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Casal de la Dona, treballant per ampliar  
la base del feminisme a la ciutat

Des del 2017 el Casal de 
la Dona de Terrassa viu 
una fase de creixement, 
d’increment de l’activitat i 
de participació en diferents 
espais unitaris, feministes i 
altres: teatre, coral de cant, 
recuperació de la memòria 
històrica, impuls i difusió de la 
coeducació a escoles, instituts 
i en general; constitució de 
l’espai unitari Feministes 
Terrassa, participació en 
l’espai Economies feministes 
i col·laboració amb altres 
grups. I juntament amb 
tota aquesta experiència 
pràctica, l’elaboració de teoria 
i participació en els debats 
sobre la realitat i reptes 
futurs del feminisme.

Pep Valenzuela

L a nova etapa coincideix amb 
un «relleu natural» de com-
panyes en la dedicació al 

Casal, amb noves forces i propos-
tes; un nou impuls en moments 
en què se sentia el rugit de l’onada 
feminista que després esdevingué 
un tsunami.

Començaren amb la creació d’un 
grup de teatre, Fem teatre Fem, i 
una obra: Conte capipatriarcal, 
amb prou èxit, uns 10 bolos, al Te-
atre Alegria i per barris. Es va crear 
també una coral, Veu de Dones.

Al mateix temps, es creà el grup 
de memòria històrica, Sabates 
Vermelles, que va començar amb 
el projecte «Les dones també hi 
érem», dirigit a instituts, mitjan-
çant conferències i passi d’un do-
cumental, al MNACTEC, per 
part de dones que havien estat 
protagonistes de la lluita antifran-
quista (la mancança de llibertats, 
la repressió, la presó...). 

La coeducació, un àmbit de tre-
ball en el qual ja hi eren compro-
meses algunes de les activistes del 
Casal des de l’any 2005, amb una 
formació de formadores realitza-

da pel Departament d’Educació. 
Van treballar a centres educatius, 
amb professorat i famílies. Però el 
Departament va parar el progra-
ma. Des de fa més d’un any, s’han 
recuperat les formacions a Ter-
rassa, amb tres dones del Casal 
que, a més, estan al grup de l’ICE 
(Institut Català d’Educació de la 
UAB). Els anys 2018 i 2019 van 
presentar una proposta de forma-
ció a l’Ajuntament, que col·laborà 
econòmicament per fer 6 sessions.

«Som un col·lectiu feminista 
format per companyes amb mol-
tes jornades de lluita a l’esquena, 
diferents experiències i perspecti-
ves», declara la Mercedes Gómez 
Llobregat, coordinadora del Casal, 
tot destacant que això les impulsa 
a «no voler quedar-nos només en 
accions puntuals, que també són 
necessàries; perquè ens plantegen 
la transformació social, que mira 
molt més enllà». 

Per això el suport a Feministes 
Terrassa, la Comissió 8 de Març, 
la participació en el Consell d’En-
titats d’Acció Social, ALEI, a l’Es-
pai de Memòria Històrica i altres. 
Tot plegat, «un treball de consci-
enciació i mobilització”.

Una feina gens fàcil, explica 
la Mercè, «perquè qui més qui 
menys té família, treball o altres 
compromisos ineludibles». Són 
unes 36 dones molt actives en els 
projectes comentats, i en la llista 
d’informació i col·laboració un 
centenar.

Des de la plataforma Feminis-
tes Terrassa (FT), volen treballar 
propostes per ampliar la base 
del feminisme, convocar tots els 
grups de dones de la ciutat. A FT 
hi són els grups de Dones d’Èga-
ra i el de Ca n’Anglada, molt ac-
tives als barris, i també de partits 
polítics i sindicats, tot confor-
mant un ampli ventall de visions 
unides per la defensa dels drets 
de les dones.

Amb l’Egarenca (ecobotiga), 
Alternativa3, la Natural, Dones 

L’onada o, fins i tot, tsumani feminista viscut 
a bona part del món, amb les grans mobilit-
zacions i vagues dels darrers anys, «són re-

sultat dels molts anys de lluites i organització, en 
la teoria i en la pràctica feminista. Només després 
els mitjans s’han vist empesos a tractar la qües-
tió».

A Terrassa, el 2017, es va fer una manifestació 
unitària pel 8 de Març, que mai no s’havia fet 
abans, recorda la Mercè Gómez, en què va par-
ticipar molta gent. «Les del 2018, el 19 i el 20, ja 
van ser desbordants», emfasitza.

En aquest context, i de cara al nou curs, el Ca-
sal continua amb els projectes (veure article en 
aquesta pàgina), i ja prepara la segona obra de tea-
tre, iniciada abans de la pandèmia, titulada Elecció 
NA-ME-MI, dirigida per Anna Bitrià i Carme 
Dencàs. La coral recomença l’octubre. 

El grup Sabates Vermelles té dos projectes. Pri-
mer, el Capdavanteres, per l’any vinent, que vol 
recuperar la memòria de dones que van obrir ca-
mins en àmbits fins llavors només d’homes. D’al-
tra banda, el llibre-biografia de la segona regidora 
de Terrassa, el 1938, la Teresa Torrelles Espina, 
militant de Mujeres Libres. Així mateix, tenen 
dues exposicions preparades, Les dones també hi 
érem i Quitèria Tarragó Casellas, per presentar a 
centres educatius i biblioteques.

Ben especial, per la importància des del punt de 
vista educatiu i de conscienciació, és el de coor-
dinar el Pacte per la Coeducació a Terrassa, que 
«hauria de ser un pilar del Pla d’Educació, com a 
eix transversal», subratlla la Mercè. L’encàrrec no 
és només un reconeixement a la feina feta, sinó 
que es tracta de posar en les mans més prepara-
des aquest Pla. Les companyes del Casal partici-
pen en el Coeducat, formació del Departament 
d’Educació, i fa anys que ho treballen.

En aquesta nodrida programació d’activitat, hi 
ha també la preparació d’un llibre de  poetesses 
terrassenques. El segon, perquè el 1996 ja en van 
publicar un. El coordina la Yolanda Gelices Nie-
to, professora i poeta. I encara una activitat nova, 
en col·laboració amb l’institut Ègara, de Can Pa-
rellada, una proposta sorgida del mòdul d’estudi 
de l’economia social i solidària, amb alumnat de 
3r d’ESO, es dirà Punt Casal a Can Parellada, 
per tenir presència al barri almenys un cop al mes 
i continuar treballant amb l’alumnat.

Finalment, tot i que ni la feina ni la lluiten s’aca-
ben, el Casal té un catàleg de propostes polítiques, 
elaborades per les eleccions del 2019, que són un 
horitzó de treball pel moviment i exigències als 
partits i l’Ajuntament. «Volem veure com estan 
els diferents objectius», alerta la coordinadora  
del Casal.

L a lluita contra els feminicidis i altres violències masclistes, des 
de fa temps crònica quotidiana, evidencia la tràgica desigual-
tat i domini estructurals a què aquesta societat patriarcal i 

capitalista sotmet les dones, malgrat els avenços i conquestes. O pot-
ser, tal com plantegen algunes anàlisis, perquè això mateix produiria 
por o inseguretat als homes, que veurien posat en qüestió el seu rol 
tradicional, generant així violència. A banda la versemblança dels ar-
guments, «la realitat és que les violències masclistes no tenen res de 
nou», subratlla Mercè Gómez, coordinadora del Casal de la Dona.

«Encara moltes dones no denuncien, manca conscienciació i su-
port mutu», afegeix, «però, pitjor encara, és que els protocols del 
sistema per defensar les dones no estan funcionant bé, fallen», 
denuncia. A més, «el sistema judicial, majoritàriament és molt 
masclista». Sense poder esperar massa per aquest cantó, emfasit-
za, «al moviment feminista li cal dotar-se d’organització per a la 
defensa i la protecció».

Pel que fa a la relació del feminisme amb la lluita LGTBIQ+, 
el Casal analitza i debat. S’han fet encontres. La Mercè considera 
que la perspectiva identitària, en alguns casos, pot qüestionar la 
lluita feminista. Es tem que en aquest debat es puguin desdibui-
xar les violències masclistes, els feminicidis. «Perquè les dones són 
assassinades per ser dones, en la major part dels casos», destaca. 
«Volem acabar amb els estereotips i rols construïts culturalment, 
per tant eliminar el gènere».

d’Aigua i La Revolta impulsen 
Economies Feministes, des de 
fa tres anys, amb tallers i rutes 
d’economia feminista; i col·labo-
ren amb el projecte solidari Sam-
Sam (Les Arenes) de cooperació 
amb el Senegal.

Molt treball, tot voluntari i 
molt satisfactori, perquè la par-

ticipació en les activitats sempre 
és prou gran. L’última va ser la 
presentació del llibre sobre la 
primera regidora de l’Ajunta-
ment, la Quitèria Tarragó Ca-
sellas, escrit per la Teresa Ro-
dríguez Herrerías, editat pel 
Centre d’Estudis Històrics.

Finalment, al Ple de setembre 

han presentat, en nom de Femi-
nistes Terrassa, una resolució, 
aprovada, per fer un mural que 
comenci a “canviar els paisatges 
i els missatges urbans, un mural 
feminista”. I volen fer altres als 
barris, per «recuperar la memò-
ria de les seves dones», apunta 
Gómez.

Prou feminicidis 
i violències masclistes

Una agenda plena per al curs que comença

 ▪ Dones lluitadores expliquen a estudiants les seves vivències durant el franquisme i la transició, el març de 2018
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 >Propostes des de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa (FAVT)

La unió col·lectiva, motor de les lluites
Dolores Lledó 
Presidenta de la Favt

Les lluites d’avui i de demà 
demanen noves estratègies 
i noves formes d’abordat-

ge. Veiem com certs problemes 
quotidians es cronifiquen i globa-
litzen a tot el territori, no només 
en l’àmbit de la ciutat: situacions 
com la pujada de la factura elèc-
trica, com la precarització de la 
sanitat o el tancament d’oficines 
bancàries i caixers, així com la 
manca d’accessibilitat d’aquests, 
en molts casos.

El tancament de sucursals ban-
càries obliga al desplaçament de 
les persones a altres barris per po-
der portar a terme les seves gesti-
ons. Els més afectats són la gent 
gran i amb mobilitat reduïda, ja 
prou perjudicats per haver de fer 
servir caixers tàctils (complicats 
per a ells) i targetes en lloc de 
llibretes. Tot plegat, traves i més 
traves que només beneficien els 
bancs.

Pujades del preu de la llum 
sense control

Un altre tema candent, la pujada 
de les factures de la llum i un dis-
parat i sense control. Per a drama, 
el de les persones electro-depen-
dents, a les quals l’actual preu de 

la llum posa en seriós risc, ja que 
són persones que viuen connecta-
des a una màquina perquè, si no 
fos així, moririen. Persones que 
depenen de l’energia continua per 
viure i que amb les actuals ajudes 
no poden més que malviure sota 
mínims i la por de no poder assu-
mir aquestes pujades. Des d’aquí 
demanem especial protecció a 
aquest col·lectiu, tot sabent que 
tota la ciutadania ens veiem per-
judicats i frustrats per aquestes 
constants pujades.

Hem de cercar solucions més 
enllà dels límits ciutadans i treba-
llar en comú amb la resta de ciu-
tats que ens envolten i pateixen 
les mateixes limitacions, perquè 
com més units treballem, més for-
ça farem. És necessari fer-hi front 
de forma col·lectiva. Per això, és 
important explicar que aquests 
temes i d’altres s’han tractat en el 
darrer consell Federal de la Con-
favc, de la qual forma part la nos-
tra federació. 

Tots vivim les mateixes 
preocupacions: cal un front 
comú

La posada en comú dels proble-
mes locals de cada federació posa 
en relleu que totes i tots vivim les 
mateixes preocupacions i també 
que la millor forma d’encarar-ho 

és fer front comú i lluites comu-
nes, com ja he dit abans. Organit-
zar-se en grups de treball temàtics 
per posar-se mans a la feina i con-
vertir les paraules en fets i accions 
són els primers passos que ja s’es-
tan prenent. 

També és necessari fer campa-
nyes i mobilitzacions, així com 
formacions, sumant-se tots els 

Dolores Lledó

Resulta descoratjador veu-
re com el progrés porta 
moltes situacions dolen-

tes i què van a pitjor, malaura-
dament. Picar pedra és feixuc i 
més quan surt el masclisme d’un 
país que normalitza (i permet) 
fets com manifestacions d’ex-
trema dreta contra col·lectius i 
persones que no consideren que 
tinguin drets, ni tan sols a viure. 
Tampoc sumen els discursos po-
lítics rancis d’una Espanya molt 
antiga i que no volem (almenys 
així ho crec) que torni, majori-
tàriament. La repressió de drets 
personals per part d’aquells que 
no volen viure i deixar viure el 
proïsme.

Les dones continuen sent agre-
dides, les agredeixen les seves 
parelles, les seves exparelles… 
agressions i agressions cada 
any. I morts, morts cada mes, 
cada any. I continuem manifes-
tant-nos les mateixes i els pocs 
mateixos (on és la marea mascu-
lina?). I em pregunto: això no és 
terrorisme?

Però avui un altre tema està 
agafant embranzida, malaura-
dament: el cyberbullying o ci-
berassetjament. Agressions en 
grup, pallisses de menors que 
són gravades amb el mòbil i pu-
jades a la xarxa. Agressions ver-
bals, exclusió i marginació social 
i agressions físiques. 

El ciberassetjament ha pujat 
vuit punts en tres anys. Algu-
nes dades demostren aquest 
desbordament; segons dades 
de l’Associació NACZ (Aso-
ciación No al acoso escolar), 

un de cada 5 nens escolaritzats 
a Espanya el pateix i només el 
15% de les víctimes s’atreveixen 
a explicar-ho a familiars o pro-
fessors.

Segons la UNESCO, en un 
estudi realitzat a 144 països, 1 
de cada 5 estudiants de tot el 
món el pateix i 8 de cada 10 jo-
ves han presenciat alguna situ-
ació d’assetjament. 1 de cada 5 
d’ells es van mantenir al marge.

El ciberassetjament porta a 
qui ho pateix a anys i anys de 
teràpia, quedant en molts ca-
sos seqüeles. Malauradament i 
incomprensible, també trobem 
pares que no li donen la impor-
tància que té aquest tema, i n’he 
estat testimoni.

El paper dels pares és bàsic, ja 
sigui en la prevenció i la detecció 
de si la seva filla o fill està pa-
tint-lo o si és l’assetjador. Pro-

moure els valors de tolerància i 
respecte a la diversitat és bàsic 
per frenar aquestes actituds, tre-
ballar en família en un ambient 
comprensiu i dialogant i no gi-
rar la cara sense donar-li impor-
tància. 

Si volem canviar les arrels mas-
clistes d’aquest país i no deixar 
créixer els extrems fòbics que 
volen rememorar alguns, no 
callem i denunciem, conscienci-
em-nos la societat que el futur 
dels joves d’avui no pot ser vi-
olent i buit de valors, que quan 
els fills fan mal, se’ls ha de cor-
regir i parlar amb ells, perquè la 
diversió ràpida de maltractar el 
més dèbil no diverteix, ni a les 
xarxes ni enlloc. I clar, cada acte 
té una responsabilitat. Potser als 
pares permissius se’ls hi hauria 
de recordar, també, perquè algu-
na cosa estan fent malament…

El cyberbullying ens implica a totes

moviments socials d’altres territo-
ris que ja estan en marxa. Abor-
dem aquest marc comú de federa-
cions en lluites comunes. Ara més 
que mai, hem de ser conscients 
de la importància de les lluites 
veïnals i de la mobilització soci-
al, barri a barri, perquè segur que 
junts podrem trobar idees per 
aportar i solucions.

Aviat se celebrarà una nova edi-
ció dels reconeixements veïnals; 
canalitzem noves línies d’actuació 
sorgides de les experiències dels 
ciutadans, veïns i veïnes i no de-
fallim i recordem que governi qui 
governi, els nostres barris, les nos-
tres ciutats i els nostres drets, es 
defensen.

Redacció

“El Dia Mundial del Turisme acostuma a ser la festa anual de la 
indústria turística per omplir-se la boca amb sostenibilitat, retorn 
social i altres ficcions”, denuncia la FAVBarcelona i Assemblea de 
Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) en un comunicat fet 
públic el passat 23 de setembre. Tot afegint: “Ja fa anys que l’ABDT 
i organitzacions antituristització d’altres territoris l’assenyalen com 
a data negra i el fan servir per denunciar-ne les injustícies socials i 
ambientals”.

Enguany, només una setmana després de “l’aclaparadora manifes-
tació contra l’ampliació dels aeroports, aprofitem aquesta data per 
denunciar la celebració a Barcelona de la conferència internacional 
destinada a rellançar el turisme massiu global amb les felicitacions 
de tota la indústria turística i una nodrida representació d’adminis-
tracions públiques locals i internacionals”, informen, tot assenyalant 
interessos que poc tenen a veure amb l’aclaparadora majoria de la 
població, i anuncien mobilitzacions per aturar aquests projectes.

Les entitats signants del comunicat demanen un “canvi de model 
de turisme i de territoris turistitzats”. Anuncien que es rebel·laran 
“contra la intenció de decidir sobre un model econòmic ple d’in-
justícies socials i ambientals sense comptar amb les persones més 
afectades: les que viuen en aquests territoris i treballen al sector”.

El moviment veïnal de Barcelona 
per un canvi de model de turisme

 ▪ Manifestació unitària per residències públiques i en defensa de les pensions públiques ARXIU
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 >L’OAT elabora una maleta amb continguts pedagògics adreçada a les escoles  
per ajudar a conscienciar en els valors de la Nova Cultura de l’Aigua

“Calen canvis radicals en el consum de l’aigua”
Miquel Gordillo

Ajudar el professorat a 
aprendre, reflexionar i gau-
dir amb els alumnes al vol-

tant de l’aigua, és el principal inte-
rès de la maleta pedagògica que ha 
elaborat l’Observatori de l’Aigua 
(OAT) i que posarà a disposició 
dels centres escolars de la ciutat en 
forma de préstec.

La maleta ha estat ideada per la 
Taula d’Educació, nascuda dins la 
Taula de l’Aigua quan es va mu-
nicipalitzar el servei,  per generar 
una xarxa de col·laboració i per 
ajudar a estendre els valors de la 
cultura de l’aigua.

Aquest treball de més d’un any 
de durada va néixer amb un com-
promís: «han d’haver-hi canvis ra-
dicals en el nostre consum, li diem 
Nova Cultura de l’Aigua, i implica 
concebre l’aigua com un bé comú 
que necessita una gestió pública, 
amb valors sostenibles i amb jus-
tícia social», en paraules d’Emili 
Díaz, de la Taula d’Educació, du-
rant la presentació de la maleta el 
passat 15 de setembre.

Llibres, contes i jocs per sensi-
bilitzar en aquest bé comú

La maleta, que en realitat són 
dues, consta de 28 llibres sobre 
ciència i contes, així com diver-
sos jocs per ajudar a aprendre els 
valors de la cultura de l’aigua de 

forma lúdica. Els seus continguts 
s’adrecen a l’alumnat des de l’etapa 
infantil fins a segon d’ESO. I pa-
ren una especial atenció en conèi-
xer el nostre entorn més proper: 
«per exemple, volem que l’alum-
nat sigui conscient que l’aigua de 
la conca del Llobregat que rebem 
conté uns salins que vénen d’una 
muntanya de runams a Sallent», 
va dir Àngels Tripiana, membre 
de l’OAT i de Dones d’Aigua.

Els objectius de la maleta són 
mostrar que «l’aigua és quelcom 
més que allò que surt de l’aixeta, 
i aprendre què és el Cicle Integral 
de l’Aigua», destacà Tripiana, així 
com la necessitat de minimitzar la 
petjada hídrica que suposa el fet 
de retornar l’aigua al medi ambi-
ent en bon estat. A la vegada, es 
pretén que es conegui la gestió pú-
blica, la qual ha de garantir «una 
gestió transparent, participada, 
sostenible i amb justícia social».  

A tall d’exemple, la maleta conté 
el Joc de l’Aigua de la ciutat, una 
adaptació d’un joc de l‘oca elabo-
rat per Enginyers Sense Fronteres, 
amb imatges de Terrassa en les ca-
selles. També han col·laborat en la 
realització de la maleta les entitats 
Dones d’Aigua, La Natural Coo-
pmunicació i la llibreria Synusia.

Assignatura pendent: captar  
la ciutadania

L’OAT és un organisme adscrit 

 ▪ Àngels Tripiana, Bea Escribano i Emili Díaz, expliquen i mostren els continguts de la Maleta de l’Aigua,  
durant la presentació del passat 15 de setembre a la Masia Freixa.

a l’Ajuntament de Terrassa, que 
va néixer en paral·lel a l’empresa 
pública Taigua arran de la lluita 
per la municipalització del servei,  
l’any 2018, i que treballa de forma 
autònoma i amb un pla de treball 
propi. Formen l’OAT un plena-

ri amb 33 representats, amb una 
permanent com a òrgan executiu 
i tres xarxes: la Taula d’Educa-
ció, de Recerca i de Ciutadania, 
a més dels diferents grups de tre-
ball. «Tenim com a assignatura 
pendent captar la ciutadania de 

Terrassa perquè col·labori amb 
nosaltres, explicà Bea Escribano, 
presidenta de l’OAT. Tots els tre-
balls i estudis que està elaborant 
l’entitat es poden consultar de 
forma oberta a la web www.oat.
cat.

MG
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Pandèmia i discapacitat.  
Hem perdut una gran oportunitat

Estrella Gil García
Escriptora i activista de Prou Barreres

Març de 2020, es declarava l’estat 
d’alarma a Espanya. Solament es 
podia sortir de casa per tasques fo-

namentals (anar a treballar, comprar queviu-
res i poc més) bars i serveis no fonamentals 
tancats, horaris estrictes i molt limitats per 
sortir de casa. De sobte, la població en gene-
ral estava patint les mateixes circumstàncies 
que qualsevol persona amb discapacitat pa-
teix al llarg de la seva vida. Sense llibertat per 
sortir quan vol de casa seva, amb uns horaris 
imposats per altres persones. Sense possibili-
tat d’accedir a certs locals per les seves barre-
res arquitectòniques, ni tan sols per utilitzar 
els serveis a bars o supermercats.

Tot això va provocar un gran rebombori per 
què sentien que els atacaven els seus drets 
fonamentals. Els diaris van publicar notícies 
sobre persones amb problemes d’incontinèn-
cia urinària que no podien utilitzar els serveis 
de bars i supermercats lliurement. Oh! De 
veritat! Això exactament li passa a qualsevol 
persona amb mobilitat reduïda que utilitza 
cadira de rodes o similar quan vol anar al ser-
vei i es troba al carrer i no troba cap servei 
adaptat a dins d’un establiment accessible. 
S’ha fet alguna cosa per solucionar-ho? No. A Barcelona 
es va crear un llistat de serveis públics que després no es 
va publicar per por a provocar cues de gent contràries al 
protocol Covid. Així que no puc assegurar que aquest llis-
tat especifiqués si els banys eren adaptats o no. Avui dia, 
som l’únic col·lectiu que continua amb aquest problema. 
En deixar de considerar-se un problema per a la població 
en general, va deixar de ser notícia. Les persones que uti-
litzem cadires de rodes continuem sense poder utilitzar 
els serveis de qualsevol bar.

Les mesures extraordinàries que es van posar en mar-
xa durant la quarantena, com ara concerts o actes en lí-
nia, van dir que seria una modalitat que perduraria en 
el temps per vendre entrades per la modalitat en línia i 
apropar la cultura a més públic. Vam comprovar que les 
reunions de treball es podien fer en línia, inclús un con-
tracte es podia signar a distància amb la signatura digital. 
Una gran oportunitat per reduir vols i trajectes! Una gran 
oportunitat perquè persones amb mobilitat reduïda po-
guéssim assistir a espectacles o congressos llunyans! Una 
gran oportunitat per deixar de destruir la capa d’ozó! Una 
gran oportunitat… perduda. La presencialitat s’ha tornat 
a imposar i ja ningú es recorda d’activar una càmera per 
aquell que no vol o no pot desplaçar-se. Tornem a perdre 
els de sempre.

Un altre tema conflictiu va ser l’escolarització presenci-
al dels nens, encara que no hi havia garantia en cap mo-
ment que no existís risc de contagi als centres escolars. 
En general, els nens agafen la Covid lleument o de ma-

nera asimptomàtica, però també van haver-hi casos de 
nens ingressats a les UCI, o que pateixen greus seqüeles 
o, lamentablement, difunts. Un altre problema era el seu 
nivell de transmissió del virus. Molts nens no han visitat 
als seus avis durant mesos per no perdre’s el curs escolar. 
Alguns nens han tingut educació domiciliària per proble-
mes greus de salut. I altres no han acudit al centre escolar 
per conviure amb persones d’alt risc. Això vol dir que si el 
metge considera que el nen o una persona amb qui con-
viu té risc de morir en cas d’agafar la Covid per causa de 
patologies prèvies, el pediatre ha de signar un formulari 
que s’envia a Educació i s’assigna un professor a domicili 
o educació telemàtica. Això és fàcil d’aconseguir? Depèn 
del pediatre que t’hagi tocat. Existeix un llistat de patolo-
gies que et garanteix la seva signatura, però quan la teva 
patologia o la del teu nen no surt a aquesta llista, comen-
cen els problemes. I si, simplement, una família sense cap 
patologia pretén que el seu fill no assisteixi a classe durant 
la pandèmia per pur instin de protecció ho té ben negre.

Facilitar l’educació a distància pot suposar una nova 
oportunitat per estudiants amb mobilitat reduïda tam-
bé. Per als nens fascinats amb la tecnologia inclús pot 
incrementar la concentració. A professors d’alt risc van 
obligar-los a treballar presencialment quan el més facti-
ble era que donessin classes telemàtiques a tots aquells 
nens que ho demanessin. Una altra gran oportunitat 
perduda.

Amb el teletreball va passar una cosa semblant. Va 
quedar clar que el nostre país no estava preparat per 

aquest nou repte quan en altres països és 
una forma de treballar habitual. Hem des-
cobert amb la pandèmia que el teletreball 
és possible en molts casos, facilitant així la 
conciliació familiar i laboral, reduint trajec-
tes i emissions de CO₂. Però ningú va veure 
l’oportunitat d’un canvi. Ningú va pensar 
que el teletreball és sostenible en el temps. 
Per al col·lectiu amb discapacitat no va su-
posar un increment d’ofertes de treball, en el 
cas de ser demandants de treball. Una altra 
oportunitat perduda.

I per finalitzar, la vacuna. Va aparèixer la 
vacuna i el primer col·lectiu a vacunar va ser 
el més vulnerable, lògicament. La gent gran 
van rebre les seves vacunes i a continuació, 
les persones amb discapacitat. Va haver-hi 
una mica d’embolic perquè solament cita-
ven les persones que tenien reconeguda la 
dependència (un concepte diferent de la 
discapacitat i que no totes les persones amb 
discapacitat tenen reconeguda o ni tan sols 
la tramiten). Però el maltractat personal sa-
nitari, un cop mes, va fer un treball excel·lent 
tot i les traves burocràtiques. La vacunació 
ha anat força bé. També hem tingut que su-

portar als negacionistes i la por a la nova vacuna, però 
està comprovant que tot va millor gràcies a la vacunació. 
El fet de tornar a fer vida normal massa aviat pot arribar 
a complicar encara una mica més la situació. Necessitem 
un alt nivell de vacunació en qualsevol franja d’edat.

Hem descobert amb la 
pandèmia que el teletreball 
és possible en molts casos, 

facilitant així la conciliació 
familiar i laboral, reduint 

trajectes i emissions de 
CO₂. Però ningú va veure 

l’oportunitat d’un canvi
Aquesta pandèmia ha demostrat la falta d’inversió en 

investigació, en personal sanitari i professorat o personal 
de seguretat. Tot això ha passat factura en vides huma-
nes. Aquesta pandèmia ens ha demostrat que les eines 
per un món millor ja existeixen, però no interessa utilit-
zar-les per interessos econòmics.

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

OPINIÓ
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Obrerismes estrafets
Juan de la Haba

Professor de Sociologia a la UB

Un dels eixos de les formacions 
polítiques que protagonitzen 
des de fa temps els processos 

de dretanització política és prendre 
la iniciativa en la qüestió laboral. Per 
paradoxal que pugui semblar, aques-
tes formacions - se les descrigui com 
a neo o postfeixisme, dreta radical, 
nacional-populisme, neoliberalisme 
autoritari, social-identitarisme, etc. - 
són unes de les que porten de tornada 
a l’actualitat la qüestió del treball. I per 
això són insistents en què elles li parlen 
a la “nació que treballa” (als treballadors 
de mans encallides, a l’Espanya que “tira 
el resto”, a la Catalunya que matina…). 
Adopten una vestidura obrerista que, 
de moment, és més retòrica que activa, 
però el discurs moralista i desclassat 
sobre el treball que enclouen pot arri-
bar a ser eficient i ubic, i pot mostrar 
una capacitat important de construc-
ció cultural i de socialització política.

Aquest obrerisme tort d’ultradreta, 
amb certs trets de rebuig a “l’establert”, 
no és cap novetat, el trobem també en 
altres etapes del nostre passat. Així, 
per exemple, en la dreta feixistitzada 
que representava Ramiro Ledesma 
Ramos, fundador de les JONS i que 
va teoritzar el nacional-sindicalisme, 
aquest element havia de servir per a 
la mobilització de les masses obreres i 
per a la construcció d’un Estat sindical. 
Ara bé, crec que en l’actualitat el seus 
components “impugnadors” han adop-
tat noves vies i arguments.

Quant al que aquí volem plantejar, 
com manifesten la seva concepció del 
treball i de les relacions sociolaborals 
aquestes formacions polítiques? Po-
dríem dir que indirectament. Crec que 
ho fan d’una manera subtil invocant el 
“problema de la immigració” i el “con-
flicte del gènere”. I per això mateix, 
quan plantegen insistentment tant un 

com l’altre “problema”, hem de sospitar 
que s’estan incubant assumptes d’abast 
molt més gran.

La dreta radical (i la més “tèbia”) car-
rega, efectivament, contra la immigra-
ció, i ho fa de forma obsessiva, però cal 
suposar que en realitat està enunciant, 
i ocultant a un temps, el veritable re-
refons, que és la qüestió del treball, i 
la seva estricta (i sinistra) intenció 
d’apropiar-se, primer discursivament, 
de l’espai del treball per, així, intervenir 
de manera més efectiva en l’estructura-
ció del món laboral. Es tracta d’acon-
seguir cert control sobre el mercat la-

boral i sobre les formes de protecció 
social associades al treball, contribuint 
a la imposició de relacions socials i la-
borals regressives i autoritàries.

I quan l’emprèn contra el que anome-
na la “ideologia de gènere” està expres-
sant una determinada concepció de la 
divisió sexual del treball i la seva forma 
d’entendre el treball de reproducció 
social. Observem, a més, que aquests 
dos tòpics del seu interès -immigració 
i gènere- s’enllacen amb un altre dels 
malsons “culturals” i polítics amb que 
tracten d’alarmar, em refereixo al que 
qualifiquen com el “suïcidi demogrà-
fic”,”el gran reemplaçament” o els “nous 
colons”.

Vull insistir que aquest intent d’ocu-
pació de l’espai del treball forma part 
del projecte d’apoderar-se de la ban-
dera de la “protecció social” i d’una 
determinada forma de solidaritat en-
dògena, concebuda estretament com 
una solidaritat nacional subordinada a 
certs valors (moralitzants) del treball. 
I l’element obrerista ha de contribuir a 
aquest propòsit creant la il·lusió d’un 
model polític que “neix de baix a dalt”.

D’altra banda, la recerca d’un acti-
visme distintiu té el seu complement, 
i el seu repte potser més immediat en 
el cas espanyol i català, en la construc-
ció d’un municipalisme propi, com a 
forma d’arrelar socialment a través del 
mitjà local, i per a aquest propòsit in-
tenta instrumentalitzar tota conflicti-
vitat “particularista” veïnal, sobretot si 
guarda alguna connexió amb la realitat 
migratòria.

Per guanyar terreny, aquest activis-
me (antisindical i que salta sobre el 
factor classe), que diu “baixar al car-
rer” o “estar a prop de la gent”, pretén 
investir de contingut social el seu 
ideari. Necessita transmetre la idea 
que ells estan en condicions d’oferir 

un espai d’estructuració social per als 
treballadors, en particular per als més 
amenaçats o empobrits, en tant que 
“víctimes” de les asprors de la desna-
cionalització dels fluxos econòmics. 
Fan així una curiosa crida a la revolta 
dels “perdedors”, una altra de les seves 
expressions fetitxes, als quals aquestes 
dretes volen fer creure que amb el seu 
suport tindran “reconeixement”. Ara 
bé, crec que caldria introduir aquí un 
matis important, i és que potser no 
es dirigeixen tant als anomenats per-
dedors sinó als que es perceben com 
els següents perdedors o els que tenen 

quelcom a perdre.
Aquesta construcció discursiva dels 

“perdedors” té també el seu correlat 
en termes de gènere: la dels “homes” 
amenaçats amb ser desplaçats al terri-
tori de l’alteritat. S’al·ludeix, així, amb 
formes més o menys velades o directes 
al sentiment del mal causat per la vi-
rilitat contínuament sacrificada, fins i 
tot patologitzada per la “ideologia de 
gènere” que ells denuncien. És, com 
hem esmentat anteriorment, una al-
tra de les cares de la seva resistència a 
tota alteració del treball generitzat de 
producció i reproducció social tal com 
està establert. Si tal “ideologia” menys-
caba la sobirania dels “homes”, ells, en 
canvi, volen rescatar la identificació 
(idealitzada) de certa cultura del tre-
ball assalariat amb la masculinitat i el 
“respecte” social.

No és impensada la invocació als 
“perdedors”. Cal adonar-se que la por 
de perdre pot ser més mobilitzadora 
que l’anhel de guanyar. Allò per gua-
nyar no té en els temps que corren 
el mateix poder de ressonància en 
aquells que en altres moments podien 
desafiar col·lectivament allò que està 
establert, en particular, el mandat i 
l’ordre del treball tal com estan con-
figurats.

“La dreta radical 
carrega contra 

la immigració de 
forma obsessiva, 
però cal suposar 
que en realitat 
està enunciant, 

i ocultant el 
veritable rerefons, 
que és la qüestió 

del treball”
La intranquil·litat per l’amenaça de 

perdre quelcom (i aquest “quelcom” 
concebut com una “fita individual”) 
està en l’origen de molts processos po-
lítics reactius. La “rebel·lió dels inclo-
sos” que es fonamenta en la ansietat 
davant l’eventualitat de la caiguda o el 
desclassament és bàsicament una rati-
ficació dels valors socials dominants, i 
per això susceptible de cooptació per 
tals forces polítiques. I clar, com era 
d’esperar, aquest esquema interpre-
tatiu conté implícitament el missat-
ge que no és el moment de “demanar 
més”, per contra ara el que toca és “vo-
ler menys” (és a dir, “treballar més i més 
dur”).

En definitiva, amb una mescladissa 
de components etnificats i generitzats 
enllaçats als de classe, la seva retòrica 
contra la desnacionalització econò-
mica en realitat serveix per sostenir 
sobretot un nacionalisme demogràfic 
i laboral i pugnar per un cert control 
sobre l’accés al mercat de treball, recre-
ant autoritàriament les seves segmen-
tacions i jerarquies. I insisteixo, un cop 
més: les seves arengues i proclames 
semblaran un pur placebo, però com a 
tal poden arribar a ser poderosament 
efectives com a instrument de domi-
nació de classe i gènere en temps de 
desarticulació social i d’atròfia política.

Finalitat del 
cooperativisme 

Fèlix Pardo
@felixpardova

La competència i l’afany de lucre no són 
els signes que defineixen la condició 
humana. El signe que millor ens defi-

neix és la cooperació. El llenguatge, el treball, 
la tècnica, l’art i el pensament són el resultat 
de la cooperació. Les més importants contri-
bucions a la cultura mai s’haguessin realitzat 
en la lluita de tots contra tots. En contra de 
l’utilitarisme, el que és millor per a un indivi-
du acaba sent el pitjor per a la societat. Així, 
per exemple, pel que fa als béns comuns quan 
els individus els manegen sense establir unes 
regles operatives basades en l’equitat en l’ac-
cés, l’ús i el control democràtic dels mateixos 
i la regulació del comportament dels indivi-
dus segons formes de cooperació, aleshores 
es tendeix a la sobreexplotació dels recursos 
naturals i a la destrucció dels mateixos. 

Les crisis financeres i econòmiques que vé-
nen succeint-se des del passat segle, i cada ve-
gada amb major freqüència, no són un cicle 
més del sistema capitalista, sinó la instaura-
ció d’un nou ordre econòmic que té en el xoc 
social la seva manera d’operar, com va denun-
ciar l’activista social Naomi Klein i va reco-
nèixer el Nobel d’economia Joseph Stiglitz. 
Si fins llavors el capitalisme mantenia una 
tibant i hipòcrita relació amb la justícia, ara 
està en oberta contradicció amb l’ideal de la 
bona societat i d’una manera cruenta i cínica. 
La superació del capitalisme és, per tant, una 
meta legítima no només per ser un sistema 
que no pot garantir la justícia, com s’ha afir-
mat fins i tot des de la tradició liberal (com 
per exemple John Rawls), sinó també perquè 
s’ha convertit en el seu principal obstacle.

Tanmateix, els camins que s’han transitat 
fins avui dia en aquesta direcció no han con-
duït a aquest desideràtum. Per mobilitzar a 
una majoria social cap a la justícia, no només 
hem de proposar metes que estiguin orien-
tades per pràctiques comunitàries i principis 
universals.També hem d’evitar la lluita pel 
poder que ens divideix en amics i enemics 
polítics. En aquest sentit, la cooperativa és 
el model d’organització econòmica que salva 
de la manera més efectiva aquests dos obsta-
cles, perquè, d’una part, a diferència d’altres 
formes d’empresa, les seves metes no apun-
ten als interessos de l’individu sinó als de la 
comunitat, i d’una altra part, les energies que 
mobilitza no persegueixen la competència i el 
creixement econòmic sense límit o la pròpia 
supervivència a qualsevol preu, sinó la relació 
equitativa amb els seus grups d’interès i la co-
munitat del seu entorn. 

De fet, la cooperativa és l’única empresa 
que té com a finalitat principal la justícia i és, 
d’una manera natural, l’alternativa més plau-
sible i factible que tenim al model d’empresa 
capitalista. No obstant això, aquest ideal 
s’omet amb massa freqüència entre molts co-
operativistes que no volen veure que és im-
possible la coexistència de l’ajuda mútua i el 
lucre si el que en veritat es persegueix és un 
sistema econòmic més just i una organització 
empresarial més humana. 

Així mateix, pels principis i els valors que 
defineixen l’empresa cooperativa, aquesta 
no només representa la via democràtica per 
pressionar l’individu a constituir-se com a 
subjecte ètic, sinó també un límit legítim a la 
llibertat individual postulada des de la ideo-
logia liberal, en la mesura que treballa per la 
satisfacció de les necessitats fonamentals en 
lloc de reproduir unes pràctiques econòmi-
ques presidides pel dogma del creixement 
econòmic i el resultat financer que ens con-
dueixen irreversiblement a la destrucció del 
medi, de les formes de vida comunitària i a 
la polarització de les nostres societats entre 
una elit capitalista i una població sotmesa als 
seus dictats. La cooperativa té prou eficiència 
cívica com per fer real la justícia com a equitat 
i efectuar sense restriccions la sostenibilitat 
ecològica.

 ▪ Manifestación , obra d’Antonio Berni
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Dia rere dia, hem acumulat xifres d’escàndol 
que ens han sorprès, en més o menys mesura, 
però que hem anat compatibilitzant amb les 

nostres vides sense t+enir present a les persones que 
viuen situacions d’exclusió i que no paren de créixer. 
Recordeu  com en plena pandèmia dèiem que la situació 
social i econòmica era tan fràgil, que no podíem deixar 
ningú enrere.  I que caldria construir una nova realitat!!!

Durant aquests mesos hem anat normalitzant 
com a simples “robots”, sense cap reacció emo-
cional ni cap capacitat de crítica - humanament 
necessària- els preus disparats de l’electricitat.  
Any rere any, les entitats que acompanyem a infants, 
adolescents i famílies que viuen situacions d’exclusió so-
cial, observem els efectes de la problemàtica de l’habitat-
ge i de la pobresa energètica. Aquestes situacions afecten 
la salut física i mental de les persones que les pateixen i 
impacten de ple en la infància. La seguretat dels infants 
es veu afectada, els plats calents a taula disminueixen, 
el seu desenvolupament educatiu es veu limitat... Amb 
la pujada disparada del preu de la llum les famílies més 
vulnerables es veuen encara més desprotegides.

Aquests dies, coincidint amb l’inici de curs, ens han 
vingut al cap moltes preguntes: com ho faran ara les fa-
mílies que ja arrossegaven deutes amb les companyies 
elèctriques? Quins mètodes hauran d’inventar les més 
vulnerables per estalviar? Què hauran de fer les que ja 
distribuïen de forma acurada les seves hores de consum 
abans de la pandèmia? Com s’ho faran per posar en 
marxa una rentadora a mitjanit si tenen una habitació 
llogada i comparteixen habitatge?

És evident que el poder de mercat treu pit i fuet 
atracant, impunement. La mà negra del mercat elèc-
tric entra dins de les nostres cases i disposa del que 
vol per tal de seguir alimentant el delicte “d’usu-
ra” del qual en són culpables, sense cap vergonya 
Tot plegat, en un país on la pobresa energètica congela 
800.000 persones: només entre el mes de gener i setem-
bre de 2015, Endesa, Iberdrola i Gas Natural Fenosa, van 

acumular a sang freda 4.154 milions en beneficis nets. 
15,4 milions de beneficis al dia; 625.000 euros cada hora; 
10.416 euros per minut; 175 euros al segon. Són uns sal-
vatges i nosaltres unes bèsties de càrrega obedients? Per 
molt menys, s’han convocat -i guanyat- vagues generals. 
El capitalisme senil segueix incansable (“Laisser 

faire, laissez passer”) en l’era de la postveritat. 
Si no ens hi oposem, cada final de mes i fins a l’any 2040 
rescatarem el Castor de Florentino en la nostra factura 
del gas: 1.350 milions evaporats. 

No és cap invent nou socialitzar pèrdues i privatit-
zar guanys: durant anys i panys, per cortesia socialis-
ta i decret popular, la societat va pagar cara la mora-
tòria nuclear a l’estat espanyol: 5.717 milions atòmics 
transferits al sector, durant 19 anys i en el rebut de la 
llum. Tot s’enfila i res baixa: com amb l’aigua deixada 
en mans de multinacionals, apujada un 60% durant 
la crisi.

Els nostres “estimats” governs desreguladors. Són 
ells els que van generar el riu d’aigües tèrboles per a 
benefici d’uns pescadors que eren els seus amigots.
Una quarantena llarga d’ex-ministres i ex-polítics en-
dollats a sous estratosfèrics als consells d’administra-
ció de les grans energètiques (Felipe González s’avor-
reix en Gas Natural per 120.000 euros anuals) 

El llenguatge pervers i espasmòdic del po-
der tot ho capgira: nacionalitzar -que vol dir 
de totes i tots- es veu que espanta; privatit-
zar -que vol dir d’uns pocs- calma. Tot al revés. 
Seguirem permeten el seu “Cinisme” i aquesta porno-
gràfica realitat on el dividend empresarial puja un 8%? 
Els nous  gàngsters de Chicago no eren res més que 
una societat d’eficaços empresaris que, amb el temps, 
han canviat   les metralletes pels rebuts domiciliats. 
No parlaríem de pobresa energètica sense l’acumula-
ció de riquesa energètica. I per erradicar la primera 
caldrà combatre la segona. On son els governs més 
progressistes de la Història d’Espanya o els més re-
publicans de la Història de Catalunya? O tot és pa-
per mullat?

Què  hem de fer nosaltres? Esperar que el fred ens 
acabi de gelar el poc que ens queda de capacitat ”de 
pensar”  i de ser dignes? O emprenem la “Insubmis-
sió”,   conjunta i unida de tots i totes fins que petin 
els  ploms  del seu poder?

JOAN TAMAYO SALA

Advocat pels DDHH, membre Comissió DD-

HH-ICATER , Espai Drets i de l’Institut  

de Drets humans de Catalunya

Ni amb la llum  
ens mobilitzem!

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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L’Ajuntament de Terrassa se 
suma a la commemoració 
del 90è aniversari de la Se-

gona República Espanyola amb 
dues exposicions que es podran 
veure a la Casa Alegre de Sagrera 
durant el mes d’octubre. A partir 
de divendres, 1 d’octubre, i fins al 
dia 24, el pati de la Casa Alegre de 
Sagrera acollirà l’exposició «Tres 
dies d’abril», que recull fotografi-
es i testimonis sobre l’adveniment 
de la República. Les imatges, cap-
tades a diferents pobles i ciutats 
de Catalunya entre el 14 i el 17 
d’abril de 1931, mostren escenes 
diverses del país davant d’aquell 
fet històric.

Dues exposicions per commemorar el 
90è aniversari de la II República
 >La Casa Alegre de Sagrera acull la mostra «Tres dies d’abril» fins al 24 d’octubre

 >Fins al 7 de novembre es podrà visitar també la mostra «La República a l’ombra»

L’exposició està produïda per 
Memorial Democràtic, institució 
de la Generalitat de Catalunya de-
dicada a la recuperació, la comme-
moració i el foment de la memòria 
democràtica a Catalunya. «Tres 
dies d’abril» va començar la seva 
itinerància a Barcelona el passat 
mes d’abril i des d’aleshores s’ha 
pogut veure a diferents municipis.

Terrassa és un dels ajuntaments 
que han contribuït a l’exposició 
amb imatges dels seus fons do-
cumentals. Concretament, una 
fotografia presa al Raval de Mont-
serrat procedent dels fons de l’Ar-
xiu Històric Municipal i l’Arxiu 
Tobella.

Patrimoni terrassenc vinculat a 
la Segona República

D’altra banda, i també amb l’ob-
jectiu de commemorar els 90 anys 
de la proclamació de la Segona Re-
pública espanyola, vint-i-cinc mu-
seus de la Xarxa de Museus Lo-
cals de la Diputació de Barcelona 
participen en la iniciativa «Visca la 
República!» dins el cicle Memòria 
en Xarxa. Es tracta d’una mostra 
transversal, dispersa en el territori 
que assenyala els museus com a 
dipositaris de la memòria materi-
al i com a transmissors d’un llegat 
cultural comú.

A través d’una selecció d’objectes 
relacionats amb diferents episodis 

del període ques’inicià el 14 d’abril 
de 1931, la mostra recull l’ambient 
de l’època republicana.

La mostra rep el nom de “La Re-
pública a l’ombra” on es contextua-
litza la taula que es troba ubicada 
al menjador de les grans ocasions 
de la Casa Alegre de Sagrera, una 
peça simbòlica, procedent de la 
Torre Salvans, que enllaça amb 
l’activitat de la Presidència de la 
República en els darrers mesos 
del seu govern. Aquesta exposició 
es podrà veure a la Casa Alegre de 
Sagrera del 29 de setembre al 7 de 
novembre. 

L’esdevenir de la guerra va provo-
car canvis en la ubicació del Go-
vern republicà: el 6 de novembre 
de 1936 es traslladava de Madrid 
a València i un any més tard ho 
feia a Barcelona. En aquest darrer 
trasllat, el president de la Repúbli-
ca, Manuel Azaña (Alcalá de He-
nares, 1880 – Montauban, França, 
1940), instal·là la seva residència a 
la Torre Salvans de Matadepera.

El president de la República i el 
seu cercle més proper s’instal·la-

ren a la casa cap a mitjan febrer 
de 1938 després d’uns treballs de 
condicionament per a la seguretat 
dels residents: un refugi antiaeri 
amb una entrada per l’interior de la 
casa, una base de defensa antiaèria 
i un búnquer per emmagatzemar 
l’artilleria. Aquesta va ser la seva 
última residència estable a l’Estat 
espanyol, ja que Azaña deixava la 
Torre Salvans el 21 de gener de 
1939 i iniciava el camí de l’exili.

Tot i que el president de la Repú-
blica tenia el seu despatx oficial al 
Palau de Pedralbes, passava molt 
de temps a la casa de Matadepera, 
on va rebre diverses autoritats del 
món polític. Fins i tot es diu que 
s’hi va celebrar el consell de minis-
tres del 5 d’abril de 1938, presidit 
per Juan Negrín, primer ministre 
de la República.

Avui dia, la taula que hi havia a la 
Torre Salvans, i que molt possible-
ment s’utilitzà per celebrar un dels 
darrers consells de ministres de la 
Segona República, està situada al 
menjador de les grans ocasions de 
la Casa Alegre de Sagrera.
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La proposta presentada pel Col·lectiu Feministes Terrassa busca visibilitzar dones dels àm-
bits veïnals, sindicals i associatius, entre altres. L’objectiu és «promoure la recuperació de la 
memòria històrica de la nostra ciutat, generar nous referents femenins, i feminitzar el paisatge 
de la ciutat», va llegir Mercè Gómez, presidenta del Casal de la Dona, durant el Ple de setem-
bre. El lloc suggerit a on col·locar el mural, la base del Monument de la Dona. 

La demanda, que va rebre el suport de tots els grups municipals, assenyala que es consensu-
arà amb les entitats les dones que han d’aparèixer al mural. També el fet que aquest estigui fet 
per «un artista de la ciutat compromès amb el feminisme», cità la proposta. 

El col·lectiu avisa que des de la proclamació de la Ciutat Feminista l’any 2016, s’ha avançat 
lentament en molts àmbits. Per exemple, assenyalen que hi ha una insuficient presència de 
dones en els mitjans de comunicació locals, que es fa encara ús d’imatges sexistes en plafons 
d’informació repartits per la ciutat, i també que al nomenclàtor de carrers hi ha una manca de 
dones referents, segons Mercè Gómez.

Es farà un mural protagonitzat  
per dones referents de la ciutat

Miquel Gordillo

El Ple municipal celebrat el 24 
de setembre, no va comptar 
per primer cop en aquesta 

legislatura amb l’Alcalde Jordi Ba-
llart, totalment centrat en la cura i 
atenció del seu fill malalt. Va pre-
sidir la sessió presencial a la Sala 
de Plens el tinent d’alcalde Isaac 
Albert.

Un dels temes centrals del plena-
ri va ser l’aprovació provisional per 
edificar al Vapor Cortès habitatges 
- en seran més de 800 – així com 
àrees comercials i diferents espais 
urbans, en un total de més de 71 
mil metres quadrats. Un projec-
te urbanístic que ve marcat pel 
POUM de 2003, i que el govern 
assegura que no es faran habitatges 
a les naus que són un patrimoni a 
conservar. 

El regidor de l’àrea d’urbanisme, 
Carles Caballero, tornà a recordar 
l’aposta de l’actual govern en po-
tenciar els sectors del Vapor Cor-
tès, Sala i Badrinas i l’AEG. Tots 
els grups es felicitaren per l’apro-
vació. A les paraules de Marc Ar-
mengol (PSC) tot recordant que 
Terrassa arribarà als 250.000 ha-
bitats d’aquí a 20 anys, Caballero 
assegurà que la prioritat «és ser la 
primera ciutat en qualitat de vida, 
no en població».

A banda de la cessió que l’Ajun-
tament va fer a Prodis de dues 
naus del Vapor Cortès, ara s’ha 

aprovat concedir a l’entitat 1 milió 
d’euros, per ajudar en la inversió de 
4,3 milions que l’entitat ha de fer 
per construir la seva nova seu. Hi 
ha un consens entre tots els grups 
en posar en valor la feina que rea-
litza Prodis en l’atenció a persones 
amb discapacitat. «El projecte és 
una aposta municipal» va dir Lluís 
( JxT). «És una actuació de ciu-
tat, que impacta en una població 
molt vulnerable i que dignifica les 
seves vides», segons Alfredo Vega 
(PSC).

També hi haurà ajuts en forma 
de subvenció per als paradistes 
del Mercadal, un total de 100 mil  
euros, i 243 mil més per reforçar 
la campanya de Nadal. Uns diners 
que surten de la reserva de 2 mi-
lions per pal·liar els efectes de la 
pandèmia.

Recuperar les visites presencials 
als centres sanitaris

El Ple aprovà, com fa cada ple-
nari, diversos acords de Junta de 
portaveus adreçats a altres ins-
tàncies polítiques i que afecten de 
ple la ciutadania. Entre aquests 
acords, de forma unànime es de-
mana  tornar totalment a les visites 
presencials als centres sanitaris de 
Terrassa i d’arreu de Catalunya. 
L’anhel també passa per recuperar 
els serveis i professionals perduts 
durant la crisi sanitària, i també 
aquells perduts des de les retalla-
des del 2010. 

 >Ple municipal de setembre

Avança el 
desenvolupament 
urbanístic del 
Vapor Cortès

E ntre altres acords presos pel consistori, 
aquest també per unanimitat, hi ha el que 
demana el rescat de les autopistes de peatge 

catalanes, entre la qual la C-16 entre Sant Cugat, 
Terrassa, i Manresa. i la supressió del peatge. 

La Junta de portaveus també aprovà un acord per 
acollir i donar asil al número més gran possible de  
persones refugiades de l’Afganistan, i el clam per-
què els ajuntaments rebin els recursos econòmics 
per fer l’acolliment amb les millors garanties.

Un altre acord exigeix al govern central mesures 
que frenin l’escalada del preu de l’electricitat. Entre 
les mesures, s’insta al govern central a reestructurar 

l’oligopoli del model energètic i que hi hagi un sis-
tema públic. També que s’ampli el bo social per a 
famílies vulnerables, i que es reguli i impulsi l’auto-
consum d’energies renovables. El PSC s’abstingué.

D’igual forma, el PSC votà en contra d’un acord 
que demana prohibir la venda d’armes a països in-
volucrats en conflictes bèl·lics o acusats de no res-
pectar els drets humans. Cs s’abstingué, la resta de 
grups votaren a favor i s’aprovà.

Finalment, s’aprovà restaurar la placa de la façana 
principal del Mercat de la Independència.

Frenar l’escalada del preu de la llum i gratuitat del peatge de la 
C-16, entre altres demandes que fa l’Ajuntament

L a Junta de portaveus no va aprovar una 
declaració institucional per posicionar-se 
en favor de Carles Puigdemont i contra la 

seva detenció el passat 23 de setembre per la jus-
tícia italiana. El grup municipal de JxT va dema-
nar en una Junta de portaveus extraordinària que 
s’aprovessin un seguit d’acords. Com que el partit 
de govern TxT es va abstenir, la proposta no tirà 
endavant. Entre els acords, «expressar el suport al 
president Puigdemont, lamentar el menyspreu del 
Regne d’Espanya a les normes del dret europeu, i 
refermar-nos en la convicció contra la repressió i 
per l’exercici del dret a l’autodeterminació», va llegir 
Meritxell Lluís. 

«Puigdemont és un símbol antidemocràtic i prò-
fug de la justícia espanyola, esperem que aviat sigui 
lliurat a Espanya i jutjat pel Tribunal Suprem, és 
qüestió d’estat de dret, no és d’esquerres ni de dre-
tes, expressà Javi González de Cs. Marc Armengol, 

del PSC, es limità a dir que «no compartim aquest 
acord, sempre respectem les resolucions judicials».

«No és un pròfug, s’ha presentat davant la justícia 
sempre que se li ha reclamat, la italiana, l’alemanya, 
la belga», etzibà Isaac Albert (ERC) a les paraules 
del representant de Cs Javi González. «Però no a 
Espanya», segons aquest, qui va afegir: «Puigde-
mont va abandonar Espanya dins el maleter d’un 
cotxe». 

«Entenem que des de l’Ajuntament es represen-
ten diferents posicionaments ideològics, ens abste-
nim, és un tema resolt», expressa Lluïsa Melgares 
per part del partit de govern TxT. Apel·là a l’entesa 
entre els partits independentistes i el govern espa-
nyol, i la singularitat de la situació a Catalunya». 
Davant d’aquesta equidistància Lluís va voler ma-
tisar aquesta equidistància tot recordant que tam-
bé hi ha altres persones represaliades que són de 
Terrassa.

Sense declaració institucional de suport a Puigdemont

 ▪ Mercè Gómez Llobregat, presidenta del Casal de la Dona, intervé en el Ple municipal de setembre
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 >La PAH lamenta la manca de previsió de l’Ajuntament quan s’executen 
desnonaments i exigeix que s’activi un dispositiu municipal que atengui tots els casos

“On està l’Ajuntament quan hi ha desnonaments?”
Miquel Gordillo

E l passat 21 de setembre es 
va produir un nou desno-
nament, al barri de Sant 

Pere Nord, amb una actuació con-
tundent per part dels Mossos. Es 
tractava del sisè intent de fer fora 
la Habbiba i la seva família: la seva 
parella, la seva germana i el fill de 8 
anys d’aquesta. Hi havia la presèn-
cia de la PAH per donar-los su-
port, “però ningú de l’Ajuntament”, 
que és el que denunciava el passat 
23 de setembre amb indignació el 
col·lectiu en una roda de premsa. 
A més del fet que no hi hagués cap 
representant del consistori, denun-
cien sobretot la manca de previsió 
i preparació d’aquest davant del 
drama humà que suposa deixar 
sense un sostre digne les famílies 
afectades.

“No entenem aquesta actuació, 
només defensàvem el dret a l’ha-
bitatge”, declarà la Paqui davant 
el mateix consistori, al Raval. Ex-
pressen des de la PAH que fins 
a les 4 de la tarda no hi va haver 
una proposta d’alternativa per a les 
persones desnonades. Aquesta va 
consistir en un hostal, i separant 
les famílies. “És un hostal petit, 
només amb nevera i microones. 
Un nen de 8 anys no pot estar en 
aquestes condicions”, manifestà 
la Fátima, que parlà en nom de la 

Habbiba. Afegí que “dimarts vam 
passar uns moments molt difícils, 
volem una solució per a ella i per 
a tothom”. Per destacar la brutali-
tat exercida per part dels Mossos 
durant el desnonament, la PAH 
denuncià agressions a companyes, 
“una d’elles va haver de ser atesa per 
una ambulància”.

Per la seva part, l’Adil també va 
exposar el seu cas, tot explicant 
que li van prometre un pis d’emer-
gència per al 16 de setembre, “però 
encara no m’ha trucat ningú”. Ara 
mateix viu també a un hostal, en 
una “situació complicada, no hi ha 
menjar i els nens no tenen ni espai 
per fer deures”.

Clam per la unitat antidesnona-
ments promesa pel consistori

“Sentim impotència. Cal una 
solució per aquesta família i per a 
totes en una situació similar”, ex-
pressà la Yesica, una altra portaveu 
de la PAH. Les demandes fermes 
que fa el col·lectiu passen perquè 
“s’aturin les intervencions de la 
Brimo” durant els desnonaments, i 
exigeixen la presència de l’Ajunta-
ment en els mateixos: “No volem 
més bones intencions públiques”. 
En aquest sentit, manifestaren que 
“ens preocupa molt que l’Ajun-
tament no tingués res preparat, 
després d’un sisè intent de fer fora 
la família. Com a mínim, cal que 

 ▪ intervenció de la Fátima i la Habbiba a la roda de premsa de la pah, dijous 23 de setembre al Raval. 

Cartes impertinents

Terrassa ciutat jugable
Carrer  Telers (Plaça  Nova)

 
Jaume Valls Droguet

Des del carrer Portal Nou baixant pel nou Passeig del 
Vapor Gran s’arriba a la Plaça Nova. Justament no-
més arribar-hi i a l’esquerra hi ha un senyal penjat 

amb un xicot que toca la gralla acompanyat de ratolins.Vet 
aquí una picada d’ullet a la rondalla del flautista alemany 
que s’endú els ratolins de la ciutat al so dolç de la música. 
Aquesta vegada , a Terrassa, vol ser una crida a la mainada 
perquè segueixi un caminoi ple de suggeriments per  a jugar. 
Els ratolins l’hi acompanyen.

Aquest carreró que acaba en unes escales és peatonal. Que-
da recollit i és un punt de trobada de xicotes i xicots. Aquests 
encontres han portat maldecaps al veïnat per soroll, restes 
d’envasos abandonats i actes incívics.No fa gaire que la Te-
resa i el Ramon, que porten el CEM, m’explicaven el que els 
tocava de patir. Tenen la seu al capdamunt  del carrer Telers.

 Es va decidir fer-hi una actuació per part de l’Ajuntament. 
El Jordi va contactar amb l’associació Vadejoc i aquesta amb 
Vet Aquí Que. Es tractava de convertir el passatge en un 
espai jugable. 

Parèntesi. En aquest passatge sense cotxes s’hi celebraven 
intensos partits de futbol a la sortida de les escoles prope-
res mentre les mares i pares prenien el cafetó còmodament 
asseguts al voltant de les taules del bar de l’altre cantó. De 
tant en tant es requeria la seva ajuda urgent quan la pilota 
es penjava.

La proposta va prosperar, pintar al terra uns motius que 
incitessin a saltar, resseguir a peu coix, caminar de quatre 
grapes. Tot el que se’ls acut de fer als infants si se’ls dona 
ales. Afortunadament hi ha un Vetaquiquero, el Joan, un 
traçut i creatiu escenògraf que va presentar una proposta 
adient. Acceptada aquesta, ell mateix va traslladar damunt 
el paviment el que havia dissenyat en el paper.  Ara venia la 
feinada d’omplir de color aquelles ratlles, els esboços que el 
Joan traslladava al sol.  I va arribar la pintura, pinzells, pots 
que calien amb una brigada municipal. I s’hi van arremangar 
ben arremangats tots plegats. El Joan el primer, seguit de les 
dues Montses, la Gemma, la Sylvia, el Miqui, l’Agustí, el Jau-
me i els que em deixo. Van suposar unes quantes hores bo 

i ajupits sobre el fresc paviment encimentat-érem el març i 
fresquejava-.

Mentre es resseguia i s’omplien de colors els ginys jugables  
els Vetaquiqueros anaven pensant que allá es faria un racó 
de narracions situat al final del camí. Primer una estona de 
joc culminada amb una estona de rondalles. Ja es preveia 
elaborar un calendari de sessions amb els seus horaris. Es 
comptava arribar a un conveni amb l’Ajuntament per a dur-
ho a terme. Es comptava amb un dit i fet. Per altre cantó 
l’associació Vet Aquí Que emprenia contactes amb l’Ate-
neu Terrassenc molt proper. Allà a tocar es pensava desar el 
material a utilizar en les sessions de narracions- una petita 
tarima, els cables i altaveus, un micro…-.                     

Però com la lletera  de la rondalla que confiava fer uns 
dinerons amb la venda de la llet, després usar els diners 
amb …, després …,després fer-se  rica amb  un pla molt 
ben pensat però es va entrebancar amb una pedrota i es van 
acabar els somnis. La llet es va escampar pel marge. Adéu 
somnis de progrés.

La gran pintada estava feta però l’Ajuntament no ha con-
siderat encara de fer una inauguració de l’espai jugable.Fa 

set mesos que es va acabar la feina! El conveni a tres bandes 
per a rendabilitzar  l’esforç fet dorm a la pila de la  paperassa 
que s’ha de resoldre. Som una societat tan racional que el nos-
tre ajuntament es divideix en mil-i-una seccions. Com  acon-
seguir que es posin d’acord per a gestionar el dia a dia? “Difícil 
me  lo fiáis” que diría el somiador Don Quijote.

El  DdT es va conformar, poc després de la pintada,  a pre-
sentar-ne unes fotos de gran tamany però acompanyades 
d’un text escanyolit que no donava fe del que s’hi veia, ni de 
qui hi havia al darrera. Ja veiem que en això el DdT continua 
com abans tot i haver canviat la direcció del rotatiu. Un diari 
amb moltes fotos, molts cromos, moltes estampes però sense 
donar gaire explicacions, avar de paraules. I les paraules tam-
bé són molt importants, senyors periodistes!

Val a dir també que “Majara Studio” va confeccionar un 
gran mural a la gran paret que tanca el carrer Telers. Una re-
ferència a l’antic ús de tot aquest espai ara reformat. Abans 
s’hi estatjava el Vapor Gran i a fe de déu que n’era d’immens. 
Per tant el seu treball se centra en una imatge d’un teler amb 
una teixidora. El color negre domina totalment. Per contrast 
hi han encastat uns animalets creats a Amèrica i difosos repe-
tidament al cine i la televisió. Massa vistos, Majara. Hauríeu 
pogut ser més creatius. Els ninots de colors volen aparellar-se 
amb el que hi ha pintat al paviment adreçat a la canalla. És 
al davant d’aquest mural on voldrien narrar les històries els 
de Ve Aquí Que. Els caldrà prendre paciència i esperar. Ben 
mirat no hi ha ni una presa de llum, que es va demanar per a 
fer-hi un acte el juliol i per tant es va haver de canviar de lloc.

També és de remarcar que hi ha dibuixats al terra edificis 
emblemàtics de la ciutat:  Sant Llorenç del Munt/la Mola; 
la xemeneia Almirall; l’escultura monumental amb ferro de 
la dona (treballadora). També hi ha una bitlla, una troca, un 
rodet, una agulla enfilada i peces de roba del món textil.

Per sort la canalla quan plega de les escoles properes ara dis-
posen d’un nou espai de joc. I us ben asseguro que en treuen 
partit!   En altres llocs públics han enganxat unes plaques de 
colors al terra, són uns  jocs. Són adotzenades,fetes industri-
alment els falta ànima. Però si hi juguen els vailets ... 

També s’ha de dir que aquesta primavera s’han renovat els 
parcs infantils amb nous artefactes que els fan atractius. Pen-
so la zona de jocs del Passeig del Comte d’Egara que creuo 
sovint. De dia hi veus canalla i al vespre xicotarros i noiasses. 
Aplaudiments a qui se n’ha preocupat.

 Ei, però també cal una empenta oficial i moral al Carrer Te-
lers! Fer-ho noticiable amb una intervenció de l’Ajuntament, 
la inauguració amb paraules, música i gresca. Aleshores sí que 
s’hi instal.larà el punt de llum! I Terrassa será una ciutat més 
jugable encara.

esteu per donar la cara!”.
Seguidament, la PAH Terrassa 

reclama una reunió urgent amb els 
dirigents polítics locals, i que s’acce-
leri la promesa “del mateix Alcalde 
Ballart i del regidor Noel Duque” 
d’una unitat antidesnonaments a 
la ciutat. “Ens van dir en reunions 

prèvies que es formaria després de 
l’estiu o abans de finals d’any, però 
encara no tenim cap notícia, els 
hem d’anar al darrere”, expressà el 
Guille, membre de la PAH.

També destacaren que el govern 
de la Generalitat “ha d’explicar 
aquestes actuacions violentes que 

estem veient per part dels Mossos, 
van a sac en els desnonaments”. 
Afegí en Guille que a la ciutat hi 
ha un partit al govern local que 
forma part del de la Generalitat, 
“caldria que digués el que pensa 
d’aquestes actuacions”, en referèn-
cia a ERC.

MG
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Instituts Oberts: integrant alumnat, famílies i veïnat
Pep Valenzuela

Instituts Oberts és un 
programa per a la comunitat 
educativa, amb un seguit 
d’activitats i projectes 
adreçats als i les joves del 
centre i a les seves famílies, 
fora de l’horari lectiu. Els 
objectius que es proposen 
són: millorar l’èxit escolar 
de tot l’alumnat, millorar 
els vincles de pertinença 
de l’alumnat i de les seves 
famílies als centres educatius 
i amb l’entorn ciutadà.

Tot plegat, mitjançant l’amplia-
ció del temps educatiu a l’horari 
de tarda dels instituts a través 
d’una oferta àmplia i equilibrada 
d’activitats extraescolars; vincu-
lant les activitats extraescolars 
amb la millora del resultat aca-
dèmic, a través de la coordinació 
d’aquestes activitats amb l’equip 
docent de l’institut i a partir de 
la millora de la convivència. Tam-
bé potenciant la interacció entre 
alumnes i famílies de diferents 
orígens culturals, així com poten-
ciant la perspectiva intercultural 
al centre educatiu.

El programa compta amb el 
suport de la UE Fons Social 

Europeu, Generalitat de Catalu-
nya-Secretaria d’Igualtat, Migra-
cions i Ciutadania, i l’Ajuntament 
de Terrassa.

Membre de la coordinació del 
programa a Terrassa i Sabadell 
(format per tres persones), la 
Mireia Soler Albrich informa, 
en conversa amb Malarrassa, que 
l’activitat s’està fent als instituts 
Ègara, Cavall Bernat, Les Ai-
merigues i Copèrnic, a Terrassa, 
i als Ribot i Serra i Junqueras, a 
Sabadell.

A la nostra ciutat, el programa 
va començar amb la coordinació 
de l’Ajuntament, com en altres 
ciutats. Llavors, però, informa 
Albrich, «la majoria de la gent 
era contractada a mitja jornada, 
de forma precària, el que produïa 
molt moviment i el projecte no 
aconseguia funcionar com calia». 
Vist el resultat, la Secretaria de la 
Generalitat decidí fer licitacions 
pel territori. A Terrassa va gua-
nyar la cooperativa l’Eina, de ser-
veis socioeducatius. Ara, explica 
la coordinadora, les treballadores 
estem a jornada completa, mitja 
jornada a cada un dels dos insti-
tuts que porten; «això ha millo-
rat les condicions de les persones 
treballadores i el projecte en si, 
car demana conèixer bé l’institut 
i l’entorn».

D’entrada, el programa s’estableix en centres d’alta o mà-
xima complexitat. La Mireia Albrich, formada en teatre 
i humanitats, i activista feminista i antiracista, subratlla 

l’objectiu de «treballar la interculturalitat, implicant les famílies 
que els podria costar tenir relació amb el centre, perquè no par-
len la llengua, pels costums dels llocs d’on venen...». Per això es 
fan classes d’alfabetització, llengües (català i, en alguns casos, 
castellà) i empoderament informàtic, perquè «tinguin recursos 
i coneguin el centre i es vinculin més, de manera que pugui 
millorar l’educació de l’alumnat». 

La formació a les famílies és, principalment, en llengües, ca-
talà i en alguns casos castellà, informàtica, aplicacions de les 
criatures per poder acompanyar-les. En tot cas, a la secundària 
les famílies es desvinculen bastant i, per exemple, les xerrades 
no funcionen, perquè no hi van.

Les activitats es fan fora de l’horari lectiu, així els instituts 
estan oberts a les tardes i en altres moments. En lloc de passar 
el temps al carrer, l’alumnat pot fer dibuix, teatre i extraescolars, 
aprenentatges fora del que es considera curricular, encara que 
també activitat de reforç escolar. 

D’altra banda, es treballa la relació amb els agents de l’entorn, 
destaca Albrich, «perquè un altre objectiu és crear més associ-
acionisme, que els joves s’impliquin amb el barri en els temes 
que els interessen, i per tant amb els esplais, el Districte Jove 
i altres. És un treball comunitari, d’intentar crear xarxa entre 
famílies, professorat, entitats...». 

A més a més, afegeix la coordinadora, que té àmplia experièn-
cia, amb la cooperativa Trama, de treball en projectes de trans-
formació social a través de la cultura, «hi ha altres possibilitats 
a partir del bagatge que cadascú té, per fomentar temes d’in-
terculturalitat, des de perspectiva interseccional, per exemple 
proposant tallers per fer a l’aula sobre antiracisme i feminisme, 
i intentar generar espais de trobada entre persones migrants i 
no migrants».

Les activitats són gratuïtes, informa Albrich, però s’intenta fo-
mentar el copagament, «això perquè, sovint, quan es fan les co-
ses totalment gratuïtes no se’ls dona el valor que tenen». En tot 
cas, considera, el preu el copagament ha de ser petit o simbòlic, 
al mateix temps que «si algú no pot fer-ho, es busca la solució».

Durant el temps d’instituts oberts, destaca la coordinadora, 
«estàs amb l’alumnat i pots traçar estratègies conjuntes, una de 
les coses que m’interessa més del programa és crear treball de 
barri, que vegin cohesió, que se sentin part i vulguin partici-
par-hi».

A Terrassa, com que abans ho portava 
l’Ajuntament, el servei de Ciutadania, 
«hi ha hagut relació molt estreta des del 

principi, i ens donen molt de suport», subratlla 
Albrich, per exemple amb els tallers, que poden 
ser gratuïts. Destaca també la relació amb la re-
gidoria de Polítiques de Gènere i i el Pla Educa-
tiu d’Entorn com a oportunitats per a millorar el 
programa.

Pel que fa a l’experiència concreta, la Mireia diu 
que cada centre té la seva política i cal fer l’encaix. 
A l’Ègara, on ella treballa, i al Cavall Bernat «va 
costar arrencar», reconeix, «però s’ha acabat fent 
bona feina. «Hem creat vincles amb l’alumnat, el 
professorat, l’equip d’orientació i agents del terri-
tori. Cada institut té la seva idiosincràsia, hi ha 
diferents agents i cadascú té la seva visió i neces-
sitats; això demana tenir molta mà esquerra, en-
tendre bé el conjunt, ser molt pacient, entendre el 
temps de les altres persones».

A l’Ègara s’ha fet teatre, s’ha obert la bibliote-
ca dos dies a la setmana, perquè al barri de Can 
Parellada no n’hi ha (un bus biblioteca només), 
«ha estat molt interessant per a l’alumnat», de-
clara Albrich. Aquest curs, volen obrir-la per a tot 
el barri. D’altra banda, s’ha fet reforç escolar, s’ha 
jugat a voleibol, amb molta participació i èxit i, a 
més, està vinculat al Pla Català de l’Esport. Tam-
bé es va treballar un Punt Lila i Antiracista, una 
proposta que també es va concretar a l’institut 
Cavall Bernat, on s’ha fet reforç escolar i jugat al 
bàdminton i altres esports.

Aquest Punt es va presentar a totes les aules i, 
a l’hora del pati, l’alumnat podia anar a demanar 

informació sobre temes de sexualitat, d’actuaci-
ons o recursos a la ciutat en temes d’antiracisme i 
si havien viscut alguna situació racista o masclis-
ta, que es recollia de forma anònima. 

«Activitats que s’han de fer, segur», declara Al-
brich, són la formació de professorat i incorporar 
la perspectiva de gènere i antiracisme als extraes-
colars. També, la qüestió de l’autoestima i l’autoi-
matge en adolescents i joves, des de masculinitat 
i feminitat.

«Calen molts recursos», assegura l’educadora, 
«però, no hi ha una vareta màgica, no hi ha un 
exercici que farà que el teu alumnat ‘triomfi’; el 
més important, des de la meva experiència, és que 
tu hi siguis i ho facis bé; com parles amb l’alum-
nat, com intervens en conflictes, com dinamitzes 
l’activitat, quins valors transmets».

Finalment, a l’Ègara, durant dues setmanes de 
juliol, s’ha fet un taller de cinema amb l’ESCAC, 
l’alumnat ha après llenguatge audiovisual, com 
gravar, treballar amb el so, amb les imatges. I es va 
obrir el pati a les tardes, en el marc del projecte de 
Patis Oberts (que va començar a les escoles), amb 
activitats dinamitzades per la cooperativa  Ver-
sembrant, que fa Casal HIP HOP amb tallers 
de rap, beatmaking, freestyle, breakdance i graffitti, 
dits, en general, cultura urbana amb perspectiva 
antiracista i de gènere, fent grafitis a les parets del 
pati, coreografies, que continuaran al setembre i 
l’octubre.

El 8 d’octubre tindrà lloc la Hip Hop Block par-
ty de tancament del Casal Hip Hop de Terrassa, 
amb actuacions de talleristes, participants dels 
tallers i artistes locals. 

Els joves s’impliquen 
amb el barri

Teatre, esport, biblioteca,  
cultura urbana

 ▪ Grafit fet durant els tallers amb  Versembrant, a l’Ins. Cavall Bernat, i cartell de la festa del 8 d’octubre a l’Ins. Ègara
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Versembrant cooperativa, escola itinerant: 
realització personal i transformació social
Pep Valenzuela

«E l rap és poesia i ritme, 
i també una tècnica 
social que ens permet 

escriure el guió de la nostra pròpia 
trajectòria vital i construir plans 
de futur des d’aquesta narrativa. 
Venim d’estar forçosament massa 
tancats en nosaltres mateixes i ens 
cal prendre la paraula, guarir les 
ferides i reivindicar la nostra exis-
tència al barri, a la ciutat i al món. 
En aquest taller aprendrem recur-
sos lingüístics i musicals del rap i 
el hip hop, i els farem servir per 
escriure, interpretar i enregistrar la 
nostra pròpia cançó.» 

Així presentava Versembrant la 
seva proposta pel Laboratori de 
creació i tallers per a joves “Eh!”, 
organitzat conjuntament per 
l’Òmnium Cultural i el Centre de 
Cultura Contemporània de Barce-
lona, realitzat, el passat juliol. Art 
i educació, «connectar el món de 
la música urbana i els escenaris en 
els IES i explotar les potenciali-
tats educatives i transformadores 
des de la perspectiva crítica que té 
aquesta connexió», així resumeix 
l’objectiu d’aquesta cooperativa de 
treball, que s’autodefineix com a 
«escola popular itinerant», el cone-
gut raper i veu del grup punter del 
rap català At Versaris, Pau Llonch.

Per tant, «no es tracta només de 
parlar de rap i músiques urbanes, 
sinó col·labori gent que ha estat 
implicada, que coneix les disci-
plines que formen part del hip-hop 
i participar en l’aprenentatge en els 
instituts», matisa l’Alba Martínez, 
coneguda com a Bittah, formada 
en psicologia, cantant del grup de 
rap feminista i anticapitalista Tri-
bade i membre fundadora també 
de Versembrant. 

Paral·lelament, Versembrant 
«cooperativitza» l’activitat artísti-
ca, concerts i producció, dels seus 
quatre membres. «Tota l’activitat 
econòmica com artistes també 
la cooperativitzem», subratlla en 
Pau, economista de formació, «pel 
bo i pel dolent, i a més pensem que 
això pot ser un referent».

Sembrant amb versos, la coope-
rativa nasqué de la transformació 
de l’associació cultural homònima, 
«tot plegat, un procés molt orgànic 
i concret que ajuntà un grup de 
gent que fèiem tallers individual-
ment», explica en Pau, «i pensant 
ja col·lectivament, vam anar creant 
les eines que necessitàvem a cada 
pas, vam anar provant». Versem-
brant SCCL només té un any, però 
la seva construcció remunta al nai-
xement de l’associació el 2017.

En aquest camí, la subvenció d’un 
projecte Singulars els va permetre 
«consolidar eines educatives que ja 
teníem mig construïdes», recorda 
la Bittah; la principal entre elles, 
el Campus Virtual de Versem-
brant, per objectivar els processos 
i les metodologies». I la publicació 
del llibre El rap a l’aula, amb Rosa 
Sensat. «Aquest ha estat un punt 
d’inflexió guai per acabar de visi-
bilitzar el que fem pràcticament i 
teòricament», destaca en Pau.

«En un taller, pots 
treballar diferents 

assignatures: la part 
corporal, musical, 

problemàtica social, 
història, escriptura»
Mentrestant, també la reflexió 

sobre el vessant econòmic de l’ac-
tivitat, «ser cooperativa ens permet 
democratitzar la pràctica econò-
mica, decidir sobre la feina, els 
sous, l’organització; però tenint 
molt en compte la valoració del 
temps lliure, de la reproducció fa-
miliar i els espais personals», argu-
menta en Pau, que és pare fa pocs 
mesos. «Ens associem per fer el 
que creiem i ens agrada», destaca, 
«per poder ser felices fent-ho, que 
és una cosa totalment utòpica en 
el món de merda en què estem, 
però que nosaltres, per ara, anem 
aconseguint, malgrat haver de ser-

hi, més o menys, en el mercat». «El 
que fem ara seria impossible si això 
fos una empresa mercantil», afe-
geix la Bittah.

Amb 4 sòcies treballadores ( Joël 
‘Fetitxe 13’ i Patxi Vazili comple-
ten l’equip)  i 3 assalariades (admi-
nistració a temps parcial i dos per 
un projecte), miren el futur amb 
confiança. De fet, en aquests mo-
ments de contracció econòmica, 
d’ERTOs i creixement de l’atur, 
Versembrant ha contractat dues 
persones. «Sortim molt bé de la 
situació de crisi, tot i la suspensió 
forçada de molts tallers», assegura 
en Pau, «i és que una de les virtuts 
de la cooperativa és que el capital 
som nosaltres, el primer és com 
salvar la gent i la cooperativa».

Començaren amb recursos pro-
pis, individuals i els que havien ge-
nerat com a associació. Mouen al 
voltant d’uns 120.000 euros/any 
de negoci, «bé, aquesta és mitjana 
de només dos anys, però apunta 
bé», declara en Pau, clar que «la 
nostra activitat necessita poc capi-
tal fix, és una activitat molt imma-
terial, cognitiva, i amb algun ma-
quinari informàtic i poca cosa més 
resolem». Comparteixen oficina a 
La Immensa, local del Teler Coo-
peratiu, de Sabadell, «els nostres 

actius som nosaltres mateixes», 
sentencia. 

Una de les contradiccions del 
moment és que generen feina i 
necessiten gent, però encara no 
poden incorporar ni més assala-
riats ni més membres. Però van 
creant xarxa i condicions. No els 
molesta gaire, de fet, aquestes són 
les contradiccions i problemes que 
agraden.

L’activitat més important són els 
tallers de rap, d’una sola sessió o 
complets (amb gravació de tema 
inclosa). L’alumnat de la classe 
crea la cançó de forma col·lectiva, 
«nosaltres aportem la tècnica i la 
perspectiva i visió socials», informa 
la cantant de Tribade. Fan tam-
bé tallers de ball break dance, per 
aprendre a fer la música i de pro-
ducció i beatmaking; i també de 
grafiti, la part plàstica. Són aques-
tes les quatre disciplines que fan o 
surten del moviment del hip hop, 
puntualitza.

El rap, expressió de moviments i 
cultura urbana, i la «filosofia edu-
cativa» que practica Versembrant 
i que expliquen una mica al llibre 
abans citat, diu en Pau, militant i 
activista de llarga trajectòria, «en-
tronca amb les millors tradicions 
educatives marxistes o materialis-

tes, o transformadores si vols, en 
ampli aspecte. L’educació no hauria 
de ser per preparar treballadors 
acrítics, segons disciplines molt 
cognitivistes o instrumentals, sinó 
obrir el camp a la creativitat, la re-
alització personal, l’autocrítica, a la 
crítica social. L’art i la creació tenen 
a veure amb això. Nosaltres fem 
servir el rap. No és una troballa 
conjuntural o casual». 

«Apostem per l’aprenentatge 
vivencial, viscut en la pròpia pell, 
amb emocions, passant vergonya, 
creant la motivació», afegeix en-
cara l’Alba. «Donem eines a joves 
potser poc motivats pels estudis, i 
que així són escoltats i s’expressen, 
no només instruïts per dir-los què 
han de fer, les lleis a complir, què és 
veritat o no... volem valorar el que 
pensen i fan». 

El treball connecta molt amb 
l’alumnat i, també, el professorat, 
que descobreix eines noves. «En 
un taller, sense donar-li moltes vol-
tes, pots treballar diferents àrees i 
assignatures: la part corporal amb 
el break, una problemàtica social, 
la història... l’escriptura: coherència 
del text, rimes i metàfores, coses 
que d’altra manera no entren o és 
més feixuc». És una experiència 
que recorre el país, amb tallers re-
alitzats a més de 90 viles i ciutats, 
per a uns 30.000 alumnes parti-
cipants, amb la qual Versembrant 
impulsa també la comunicació en 
català.

Amb el motor en marxa, en Pau 
anuncia un altre projecte al qual 
ja li bat el cor: el Bus Makàrenko 
(homenatge al pedagog ucraïnès), 
un bus escola construït en coope-
ració amb altres cooperatives, espai 
itinerant on aprendre la producció 
musical i el rap i música urbana en 
general, amb estudi de gravació i 
altres recursos, que recorri el país, 
sobretot les viles amb menys re-
cursos. Ara manca el finançament, 
però ja hi ha propostes...

(Aquest reportatge es va publicar originalment 
a la revista Cooperació Catalana, núm. 446, 
octubre 2020)

 ▪ Taller de gravació musical de Versembrant
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 >Judicis sumaríssims “sense cap garantia,  
al marge de tota legalitat”

Cinquanta terrassencs 
“assassinats” pel règim franquista 
Pep Valenzuela

C onfirmat fins al moment: 
50 terrassencs van ser 
afusellats pel franquisme, 

entre els anys 1938 i 1943. Són 
dades recollides i actualitzades pel 
tàndem que formen els historia-
dors Manel Márquez i Just Casas, 
en el marc d’un projecte del Centre 
d’Estudis Històrics de Terrassa 
(CEHT) de recuperació de la me-
mòria històrica, anomenat Terras-
sa Memòria.

De l’estudi de la documentació, la 
conclusió sobre els processos judi-
cials que van patir i la consegüent 
condemna a mort és definitiva: 
«aquesta gent va ser assassinada 
després d’un judici sense cap mena 
de proves directes, només circums-
tancials sense cap demostració de 
l’acte criminal pel qual se’ls con-
demna. Són judicis sumaríssims 
totalment mancats de garanties ju-
dicials i al marge de tota legalitat», 
assegura en Márquez en declaraci-
ons a Malarrassa.

Molt diferent, assenyala l’histo-
riador, de les investigacions realit-
zades pel jutge Quintana, jutge de 
la República, l’any 1937, a Terrassa 
i altres localitats tot buscant les 

persones responsables d’assassi-
nats, «o sigui, la República va ac-
tuar per trobar aquestes persones 
i jutjar-les», destaca, «es van buscar 
enterraments il·legals».

Les acusacions, per a la immensa 
majoria va ser de rebel·lió militar. 
Hi ha dos casos d’atracament a mà 
armada, als quals s’aplicà la legisla-
ció de l’època, condemna de mort, 
informa l’historiador, qui afegeix: 
«Tota aquesta gent és jove, estaven 
afiliats a sindicats, alguns a partits, 
republicans, anarquistes, comunis-
tes, van estar al front, i en tornar 
són persones amb una vida deses-
tructurada, serien d’alguna mane-
ra, creiem, gent amb la síndrome 
de la guerra. Això ho estem estu-
diant i debatent encara. En tots els 
casos se’ls aplicà el Codi Militar». 

«És molt important 
el merescut, 
però mai fet, 

reconeixement 
d’aquestes 
persones»

Els anys amb més afusellaments 
van ser el 39 (15) i el 40 (16), però 
encara es van executar 3 perso-
nes el 41, altres 6 el 42 i 4 més el 
1943. D’aquests, 16 eren nascuts a 
Terrassa, 10 a la província de Bar-
celona i 8 a la resta del país. Altres 
10 havien nascut a Andalusia, 6 al 
País Valencià.

Pel que fa a l’afiliació sindical, 28 
eren membres de la CNT i 14 
de la UGT. Amb relació a la mi-
litància política, 12 pertanyien a la 
FAI, 6 a l’ERC, 5 al POUM, 4 al 
PSUC, 1 al BOC i 1 a les Joven-
tuts Llibertàries. 

El projecte Terrassa Memòria 
té el seu origen en unes jornades 
realitzades a Sabadell, l’octubre 
de 2016, sobre la repressió fran-
quista al Vallès, les ponències de 
les quals van ser recollides en el 
llibre El Vallès, Segona República, 
Guerra Civil i Postguerra, 1931-45. 
En Márquez i Casas han revisat la 
documentació de persones afu-
sellades que hi havia registrades, 
unes 40 fins llavors. En la primera 
part del projecte, desenvolupada 
bàsicament durant el 2019, re-
cercaren informació en els arxius 
del Govern Militar de Barcelona i 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya 

(Sant Cugat), tot comparant-les 
amb les recollides pel Jordi Oliva i 
el José Antonio Olivares, així com 
les del llibre Combat per la Lli-
bertat, un treball del mateix Már-
quez junt amb José Luis la Cue-
va i Lourdes Plans. «Tot un any, 
primer llistats, revisió, compara-
ció, lectures...», explica Márquez. 
Amb les dades va fer la biografia 
de cada una de les persones.

El treball no ha avançat més per 
les restriccions sanitàries de quasi 
tot el 2020 i bona part d’aquest 
any. Ha estat, però, temps per 
anar classificant les dades (més 
de 1.000 pàgines) i elaborant una 
base que n’és ben farcida; així com 
començar amb un estudi i anàli-
sis de context sobre la violència a 
Terrassa, centrat bàsicament en la 
repressió franquista, però fent es-

Pedro Picón

D urant dècades, dintre 
dels relats històrics que 
expliquen el final de la 

dictadura franquista a Espanya, 
així com el procés de canvi polític 
encetat a mitjans dels anys setan-
ta conegut com a “Transició”, han 
predominat una sèrie de visions 
explicatives. 

Per una banda, les pròpies de la 
història política, que presenten 
aquest fenomen com una operació 
política conduïda des del poder, 
per les elits franquistes, la monar-
quia i una part de l’oposició demo-
cràtica, negant la participació dels 
subjectes socials. 

Per una altra, explicacions imbu-
ïdes d’un cert determinisme, que 
han presentat aquest fenomen 
com a conseqüència directa de 
la modernització econòmica i els 
canvis estructurals que el país va 
experimentar des de finals de la 
dècada dels cinquanta fins a inicis 
de la dels setanta. 

Des dels noranta del segle pas-
sat, han sorgit aportacions histo-
riogràfiques que expliquen aquest 
procés de canvi polític des d’una 
perspectiva social. Consideren la 
Transició un procés complex, amb 
un protagonisme molt important 
dels actors col·lectius, la conflicti-
vitat sociopolítica protagonitzada 
pel moviment obrer, el veïnal, l’es-
tudiantil, la dissidència eclesiàstica 
i intel·lectual, així com l’oposició 
política. 

Dins d’aquest corrent, podem 
explicar la història de l’antifran-
quisme a Terrassa, així com la de 
persones com en Juan Martínez. 

Va néixer a Abrucena (Almeria), 
el 30 de maig de 1927. Fill d’una 
família de camperols, les dures 
condicions de misèria de la post-
guerra, així com la repressió fran-
quista en el món rural andalús, van 
forçar la migració d’ell i part de la 
seva família el 1943 a Catalunya, 
afavorida per les xarxes relacionals 
(poble, família). 

L’any 1955, treballarà de manera 
estable a la fàbrica Roca i Pons. 
L’octubre de 1956, entrà al PSUC, 
i va portar a terme les primeres 
reivindicacions laborals. Més tard 
participà, amb històrics del movi-
ment obrer local, en la formació de 
les Comissions Obreres, sempre 
des de la clandestinitat. També 
pren part a una de les primeres 
manifestacions antifranquistes, 
com l’anomenada Manifestació de 
les bicicletes, el gener de 1956. 

La primera detenció es va pro-
duir l’abril de l’any 1957, quan ja 
tenia família, amb dos fills i un ter-
cer de camí. Des d’aquesta data i el 
juny de 1971, va ser detingut més 
d’una desena de cops, i processat i 
condemnat pel TOP (Tribunal de 
Orden Público) així com per Con-
sell de Guerra set vegades. Va pas-
sar per les comissaries de Terrassa 
i la de Via Laietana a Barcelona, i 
fou empresonat a la Model de Bar-
celona, a Carabanchel (Madrid, on 
va coincidir amb Marcelino Ca-
macho) i a Jaén. 

Interrogat i brutalment torturat, 
maltracte psicològic, com ame-
naces i vexacions, sorolls forts i 
constants als calabossos per no 
deixar-lo descansar, els laments 
d’altres companys de lluita que 
estaven sent torturats... Els noms 

dels torturadors van ser molts, 
però podem destacar el famós co-
missari Aníbal; i a Via Laietana, els 
germans Creix. 

A la presó, amb els seus com-
panys s’organitzaven en comunes 
per a poder-se ajudar. A Madrid, 
per exemple, en Juan va rebre l’ajut 
de la comuna d’en Marcelino Ca-
macho, que li va facilitar el viatge 
de tornada a casa després d’una de 
les seves detencions. 

El 1971, amb quaranta quatre 
anys, en Juan va passar a amagar-se 
durant uns mesos a cases de com-
panys que no estaven fitxats. Acon-
seguí un passaport fals i marxà a 
França com a refugiat polític. 

Després d’uns primers mesos 
molt durs, aconseguí feina, un lloc 
on viure i va seguir amb la mili-
tància i la lluita clandestina fins 
després de signada l’amnistia, l’any 
1977. 

Amb moltes baralles al Consulat 
Espanyol per aconseguir el pass-
aport (constava al registre com a 
“perillós”), finalment torna a Espa-
nya i s’incorpora al partit i al sindi-
cat fins a dia d’avui. 

A partir dels 1980 es muda a la 
ciutat de Rubí, on es dedica, entre 
altres, a la lluita per recuperar la 
memòria històrica, creant l’associa-
ció “Neus Català”, l’any 2007. 

L’any 2012, amb 85 anys, en Juan 
es presenta com a querellant en la 
demanda argentina de condemna 
i anul·lació dels judicis de la dicta-
dura franquista. El seu compromís 
de militància i lluita per un món 
més just continua com el primer 
dia. 

El gener de 2020, es va crear un 
grup de treball format per l’Iván 

Molina (nét d’en Juan), l’Arman-
do Sánchez, en Martín Rodrigo 
i qui subscriu aquest article, amb 
l’objectiu principal de publicar les 
memòries d’en Juan Martínez, es-
crites per ell mateix ja fa anys i que, 
malauradament, encara no han 
vist la llum. 

Després d’any i mig de feina, l’es-
borrany d’aquestes està preparat. 
Ara, demanem la màxima col·la-
boració de les entitats culturals 
egarenques així com del Consistori 
perquè ens ajudin, també econò-
micament, per a que aquest llibre 
es pugui publicar i en Juan pugui 
tenir, a les seves mans, el seu tes-

timoni vital, història de l’antifran-
quisme egarenc, i poder-lo donar a 
conèixer.

La publicació d’aquestes memò-
ries seria un reconeixement meres-
cut a en Juan pel seu esforç de llui-
ta per aconseguir, després d’anys de 
presó, condemnes, tortures i exilis, 
recuperar allò que Xavier Domè-
nech va definir com la ciutat de-
mocràtica.

S’ha creat a Facebook un grup, 
“Amigos y amigas de Juan Mar-
tínez”, i demanem, des d’aquesta 
modesta tribuna que ens dona el 
periòdic Malarrassa, que se li doni 
la màxima difusió.

ment també a la repressió d’altres. 
Preparen també el disseny per a 
una exposició sobre les biografies, 
així com dels repressors, tortu-
radors, jutges i botxins, com ara 
l’Emili Matalonga.

«Considerem molt important el 
merescut, però mai fet, reconeixe-
ment d’aquestes persones, a dife-
rències d’altres ciutats del país», 
declara Márquez. Ara, però, co-
menta, «cal veure si l’Ajuntament 
vol fer l’homenatge a aquestes 
persones. Falten recursos, espe-
rem una mica més de compro-
mís», tot recordant que la feina 
s’ha de fer de forma quasi total-
ment voluntària. Concretament, 
dels 9.900 euros pressupostats 
pel projecte entre 2019 i 2021, 
l’Ajuntament només ha ajudat 
amb 2.850 euros.

Juan Martínez, memòria viva de la lluita per la llibertat i la justícia

 ▪ Juan Martínez i la seva companya Paqui Cruz, també històrica militant comunista

 ▪ Detall d’una de les biografies de les persones afusellades
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Risc i seguretat
A ningú se li escapa que 
la pràctica dels esports 
de muntanya comporta 
un cert risc. El fet que es 
practiquin lluny dels serveis 
que les societats occidentals 
considerem imprescindibles 
per a la vida —comunicacions 
o serveis sanitaris— dificulta 
la immediatesa en qualsevol 
acció que pugui ser urgent, 

però és la pròpia naturalesa 
d’aquests esports, que sovint 
consisteixen en posar a prova 
el propi cos i la capacitat 
per superar determinades 
dificultats, el que pot significar 
l’haver d’enfrontar-nos en 
situacions de perill.

Tanmateix, els esports de 
munyana són esports segurs 
si es practiquen amb totes 
les mesures de seguretat 
que avui dia tenim a l’abast. 

Queden molt lluny aquells 
dies en què els alpinistes 
només comptàven amb la seva 
experiència i la seva fortalesa 
física i mental. Avui, a més 
d’aquestes qualitats, comptem 
amb material i tècniques que 
ens permeten superar les 
situacions potencialment més 
perilloses amb la seguretat que 
en sortirem il·lesos.

Dotar els principiants dels 
coneixements necessaris 

per a la pràctica dels esports de muntanya amb seguretat és 
l’objectiu de les escoles de muntanya. Aprendre quins materials 
ens poden ajudar i quines tècniques hem de conèixer per 
resoldre els imprevistos que ens podem trobar a la muntanya és 
responsabilitat de tothom qui vulgui gaudir dels meravellosos 
paisatges que ens regala l’alta muntanya.

La proposta
Des de fa uns mesos, a Terrassa tenim l’EMCET, l’Escola de 
Muntanya del Centre Excursionista de Terrassa que ofereix 
formació en els diferents esports que es poden practicar 
ala mauntanya: escalada, progressió en crestes, alpinisme, 
espeleologia i marxa nòrdica. Quan la neu arribi als Pirineus, 
l’oferta s’ampliarà amb els esports típics de l’hivern: esquí de 
muntanya, escalada en gel, corredors de neu o allaus de neu. 
Més endavant hi ha previstos cursos de descens de barrancs, 
meteorologia, primers auxilis, nutició... L’oferta és àmplia i 
s’adapta a les condicions que podem trobar a la muntanya per 
poder practicar allò que s’aprén a les classes teòriques.

La seguretat és una de les parts importants en tots aquests 
cursos, però també es fa un èmfasi especial en el coneixement 
dels materials i les tècniques que faciliten la pràctica d’aquests 
esports, per tal que enfilar-se per una paret de roca, assolir un 
cim per una cresta esmolada, baixar amb esquís un fort pendent 
de neu o endinsar-se en una cavitat siguin experiències positives.

Els valors de l’excursionisme: l’esforç personal, la solidaritat i la 
col·laboració entre els components del grup, la capacitat d’anàlisi 
i el sentit crític són els que dirigeixen tots els nostres cursos, 
tallers i sortides a la muntanya.

Les activitats del mes d’octubre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL I JUVENIL
Coneixermon
24 d’octubre: Sortida amb EnCETem per Sant Llorenç 
del Munt

EnCETem i AvanCET
Inici de les activitats del curs

SENDERISME
Horitzons
2 d’octubre: pel Cingles de Vallcebre

Passejades pel Parc
13 d’octubre: Necròpolis de la Creueta

Travessades familiars
17 d’octubre: El Delta del Llobregat

Senders
24 d’octubre: Camí dels Nyerros 3a etapa

MARXA NÒRDICA
1 d’octubre: Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
16 d’octubre: Per la sèquia de Manresa

ALTA MUNTANYA
FEMalpí
16 i 17 d’octubre: Pics de Clarabide i de Gías

ESPELEOLOGIA
Del 14 d’octubre al 7 de novembre: Curs d’iniciació a 
l’espeleologia, nivell I

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia
23 d’octubre: Riera de Caldes
24 d’octubre: Tu ets entorns de TRS!

Botànica
6 d’octubre: Conferència de geologia: el Turó de Roques 
Blanques
17 d’octubre: Sortida al Turó de Roques Blanques

CULTURA
13 d’octubre: Presentació del llibre «Itineraris de natura 
pels voltants de Terrassa»

FOTOGRAFIA
24 d’octubre: Conferència: Imatge poètica

EXPOSICIONS
Del 4 al 29 d’octubre: Fotografies d’Enric Jornet

EMCET · ESCOLA DE  MUNTANYA
24 d’octubre: Tastets · Iniciació a la progressió en crestes

I DURANT EL CURS, A L’EMCET:

Tastets:
• Escalada esportiva en roca
• Via ferrada
• Escalada en via llarga
• Raquetes de neu
• Escalada en gel
• Progressió amb piolet i grampons i técnica en corre-

dors de neu
• Esquí de muntanya

Cursos:
• Progressió en crestes nivell I
• Escalada nivell I
• Alpinisme nivell I
• Alpinisme nivell II
• Escalada nivell II
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Qollunaka estrena La taverna de la Rosita
Es tracta d’un musical de temàtica marinera, ambientat en un poble pescador català del segle XIX,  
que fa pujar a l’escenari 14 actrius i actors.

Eloi Falguera 
Director i autor

Qollunaka estrena nou muntat-
ge: La taverna de la Rosita, una 
obra musical, de temàtica ma-
rinera, ambientada a finals del se-
gle XIX i inspirada en els clàssics 
catalans. Es podrà veure el proper 
cap de setmana del 23 i 24 d’octu-
bre, a la Sala Crespi del Casal de 
Sant Pere. 

Ens trobem davant d’un altre 
gran repte de la companyia ter-
rassenca, que posarà dalt de l’es-
cenari una vintena actors, músics 
i tècnics, i que ha despertat molt 
d’interès. 

L’argument de l’obra ho diu tot: 
“1895. En un poble català de pes-
cadors hi viuen dos cosins, en Joan 
i en Carles, companys de jocs des 
de petits. Tots dos s’enamoren de 
la mateixa noia, la Marina, la filla 
de la tavernera del poble. Tot s’em-
bolicarà quan en Carles, fill d’un 
“americanu” ric, és cridat a files per 
anar a la Guerra de Cuba”. 

Per descobrir uns quants detalls 
de l’obra, hem conversat amb l’au-
tor i membre del grup, Ramon 
Alcaraz, i amb el director, Josep 
Manel Martínez Sante “Kazo”.

• Què és La taverna de la Rosi-
ta?
J.M. Martínez: La taverna de 

la Rosita, com diem al cartell de 
l’obra, és un musical mariner. Està 
basat en una selecció musical que 
ha fet l’autor, en Ramon Alcaraz. 
S’inclouen des d’havaneres fins a 
valsets mariners o cançons de ta-
verna. Com a teló de fons hi ha 
la Guerra de Cuba, de finals del 
segle XIX. La història que ens 
explica, escrita per en Ramon, 
podria haver passat a qualsevol 
poble mariner de la costa cata-
lana. Com a protagonistes té a 
tres joves que viuen un triangle 
amorós intens. Sens dubte és una 
obra inspirada en el costumisme 
català clàssic, que té aromes de 
Guimerà o de Sagarra.

• Com sorgeix la idea de fer 
aquesta obra?
Ramon Alcaraz: Doncs arrel 

d’uns cartells que van posar a l’Es-
tartit sobre com era antigament 
la vida dels pescadors: com feine-
javen, com adobaven les xarxes, 
com les tenyien... Així em va co-
mençar a venir la idea i vaig pen-
sar que seria fantàstic entrellaçar 
una història del mar, lligada a la 
costa, amb tot de temes musicals 
mariners. Em vaig anar informant 
sobre l’època. Sobre què passava 
amb els que van anar a lluitar a 
Cuba, com els afectava la guerra 
a aquella gent, quines històries ex-
plicaven. O com, en aquella època, 
podies pagar perquè un altre anés 
a fer el servei militar per tu. Així va 
anar naixent poc a poc la història 
dins del cap.

• Es tracta, doncs, d’una tragè-
dia?
R.A.: Jo crec que l’obra té dos rit-

mes. Quan tothom és a la taverna 
els diàlegs són molt picants, molt 
vius. I d’altra banda, té un ritme 
més lent, més intimista, durant 
les converses dels protagonistes. 
Comença doncs molt ràpida i es 
va tornant cada cop més intimista. 
Esperem que el públic acabi abdu-
ït d’aquesta intimitat final.

• Quanta gent mou aquest 
muntatge?
J.M.M.: Entre actors, tècnics i 

músics mou un total de 22 perso-
nes: 14 són actrius i actors, 3 són 
músics i la resta tècnics i figurants. 
Vull destacar que en aquest musi-
cal canta tothom. Els protagonis-
tes són els que més canten, però 
també hi ha escenes corals del 
poble on canta tothom. S’ha fet 
un gran esforç. Per exemple, l’Ona 
Martínez, que fa la protagonis-
ta, o en Cristian Ortiz, que fa de 
Carles, és la primera vegada que 
pugen als escenaris a actuar amb 
nosaltres. Són molt bons can-
tants, amb experiència, però ac-

tuaran per primer cop en papers 
protagonistes amb Qollunaka. 

• És l’espectacle més complicat 
que heu dut a escena?
J.M.M.: Segurament és el més 

feixuc que ha fet la companyia, 
però sobretot degut a les circums-
tàncies de la pandèmia que ens ha 
obligat a fer assajos durant mesos 
amb només 6 persones. Ha estat 
complicat. De fet, la nostra idea 
era estrenar l’estiu de l’any passat. 
D’altra banda, Qollunaka ja té 
tendència a fer espectacles com-
plicats o amb molta gent, com La 
balada del flautista o Tot assajant 
un clàssic. Estem acostumats a les 
dificultats.

     
R.A.: No t’oblidis dels Oku-

pastorets! Aquí movíem moltíssi-
ma gent. La diferència és que La 
taverna de la Rosita, tot i ser un 

muntatge gran, està pensada per 
sortir de gira. Tenim les ganes i 
l’esperança que, al ser una nove-
tat com a musical, surtin moltes 
actuacions arreu. Hi ha musicals 
de tota mena, però d’havaneres és 
l’únic. La nostra intenció és dur-la 
de gira un parell d’anys.

• Per què recorrem tant als nos-
tres clàssics? Per què ens agra-
den tant?
J.M.M.: Els clàssics són clàssics 

perquè no hi ha res de nou sota 
el sol. Els conflictes són els de 
sempre. Els triangles amorosos 
són sempre els mateixos. Ara po-
den ser no binaris, homosexuals, 
etc., però no deixen de ser trian-
gles. Els clàssics no moriran mai 
perquè no deixen de parlar de la 
condició humana, de conductes 
arquetípiques i de personatges ar-
quetípics.  

R.A.: La meva màxima preocu-
pació a l’escriure-la era poder arri-
bar als joves. Tenia por que això de 
les havaneres sonés a avis. Després 
de tots els assajos estic content per-
què els joves que participen a l’obra 
estan enganxadíssims. Esperem 
que el públic respongui igual de bé.

• Què ens diu aquesta obra 
d’avui dia?
J.M.M.: Aquesta obra no deixa 

de ser una reflexió sobre la lluita 
de classes, sobre els nacionalis-
mes, sobre les relacions humanes. 
Crec que encara som dins d’aque-
lles profundes injustícies que es 
veuen a l’obra: com un senyor 
que té diners no va a la guerra i 
un senyor que no en té sí que hi 
va. La guerra deixa molta gent 
patint: morts, ferits o persones 
que per sempre més patiran les 
conseqüències de l’odi.

Juguen negres i guanyen.

D’una partida entre Epstein i Veroci a Lipeck al 1968,  
és aquesta posició on el negre va aprofitar el torn 
de joc per fer un atac que li va permetre guanyar la 
partida.

Nivell: mig

Solució: 1...g5! Si 2.Axg5,Dxg3+ 3.Rh1,Txf1++  
                                   Si 2.hxg5,Tf2+! 3.Txf2,Dh5+ 4.Rg1,Dh1++

Victor Rivas → PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 1,  

Mestre Català d’escacs  
i Candidate Master (CM)

Classes particulars i 
grupals, més de 20 anys 

d’experiència.

Contacte: 679 654 719 
vrg18081977@gmail.com

 ▪ Ramon Alcaraz i Josep Manel Martínez Sante “Kazo” QOLLUNAKA
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HORITZONTALS:  1. Tot un muntatge 
que amb només tres paraules pot es-
devenir un drama / 2. Garrepa com el vi 
vell. Corre pressa, el guixer no es troba 
gens bé / 3. La lletra del cagaelàstics. 
Massatge directe al cor. Arrenca el 
plor / 4. Mostrar les habilitats o el que 
hi ha sota la gavardina. Si fos albí no 
fóra de Reus / 5. Vocalitzen molt ràpid. 
Peix que llisca de la passera / 6. Del bé 
retornat perquè així ho ha volgut. Intro-
ducció a la jardineria / 7. Palmo com a 
bon fill del profeta. Molts per dormir 
se’l posen a l’inrevés / 8. També sóc del 
profeta, però fill de la península. Vi ga-
dità nostrat / 9. Col isolada. Terapèutic, 
lenitiu. Com a article no és gaire lògic 
/ 10. Centre de producció de cançons 
nostàlgiques. Sàpiguen greu / 11. Ver-
sió Uniformada. Altura quan es parla 
de molta altura. Empremta de canut / 
12. Enfosquiment del quadre per efec-
te del sol. El garbell de sempre / 13. No 
sembla gaire liberal, però com a revis-
ta ho és. A tocar de Colom n’hi ha unes 
quantes com ella.

VERTICALS: 1. Sembla un híbrid de la 
Carme i un dàlmata, aquest xiïta. Ba-
lanceig de les ones, i ara toca amunt / 
2. Encara dalt de la moto. De l’exercici 
gimnàstic 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 bor-
ratxeres. És a l’última de tot / 6. Guar-
nir 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 cons-
trucció. Preu per llogar una embarcació 
/ 9. Engega a pastar la padrina. Graciós, 
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. Co-
munista vista pel feixista / 12. Motxilla 
ideal per ensarronar. Inspector dels 
comptes de la casa Audi.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

CULTURA

Tothom pot ser antifa
Jordi Sellarès

En  una època on la desinformació, la post-veritat i 
les deixalles digitals no fan més que donar ales als 
discursos d’odi i del feixisme era més necessari que 
mai que aparegués un llibre com aquest Tothom pot 
ser antifa, escrit pel periodista i comunicador digital, 
per no dir youtuber, Pol Andiñach (1991). Des del 
seu canal Cuellilargo, Andiñach ofereix un contingut 
seriós i compromès amb les notícies més destaca-
des de l’actualitat des d’una òptica crítica i analítica 
sense estar renyida amb els formats més visuals. I 
precisament aquest contingut vol ser utilitzat com a 
arma contra els continguts digitals que emmascaren 
o amaguen discursos d’odi i feixistes. 

A Tothom pot ser antifa, Andiñach ens parla sobre 
com rebatre i desmuntar el feixisme i els discursos 
feixistes o feixistitzants en diferents àmbits, entre 
ells les xarxes socials, però també ens parla de les 
moltes dificultats que ens trobem en el procés. Tot 
sovint cita el llibre de Clara Zetkin (1857-1933) Com 
combatre el feixisme i vèncer (1923, publicat per 
Tigre de paper el 2019), un llibre que ja alertava dels 
perills de l’incipient feixisme, com detectar-lo i com 
combatre’l. Un cop acabat podríem considerar el 
llibre d’Andiñach com una actualització del llibre de 
Zetkin. El feixisme actual, però, és molt més líquid i 
a voltes difícil d’identificar, per això és tan d’agrair la 
divisió del llibre en capítols i àmbits on poder exercir 
aquest antifeixisme d’espectre complet, per poder-lo 
practicar cada dia, des de la quotidianitat en la que, 
malauradament, podem trobar discursos i actituds 
feixistes. 

En aquest sentit, Tothom pot ser antifa pretén ser, 
i és, un manual d’acció per ser utilitzat al barri, tot 
establint xarxes de suport mutu que negui espais 
al feixisme i condicions on aquest pugui créixer i 
desenvolupar-se. A les xarxes socials, un dels punts 
importants del llibre, Andiñach ofereix un repàs a 
l’aixopluc que reben actituds i discursos feixistes en 
diferents xarxes, el món dels trolls, el món de l’humor 
«políticament incorrecte» que serveix com a avant-
sala a violències de baixa intensitat, però també ens 
dóna consells sobre com interaccionar amb aquests 
discursos sense caure en el seu joc. 

Ens parla també sobre el blanqueig que rep el 
feixisme per part d’alguns mitjans de comunicació 
majoritaris, en un més que interessant exercici sobre 
llenguatge utilitzat en els mass media. Però també 
ens parla de llenguatge, de com treballar-nos-el per 
evitar caure en la banalització del terme feixista de 
tant fer-lo servir fora de context. 

Finalment, i entre molt d’altres àmbits, ens instrueix 
sobre com entomar, rebatre i desmuntar actituds i 
arguments feixistes o feixistitzants típics i tòpics que 
podem trobar en entorns més propers, com ara a la 
feina, a l’escola i educació (ens remarca Andiñach que 
el neofeixisme capta a molta gent jove a través de les 
xarxes socials a través de continguts aparentment 
innocus) o en la pròpia família; o el que és el mateix, 
com encarar els casos de «cuñadisme» més greus i 
radicals. 

Són moltes i variades les respostes que dóna l’autor, 
però en voldria remarcar dues de fonamentals. Pri-
mer, evitar la polarització de la societat i dels nostres 
entorns (element del qual es nodreix el feixisme, 
tant del passat com l’actual, i el fa gran i fort) i tenir 
sempre present que el feixisme viu de la mentida, 
que mai apel·la a allò racional sinó als sentiments més 
primaris. 

Sens dubte aquest és un d’aquells llibres que, si bé no 
diu res que no s’hagi dit abans, ajuda a ordenar idees 
i dóna unes pautes d’actuació davant d’aquest càncer 
que està corcant a la nostra societat, davant de la 
passivitat de la gran política. Ens veiem als carrers!

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Tothom pot ser antifa. Manual pràctic  
per destruir el feixisme 
Pol Andiñach 

Traducció d’Oriol Valls
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 → PERFILS: VÍCTOR GARCIA FERRER/LLIBRERIA-QUIOSC TRES DE PAPER

Lector empedreït, una vocació nascuda tràmit la fascinació produïda 
per les classes de literatura i de l’art, en Víctor Garcia Ferrer gestiona 
la llibreria Tres de Paper, a la carretera de Matadepera, tocant la plaça 
de l’Aigua, des de fa uns 20 anys. Però ja s’havia fet conèixer al quiosc 
llibreria del carrer Nou de Sant Pere, obert amb el seu germà el 1974. 
Als seus 60 anys passa de TV i manté intacta la passió per llegir i 
compartir-la amb la comunitat de Tres de Paper i el barri de Sant Pere.

• Passió per la lectura individual i com-
partida, això és innat?

Amb el meu germà vam anar als Carme-
litans, va ser una etapa entranyable, encara 
mantenim relacions d’aquella època. Tení-
em un profe de literatura que ens va ajudar 
moltíssim a canalitzar les il·lusions, ganes i 
tendències; també un d’art, que era una me-
ravella, parlo de l’Urbano i del Miquel Bar-
nedas, em van orientar molt. Soc un boig 
per la lectura i bé que ho transmeto, perquè 
molta gent ve a demanar consell.

• Llegir llibres, diaris i revistes?
No, no, jo parlo de llibres, el diari ni el toco, 
l’actualitat política no m’interessa gens, a 
casa tenim una tele i no tenim antena, m’és 
igual. Per mi el món del llibre és fascinant.

• Però això és un quiosc!
A veure, jo he creat un espai ben particular. 
La idea inicial va ser començar amb el diari, 
que era el senzill, però a poc a poc hem anat 
veient un canal de treball molt interessant, i 
hem basat la feina en els diaris, la revista i el 
llibre. Nosaltres creiem millor treballar so-
bre els tres camps. Aquí tenim potència. En 
tot cas, a mi m’agradaria i treballo per estar 
en el mercat del llibre, i crec, per sort, que la 
gent ja ens veu així, que canalitzem esforços 
i il·lusions, recomanem i parlem de llibres. I 
crec que ja s’està veient que té més futur que 
altres coses que davallen.

• Parles en primera personal del plural.
Sí, perquè vam començar molt joves el meu 
germà Joan i jo, que llavors tenia 13 anys. 
Llavors era una situació molt normal tre-
ballar amb aquesta edat, amb el suport del 
pare, que coneixia el món del comerç. En 
un primer moment, com que jugàvem a 
handbol tots dos, vam pensar en una bo-
tiga d’esports, però al final vam optar per 
una botiga llibreria i quiosc, era l’any 1974, 
al carrer Nou de Sant Pere, on encara hi és 
el meu germà. Estudiàvem al curs nocturn 
del Blanxart, fins al COU, i ens vam plantar.

• Llavors ja era quasi aquest model?
Vam començar amb papereria, impremta, 
òfset, en aquella època era innovador, però 
ens vam adonar de seguida que el que ens 
demanaven més i on podíem treballar de 
valent era en els diaris, les revistes i els lli-
bres, i és on vam posar el focus. En aquell 
temps l’Atenea ja estava establerta, hi havia 
també El Cau ple de Lletres, al baix plaça 
Vella, el Grau al carrer Gavatxons, que ve-
nia revistes i fascicles també, com nosaltres. 

Per proximitat i amistat ens ajudàvem molt 
entre nosaltres. Mai hi havia hagut una 
competència. En aquest camp nostre tam-
poc, hi ha hagut molta col·laboració, mai 
mal rotllo.

• Era un bon negoci?
Sempre ha estat un bon negoci, el problema 
potser ha estat que demana moltes hores, 
cada dia de la setmana, des de les 7 del matí, 
molta disciplina i intensitat. I abans podíem 
tenir personal contractat i repartir horaris, 
però ara és pràcticament impossible i ho 
fem tot nosaltres. 

“La literatura t’ho dona 
tot. Recordo com 
em van apassionar 
el Robinson Crusoe, 
el Capità de quinze 
anys, Moby Dick... Els 
clàssics s’haurien de 
llegir per obligació”

• El canvi de lloc i implantació del model 
que volies, quan va ser?

Vam venir a la carretera de Matadepera ja 
fa 20 anys, al barri de Sant Pere, que és molt 
potent, té identitat pròpia, el veïnatge d’aquí 
quan va al centre encara diu que va a Ter-
rassa, hi ha la tendència a pensar que en el 
barri se soluciona tot.

• Què oferiu ara?
Tenim una oferta de llibre important, tot i 
que no es pot competir amb el gran vene-
dor. Tenim novetat de best-sellers, d’infantil 
i juvenil, tenim fons de narrativa; però el que 
més ens demanen és de l’àmbit de la novel·la 
negra, romàntica, que és allò d’ús habitual 
per a bona part de la gent que llegeix. La 
gent no busca narrativa massa complicada, 
almenys el públic que em ve a mi. Assaig és 
molt difícil, com també la poesia.

• Teniu un bon fons de llibre vell.
Sí, però el que fem és reutilitzar. Una part 
molt important d’aquest espai és la reutilit-
zació de llibres, amb un sistema molt fami-
liar, el llibre va i ve, volem que es mogui, que 

no es quedi en un prestatge quiet. El mateix 
llibre el poden llegir unes quantes persones.

• Com va sorgir aquesta proposta?
Tot va venir de gent que ens deia que tenia 
llibres i no sabien què fer. Els dèiem que els 
portessin a la biblioteca o algun altre lloc, 
però que no els llencessin. Un dia de des-
cans, la Montse i jo, vam trobar la fórmula, 
i funciona molt bé. Anem a buscar llibres 
en via morta a Barcelona, editorials que te-
nen producte per desfer-se’n, però que són 
nous; també gent que veu el moviment i ens 
aporta material. 

• Tot plegat, sou una comunitat o club de 
lectura?

Ho hem d’agrair, formen part del grup de 
lectors que hi col·laboren i llegeixen. Fem 
una mena de club de lectura, i creix molt, 
fins i tot gent que ve de lluny, perquè és un 
sistema molt fàcil, amb recomanació. Potser 
això és la gran diferència que pot haver-hi, 
per exemple, amb biblioteques.
No fem lectures conjuntes, però sí que re-
comanem a la gent que ve, molta, i no es 
vol atabalar molt, però té alguna intuïció o 
idea. Li aconsellem algun llibre que conei-
xem o del que tenim opinions i comentaris 
suficients i sabem que pot agradar, que pot 
funcionar. Si no encertem, ho comentem i 
mirem altres llibres. Aquesta col·laboració, 
parant l’orella, perquè la majoria de les vega-
des és la gent que ens dona aportacions dels 
llibres, i el que nosaltres llegim, ens podem 
ajudar tots. Està llegint molt el col·lectiu de 
persones jubilades. Segurament, perquè té 
molt temps i ganes de llegir, i no té la passió 
per guardar. Ens està funcionant molt bé.

• Privilegieu el contacte directe, la proxi-
mitat i la relació?

Sobretot, ho fem cara a cara, aquí gaudim 
quan veiem la gent que s’ho ha passat bé 
amb un llibre i t’ho explica i et deixa el co-
mentari, la referència. De vegades, quan 
algú que s’havia emportat un llibre no diu 
res després d’algun temps, ens intentem 
comunicar amb ell per saber què ha passat. 
Xarxes socials no utilitzem, però perquè no 
hi ha temps, només per buscar ressenyes 
que puguin ampliar la informació sobre tí-
tols.

• Sembla que et queda poc temps per lle-
gir

Tinc dues passions, la lectura i la pintura. El 
dia em dona per una hora per llegir, i això 
que no miro la TV, però a més del desig que 

tinc de llegir, ho faig per obligació, perquè 
descanso el cap, em va molt bé. Pintar no és 
tan metòdic, perquè necessites el cap molt 
serè.

• Què t’aporta la lectura?
T’ho dona tot. Recordo la primera etapa de 
lectura que em van apassionar el Robinson 
Crusoe, el Capità de quinze anys, Moby 
Dick... això que se’n diu literatura juvenil, 
però que són temes que m’han apassionat 
sempre. Ara, a la botiga, quan veig un nano 
una mica despistat, els hi col·loco, mira de 
llegir això, t’agradarà molt. Aquests clàssics 
s’haurien de llegir per obligació, llàstima 
que de vegades es deixen de costat perquè, 
potser, són massa gruixuts o semblen vells. 
Després de llegir, per exemple, el Conde de 
Montecristo, ja no t’agradarà aquella lite-
ratura fàcil que es fa només per vendre; els 
clàssics han arribat fins ara perquè són me-
ravelles, s’han de llegir.
D’altra banda, entres en un món de fanta-
sia, d’aventura, és com veure una pel·lícula 
però a través del paper. I també pots conèi-
xer món, però de totes maneres jo no per-
dono viatjar.

• Com veus el futur del negoci i el llibre?
La lectura no es perdrà. Tot i que la canalla i 
grans tiren molt ara de sèries de TV, d’ordi-
nadors o mòbils, que fa perdre molt temps. 
Potser els nanos d’ara no seran tan lectors 
com les generacions d’abans. El negoci, 
però, ho veig fotut, està cardat. El paper, 
tots els indicis ho indiquen, desapareixerà. 

• Però diuen que el llibre aguanta millor.
Sí, però el sector està nerviós. Diaris i re-
vistes, clarament. Al llibre també li passarà. 
Avui es publica molt més del que es llegeix. 
Per a una botiga com la nostra o en gene-
ral mantenir l’estoc és molt difícil, sempre 
hi ha molt més per comprar que per ven-
dre, intentes vendre 3 llibres i t’estan oferint 
10 per comprar, i clar no hi ha com tenir 
aquests estocs. Només les grans botigues i 
superfícies poden resistir millor. Estic con-
vençut que som l’última generació que es 
dedica a això.

• Com a llibreria i quiosc, ajudeu a fer 
barri?

N’estic segur. Passa molta gent que se sent 
a gust, saluda, fa la brometa, de vegades ni 
compra. És botiga de barri, fa barri, això és 
molt maco.

“Som una comunitat, 
reutilitzem els llibres, 
els compartim”

Pep Valenzuela


