de la variació 
musical o la de l’amor. No hi ha un grau zero 
del pensament. Les creacions del pensament 
tenen en l’experiència el seu taller. Fins i tot la 
creació del Déu del cristianisme no es conside-
ra completa fins que l’experiència de la criatura 
humana no s’alinea amb el seu designi.

Avui la tecnologia permet l’accés de mane-
ra immediata a tota mena d’informació i fa 
possible la comunicació amb un ample pú-
blic. Podem descarregar-nos centenars d’es-
crits i imatges sobre qualsevol tema, prendre 
el pensament aliè que ens interpel·la i apro-
piar-nos-en per a després compartir-ho. La 
tecnologia ens ha facilitat la reproducció del 
pensament dels altres amb l’autoengany de fer 
una personal obra de pensament. Però el que 
no pot donar-nos la tecnologia és l’experiència 
que nodreix el pensament i  que fa possible 
pensar per un mateix. 

La lògica del mercat editorial no segueix la 
lògica del pensament. El domini de l’oferta de 
bona part del que es publica exigeix el menys-
preu de l’experiència del pensament. Molts lli-
bres de divulgació no són la síntesi de la cièn-
cia bàsica, de les aplicacions realitzades o de les 
vivències de l’autor, sinó que són el resum de 
divulgacions anteriors. I el mateix passa amb 
molts llibres d’assaig que són el resultat d’una 
selecció de cites relligades amb gloses i judicis 
de valor. Certament, la creació del pensament 
exigeix un diàleg amb la tradició i pensar amb  
la companyia d’aquells pensadors i aquelles 
pensadores les idees dels quals ens resulten 
més fèrtils. Però això no hauria de desplaçar 
mai l’experiència del pensament d’un mateix, 
perquè aleshores es transforma el signe in-
terrogatiu del pensament i la seva dimensió 
personal en una expressió epigonal i sense 
autenticitat. Un pensament sense experiència 
només comunica idees alienes, no manifesta 
cap presència que ens empenyi a recrear les 
mateixes idees i anar més enllà d’elles.

Les tombes 
d’Atuan

Jordi Sellarès

L a segona entrega del  Cicle de Terramar  d’Ursula K. Le Guin 
(1929-2018) canvia l’escenari i el protagonista de l’acció, fet 
que pot deixar una mica parats i perduts a aquells que espera-

ven una continuació dels viatges i aventures del mag Ged/Esparver, 
protagonista d’Un mag de Terramar (Raig Verd, 2020).
També canvia el ritme del llibre, l’acció esdevé molt més continguda i 
parsimoniosa, malgrat que el llibre es llegeix d’una revolada. 
Ens trobem a les illes de l’imperi de  Kargad, més concretament a 
l’illa d’Atuan, on s’hi troba un recinte sagrat format per un enorme 
laberint i extenses necròpolis i temples. Els habitants de Kargad, a 
diferència dels habitants de la majoria d’illes que vam trobar a Un 
mag de de Terramar tenen una fisonomia diferent (la pell blanca) i 
no creuen en la màgia ni en res que se li assembli, i viuen per saquejar 
i oferir sacrificis a les seves divinitats. Tot i això en aquesta novel·la 
no se’ns ofereix gaire més informació (més enllà de la descripció 
dels espais i d’alguns ritus karguesos) ni se’ns presenten gaires per-
sonatges, exceptuant uns guardians eunucs, sacerdotesses i un lla-
dre que es colarà a les tombes. 
La protagonista de l’obra, una nena de sis anys anomenada Tenar, a 
punt de ser sacrificada, serà, no obstant, designada com a Sacerdo-
tessa Única dels Poders Antics (també anomenats Sense Nom) a les 
Tombes d’Atuan i serà rebatejada com a Arha. Aquest càrrec anirà 
acompanyat d’un poder semi-diví, d’un poder sobre els altres, per 
decidir la vida i la mort d’aquells que han de ser sacrificats. Aquest 
domini i supremacia sobre els altres esdevé fútil ja que el seu re-
ialme és un temple mig en ruïnes al voltant d’un tron buit construït 
sobre un laberint i catacumbes fosques i terribles. Trobem doncs 
una línia imperceptible que separa el seu regnat i el seu poder d’un 
empresonament camuflat. 
Malgrat aquest destí no desitjat, Arha/Tenar s’hi adapta i hi viu amb 
un compliment escrupolós de les normes, del que se suposa que 
s’espera d’ella, dictant sentència sobre aquells que han de morir, fins 
que descobreix un lladre que s’ha colat a les tombes d’Atuan (l’Es-
parver d’Un mag de Terramar). Aquesta trobada fortuïta marca l’ini-
ci del canvi en l’actitud d’Arha/Tenar envers la seva vida i el seu destí, 
del camí, fosc i dolorós, que la durà cap a la redempció. No queda del 
tot clar què és el que li provoca aquest canvi (llàstima? curiositat? 
empatia? potser res de tot això?) ja que la brevetat del text no per-
met entrar-hi molt a fons, però Arha/Tenar s’anirà adonant, també 
amb l’ajuda de l’Esparver, que el seu propi poder, el poder sobre els 
altres, actua com a presó i que se n’ha d’alliberar; ha de deixar de te-
nir poder sobre els altres per poder ser lliure, o tal com ens diu la 
pròpia autora a l’epíleg, el “poder sobre” ha d’esdevenir “poder de”, 
poder fer, decidir, actuar, conèixer.
Sobre aquest darrer punt, doncs, rau la reflexió interessant d’aques-
ta segona entrega del  Cicle de Terramar: el poder de subjugar els 
altres, de decidir sobre la seva vida i la seva mort, ens fa més lliures? 
Pensant en la història i la geopolítica recents tendim a pensar que sí, 
però si ens ho agafem des d’una vessant més filosòfica —sobre com 

a voltes algunes persones (siguin o no siguin dirigents polítics) són 
esclaves de la seva responsabilitat o presoneres del seu poder—, 
la cosa ja canvia. I si bé aquestes reflexions “existencialistes” dels 
herois o antiherois poden abundar a la literatura, també en la fanta-
sia èpica, que aquestes vinguin d’una protagonista femenina és molt 
menys habitual. En aquest sentit, doncs, aquesta obra de Le Guin 
també és revolucionària. 
Personalment Les tombes d’Atuan m’ha enganxat més a partir de la 
segona meitat, quan totes les peces han començat a encaixar des-
prés d’un cert desconcert inicial, i la lectura esdevé molt més fluida. 
La opinió sobre el llibre en general també canvia i va madurant al cap 
dels dies, quan es paeix el que hem llegit gràcies, també, a l’epíleg 
de la pròpia Le Guin que ens ajuda encara més a posar ordre a les 
nostres idees. 
Finalment voldria destacar, sobretot, la gran tasca de la traductora 
Blanca Busquets, reconeguda ja com la traductora oficial de Ursula 
K. Le Guin al català. Una traducció curosa amb un llenguatge riquís-
sim i preciós que ens fa gaudir a cada ratlla. 
Malgrat un cert desconcert inicial només puc dir que, assimilada ja la 
història d’Arha/Tenar espero amb ànsia la següent entrega del Cicle 
de Terramar. 

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Les Tombes d’Atuan 

Ursula K. Le Guin 

Traducció de Blanca Busquets
 
Raig Verd, Barcelona, 2020
 
192 pàgines

 → LLIBRES

Programació del Festival de Circ 2021
3 setembre

 • 19:30h  Circ Vermut__Absurd
 • 21:30h  Kolektivo Konika __La punta de mi 

nariz.
4 setembre

 • 10-11:30h Tallers de Circ
 • 12h Sonso Clown__Simplex
 • 19:30h  Duo Laos__Oveja Negra
 • 21:30h  Gran Gala del Festival!

5 setembre

 • 10-11:30h  Tallers de Circ
 • 12h Daniel Esteban__Capitán Spriki
 • 19:30h  Cia Soon__Gregaris
 • 21:30h  Nueve Uno__Suspensión

10_setembre

 • 21h Loops Col·lectiu – Baba Yaga
12_setembre

 • 18h Companyia de Circ Eia – Nuye
Les activitats del 3, 4 i 5 de setembre són 
gratuïtes i amb inscripció prèvia.

Arriba la 12a edició 
del Festival de 
Circ, del 3 al 12 de 
setembre

U n any més, torna el circ a la ciutat, de la mà de l’associació Tub d’Assaig 
7,70 i el suport de l’Ajuntament de Terrassa. En aquesta ocasió, les ac-
tuacions tindran lloc a l’Escola el Vallès i al Teatre Principal. Hi haurà un 

total de 10 espectacles i 2 tallers. Les dues funcions al Teatre Principal seran 
les úniques de pagament.
Hi participen artistes locals, estatals, europeus, d’Argentina i de Xile., i es po-
dran veure disciplines com malabars, equilibris, acrobàcia aèria, llit elàstic, 
acro vol, o corda volant.
Cal reservar les entrades per als espectacles i les activitats gratuïtes al web 
tubdassaig.com/festivalcirc2021. 
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 → 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’Alemanya Occidental al 1968 és aquesta posició on el blanc va 
aprofitar el torn de joc per fer un atac mortal sobre el rei negre .Com ho va fer?

Nivell: mig

Solució: 1.Txh5!,gxh5 2.Cf5!,exf5 3.Cd5,Dd8 
4.Cf6+,Axf6 5.gxf6 guanyant. 

Victor Rivas

HORITZONTALS:  1. Mandataris en col·laboració?: 
però si més aviat són socis d’una camarilla... / 2. El 
forn d’en Gargamel. De la raça tan llanuda que no 
deixa veure la nòvia / 3. La pífia. Castellà de màxima 
garantia en defensa. Abracen l’Hèctor / 4. Mai hauria 
imaginat que el farien fora de Mèxic. Urinari públic 
per a malparlats / 5. Barreja d’elements quasi capi-
cuables. Enemics de Seguir les Operacions / 6. Recu-
peració de la vista! Planícia que s’estén vers l’oest / 
7. Estimulat pel foc de la discussió. Ai, Sebastià, que 
ets súbdit d’una illa del Carib? / 8. Assassina com tot 
un cavaller. El cerimonial de la fritura / 9. A finals de 
febrer. Verí que se subministra per compassió. El 
capciró del dit / 10. Feliços instruments entre flors 
i romaní. Responsable dels desprendiments periò-
dics / 11. Pilar prim. Tallo metall a cop de tisora. Un 
sant en moto / 12. Comptable de caramboles. Envio 
correu sense necessitat de segell / 13. Un voltant per 
l’hospital o a casa del rival. Acomodador de vaixells..

VERTICALS: 1. Sembla un híbrid de la Carme i un dàl-
mata, aquest xiïta. Balanceig de les ones, i ara toca 
amunt / 2. Encara dalt de la moto. De l’exercici gim-
nàstic amb finalitat afectiva. Prefix tant per carn 
com per peix / 3. Massa carregat de romanços per 
ser mediàtic. Una decadència com una mala cosa 
/ 4. Dodecamensual. Que no té calze / 5. Conclou el 
cognom, tot i precedir-lo. Forats a la porta pels qui 
porten borratxeres. És a l’última de tot / 6. Guarnir 
amb roba de cal drapaire. Treballi la pasta de sota 
cap a sobre / 7. Mana al ministeri. Extreguin el cos del 
difunt estirant-lo pels peus. Al bell mig de la plana / 
8. Unitat de mesura de la construcció. Preu per llogar 
una embarcació / 9. Engega a pastar la padrina. Gra-
ciós, de bon aire, perquè se’l veu volàtil / 10. Abracen 
la Remei. És cosa del delta, però també sembla força 
cèltica, per això. Entre D i G / 11. Tan poc acollidor com 
entrar en un hospital inacabat. Comunista vista pel 
feixista / 12. Motxilla ideal per ensarronar. Inspector 
dels comptes de la casa Audi.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal  → PROBLEMA D’ESCACS

PASSATEMPS
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 → PERFILS: ESTRELLA GIL

Pep Valenzuela

Estrella Gil, aficionada a les lletres des de petita, ha publicat dos 
llibres sobre maternitat, de la pròpia experiència d’embaràs i mare 
en tant que persona amb discapacitat que viu plenament superant 
totes les barreres. Col·laboradora de l’entitat Prou Barreres!, des 
que arribà a Terrassa per viure amb el seu company aquest curs 
portarà el seu fill a l’institut i continua pensant projectes de futur.

• Vas tenir un naixement complicat. 
Vaig néixer a L’Hospitalet, el 1978. En el 
part, no van atendre correctament ma mare, 
que va estar algunes hores en coma, i jo vaig 
patir lesions cerebrals per manca d’oxigen, 
que em produí una paràlisi cerebral que 
afectà la part dreta del cos. No la controlo 
bé, tinc problemes d’equilibri i per parlar, i 
vaig amb cadira de rodes. Va ser per causa 
d’una mala praxi mèdica.

• Vas anar a escola. Com va ser l’experi-
ència?
Vaig anar a un col·legi del barri, a Sant Fe-

liu, just davant de casa. Això té coses bones i 
altres no tant. De bo, el fet de tenir una edu-
cació com tothom. Però l’escola no estava 
preparada per atendre la diversitat ni l’acces-
sibilitat. Avui encara queda molt per lluitar 
en aquest sentit. Ho vaig passar malament, 
ningú jugava amb mi al pati. Crec que, mal-
grat les millores, avui el pati continua sent 
molt cruel amb els infants amb diversitat, 
conec casos i situacions.

No m’agradava estudiar, però vaig anar 
passant. Tot canvià a l’institut, on vaig des-
cobrir i estimar la literatura, el grec i el llatí. 
Després, a la UB vaig fer Biblioteconomia i 
Documentació, volia treballar a biblioteques 
i arxius, però hi havia molt d’intrusisme la-
boral, agafen a gent amb altres carreres. Ara 
la carrera té més prestigi i la situació està mi-
llor. Els crèdits de pràctiques de final de car-
rera els vaig fer a la Fundació Rosa Sensat. 
Va ser molt interessant, vaig aprendre molt, 
feia guies bibliogràfiques i biogràfiques.

• Vas trobar treball després?
No vaig trobar feina en acabar, la meva 

idea era opositar. Però en aquest temps vaig 
conèixer a qui és la meva parella avui, per 
internet. Com ell tenia feina a Terrassa, era 
el 2005, vam decidir viure junts, jo em vaig 
traslladar, a un pis a Torre-sana.

• Et vas trobar bé en una ciutat descone-
guda i com la majoria amb barreres di-
verses?
En arribar vaig fer contacte amb l’entitat 

Prou Barreres! Jo intento col·laborar, i a mi 
sempre m’han ajudat també. El meu marit 
treballava en un taller de planxa i pintura a 
la Grípia, ara en una fàbrica. Ell no té cap 

discapacitat, és curiós que tothom m’ho pre-
gunta. Tenir una relació de parella per a una 
persona amb discapacitat encara és molt 
complicat, a la gent li costa entendre que 
tenim necessitats afectives i sexuals com tot-
hom, hi ha molt tabú encara. En tot cas, jo 
tenia referent, la meva germana gran té una 
parella també amb discapacitat.

• La família acceptà bé la relació?
Al principi ens trobàvem d’amagat, però 

va arribar un moment en què ja no es po-
dia amagar més i els vaig dir als meus pares. 
Ho van acceptar bastant bé, però confosos 
i amb por pel que pogués passar amb mi, a 
més algunes persones properes els deien que 
això no podria anar bé, que em farien mal, 
comentaris fora de lloc. Però els meus pares 
no es van deixar portar.

• Més tard vau trencar un altre tabú, en 
decidir tenir una criatura.
Sí, el 2009 em vaig quedar embarassada, 

això va produir altres tensions. Els meus pa-
res estaven encantats, ja que coneixien el nos-
tre desig però la resta de la família... Havien 
acceptat que tingués parella, però tenir fills... 
En tot cas, nosaltres ho volíem i ho vam anar 
a buscar. Abans vaig visitar dos ginecòlegs. 
Un em va dir que no hi havia problema físic, 
però que tenir un fill no és només parir-lo, 
com dient que el més difícil ve després, una 
opinió que em va semblar sobrera. He tro-
bat barreres mentals. Per exemple, la infer-
mera que em va confirmar l’embaràs em va 
preguntar: «i ara què faràs amb la criatura?», 
el que no només és barrera mental sinó, fins 
i tot, un tracte vexatori. Vaig posar un greuge 
al CAP Est.

• L’embaràs el vas portar bé?
Per aquest dies, jo treballava a Canal Ter-

rassa, un any de contracte (2007-08) arxi-
vant materials, DVD i altres documents. 
Però no em van renovar. En aquest temps, la 
mare i el pare ja s’havien traslladat a Terras-
sa, per viure-hi a prop. L’embaràs va anar bé, 
malgrat el fet que el nen tenia un ronyó no 
desenvolupat. Ens vam preocupar molt, vam 
consultar diversos hospitals. D’altra banda, 
totes les proves i tractaments, per a mi eren 
especialment molestes. Però, al final cap pro-
blema. El nen té només un ronyó, però va bé.

Volíem que el part fos natural, el metge 
en deia que en principi no hi havia d’haver 
problema, però, de totes maneres, que jo era 
molt valenta. Vaig trencar aigües a casa dues 
setmanes més tard de les dates previstes. Al 
final, el part no va poder ser natural i em 
van fer una cesària.

• I ara una nova vida...
Una altra etapa, ara calia tenir cura de la 

criatura. Jo tenia claríssim que ho volia fer 
jo, perquè va ser decisió nostra. La mare, 
però, em va ajudar molt. Era xocant quan, 
al carrer, la gent em veia amb el nadó a la 
cadira de rodes, es quedaven amb una cara 
de sorpresa! Tota una experiència. Ara,que 
el fill té 12 anys també anem junts. Alguna 
gent pensa que el fet que sigui el meu fill el 
converteix en el meu cuidador. Això no és 
així, jo he de tenir cura del meu fill encara 
que ell cada dia és més autònom. Té una 
sensibilitat especial vers les capacitats diver-
ses perquè ho ha viscut des de petit, però 
no és més que un nen. Les persones amb 
discapacitat que tenim fills no busquem en 
ells cuidadors, això és absurd. 

• Amb tot això pots fer altres activitats?
Sempre he escrit poesia i relats, vaig gua-

nyar alguns premis quan estudiava. Això ha 
tingut una certa continuïtat. Quan em vaig 
quedar embarassada, vaig buscar a internet 
informació sobre situacions semblants a la 
meva. Sobre famílies amb infants amb dis-
capacitat n’hi havia un munt, però de mares 
o pares amb discapacitat res. Al final vaig 
decidir crear un blog: «maternidad adap-
tada». A partir dels 3 mesos d’embaràs, hi 
anava explicant tot el que anava vivint, tot 
publicant cada setmana: què sentia i pensa-
va, plans de futur, visites a l’hospital... I tot 
plegat va començar a tenir bastant èxit, gent 
que em seguia, que comentava, que dema-
nava més informació.

• El blog és una prèvia al llibre?
Després del naixement del fill no vaig po-

der mantenir el ritme. Aquí, però, la publi-
cació Discapnet, coneixedora del meu blog, 
em va fer una entrevista i em van proposar 
escriure l’experiència en forma de llibre. Al 
mateix temps, l’editorial ECU, d’Alacant, 
també em proposà el mateix i ho va publicar 
amb el títol del blog Maternidad adaptada. 
El vaig presentar a les llibreries La Casa del 
Llibre, de Terrassa, Abacus, de l’Hospitalet.

• Bones reaccions a la publicació?
Molta gent que havia seguit el blog em va 

demanar que continués explicat l’experièn-
cia, ara ja, de la cura i educació. Em vaig ani-
mar i vaig continuar escrivint i pensant en 
un altre llibre, però aquest segon no només 
de la meva experiència, també entrevistant 
famílies amb discapacitat per informar de 
diferents experiències i situacions, de di-
ferents ciutats, i algunes especialistes, com 
Carlos González, pediatra i Gemma Gui-
llamón, doula i assessora de porteo. Aquest 
segon llibre també el va publicar ECU, amb 
el títol Diario de una mamá canguro. Manual 
de porteo adaptado.

La veritat, si jo hagués sabut tot el que es 
recull en els dos llibres abans, la vida hau-
ria canviat. Conèixer les experiències és una 
gran ajuda.

• Com veus ara la situació de la diversitat 
funcional?
Els entorns arquitectònics han millorat 

bastant, però la mentalitat continua igual. 
Per això és tan important la lluita d’entitats 
com Prou Barreres!, per l’accessibilitat uni-
versal de tothom a tot arreu. 

“L’accessibilitat  
ha millorat, però  
les mentalitats  
no han canviat”

A qui pugui interessar, el meu blog és  
http://maternidad-adaptada.blogspot.com


