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Pep Valenzuela

«Recordo les dates en 
termes del temps 
viscut en els dife-

rents pisos pel que he passat, 
això és una punyetera bogeria!», 
declara la Irene Pérez, mem-
bre del Sindicat de Llogateres 
a Terrassa. Una experiència 
que s’inicià el 2009. Llavors ja 
no era ni fàcil ni, menys, barat, 
però amb el pas dels anys «hem 
vist com ha anat empitjorant 
tota la situació del lloguer; els 
preus són brutals i les condici-
ons contractuals no garanteixen 
drets», explica en fer recompte 
dels canvis de pis durant els 11 
anys que té ara la seva filla, 6, 
per finalització del contracte o 
pujada del preu.

Hi ha, però, molta gent que 
ni tan sols pot canviar de casa, 
perquè ja no pot pagar cap llo-
guer. En tot cas, afegeix la Irene, 
«aquesta és una situació que 
crea molta inestabilitat perso-
nal i problemes de salut». Això 
va fer que es decidís a afegir-se 
al sindicat, concretament i espe-
cialment perquè el penúltim pis 
on va viure va ser comprat pel 
fons voltor Azora, amb el que 
van haver d’enfrontar «histò-
ries bastant rocambolesques», 
com pujades de lloguer de fins 
al 80%.

Procedent de la Plataforma 
d’Afectades per la Hipoteca 
(PH), l’Emilce Mira va ser una 
de les promotores de la secció 
del sindicat a Terrassa. «La llui-
ta per un habitatge digne és una 
lluita constant que ara afecta 
molta més gent», explica en re-
cordar molts casos de gent que 
vivia una «situació econòmica 
bona», però la crisi del 2009 
la va deixar en una situació de 
«pèrdua de la casa i empobri-
ment, migrants i no, homes i 
dones, una catàstrofe!»

La primera assemblea oberta 
del Sindicat a Terrassa va ser 

el novembre de 2018. «La idea 
sorgeix de persones que ens 
anem trobant al centre social, 
vivim de lloguer i veiem i sen-
tíem que la situació no es po-
dia suportar», recorda l’Emilce, 
també amb família. 

A Catalunya hi ha 13 seccions 
o assemblees locals del sindicat, 
que funcionen de forma autoor-
ganitzada i a partir de les reali-
tats i experiències pròpies, però 
treballant en xarxa. A Barcelo-
na i algunes altres ciutats, per 
exemple, el gran problema és el 
turisme enfront de l’habitatge; 
en altres llocs, els grans teni-
dors i fons voltors que s’estan 
quedant amb els habitatges. 

«No som una 
entitat de caritat 
o assistència, la 
proposta és que 
la gent s’uneixi 
i lluiti per un 

tractament just, 
pel reconeixement 

i respecte dels 
drets d’habitatge, 

per lleis justes»
«Cada localitat té les seves 

característiques particulars de 
lluita, però posem en comú el 
camí recorregut a l’àmbit local 
en les assemblees generals, que 
són un moment de trobada de 
les seccions, o també telemà-
ticament, per correu, missat-
geria, grups de treball», informa 
l’Emilce.

A les seccions locals, les perso-
nes afiliades impulsen, de forma 
voluntària, les assemblees i tro-

bades obertes on s’atén i es dóna 
suport i recursos a les persones 
que expliquen els seus casos i 
demanen informació i ajuda per 
resoldre’ls. L’experiència i pro-
posta del sindicat, en tot cas, 
és que els conflictes només es 
poden resoldre col·lectivament, 
o sigui participant i enfortint 
l’organització.

És en aquest àmbit de com-
promís (assemblea d’afiliades) 
on es prenen decisions sobre els 
plans de treball, els objectius i 
configuració del sindicat, on es 
decideix qui fa la tasca de por-
taveu, i també el pressupost i 
la seva distribució, així com les 
campanyes a realitzar. 

Un funcionament, tot plegat, 
assembleari, a tots els nivells, 
sense ordre jeràrquic, destaquen 
la Irene i l’Emilce. Després, hi 
ha comissions de treball, com 
ara la de comunicació, la d’acció 
i la de legislació i qüestions jurí-
diques. Per garantir aquest fun-
cionament, el Sindicat compta 
amb algunes persones allibe-

rades per fer treballs específics 
i que necessiten una dedicació 
especial, com són l’estudi i ela-
boració de lleis, la defensa jurí-
dica, la secció administrativa o 
la coordinació de les seccions.

En els pocs més de 4 anys 
d’existència -es va presentar a 
mitjans del 2017 a Barcelona, 
fa 3 anys a Terrassa- el Sindicat 
ha impulsat lluites i campanyes 
en defensa del dret a un habi-
tatge i lloguers justos que han 
marcat l’agenda política al país i 
ha empès propostes legislatives 
importants. Amb tot, des de la 
perspectiva local, les activistes 
terrassenques fan una valora-
ció continguda. «Costa molt 
la constància de la gent que ha 
vingut pels seus casos», explica 
l’Emilce, «poca gent s’ha quedat 
per continuar empenyent el sin-
dicat de Terrassa. Això, a més, 
és un fet que, lamentablement, 
passa en diverses seccions», 
confessa.

«Volem ajudar tothom que 
sigui possible», afegeix Irene, 

«però no som una entitat de 
caritat o assistència, la proposta 
és que la gent s’uneixi i lluiti per 
un tractament just, pel reco-
neixement i respecte dels drets 
d’habitatge, per lleis justes. Clar 
que no tothom té les forces, el 
temps o no s’atreveix, hi ha cir-
cumstàncies molt diverses, però 
és al que convidem».

Tot i això, han anat bé campa-
nyes com la de denúncia de les 
immobiliàries, les APIS (agèn-
cies de propietat immobiliària), 
per la regulació de lloguers, i 
es va fer seguiment per veure 
quines d’aquestes APIS estaven 
posant pisos per llogar en situ-
ació fraudulenta. Així mateix, 
en els moments més complicats 
de la pandèmia, es va fer la vaga 
d’inquilins.

El context general, malgrat 
les dificultats i la precarització 
creixent de la vida de cada vega-
da més persones, no és de grans 
mobilitzacions o lluites. L’Emil-
ce, però, proposa la metàfora de 
la lluita de David contra Goliat. 
D’una banda, «crec que estem 
molt acostumats; hi ha els des-
nonaments invisibles, per exem-
ple, moltes famílies que no po-
den pagar el lloguer o a les quals 
no els renoven el contracte, fins 
i tot en casos de lloguers soci-
als aconseguits pel procés de 
dació en pagament, i les famí-
lies no poden seguir sostenint 
l’habitatge i han de marxar». Al 
mateix temps, afirma encara, «el 
sistema de lloguer no et permet 
sentir-te a casa en cap lloc».

Però això, continua, «està can-
viant, i les inquilines anem a 
poc a poc assumint la respon-
sabilitat de defensar els nostres 
drets. I és que sempre existeix 
el David, amb més o menys 
intensitat, però hi és. Aquí es-
tem, després d’un any i mig de 
pandèmia, amb totes les impli-
cacions, això és un olé tu!», es 
felicita, «en ciutats com Terras-
sa on els sindicats són com aca-
bats de néixer i petits i a pulmó 
segueixen sobrevivint i, a més, 
sumant gent jove que és molt 
interessant».

Informació i contacte:
www.sindicatdellogateres.org

terrassa@sindicatdellogateres.org
El Consell de Ministres de l’última setmana d’octubre va 

donar via a la Ley por el Derecho a la Vivienda, que és 
sinònim de més desnonaments, més pujades de lloguers 

i més desprotecció al dret a l’habitatge, explicaven el Sindicat 
de Llogateres i la Iniciativa Ley Vivienda (plataforma forma-
da per més de 120 entitats) en un comunicat publicat el pas-
sat 25 d’octubre. Per què?:

«Manca ambició per solucionar la dramàtica situació 
d’emergència d’habitatge»; «mesures altament insuficients», 
«augment del risc de discriminació en funció del lloc de resi-
dència». Són algunes de les crítiques, i a sobre, «no impedeix 
que segueixin els desnonaments sense alternativa de persones 
vulnerables», i «no compleix amb les obligacions internacio-
nals d’Espanya en matèria de Drets Humans».

La «influència de la banca i dels fons voltor es  fan notar, es-
pecialment, en l’apartat de Parc Públic d’Habitatge Protegit», 
afirmen les entitats, en «renunciar a mobilitzar les desenes 
de milers de cases buides en mans de les entitats financeres 
rescatades amb diners públics». 

«Cap mesura addicional ni diferent de les que s’estan apli-
cant amb els resultats coneguts de cronificació del sensellaris-
me». A més, «la regulació de lloguers que es proposa és total-
ment ineficient», i encara «regala una espectacular reducció 
d’impostos als especuladors»Per tot això, anuncien: «No ens 
aturarem fins a conquerir el dret a l’habitatge!».

Sindicat de Llogateres, una eina necessària
L’habitatge digne és un dret humà fonamental quotidianament vulnerat, els governs fan ben poc per evitar-ho

L’acord del Govern sobre la Llei 
d’Habitatge és una nova decepció 
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Pep Valenzuela

«La nova junta és un reflex del 
moviment veïnal a Terrassa», afir-
ma en Pepe Sánchez, nou presi-
dent d’aquesta entitat. Argumenta 
que el «rejoveniment i feminit-
zació ja s’estan produint; i és, al 
mateix temps, una declaració d’in-
tencions i objectius», tot citant di-
ferents casos d’associacions (AV), 
com els de Sant Llorenç, Les Are-
nes, Can Jofresa i Sant Pere.

La proposta de la junta és de 
sumar experiència i renovació. A 
Sánchez, li ha tocat representar 
l’experiència. Activista des de la 
participació en la creació del cen-
tre juvenil de Sant Pere Nord, 
a mitjans dels anys 70, després 
a l’AV del barri i, per 14 anys, a 
l’AMPA del col·legi Marquès Ca-
sals. Tornà, el 2000, a l’AV i fa sis 
anys s’integrà a les juntes de l’asso-
ciació del barri i, simultàniament, 
de la Favt.

Nascut el 1955 a Vilafranca del 
Penedès, en una família vinguda 

d’Almeria, viu a Terrassa des dels 3 
anys, recorreguts de les migracions 
en aquest país, treballà a l’AEG, 
com el pare, 18 anys; tot compa-
ginant amb els estudis, al nocturn 
del Blanxart i, després Magisteri; 
i amb això, oposicions i estrene 
com a mestre en una escola Santa 
Perpetua, i més tard a les escoles 
Genescà i La Roda.

Amb l’ampla perspectiva que li 
permet aquesta experiència, en 
Pepe Sánchez subratlla, en de-
claracions a Malarrassa, que «allò 
més important d’aquesta confe-
rència és l’equip que s’ha constitu-
ït, rejovenit i feminitzat, i amb un 
ampli consens (16 AV de les 20 
presents).

Un resultat «molt positiu», des-
taca, «en qualsevol situació», però 
més tenint en compte que durant 
el procés es va produir, per mo-
ments, una agra disputa entre les 
dues candidatures que es presen-
taven. A l’assemblea, on finalment 
només es va presentar una candi-
datura, igualment «tothom es va 

expressar amb llibertat i es van 
veure les dues postures». Sánchez 
emfasitza que des del primer mo-
ment van «defensar una candida-
tura unitària, com la que ha sortit, 
amb un suport incontestable».

Entre les intencions i objectius 
més importants d’aquesta junta, 
destaca en Sánchez, hi ha la «co-
municació interna», amb el con-
junt de les AV federades i també 
les altres, a més del conjunt de la 
ciutadania, «perquè es fan moltes 
activitats, però ha mancat fins ara 
capacitat d’informar, compartir 
més i millor», reconeix de forma 
autocrítica el flamant president 
de la FAVT, i cita les comissions 
de treball, taules i consells mu-
nicipals, comitès, observatoris, 
«molta feina que es fa, sense la 
qual no es pot entendre la parti-
cipació ciutadana a la ciutat». La 
Federació, afegeix, «és motor i 
promotora d’aquesta participació 
ciutadana. Ara cal que de tot això 
s’informi, i que es comparteixi i es 
treballi conjuntament, de manera 
a enfortir-nos i tenir més capaci-
tat d’elaboració i d’intervenció». 

Per començar, la junta té ja pre-
parada una agenda de trobades 
amb les entitats, almenys dues o 
tres al mes. I també amb AV que 
hi eren i van sortir, i amb aquelles 
que no han estat mai.

Per altra banda, en el pla de tre-
ball aprovat hi ha el compromís 

de «donar més força i qualitat a 
la participació de la FAVT en el 
conjunt de lluites que tenen lloc a 
la ciutat», com ara per la defensa 
de les pensions i la sanitat públi-
ques, per residències, les rieres i 
altres. També problemes com la 
pujada estratosfèrica del preu de 
l’electricitat, que respon a causes 
que van més enllà de la conjun-
tura actual, com és l’estructura 
oligopòlica del sector, i altres com 
l’amiant; a més dels reptes medi-
ambientals i la transformació de la 
ciutat amb projectes com la zona 
AEG.

«Vivim un moment molt difí-
cil», subratlla en Sánchez. «Les 

retallades, primer, i ara la pandè-
mia han afectat molt la societat, 
sobretot les classes populars, el 
que anuncia molts problemes i 
conflictes. Farem tot el que pu-
guem».

L’assemblea decidí, per donar 
cos a aquests objectius, la creació 
de comissions de treball amb par-
ticipació lliure i protagonista del 
conjunt de les AV. Un «compro-
mís que ho és de totes les entitats 
i que impulsarà la junta», assegura 
el president. Una gran responsa-
bilitat, tot plegat. Més encara si, 
com ell declara, «les AV tenim un 
paper molt important, si no hi fós-
sim les hauríem de tornar a crear».

Pep Valenzuela

Quatre dones i quatre homes 
de generacions diferents, entre els 
20 anys i els 70. Una foto quasi 
de família, inèdita en tant que 
junta de la Federació d’Associaci-
ons Veïnals de Terrassa, escollida 
en l’assemblea general de 2021, 
celebrada el passat dissabte 16 
d’octubre. Més que una novetat, 
és una gran i positiva sorpresa en 
un moviment com el veïnal que 
s’autocrítica pel seu envelliment 
i manca de prou presència prota-
gonista de dones.

A més a més, aquest rejoveni-
ment i major protagonisme de les 
dones no és flor d’un dia ni, molt 
menys, casualitat. En aquests 
darrers anys han estat vàries les 
associacions veïnals que han 
marcat el canvi de tendència, com 
mostren molt clarament els casos 
dels barris de Can Jofresa i Sant 
Pere. Canvis, però, que no s’han 
notat encara en la representació 
de les entitats que van participar 
en l’assemblea (20 AV de les 26 
federades), només 6 dones d’un 
total de 25 de persones assistents.

Quatres homes i una dona som-
riuen a la càmera al final de l’as-
semblea. Són el nou president de 
la junta de la FAVT, Pepe Sánc-
hez (Sant Pere Nord), amb les 4 
persones que l’han precedit en el 
càrrec durant les quasi dues dè-
cades: Dolores Lledó (les Carbo-
nelles), Ramon Clariana (Poble 
Nou-Zona Esportiva), Emilia-
no Martínez (Sant Pere Nord) i 
Gregorio Ramírez (la Cogulla-
da). Continuïtat i renovació en 
una línia d’intervenció a la ciutat 
que arrenca el 1981 amb la cons-
titució de la Federació.

L’assemblea s’ha celebrat en el 
tercer intent, després d’un pri-
mer ajornament, per problemes 

tècnics enmig de la pandèmia 
(octubre 2020), i l’empat de les 
dues candidatures que es van pre-
sentar, en el segon (gener 2021). 
En els mesos transcorreguts fins 
a aquest octubre, la candidatura 
amb voluntat «d’unitat», defen-
sada per l’anterior junta directiva, 
va sumar suports i, finalment, es 
va presentar només aquesta.

Un notable canvi de l’equilibri 
intern que van comentar i, fins 
i tot, denunciar alguns dels re-
presentants de la candidatura 
alternativa que havia aconseguit 
empatar en l’assemblea de gener, 
concretament els representants 
de les AV del barri de la Font de 
l’Espardenyera i del barri de Can 
Palet de Vista Alegre. Denúncia 
i crítiques que, però, no van tenir 
prou suport en aquesta trobada, 
almenys això mostra el resultat 
de la votació de la candidatura 
dita «unitària», 16 a favor i 4 en 
contra.

Les actes de les reunions ante-
riors del Consell Rector, la me-
mòria de la feina feta i la prestació 
de comptes es van aprovar només 
amb un vot en contra. Una me-
mòria d’activitats desenvolupa-
des, en bona part, durant tot 
aquest temps de pandèmia.

Això i tot, la junta ha participat 
en els consells i taules municipals, 
com ara el de Medi Ambient, 
Residus, Serveis Socials (del qual 
la representant de la FAVT, la 
Cristina del barri d’Ègara és vice-
presidenta), entre altres. També 
en xarxes o mobilitzacions.

El debat sobre les finances, 
o millor dit sobre la capacitat 
d’autonomia financera de la Fe-
deració i, per tant, de projecte i 
actuació, va ser un dels moments 
amb més intervencions de les re-
presentants de les associacions. 
Un objectiu aquest que no té res 

de nou, però que sembla presen-
tar-se com un horitzó al qual mai 
no arriben ni la FAVT com a tal 
ni tampoc les AV, que depenen 
de subvencions municipals insu-
ficients.

«No tenim programa d’activi-
tats adients sobre molts temes 
i problemes de la ciutat que no 
caldria que ens ho facin des de 
l’ajuntament o altres entitats; i 
això necessitaria una partida», re-
clamaren diverses veus. Entre al-
tres propostes: elaborar projectes 
que aconsegueixin finançament 
de diverses entitats i institucions; 
així com cercar vies pròpies d’in-
gressos. Un seguit d’idees que la 
nova junta haurà de concretar en 
col·laboració amb el conjunt de 
les entitats federades.

I parlant de la relació de la Jun-
ta amb les associacions, aquest és 
un altre debat que ve de lluny i 

demana solució urgent: cal mi-
llorar i ampliar la participació del 
conjunt d’associacions, i per això 
és molt necessari millorar la co-
municació interna i cap a altres 
entitats i la ciutat en general. Dos 
aspectes que es retroalimenten.

Aquestes són prioritats en el 
pla de treball que va presentar 
el nou president de la Junta, qui 
va plantejar les noves propostes 
també com a eines per a «superar 
el procés complicat que hem vis-
cut», començant pel nou equip, 
definit com «plural, ampli, repre-
sentatiu del moviment real, amb 
diferents ideologies, però amb 
un projecte comú per a la ciutat, 
sumant experiència i renovació».

Als problemes que s’arrosse-
guen des de fa dècades, declarà 
en Pepe Sánchez, «s’hi sumen 
nous reptes importants, com 
l’emergència social i econòmica 

derivades de la crisi del 2008 i, 
ara, empitjorades amb la pandè-
mia». Aquesta situació «només 
pot ser afrontada i superada de 
forma positiva per la majoria de 
la gent amb una intensa i pro-
tagonista participació ciutada-
na, fonamental per a governar», 
subratllà, «i això no és només ser 
informat més o menys, sinó tenir 
capacitat de decisió».

Això fa referència a moltes 
qüestions, com ara el futur de les 
rieres, «que no siguin una fronte-
ra urbanística»; el projecte d’ur-
banització de l’espai de l’antiga 
fàbrica AEG, en definitiva la re-
visió del POUM; les residències 
per a gent gran i altres col·lectius, 
la defensa de la sanitat pública, 
el control de la gestió de l’aigua 
i altres béns comuns indispensa-
bles, com l’electricitat; l’educació 
i altres.

 >Assemblea general de la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa

Renovació inèdita de la junta, paritària i més jove

Pepe Sánchez: “El nou equip 
és un reflex del moviment 
veïnal a la ciutat”

 ▪ La nova junta està constituïda per: Pepe Sánchez, president; Esther Nosas (Ca n’Aurell), vicepresidenta; Miguel Hidalgo (Can 
Palet), tresorer; Joan Vila (Can Boada del Pi), secretari; Cynthia Ramírez (Can Tusell), vocal de Comunicació; Ruth Hibernón (Tor-
re-sana), vocal de relacions amb les AV; i Dolores Lledó (Les Carbonelles), i Víctor Manuel Pérez (Sant Llorenç), vocals.

 ▪ Gregorio Ramírez, Emiliano Martínez, Ramon Clariana, 
Dolores Lledó i Pepe Sánchez; els cinc presidents de les 
últimes (quasi) dues dècadess presidents de la FAVT

PEP VALENZUELA

PV
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“El contacte social és la primera eina per 
treballar contra els estigmes en salut mental”
Els mesos d’octubre i novembre se celebra la primera edició del Festival CREAtivaMENT, que vol contribuir a 
trencar els estigmes i estereotips al voltant de la salut mental, a través de l’art com a fil conductor

Miquel Gordillo

• Com va néixer l’entitat i amb 
quins objectius?
Activament va començar a Bar-

celona l’octubre de 2011, coinci-
dint amb el Dia Mundial de la 
Salut Mental. La primera delega-
ció es va formar a Santa Coloma 
de Gramenet. Des del 2016 hi ha 
la del Vallès Occidental, amb ac-
tivitat a Terrassa, Sabadell i Cer-
danyola.

Activament té tres eixos prin-
cipals, el suport mutu, l’empo-
derament i el canvi social. Entre 
les activitats principals, destaco 
els grups d’ajuda mútua (GAM), 
que és un suport mutu entre 
iguals. Es diferencien dels grups 
terapèutics (GAT), on és un pro-
fessional qui dirigeix el grup. Jo 
reivindico el suport mutu, per mi 
és més efectiu i interessant, ja que 
canvien els rols i es genera un es-
pai de confiança.

Hi ha persones que estan es-
perant aquest moment per ser 
escoltades. A Terrassa ho fem 
un dia a la setmana, dilluns de 
17 a 19 h. Procurem fer altres 
activitats per tenir converses més 
informals, com ara passejos per 
Vallparadís, els dijous a la tarda. 
I tenim un grup de dibuix creatiu 
divendres de 16 a 18 h, també al 
Casal Cívic de Ca n’Aurell. Vo-
lem que aquestes activitats siguin 
obertes, però la veritat, costa molt 
que vingui gent de fora d’Activa-
ment, i és una llàstima, el primer 
contacte social és la primera eina 
per treballar l’estigma.

• Com ho feu per treballar els 
estigmes?
Una manera principal és el con-

tacte social, coneixent-nos. Hi ha 
un imaginari col·lectiu de què és 
una persona boja. Quan he estat 
ingressada, dins d’aquests serveis 
també m’he trobat discriminació 
i estigmes a la meva pell. Et di-
uen, «t’has de medicar per tota la 
vida», però fins a quin punt això 
ha de ser així? Val que potser no 
et pots curar del tot, però sí re-
cuperar-te. Els medicaments no 
són gens innocus, tenen efectes 
secundaris molt forts! És habitu-
al que qui els pren et digui: «tinc 
la libido per terra», o «avui no em 
puc aixecar». L’esperança de vida 
de qui pren algun tipus d’antipsi-
còtics baixa de 15 a 20 anys! Jo 
no me la penso prendre tota la 
vida, només quan ho necessiti i 
res més.

• Quin és el perfil de persones 
que formen part d’Activa-
ment?
Hi ha molta varietat. Per ser 

soci d’Activament, has d’estar 
passant per un problema o un 
patiment de salut mental. Són 
termes diferents de la malal-
tia mental, per nosaltres no és 
real, ni tan sols pel DSM-V (el 
manual que classifica els tras-
torns mentals), on ja li diuen 
trastorn. A les malalties hi ha 
signes físics, en els de tipus men-
tal no. Sí que hi ha persones amb 
esquizofrènia que tenen parts 
del cervell atrofiades, però és per 
la malaltia o per la medicació 
forta que estàs prenent? A Ac-
tivament rebutgem la mirada bi-
ologicista. La part genètica exis-
teix, pot estar latent i heretar-se 
algun gen que té a veure amb un 
trastorn mental, però perquè es 
desenvolupi és més important la 
part social i psicològica, més que 
no pas un gen heretat.

“Amb una renda 
bàsica garantida, 

ja veuries com 
baixarien els 

trastorns mentals, 
en picat!”  

“Al final, què em fa 
més mal, el trastorn 
que tinc o com em 

tracta la societat pel 
fet de tenir-lo?”

• Els tratorns, també inclouen 
drogodependències?
Als GAM venen només els so-

cis perquè és un espai protegit, 
solen ser uns 6 o 7. Les assem-
blees són un dilluns al mes. Som 
la delegació que més hem cres-
cut durant la pandèmia. Som 
uns 650 socis a Activament. 
No conec a tothom, però m’han 
explicat que venen diferents ti-
pus de persones, amb trastorns 
psicòtics, de depressió, ansietat, 
també amb ludopaties, que són 

també addiccions. 
Conec persones com ara alco-

hòlics que no pensen que tenen 
un problema de salut mental, hi 
ha aquest autoestigma, i clar que 
té a veure, tenen un problema 
psicològic de base. Les persones 
que tenen un problema amb les 
drogues no venen a les nostres 
associacions. 

En tots els casos que conec sem-
pre hi ha patiment al darrere, ja 
sigui bullyings, assetjaments se-
xuals, violències de gènere, etc. 
Es ven la malaltia mental com 
un tema individual, com un pro-
blema meu que jo he de resoldre, 
però és social. Vivim en una so-
cietat capitalista que genera con-
flictes de tota mena: gent que es 
queda sense casa i es tiren pel 
balcó... Amb una renda bàsica ga-
rantida, ja veuries com baixarien 
els trastorns mentals, en picat! 

• I com creus que es reforcen 
tots aquests estigmes?
Des dels mitjans de comunica-

ció, o el cinema. Per exemple a la 
sèrie Mentes Criminales descriuen 
assassinats comesos per gent amb 
psicopatia, i la venen com si tin-
gués un origen de trastorn men-
tal. Pots tenir un caràcter de poca 
empatia amb l’altre, però això no 
té a veure amb el trastorn psicò-
tic. Llavors si penses que em pots 
fer mal, ja no t’ajuntes amb mi. 
Voldré llogar un pis i no me’l llo-
garàs, voldré treballar i em diràs 
que vagi a un centre especial de 
treball, voldré ser mare i em diràs, 
a veure si li passes el trastorn a la 
teva nena! I això és injust, està ba-
sat en estereotips que no són re-
als. Al final, què em fa més mal, el 
trastorn que tinc o com em tracta 
la societat pel fet de tenir-lo? 

• Quins reptes té l’associació?
Ser més reivindicatiu, i ens 

faltava sortir a sensibilitzar. Ho 
farem per exemple amb una 

A la web del nou festival Creativament, es descriu l’estigma 
en salut mental com el fet d’atribuir qualitats negatives i 
despectives a persones que pateixen o han patit algun tipus de 
trastorn mental: passen a ser vistes i tractades amb un prisma de 
prejudicis i manca d’informació. Són considerades imprevisibles, 
incapaces per treballar i prendre decisions, poc intel·ligents, 
febles i agressives. Estereotips que no es corresponen amb la 
realitat, però que influeixen en les actituds i comportaments que 
sovint es té envers aquestes persones.  
 
Per tractar qüestions al voltant d’aquest tema, i per valorar la 
primera edició del festival CREAtivaMENT, parlem amb Maria 
Aran, vocal de la delegació de l’associació Activament al Vallès 
Occidental.

L ’origen del festival CREAtivaMENT, ens explica Aran, va 
sorgir «parlant amb el Pep Martí, del servei de Rehabilitació 
Comunitària, quan vam pensar en la idea de fer un mural 

amb el grup creatiu, d’aquí en van sortir més idees, un grup de lec-
tura, teatre... Llavors vam proposar-ho directament a la Comissió 
Antiestigma, fer el festival i tot el seu contingut». Som el Servei de 
Rehabilitació Comunitària, Club Social Egara, Activament, dues 
tècniques de Salut de l’Ajuntament, Montse Martí i Mireia Bigorra, 
i després va entrar l’associació Aide, tots aquests actors formen part 
de la Taula de Salut Mental. 

Les activitats del festival tenen l’art com a fil conductor, com 
ara «dues obres de teatre de la directora Bárbara Bañuelos, un 
mural participatiu que hem pintat al carrer del Nord amb Sant 
Ignasi; ‘Veritats Invisibles’, que va incloure una passejada per 
l’Anella Verda, i que s’exposarà el 12 de novembre a la BCT. 
Una altra activitat, l’exposició fotogràfica ‘Pots mirar sense jut-
jar’, cedida pel Pla Antiestigma de Granollers, i que s’ha pogut 
visitar a la plaça Vella, al Mercat de la Independència, a l’Hos-
pital i a altres espais.

La Maria recalca: «totes les activitats són protagonitzades per 
persones amb o sense experiència en salut mental, aquesta di-
versitat la considerem molt important». En el primer any de 
Creativament, «volem que sigui anual, i que es vagi expandint 
amb diferents entitats i propostes, que cada cop sigui més un 
projecte de ciutat, i que no funcioni a través de subvenció», afe-
geix.

Una altra activitat estrella és el programa de ràdio Plural-
MENT, que s’ha començat a emetre quinzenalment en diu-
menges alterns, de 15 a 16 h, a la ràdio municipal (95.2 FM). 
El programa està elaborat per persones amb experiència en sa-
lut mental que procedeixen del Servei de Rehabilitació Comu-
nitària del CST, del Club Social Ègara i d’Activament.

CREAtivaMENT: salut mental, art 
creatiu, i un programa de ràdio quinzenal

formació el gener a la Policia 
Municipal. Tot és una tasca de 
transformació, i a mi m’encanta-
ria entrar en la reivindicació dels 
nostres drets.

Per exemple, amb la Marató 
de TV3 ja estem tremolant. Vo-
len dedicar l’edició d’enguany a 
la salut mental. Una que ja van 
fer era horrorosa, es destinaven 
els diners només a la recerca en 
malalties, fer més medicaments, 

no pensen en una justícia social 
per a tothom! És una visió in-
dividualista i que t’infantilitza, 
et medicalitzen la vida, els dols. 
Les medicacions t’alenteixen i 
creixes pensant que ets tonta, 
et dificulta tirar endavant amb 
la vida, jo sóc molt crítica amb 
aquest model hipermedicalitzat. 
Hem de veure les potencialitats 
de les persones, no el què els hi 
costa fer.

 ▪ Foto de grup davant del mural al carrer del Nord amb Sant Ignasi. Muralista: Roger Abella. Coordinadora: Maria Aran.  
Participants: Juan Cecilia, Andreu Mas, Antonio Palacios, Eduardo Sellarès, Lluís Roca, Mafe Maldonado, Jesús Martínez, 
Pere Leonardo Sangrà, David Millan, Juana Risquez, Àngels Bros, Alba Mur, Marta Benedí, Gemma Peralta, José García
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El controvertit polígon Els Bellots II és 
“contradictori amb la transició ecològica”
Després de la marxa del passat 24 d’octubre pels entorns d’Els Bellots, entitats ecologistes convoquen una 
trobada oberta el 12 de novembre per afrontar el repte d’aturar el projecte i defensar aquest espai natural

Redacció

E l passat diumenge 24 
d’octubre la Plataforma 
Tu Ets Entorns Terrassa 

va convocar una marxa ciuta-
dana amb un doble objectiu: 
donar a conèixer l’espai natural 
d’Els Bellots i els seus valors me-
diambientals, i reivindicar que 
no es construeixi el polígon in-
dustrial de 400 mil metres qua-
drats anunciat per l’Ajuntament 
de Terrassa, i que es remunta a 
la planificació urbanística del 
POUM de 2003.

La plataforma acull actualment 
més de vint entitats socials, entre 
les quals diverses associacions 
veïnals, organitzacions socials i 
sindicals, així com grups d’estu-
di de la natura com l’ADENC, 
la secció de ciències naturals del 
Centre Excursionista de Terras-
sa, i la Paparola. 

Desaparició de camps de 
conreu

Durant la marxa, Roc Padró 
i Esther Querol, de l’Assem-
blea Ecologista la Paparola i 
l’ADENC, van destacar el po-
tencial agrícola de la zona, i com 
aquest ha anat minvant amb 
el anys: Terrassa tenia més de 
2.872 hectàrees de conreu l’any 
1956, i actualment en queden 
unes 850, de les quals unes 470 
estan cultivades, indicaren. Amb 
el projecte urbanístic del polígon 

dels Bellots II, almenys 54 hec-
tàrees de conreu podrien des-
aparèixer, el què suposaria més 
del 10% de les hectàrees cultiva-
des de la ciutat, «anant en una 
direcció contrària a la necessària 
relocalització de la producció», 
explicaren. Per això, reclamen a 
l’Ajuntament que l’Anella Verda 
sigui «un verdader espai de dina-
mització agrària i no s’entengui 
simplement com un espai per 
a l’oci i l’esport». La plataforma 
defensa que el consistori hauria 
de garantir la seva conservació 
com a entorn productiu clau per 

a la sostenibilitat, tot lamentant 
que les explotacions agràries  
han passat de 250 a 22 a la ciutat 
en els darrers 40 anys.

5.000 llocs de treball? Amb 
qines condicions?

Consideren també que la con-
versió de l’entorn dels Bellots 
en un polígon logístic de gran 
indústria reforçaria el procés 
de globalització, facilitant l’ar-
ribada de mercaderies barates 
econòmicament però amb alts 
impactes socials i ambientals 
a tercers països, i que suposen 

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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Un important corridor biològic d’aus
El grup d’ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa va explicar el 

seguiment que s’ha fet d’aus presents en aquest espai amb les sortides orni-
tològiques. Es confirma la progressiva davallada de biodiversitat a la zona, 
en part degut als canvis d’usos del sòl i la pèrdua de connectivitat ecològica 
dels entorns. Toni Sanllehí alerta que,  si bé es tracta d’un espai on es poden 
identificar més de 40 espècies d’ocells diferents, «en els darrers 18 anys els 
albiraments han caigut un 17%». En concret, en el total de les espècies lli-
gades als hàbitats agraris, les dades contrastades de pèrdua de biodiversitat 
segons l´Índex LPI d’observacions de fauna, el descens arriba al 30%. Es 
tracta d’un espai d’especial interès per les aus, entre les quals, l’àguila mar-
cenca, cuabarrada o calçada, a més del xoriguer i l’aligot.

Les dades són recollides per la mateixa entitat i altres dades extretes de 
l’informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 2020, segons l’Observato-
ri del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Durant la marxa es recordà el 
paper que la biodiversitat juga tant en la provisió de serveis fonamentals 
per a l’agricultura com en què són altres serveis ecosistèmics pel conjunt 
de la societat. Es considera que la pandèmia covid-19 també té origen en 
la pèrdua de biodiversitat i que la salut global del planeta depèn del seu 
manteniment. En els darrers 20 anys la biodiversitat ha caigut un 25% en 
poblacions de vertebrats i invertebrats.

una competència ferotge amb el 
teixit comercial de la ciutat. Per 
això, la plataforma reclama que 
es faci públic el suposat estudi 
esmentat per l’Ajuntament que 
afirma que la planta de distribu-
ció logística generarà 5.000 llocs 
de treball. I esmentaren les pre-
càries condicions de treball del 
sector de distribució urbana de 
mercaderies associat a aquestes 
grans plataformes, amb uns alts 
índexs de suïcidi i de malalties 
mentals dels seus treballadors, 
molt per sobre de la mitjana de 
la població.

Finalment, Cristina Valverde, 
de l’Associació de Veïns d’Èga-
ra, i una altra membre de La 
Paparola, explicaren el procés 
urbanístic, el tràmit del qual ja 
va aprovar el ple municipal, ara 
pendent d’obtenir el vistiplau 
de la Generalitat per execu-
tar-se. Valverde indicà que el 
POUM aprovat l’any 2003 per 
l’Ajuntament «no està de cap 
manera alineat amb els Objec-
tius del Desenvolupament Sos-
tenible», i que la ciutat disposa 
de suficient superfície urbana 
per satisfer les necessitats tant 
d’habitatge com de sòl indus-
trial. 

A la vegada, es plantegen se-
riosos dubtes que amb aquest 
polígon sigui possible complir 
amb el pacte ‘Alcaldes pel Cli-
ma i l’Energia’ i el compromís 
de baixar un 40% les emissi-
ons l’any 2030. Aquí, el clam 
és clar: que s’elabori un nou 
POUM acord amb l’objectiu de 
no incrementar més la superfí-
cie urbanitzada i preservar els 
entorns naturals. 

Davant l’escenari actual, i per 
tal de donar continuïtat a les 
accions, les entitats van em-
plaçar-se a buscar solucions i 
evitar que desaparegui aquest 
espai natural. Les organitza-
dores van cridar a una trobada 
d’entitats i persones interessa-
des a celebrar divendres 12 de 
novembre, a les 18:30h al Casal 
Cívic de Sant Pere.

 ▪ Més de 200 persones acudiren a la marxa convocada per la plataforma Tu ets Entorns Terrassa, el passat diumenge 24 d’octubre LA PAPAROLA
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‘Disminuidos’? Sí, però dels drets!
Estrella Gil García

Escriptora i activista de Prou Barreres

Des del 3 de desembre de 2004, 
el CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con 

Discapacidad) està demanant que es mo-
difiqui el vocabulari empleat a l’article 49 
de la Constitució espanyola. Ni tan sols 
demanen un canvi en el contingut, si no 
en la forma. L’article de la polèmica és el 
següent:

“Los poderes públicos realizarán una 
política de previsión, tratamiento, rehabi-
litación e integración de los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 
prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente 
para el disfrute de los derechos que este 
Título otorga a todos los ciudadanos.”

La petició del CERMI només afecta 
una paraula d’aquest article. No es de-
mana una modificació del contingut. Es 
demana que la paraula “disminuido” desa-
paregui i es substitueixi per “persona amb 
discapacitat”. Un terme que ja accepta 
l’ONU. De fet, a la Convenció de l’ONU 
dels Drets de les persones amb discapa-
citat de 2006, que Espanya va signar al 
2008, ja figura aquest terme. Posats a de-
manar, el CERMI podria demanar que 
realment es complís l’article 49 en la seva 
totalitat. No sembla una petició massa 
ambiciosa el canvi d’una sola paraula si 
es posa en situació històrica i lingüística. 
Però ja tenim servida la polèmica al Par-

lamento.
A priori, pot semblar una qüestió fútil 

el canvi d’una paraula per un altre però 
no és així. Fa molts anys que reivindi-
quem les persones amb discapacitats que 
s’utilitzi un llenguatge respectuós quan es 
parli de nosaltres. No és la meva intenció 
reproduir aquí els adjectius que he hagut 
d’escoltar al llarg de la meva vida, sense 
permís d’ofendre’m perquè eren parau-
les molt semblants a la que utilitzava la 
mateixa carta magna. “Disminuït”, pen-
sem… qui utilitza actualment aquesta 
paraulota? Actualment, al diccionari de 
la RAE i al Gran diccionari de la llegua 
catalana aquesta paraula encara té l’ac-
cepció de persona restringida en les fa-
cultats físiques o mentals. Un disminuït 
físic, mental. Tot això pot semblar una 
qüestió trivial però no ho és.

Les paraules formen el nostre pensa-
ment, i el nostre pensament, les nostres 
accions. Els col·lectius de persones amb 
discapacitats fa anys que lluitem pels 
nostres drets. Des de 2006, amb el marc 
legal de l’ONU, vam demanar que aques-
ta paraula desaparegués del marc legal, i 
aquesta és una de les nostres lluites des de 
llavors. Aquest any, el Govern espanyol se 
n‘ha fet ressò i s’ha debatut al congrés.

Potser vivim en un temps convuls que 
requereix decisions importants i urgents, 
però atendre peticions tan antigues 

també ho són quan afecten la dignitat 
de 3.257.058 persones amb un grau de 
discapacitat reconegut igual o superior al 
33% (a data de 31 de desembre de 2019). 
I és que encara es poden veure cartells 
amb la paraula “disminuït” que fan mal 
als ulls.

“Si valorem una 
miqueta la dignitat 
de les persones amb 

discapacitat, no 
costa gens entendre 
la nostra petició”

El llenguatge evoluciona amb la so-
cietat i, cada cop, més ràpidament. 
Acceptem amb facilitat neologismes 
i paraules que cauen en desús com, 
afortunadament, disminuïts. Actual-
ment, no és que hi hagi un consens en 
el propi col·lectiu de persones amb dis-
capacitat. De fet, hi ha persones que no 
accepten el de ‘capacitats diverses’ per 
considerar-lo massa ambigu o no es 
troben còmodes amb el terme ‘diversi-
tat funcional’.

Evidentment, cada persona amb dis-
capacitat té dret a la seva opinió i, en 
cas de dubte, un nom ben maco per 
nombrar-les, és el seu propi nom. Per-
què abans de la diversitat, discapa-
citat… va la persona. Però si parlem 
d’un text oficial com la Constitució 
s’ha de prendre una decisió i ja tenim 
un referent en un altre text oficial com 
és la Convenció de l’ONU dels Drets 
de les persones amb discapacitat de 
2006. Així doncs, per no embolicar 
més la troca, s’hauria d’acceptar “per-
sones amb discapacitats”, com diu l’ 
ONU, o un terme que posi en relleu 
que parlem de persones abans de tot.

La paraula disminuït ja inclou el 
prefixe ‘dis’ que implica una negació 
o contrarietat i, a més a més li suma 
“minuït” que no negarem que dóna 
una idea d’insignificància flagrant. Si 
valorem una miqueta la dignitat de les 
persones amb discapacitat, no costa 
gens entendre la nostra petició. No 
volem que un text legal doni suport 
al paternalisme del qual fugim. Però, 
com que tenim un pati de col·legi en 
comptes d’un Congrés, ja tenim la 
troca embolicada. El vocabulari que 
s’utilitza en textos legals que afecten el 
nostre dia a dia ha de reflectir aquesta 
realitat de la forma més fidel possible 
i només demanem això.

El centre de la representació era un 
aspecte obscur del període fran-
quista, el tràfic d’infants. I es cen-

trava en un moment molt concret, les 
riuades del Vallès del setembre de 1962 
i a la nostra ciutat de Terrassa. Què es va 
fer amb els infants que hi van perdre llurs 
pares? Hi havia expectació, per tant. I la 
sala de l’Alegria es va omplir tres vegades 
en un cap setmana. Va emular el Quim 
Masferrer que va omplir també tres 
sessions a la Factoria el cap de setmana 
següent i el DdT se’n va fer ressò sense 
escatimar-hi espai.

Preguntada l’actriu que hi intervenia, la 
Rosa Aguado, sobre el nom de la compa-
nyia m’indicà que feia referència a TER-
CA. Una paraula emmascarada, Therkas, 
dita d’una persona que no es deixa vèncer 
per les dificultats i segueix tossuda, obs-
tinada endavant. Sembla indicar, doncs, 
que no va ser fàcil la investigació. Es tro-
baren amb pals a les rodes.

Per un altre cantó al programa de la 
temporada del quadrimestre hi consta: 
«Subvencionat per Terrassa crea». Apa-
reix amb lletra cursiva al peu de l’anunci 
de la nostra obra. Mira, ves per on, una 
bona noticia! Que es mimi la CREACIÓ 
m’admira. Desitjo que sigui una iniciativa 
amb un llarg recorregut.

Però, anem al gra. Aquella nit de tem-
poral va arrossegar tot el que se li va po-
sar per davant. El més preuat van ser les 
vides que van acabar violentament. I els 
infants que hi van perdre llurs pares? La 
gran pregunta que vol respondre la repre-
sentació, què es va fer d’aquella canalla 
orfe? Qui se’n va aprofitar? Es van buscar 
prou els seus familiars més propers? Per 
assajar de respondre tants interrogants 
ha calgut obstinació, tossuderia!

A l’escenari, sobrietat. Hi apareixen 
uns arxivadors metàl·lics antics desco-
munals, una taula amb un llumet i unes 
cadires. És significatiu que les protago-

nistes siguin dues dones, elles que porten 
els nens al seu ventre i els pareixen amb 
dolors. S’hi mouen dues actrius, una fre-
da arxivera gelosa dels seus papers i una 
investigadora/periodista que remena 
un assumpte escabrós sobre el que s’ha 
guardat un silenci interessat. Les dues es 
mantenen allunyades. Només al final de 
tot es notarà una aproximació parlant de 
l’adopció que està preparant la periodista 
amb el gran secret descobert per l’arxive-
ra.

Durant l’escenificació es promou la par-
ticipació directa dels espectadors. Primer 
fent llegir en veu alta algunes cartes que 
van ser dirigides a l’Ajuntament dema-
nant canalla per ser adoptada o afillada 
entre els orfes de la desgraciada riuada. 
Després, havent escalfat els motors de 
la participació del públic amb la lectura 
de cartes, es pregunta sobre un dilema: 
És millor donar la canalla a famílies aco-
modades que tenen la caritat cristiana 
de demanar-los o bé buscar i buscar la 
família que pugui acollir aquell membre 
seu que s’ha salvat? Cada actriu defensa 
una cara del dilema i es passa a la presa de 
posició dels que ocupen les butaques a la 
sala. Llums encesos. Va començar un pe-
tit torn de paraules. Doncs bé va haver-hi 
qui s’ho va agafar a la valenta i es va en-
cendre contra una actriu. Els límits entre 
ficció i realitat van quedar en entredit per 
uns moments.

Avença la representació i es projecta un 
document. En el full hi apareix una llista 
mecanografiada de les persones que s’ha-
vien interessat a afillar o adoptar. Aquest 
document denota que s’havien repassat 
les cartes rebudes pel funcionari de torn 
bo i fent-ne un buidat exhaustiu. Però no 
hi ha cap escrit acreditatiu del lliurament 
de la canalla. Davant d’aquest buit no es 
pot fer cap afirmació rotunda. Són les 
Traces del silenci!

El mateix J. Valls Vila, funcionari del 

nostre Ajuntament, va publicar a ins-
tàncies municipals el llibre: La riuada de 
1962, la catástrofe que sacsejà la Terrassa 
invertebrada del franquisme (2012) i hi 
llegeixo: «També es reberen a l’Ajunta-
ment oferiments d’institucions i particu-
lars per acollir o afillar-se infants orfes, 
tot i que no n’hem conegut cap cas». (Pà-
gina 88)

Ara bé, sabent les barbaritats comeses 
des del final de la contesa bèl·lica, a par-
tir de la «Victoria» de l’1 d’abril de 1939, 
es pot pensar molt i molt malament. La 
periodista Montse Armengou i altres 
van preparar dos treballs a TV3 i en van 
publicar un llibre: Els nens perduts del 
franquisme (Proa 2002). La seva lectu-
ra és escruixidora! Podria reproduir-ne 
fragments però m’allargaria.

També he tingut a les mans l’àlbum Fill 
de rojo, de Joan Portell i Ignasi Blanch 

(Tantàgora, 2007). A la col·lecció La 
guerra dels grans. El protagonista, de 
deu anys, porta l’estigma de ser el fill del 
Cinto Palau (afusellat per rojo, denunciat 
per uns veïns que volien apoderar-se de la 
seva vivenda).

Torno al teatre. En un final in crescen-
do la investigadora pregunta el cognom a 
l’arxivera. Resulta que en una carta de pe-
tició d’infants hi apareix el seu cognom. 
Lligant caps s’adona que la seva cosina era 
una nena ‘robada’, i ella no en sabia res de 
res. Ara sí que les dues dones, l’arxivera i 
la investigadora s’apropen.

I s’acaba la representació teatral d’una 
investigació sobre una cara obscura 
d’aquell 1962. Un any celebrat com «25 
años de paz», a comptar des de la instau-
ració del govern dels sublevats a Burgos 
el 1937. Afortunadament ens en queda 
l’humor. La revista satírica de l’època La 

Codorniz va publicar 
en portada «25 años de 
paz y ciencia». Va re-
bre multa i tancament 
però ja l’havien feta 
grossa. De moment el 
nostre Miquel Ferreres 
se la campa, però bufen 
mals vents que inquie-
ten.

Les traces del silenci, 
investigació a esce-
na, es va representar 
a l’Alegria, els dies 25 
i 26 de setembre, per 
Therkas Teatre.

Cartes impertinents

‘Les traces del silenci’, investigació a escena
Jaume Valls Droguet

 ▪ Imatge després  
de les riuades de 1962
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La Renda Bàsica Universal i Incondicional es de-
fineix com una assignació monetària incondi-
cional a tota la població. Aquesta assignació la 

pagaria l’Estat i es faria a tota la població sense cap 
mena de discriminació per edat, sexe o raça.

El debat sobre una Renda Bàsica, ve de molt lluny, 
i és veritat que és un tema molt discutit amb posici-
ons enfrontades. Però crec que la situació és tan greu 
que cal fer un pas endavant, i seguir aprofundint, en 
aquest tema, però aplicar-ho ja!

Actualment la gent la considera una proposta viable 
a causa de la situació econòmica que viu el món, i con-
sidera que s’ha esgotat el temps per reflexionar si és 
viable o no, per passar a ser necessària.

Catalunya, amb dades del 2020, tenia un 26,3% de la 
població en risc de pobresa o d’exclusió social i, si ens 
referim a la infància, trobem un 35,9% dels i les me-
nors de 18 anys en risc de pobresa o d’exclusió social.

Per altra banda, les dades que dóna l’Estat es-
panyol l’INE són inquietants, quan diuen que 
el risc de pobresa, l’any 2020, va afectar el 21% 
de la població, amb un augment de 3 dècimes 
respecte l’any anterior, mentre que la mitjana 
del decenni (2010-2019) va ser del 21,3%. La 
carència material severa va arribar al 7%; 2,3 
punts per sobre de l’any anterior i amb una 
mitjana del període 2011-2020 del 5,8%.

Algunes xifres addicionals que es desprenen i 
que revelen aquest grau de precarietat són: a) 
que el 10% de les llars arriben a final de mes 
amb moltes dificultats (2,2 punts més que l’any 
anterior), b) el 35,4% de les llars no poden fer 
front a despeses imprevistes (1,5 punts superi-
or) i que el 34,4% no poden anar de vacances 
una setmana a l’any (1 punt superior).

Aquestes xifres mostren una situació en els 
darrers deu/onze anys en què la precarietat 
s’ha instal·lat en aquesta societat de manera 
estructural.

La Generalitat ha creat l’Oficina del Pla Pilot 
per implementar la Renda Bàsica Universal, 
una de les mesures recollides als acords entre 
les formacions independentistes per a la in-
vestidura i que està dirigida pel sociòleg Sergi 
Raventós. En els pròxims dos anys, aquesta ofi-
cina del Govern (adscrita al Departament de 
la Presidència) liderarà una prova pilot que es 
farà en dos segments de la població i que servi-
rà per analitzar la viabilitat de la mesura i com 
es podria aplicar a tot Catalunya.

No podem esperar 2 anys! És un error molt 
greu i cal posar-ho en marxa ara mateix, com 
a mètode de redistribució de la riquesa. La ma-
joria de defensors de la renda bàsica, tant a Es-
panya com a la resta del món, la conceben com 
una manera de redistribuir la riquesa i no com 
una manera de substituir l’estat del benestar. 
Aquells pensadors d’esquerres que defensen la 

Renda Bàsica l’entenen com una extensió de l’estat del 
benestar. Aquest model de finançament, doncs, con-
sisteix a mantenir el màxim de prestacions, que no to-
tes, que l’Estat ens proporciona, i afegir-li l’obligació 
de destinar un sou a tots els ciutadans.

El Dr. Daniel Raventós ha fet una proposta de finan-
çament de la Renda Bàsica Universal, seguint aquest 
model a l’Estat Espanyol, concloent que la seva imple-
mentació és perfectament viable i aclarint quins són 
aquells punts de l’estat que s’haurien de reformar per 
tal de finançar-la. Un dels punts essencials de la seva 
proposta són: una extensa reforma a l’IRPF, de ma-
nera que se suprimeixin tots els tipus de desgravació 
que tenim actualment.

Consistiria a pagar gran part de la renda bàsica a 
través d’un impost que fos més elevat en les rendes 
més altes i més baix en les rendes més baixes. Amb els 
diners recaptats i les altres reformes, l’Estat pagaria 

una renda bàsica igual a tota la població que suposaria 
augmentar la renda d’aquells que menys tenen i perju-
dicaria aquells que tenen més. Amb aquesta reforma, 
es pretendria finançar gran part de la Renda Bàsica i 
també intentar corregir les fortes desigualtats que hi 
ha, i que es preveu que augmentaran, entre pobres i 
rics.

Amb la implementació d’una renda bàsica es prete-
nen tres objectius clarament diferenciats. El primer 
seria acabar amb la pobresa. El segon té relació amb 
la llibertat de cada individu. I l’últim és un objectiu 
pràctic, ja que consistiria a acabar amb fins a quaranta 
subsidis de l’Estat que quedarien absorbits per la ren-
da bàsica universal. Això és a causa del fet que l’exis-
tència d’una renda bàsica acaba amb tots els subsidis 
inferiors a aquesta.

Tenint present que els processos de tramitació d’ajuts 
com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o 
l’Ingres Mínim Vital (IMV), no han aconseguit els 
seus objectius i s’han convertit realment en un camí 
ple d’obstacles burocràtics i gens “humans” (amb mol-
tes denegacions) a part de més frustracions per a la 
gent que ja està patint, des de fa massa temps, és un 
altre bon motiu de reflexió, per decidir-se a actuar JA!, 
més encara sabent que la pobresa severa a l’Estat espa-
nyol afecta al voltant d’uns 6 milions de llars i aproxi-
madament 3,2 milions de persones.

La Renda Bàsica és necessària, ho és perquè la situ-
ació de precarietat i desigualtat descrita és alarmant. 
Però també, perquè cap de les mesures dissenyades 
fins ara per part de les administracions, han estat capa-
ces de posar-hi remei. La condicionalitat, raó principal 
de la ineficàcia tant de la RGC com de l’IMV, és un 
escull insuperable, a la qual cosa no ha de fer front la 
Renda Bàsica.

Sereu valents governs i polítics? O ens toca a la ciu-
tadana fer el pas definitiu, al carrer?

JOAN TAMAYO SALA

Advocat pels DDHH, membre Comissió DD-

HH-ICATER , Espai Drets i de l’Institut  

de Drets humans de Catalunya

La renda bàsica i incondicional  
no pot esperar més!

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

Amb la implementació 
d’una renda bàsica es 
pretenen tres objectius: 
acabar amb la pobresa, 
reivindicar la llibertat de 

cada individu, i acabar amb 
fins a quaranta subsidis 

de l’estat que hi quedarien 
absorbits 
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El Sindicat CCOO va portar al Ple una demanda de suport de millora de les condici-
ons laborals dels repartidors i repartidores de plataformes digitals, els anomenats ri-
ders. «Aquestes empreses estan cercant la manera de contractar en frau de llei, a través 

d’ETTs i empreses de serveis. Els treballadors  continuen com a falsos autònoms, sense saber 
si seran contractats», exposà Ivan Ramos, secretari comarcal de CCOO. Destacà també que el 
risc d’accidents en aquest sector és «molt elevat, en alguns casos mortal». El sindicat denuncia 
que els assetjaments sexuals són habituals amb les dones repartidores, i que les empreses fins 
i tot deneguen l’accés a les seves oficines i locals, «ni per agafar aigua ni fer servir els lavabos». 
De fet, denuncià, «han d’esperar al carrer per recollir les comandes que han de repartir».

El plenari va donar suport a la demanda que insta aquestes empreses a deixar de fer contrac-
tes en frau de llei, que es reconegui l’antiguitat dels treballadors, i que cessin la pràctica d’aco-
miadar durant el període de prova malgrat fer anys que reparteixen per a l’empresa.

Els grups, contraris a deixar de pagar la llum com acció per pressionar les elèctriques

En canvi, tots els grups rebutjaren donar suport a la proposta perquè el consistori deixi de 
pagar les factures de la llum. Davant l’escandalós augment de la tarifa de la llum viscuda els 
darrers mesos, diverses entitats socials acudiren al Ple per denunciar els beneficis milionaris 
de les grans elèctriques, que «enganyen contínuament els seus clients com la gent gran i pre-
cària», expressà Maria Teresa Bayés. «Fa anys que vivim el trist espectacle de les privatitzaci-
ons i les portes giratòries de polítics», afegí, per això reclamà una acció política decidida i de 
desobediència civil, com és deixar de pagar la llum «fins que els preus tornin a ser raonables», 
per «plantar cara les companyies elèctriques i fer valer el nostre poder com a consumidors», 
tot adduint que no poden tallar el subministrament a les administracions públiques. També 
es demanà la creació d’una empresa municipal energètica en forma de cooperativa. «Des del 
govern compartim tots els objectius», afirmà el regidor Carles Caballero (ERC), «però no han 
acceptat la nostra proposta de fer una anàlisi de viabilitat», amb mesures que poden ser més 
útils que fer pagar les comercialitzadores, quan només representen l’1% del cost de la llum». 

«Estem d’acord que calen mesures, les grans companyies estan vivint de les nostres necessi-
tats», afegí Melgares, però assegurà que si es deixa de pagar la llum, «els ciutadans haurien de 
pagar». I recordà que també «hem fet accions de desobediència, el 2019 ens vam plantar i no 
vam pagar les factures pendents que ens reclamà Endesa de famílies vulnerables».

Sense pressupost per la Taula de Ca n’Anglada

Ja són dos anys que els projectes al barri de Ca n’Anglada no avancen. Així ho considera l’as-
sociació veïnal del barri. A través d’una proposta presentada pel PSC i Cs, demanà una partida 
específica per a la Taula de Ca n’Anglada en els pressupostos del nou any per executar alguns 
macroprojectes que s’havien dissenyat.

“Les expectatives generades al barri no es compleixen i porten a la frustració”, expressà Carlos 
Lázaro (PSC). Hi ha la sensació evident que la Taula no està funcionant, “a la darrera Taula 
no hi havia ni la meitat d’entitats”, es queixà Lázaro; “falten macroprojectes i que la gent del 
barri en vegi sortides”.

Des del govern, Núria Marín, com a regidora del districte, afirmà que “coneixem els proble-
mes del barri, n’estem invertint molts diners”, i mencionà algunes actuacions que s’estan fent 
des de diversos departaments. Sembla clar però que les visions estan molt oposades. Per al 
primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, “l’instrument de la Taula és perfecte, però no pot tenir 
un pressupost”, per ser un instrument de participació, afirmà. Així doncs, no es va aprovar la 
demanda per la votació en contra de tot el govern.

Intervencions ciutadanes al Ple: millorar les condicions  
laborals dels riders, i contra la pujada de la llum

Una nova pròrroga, i van 12, de la gestió dels busos
Els grups aproven per unanimitat i sense debat plenari que la Policia Municipal pugui usar pistoles elèctriques.

El ple municipal d’octubre va recuperar les visites obertes al saló de plens.

Miquel Gordillo

Ja són 12 anys de pròrro-
gues del transport urbà, que 
gestiona l ’empresa Avanza. 
Enguany toca una més, ja 
que així ho va portar al Ple 
el govern de TxT i ERC. En 
aquesta ocasió, part de l ’ex-
plicació es troba en la pan-
dèmia, la qual va provocar 
que hi hagués sis milions 
menys de viatges, segons 
Melgares. Com que després 
no s’han recuperat del tot, 
i per garantir la viabilitat 
econòmica de cara el prò-
xim concurs, «i no és motiu 
d’alegria», deia Melgares, 
«esperem que no necessitem 
més pròrrogues».

Entre retrets al govern, 
l ’oposició de PSC, Cs i JxT 
s’abstingué en l ’aprovació de 
la pròrroga. «La ciutat no 
s’ho mereix, és urgent dis-
senyar una xarxa de busos 
adaptada, amb rutes més 
ràpides i millor coordina-
des», afirmà Meritxell Lluís 
( JxT). «No pot ser sempre 
la pandèmia l ’excusa per no 
tenir un concurs preparat». 

Davant la quarta pròrroga 
del mandat, Marc Armen-
gol (PSC) assegurà que el 
govern «ha estat marejant 
la perdiu i perdent un any 
fins el 2020.  Ara no sabem 
si volen estudiar la gestió 
directa com volien, o si han 
vist la llum per la gestió 
mixta», tal com defensa el 
seu partit.

La CUP, contra les ‘letals’ 
pistoles Tàser

Sense cap mena de debat en-
tre els grups, al contrari que 
amb la qüestió de la pròrroga 
dels busos, el Ple municipal 
aprovà el reglament intern 
que autoritza la Policia Mu-
nicipal a usar pistoles elèctri-
ques, les conegudes com Tà-
ser. La policia local ja disposa 
de dues d’aquestes pistoles, 
les quals només podran ser 
portades, segons dicta el re-
glament, per dos agents ade-
quadament formats en el seu 
ús, i que portaran una càmera 
que gravi l’actuació policial. 

Molt critica amb aquesta 
decisió ha estat la CUP de 
Terrassa, que considera que 
«aquestes armes són letals i 
que mai s’hauria d’haver per-
mès la seva utilització». La 
formació expressà en un co-
municat la «vulneració dels 
drets fonamentals que supo-
sa l’ús d’aquest tipus de pis-
toles», i que són un risc per 
la salut i per a la vida. Les 
pistoles Tàser són armes pa-
ralitzants que llencen una 
descàrrega de 400 volts sobre 
la persona per a immobilit-
zar-la momentàniament. La 
CUP  afirma que un informe 
d’Amnistia Internacional des-
criu «la mort de 700 persones 
als Estats Units, de juny del 
2001 a juny del 2007, i de 
15 persones al Canadà, entre 
mitjans del 2003 i juny del 
2007, després d’haver rebut 
descàrregues d’aquestes ar-
mes».

 ▪ Ivan Ramos, secretari general de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, durant el Ple d’octubre CCOO VOCC 
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Directora de l’escola Abat Marcet, mestre des de fa més 
de 30 anys, a educació infantil i primària, a més d’activista 
al Casal de la Dona i de professional amb un prestigi 
reconegut, la Júlia López Quintana s’ha significat també com 
a referència de la formació i promoció de la coeducació. Una 
experiència iniciada fa més de 15 anys, primer participant en 
formació de referents d’aquesta perspectiva educativa als 
consells escolars, després formant part del grup de l’Institut 
de Ciències de l’Educació (ICE-UAB), on continua activa.

Pep Valenzuela

• Comencem definint el con-
cepte, malauradament enca-
ra prou desconegut?
Coeducació és promoure una 

educació per potenciar la igual-
tat d’oportunitats per a tothom, 
sense diferències de gènere. Des 
de l’educació tenim un paper 
fonamental per acabar amb 
aquestes diferencies i les con-
seqüències derivades, com les 
violències masclistes. L’àmbit 
educatiu, que és especialment 
important en la socialització de 
la infància i la joventut, pot ser 
també motor de canvi d’aques-
tes estructures que carreguem 
durant tantes generacions. 

M’agrada citar una frase que 
resumeix bé això: La coeduca-
ció obre un camí d’esperança a 
la Humanitat per tenir una so-
cietat més justa i igualitària. No 
és només una perspectiva de gè-
nere, que és fonamental, sinó el 
respecte a totes les persones, la 
diferència.

• Per què és tan poc coneguda 
la proposta?
Fa molts anys que la Llei, a 

Catalunya, parla de coeducació, 
i es van fer unes primeres for-
macions. Però durant 10 anys 
el programa va quedar parat. A 
Terrassa, sense esperar al De-
partament, vam fer una forma-
ció, en dues edicions, per a per-
sones referents de les escoles. 
Va ser una proposta del Casal 
de la Dona i com a formadores 
de coeducació, de les quals hi 
participàrem tres. Vam tenir 
suport de la regidoria d’Edu-
cació local i també de Serveis 
Territorials (SSTT) del De-
partament. El primer pressu-
post el van posar l’Ajuntament 
i SSTT, el segon només SSTT.

• Així, també des del Depar-
tament s’han posat les piles?
Després d’aquestes formaci-

ons a Terrassa, tres companyes 
vam fer una formació del Co-
educat, que és una instància 
que ofereix recursos i estratè-
gies per treballar la coeducació 
a l’aula, com també suport i 
acompanyament del professo-
rat. De fet, es treballa perquè hi 

hagi dues o tres persones refe-
rents per centre, com s’estableix 
a la norma, que siguin impul-
sores del pla de coeducació junt 
amb el claustre.

Després, nosaltres vam fer dos 
cursos per a tres grups de Ter-
rassa. La pandèmia ens agafà 
amb el primer grup, però es va 
fer virtual. El curs passat vam 
fer tres cursos més, i aquest 
curs 3 grups més. Parlem de 
grups de 30 docents, el que 
palesa que hi ha una demanda 
gran.

• Has comentat que la regi-
doria local va estar compro-
mesa, i ara?
L’Ajuntament ha apostat i fet 

una proposta per un pacte de 
coeducació. Com a Casal de 
la Dona i formadores ens vam 
presentar i ja hi estem treba-
llant. Creiem que aquest pacte 
ha de dirigir-se a l’educació for-
mal i a la no formal, o sigui, des 
de l’escola bressol, infantil, pri-
mària i secundària, als esplais i 
altres entitats relacionades amb 
l’educació.

Clar que cal fer una diagnosi 
de la situació a la ciutat i plan-
tejar alguns objectius bàsics, 
com són saber què s’està fent i 
aconseguir definir conceptes i 
llenguatge comuns sobre la co-
educació, de manera que treba-
llem amb un mateix llenguatge 
i puguem definir un pla com a 
ciutat.

• Teniu propostes perquè això 
pugui posar-se en marxa?
Pensem que això demana una 

taula d’educació amb participa-
ció de totes les entitats interes-
sades a aconseguir una ciutat 
coeducativa. Aquesta hauria de 
ser una construcció de totes i 
tots, un programa transversal 
en l’àmbit de la ciutat.

• Això pot ser una gran as-
semblea?
Creiem que s’ha de partir del 

que realment s’està fent a la 
ciutat, que no està recollit ni es 
coneix bé encara. Per això cal la 
diagnosi que ofereixi una bona 
radiografia sobre el coneixe-
ment que hi ha de coeducació, 
els projectes que s’estan fent, 
des de quan, qui hi participa 
(famílies, alumnat, docents). 
Per això crec que és clau la cre-
ació de la taula de coeducació, 
perquè hi hagi la implicació i 
que tothom tingui veu: les en-
titats d’educació de tota mena, 
les ja citades i també les uni-
versitats.

• Està tot per fer?
Nosaltres, com a membres 

de l’ICE, formadores del Co-
educat i també activistes del 
Casal de la Dona, treballem fa 
temps per això. Ara, la propos-
ta de l’Ajuntament ja té feina 

avançada. Si tot va bé, aquest 
novembre es podria començar 
a concretar feina. Els contactes 
i converses amb les direccions 
de centres educatius i altres 
entitats fa temps que les tenim. 
Tot plegat, jo soc la referent 
local de coeducació per part de 
Serveis Territorials, que hauria 
de jugar un paper clau aquí.

• No es barregen les coses?
Hi ha vincles, clar, però són 

àmbits i responsabilitat dife-
rents. El Coeducat depèn del 
Departament d’Educació. La 
proposta de l’Ajuntament de 
Terrassa, per mi és feina vo-
luntària, via Casal de la Dona, 
perquè hi creiem, ens volem 
posar i contribuir amb la nos-
tra experiència i il·lusió.

• Molta cosa, no? Per ser 
un tema relativament poc 
conegut...
A part del ja comentat tenim 

un grup de treball, que es diu 
‘En Construcció’, també sobre 
aquest tema, que el portem la 
Mercè Gómez, també del Ca-
sal de la Dona i formadora, i 
jo, amb suport de centre de 
recursos de Serveis Educatius. 
Vam veure que els referents 
de coeducació necessitaven un 
espai on explicar i compartir 
les inquietuds i el que estaven 
fent. Per exemple, el curs pas-
sat vam tractar la qüestió dels 
patis coeducatius, veure quins 
indicadors ens feien falta, i es 
va fer una recerca. Igual amb 
una proposta sobre els contes. 
I una altra sobre la perspectiva 
i programació afectiu-sexual, 
per a la qual, per cert, al Coe-
ducat hi ha un recurs molt in-
teressant.

 >Júlia López Quintana, referent local de Coeducació

“Educació per una societat més justa i igualitària”

“No és una assignatura, és una 
visió de les relacions socials”
• La coeducació serà una assignatura més o una mena 

d’extraescolar?
No hem de veure la coeducació com un moment concret ni 

com una assignatura més. Ha d’estar present en tot moment, 
en el dia a dia, al pati, l’aula; es tracta de la convivència i el 
respecte de tothom, no d’aprovar un examen. És molt impor-
tant que els centres elaborin plans, que han de tenir molt en 
compte el llenguatge inclusiu com a expressió de la igualtat i 
el respecte de la diferència; que treballin els dies claus, com el 
8 de Març, però també, com he dit, tots els moments de re-
lació; i això no només alumnat i professorat, també i molt és 
la participació de les famílies. I cal pensar també en els espais 
d’educació no formal.

• L’educació afectivo-sexual sí que serà una assignatura?
No, també aquesta qüestió ha de ser transversal, dintre del 

programa de coeducació. A l’Abat Marcet, la comissió de co-
educació vam començar l’any passat a fer un programa, amb 
objectius i activitats, orientada per infantil fins a sisè. Per a 
l’educació afectivo-sexual, específicament, el Coeducat ofereix 
un molt interessant bloc de recursos, amb propostes d’activi-
tats per a diferents nivells i seqüenciades per trimestres. 

Una part del problema és que fins fa poc, com he comentat 
abans, tot això, que estava recollit a la llei, que en teoria forma 
part del currículum formatiu, quasi no havia sortit del paper. 
En alguns centres s’havia treballat més, en altres menys.

• El masclisme està també en les institucions i en les es-
coles?
El masclisme està arreu, i les criatures són reflex de la so-

cietat. A primària potser es veu menys, però més amunt es 
nota més. Les línies lila, que dic jo, tenir la mirada i la sensi-
bilitat coeducativa. Quan es treballa veus la sensibilitat. Cal 
intervenir en tots àmbits, situacions, edats, des del primer 
moment; parlem d’una perspectiva cultural, de la vida quoti-
diana, d’emocions i sentiments, i cal anar incorporant aquesta 
mirada.

 ▪ ‘Amb racisme no hi ha feminisme’, mural pintat sta pont de la carretera de 
Montcada, al parc de Vallparadís.

 ▪ Júlia López Quintana PV



10 MALARRASSA Novembre de 2021MÓN COOPERATIU

Pep Valenzuela

Inclassificable d’entrada, pot-
ser sí que «colmado» sigui el 
concepte que millor defineix 

aquest espai tan singular que, 
com per produir més emoció, 
obrí en portes de l’inici de la 
pandèmia. Hom es pot dema-
nar si Colmado Roca és un nom 
per a un local o un local per a un 
nom. En tot cas, reinvenció se-
gur d’algun espai viscut, tal vega-
da somiat, en un món vell i nou, 
antic i futur.

«Són com diferents botigues en 
una», intenta explicar en Sergi 
Navarro, responsable del colma-
do. La meitat del local és ocupa-
da per una llibreria de segona mà 
(franquícia de Re-Read), i l’altra 
per un «híbrid entre colmado, 
cafeteria, quiosc i papereria, on 
poder trobar una mica de tot; 
volíem que tingués un aire, quel-
com de l’esperit de les botigues 
de conveniència d’abans on tant 
podies comprar un paquet d’ar-
ròs com un llapis, un periòdic 
o revista i mirar llibres mentre 
prens un cafè i prens l’esmorzar.

En Sergi i el Pere, a qui lletra-
ferides i amants dels llibres se-
gur que coneixen per atendre a 
la llibreria Re-Read (a la Ram-

bla), són els creadors i responsa-
bles d’aquesta proposta. Després 
de més de 6 anys amb la primera 
botiga volien fer un espai nou. 
«Ens agrada la llibreria, però te-
níem ganes de muntar quelcom 
diferent», explica en Sergi. «Allà 
ens trobàvem una mica enco-
tillats amb el compromís de la 
franquícia i un contracte definit; 
i volíem fer un espai propi, que 
tingués la nostra cara».

El resultat, però, és quasi una 
sorpresa per a ells mateixos, «es 
va anar gestant sobre la marxa», 
recorda en Sergi. La idea original 
era una llibreria/cafeteria, i fins 
aquí res de nou. Però pensant en 
el nom, que «és molt important 
per un negoci, i al mateix temps 
recuperant coses antigues, vam 
arribar a la botiga que tenien els 
avis del Pere a Berga, el Colma-
do Roca. I vam pensar: cony! Ja 
ho tenim!! Fins i tot el rètol i el 
logo».

Va ser com trobar el fil, «fil 
argumental», diu en Sergi «no 
valia la pena inventar coses es-
tranyes i supermodernes quan 
ja ho teníem; i a partir d’aquí tot 
va anar rodat». Així doncs, «per 
què no havíem de vendre més 
coses? I vam anar tirant el fil i la 
idea es va convertir en això».

L’espai vol recuperar, amb una 

certa nostàlgia, l’ambient de bo-
tigues d’abans, «la relació perso-
nal i pròxima amb la gent, que 
fa comunitat», matisa, «en una 
perspectiva que, al mateix temps, 
és un concepte nou, reinventa 
una certa tradició i dona vida a 
un espai molt diferent del que 
estem acostumats».

De totes maneres, no conside-
ra que sigui un espai contracor-
rent. Creu que, fins i tot, hi ha 
una mena d’onada d’això que en 
diuen vintage o retro, tendènci-
es i tradicions que retornen. 
També hi ha més consciència 
crítica sobre el model del co-
merç i els estils de vida. El Col-
mado Roca podria formar part 

d’aquesta nova visió. Això i tot, 
«la veritat és que la gent se sor-
prèn en veure i conèixer l’espai. 
Ens ha sortit així...».

Les novetats no s’acaben aquí. 
Ja han fet algunes activitats 
culturals al local, i en volen fer 
més, pròpies i organitzades per 
altres persones que tinguin in-
terès. «Estem oberts a què la 
gent ens faci propostes i cedir 
l’espai». El problema, fins ara, 
ha estat la pandèmia. Van obrir 
el febrer, enmig de la crisi sani-
tària, i no podien ni servir ca-
fès. «Va ser una arrencada com-
plicada», assegura en Sergi, «ha 
estat lent, encara ho és, però 
l’ambient ja millora, sobretot 

Pep Valenzuela

«De la pandèmia aquí 
només queden les 
mascaretes», explica 

en Joan Font, dinamitzador del 
Mercat de la Independència tot 
confirmant el retorn a la nor-
malitat. Tothom s’alegra d’aques-
ta aparent superació de l’estat 
d’emergència. Al Mercat, però, 
fan un balanç ambivalent, perquè 
durant el temps de més restric-
cions «la feina es va intensificar 
molt».

El mercat sempre ha estat fun-
cionant, amb restriccions d’afora-
ment, però no massa limitadores, 
perquè és un edifici gran i ven-
tilat. Sí que va ser problemàtica, 
al començament, la provisió de 
productes, perquè els proveïdors 
no podien atendre normalment 
i, a més a més, perquè va créixer 
la clientela. «Molta gent ens va 
conèixer durant aquells mesos, i 
les comandes en línia per portar 
a casa van créixer molt». El dina-
mitzador d’aquest espai històric 
creu que la gent «aquí va trobar 
un espai que oferia condicions i 
un producte que en altres llocs 
era més difícil de trobar. Com 
sempre ha sigut, però més clara 
ara», subratlla. 

Es va arribar a un rècord de 800 
comandes al mes. Ara es fan en-
torn de les 300, bastant menys, 
però millor que abans, quan s’arri-
bava només a les 130 o 140. Tam-
bé hi ha menys clientela. «Notem 
la caiguda amb relació als mesos 
d’emergència, perquè la gent tor-
na a les rutines d’abans, però es-
tem millor que el 2019, perquè 
alguna clientela nova d’aquests 

mesos ara ja no ha marxat».
Tot plegat, s’ha fet palmària la 

necessitat de millorar la comu-
nicació, informar més i millor de 
tot el que es fa i dels valors, dels 
serveis i beneficis que ofereix el 
Mercat. «No pot ser que després 
de 12 anys de fer comandes en lí-
nia i repartiment a domicili enca-
ra hi hagi gent que no ho sap», re-
coneix autocríticament en Font.

Ara ja proven solucions. Hi ha 
un nou equip de comunicació, es 
va estrenar un disseny d’imatge, 
«la cara i els colors del mercat, 
què signifiquen», afegeix, «ens 
semblava important pel salt en 
comunicació».

I s’ha fet una prova de convo-
catòria exitosa amb les Festes de 
Sant Tornem-hi, el cap de setma-
na del 17 i 18 de setembre, que 
ja voldrien que esdevingués una 
referència al calendari, una festa 
per arrencar el curs amb força i 
alegria. «De fet, nosaltres anem 
molt amb el cicle del curs escolar 
i familiar», explica en Joan, dina-
mitzador des de fa 14 anys.

Més ventall de productes i 
activitats culturals

Parlant d’escoles, en Joan con-
fia que les visites guiades per 
alumnat dels centres educatius 
es puguin recuperar aviat, «cal 
consultar si amb les noves me-
sures podrem, però ja tenim 
una llista d’espera; havíem fet 
una o dues per setmana». Tam-
bé havien fet xerrades a insti-
tuts, molt a petició dels centres 
i segons els temes o perspecti-
ves que han proposat: econo-
mia, història de mercat, comerç, 
gestió.

Es recuperen també les acti-
vitats que es feien: els tallers 
infantils, algunes presentaci-
ons d’artistes, exposicions, com 
ara una sobre la visibilitat dels 
trastorns mentals en aquests 
darrers dies. «És molt impor-
tant que el mercat no es vegi 
només com un espai de compra 
d’aliments de tots tipus, proce-
dències i preus, sinó també com 
un lloc de trobada amb amics i 
família, per passejar», declara.

En aquest camí i tot mirant 
endavant, la dinamització gesti-
ona l’entrada de noves parades, 
com ara la de menjar mexicà, 
que ampliïn el ventall de pro-
ductes i propostes. I també la 
col·laboració amb campanyes i 
activitats que es facin a la ciutat. 
«Tot el que treballem és amb 
gent i empreses de Terrassa», 
destaca en Joan.

“Hem estat 
pioners en diverses 
iniciatives, com la 
compra en línia, 
el repartiment 

amb una empresa 
ecològica i 

cooperativa”
La gent del Mercat està il·lusi-

onada. Per tot el que s’explica i, 
encara, perquè, molt important, 
les obres de restauració i remo-
delació de l’estructura ja tenen 
data, «per primera vegada en 
113 anys», emfasitza en Joan, «la 

gent està més animada, mira el 
futur d’altra manera, millor». De 
seguida, la campanya de Nadal, 
que s’anuncia intensa, amb deco-
ració especial i moltes activitats.

Amb tot això, el mercat de Ter-
rassa engrandeix la seva imatge 
de referència al país, «és un dels 
millors de Catalunya», assegu-
ra el dinamitzador, «i atenció! 
ho diuen els altres. Hem estat 
pioners en diverses iniciatives», 
com la compra en línia, el repar-
timent amb una empresa ecolò-
gica i cooperativa. A la web hi ha 
tota la informació (www.mercat-
delaindependencia.cat). També 
referència per l’alt nivell de par-
ticipació de paradistes: dels 70 
presents a l’espai només 3 no hi 
són a l’associació, «els altres mer-
cats ens diuen la sort que tenim, 
que és un percentatge d’associa-
des molt alt».

El Mercat de la Independència mira amb il·lusió el futur

Colmado Roca, 
reinventant el millor  
de la tradició

als matins. 
Però ara, i aquí la segona raó, 

«estem sobrepassats de feina i 
no podem dedicar-nos a aques-
ta qüestió com voldríem. Així i 
tot volem que sigui marca de la 
casa la realització d’activitats».

Un altre detall interessant, per 
no dir màgic, és que el Colma-
do Roca ha obert està situat al 
passeig Comte d’Ègara 23, en el 
mateix local on fins fa poc ha-
via funcionat el quiosc Ítaca. O 
sigui, d’alguna manera recollint 
també un testimoni de resis-
tència. «Sí, en certa forma hem 
donat continuïtat al negoci an-
terior, perquè nosaltres també 
tenim quiosc», conclou Sergi.

 ▪ El Colmado Roca es troba al Passeig  Comte d’Ègara, 23

PV

PV
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La 7a Terrassa Cooperativa vol una economia 
transformadora i que cuidi les persones
Durant tot aquest mes, 111 entitats i empreses de l’economia social i solidària participen en l’edició d’enguany. 
Es recupera la Fira al carrer del pròxim 27 de novembre a la plaça Vella.

Miquel Gordillo

Ja ha donat inici la 7a edició 
de la Terrassa Cooperativa que 
impulsa el Servei d’Emprenedo-
ria i Economia Social de l’Ajun-
tament de Terrassa. Des del 2 
al 30 de novembre, tot el mes 
es destinarà a donar a conèixer 
les iniciatives de l’economia so-
lidària presents a la ciutat. En 
l’edició d’enguany, es recupera la 
presencialitat en la major part de 
les activitats, tot i que s’ha optat 
per un format híbrid aprofitant 
l’experiència de l’any passat, ce-
lebrada enterament de manera 
virtual.

Un total de 111 empreses, en-
titats, institucions i serveis par-
ticiparan en aquesta edició de 
Terrassa Cooperativa. “Cada any 
afegim més entitats”, va expressar 
el regidor d’Economia Social, 
Pep Forn, en la roda de premsa 
a l’Ajuntament, per destacar com 
el certament va creixent. El lema 
d’enguany és «La Terrassa Co-
operativa és transformadora», i 
en aquesta línia, Forn va apuntar 
que “l’economia social i solidària 
ja ha deixat de ser una alternati-
va per ser una aposta real”, Per 
això, la voluntat d’enguany és 
que “l’ESS arribi a tots els bar-
ris i que no quedi només enclosa 
dins les entitats”.

42 activitats i la Fira, que torna 
al carrer el 27 de novembre

Les 42 activitats del progra-
ma de la Terrassa Cooperativa 
s’agrupen en dos grans àmbits: 
una economia que sigui més 
justa, a través d’un consum i 
producció responsable i afron-
tant l’emergència climàtica, i a 
la vegada una economia que tin-
gui cura de les persones i posi la 
vida al centre, tal com ha descrit 
Forn. Entre les més destacades, 
hi haurà diverses activitats amb 
protagonisme del jovent, “hem 

format 10 joves per fer guionatge 
i streamings amb missatges per 
animar altres joves a participar 
dels valors de la cooperació, i que 
emetran programes en directe a 
Youtube. A la vegada hi haurà 
tallers adreçats al professorat 
amb perspectiva d’una economia 
crítica. També destaca un col·lo-
qui dirigit pel Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa, una ruta 
radiofònica de títol Veus invisi-
blitzades, “a través de podcasts 
donar veu a aquells que no solen 
tenir-la”, en paraules de Forn.

Una altra de les novetats seran 
les diferents trucks, adaptant el 
model de caravanes de menjar 
ràpid: divendres 5 de novembre 
es podrà visitar el Didaltruck, 
que ensenyarà a fer ajustos a la 
nostra roba, i el diumenge 7 de 
novembre hi haurà el Repara-
truck, amb les eines necessàries 
per arreglar el nostre mòbil, or-
dinador o bicicleta. També es 
presentaran les Auditories Cog-
nitives, una eina per a l’atenció i 
apoderament en l’àmbit sociola-
boral de les persones amb capa-
citats diverses i que permetrà a 
les empreses avaluar-se en ter-
mes d’accessibilitat cognitiva.

Hi haurà espais de debat i xer-
rades, com ara sobre la transició 
energètica amb les comunitats 
energètiques, i un taller d’in-
troducció a l’autoconsum foto-
voltaic. D’altra banda, l’àmbit 
de les cures també hi serà pre-
sent, donat que la situació de 
crisi sanitària i social ha posat 
de manifest la fragilitat d’algu-
nes economies i la importància 
de les cures de les persones per 
sostenir les vides. Per això, hi ha 
programada la xerrada «Donem 
suport a les cures de les cuida-
dores per una criança positiva», 
i la taula rodona «Repte Cures: 
Diàleg entre l’àmbit professional 
de l’ESS i l’àmbit formatiu». A 
més a més, se seguirà oferint for-

mació a professionals, persones 
emprenedores i empreses del 
sector al llarg de tot el mes.

La crisi sanitària i 
social ha posat de 

manifest la fragilitat 
d’algunes economies 

i la importància  
de les cures

I per suposat, la culminació del 
mes amb la Fira de l’Economia 
Social i Solidària del dissabte 
27 de novembre, on 55 entitats 
comptaran amb stands per mos-

trar al públic els serveis que ofe-
reixen, i que s’ubicarà a la Plaça 
Vella i els carrers adjacents, car-
rer Major, Unió i plaça Salvador 
Espriu. La plaça Vella, acollirà 
un programa de ràdio, actuaci-
ons musicals, un espai de xer-
rades, jocs i tallers. El 2019 van 
participar a la fira unes 1.300 
persones. 

“Som projectes de diferents 
àmbits, amb diferents formes 
jurídiques, entitats més petites 
i més grans”, va expressar Núria 
Oñoro de la cooperativa d’aten-
ció a la infància Magroc, en re-
presentació de les entitats que 
participen l’organització de la 
Terrassa Cooperativa: “Creiem 
que aquesta diversitat dóna mol-
ta riquesa, i això sí, coincidim en 

els mateixos valors: proximitat, 
dignitat laboral, consum res-
ponsable...”. Oñoro afegeix que 
“volem aportar el nostre gra de 
sorra a la transformació cap a 
una societat més justa”. Tot reco-
neixent que “amb aquest objectiu 
les entitats fem un esforç, contri-
buïm amb idees, amb temps, so-
vint fora de la nostra tasca ordi-
nària, obrint els espais, i sobretot 
ho fem amb il·lusió, ja que totes 
aquestes coses valen la pena”.

A la web terrassacooperativa.
cat es pot consultar tota la 
programació i inscripcions a 
les activitats de la Terrassa 
Coooperativa 2021

 ▪ La Fira d’Economia Social tornarà a ser-hi als carrers, el pròxim dissabte 27 de novembre ARXIU
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La Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya va omplir-se de 
projectes ètics i sostenibles
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) recupera el format 
presencial a l’espai Fabra i Coats de Barcelona els dies 23 i 24 d’octubre

El bon temps i les ganes de retro-
bar-se dels projectes cooperatius 
i d’economia social del país han 

col·laborat a l’èxit de la desena Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya 
(FESC) que s’ha fet durant el cap de 
setmana l’antiga fàbrica Fabra i Coats 
de Barcelona.

Més de 140 empreses i entitats de la 
pràctica totalitat de sectors econòmics 
han exposat durant el cap de setmana 
a la FESC. L’objectiu de mostrar com 
des de l’economia solidària es pot donar 
resposta a bona part de les necessitats 
de la vida, des de l’habitatge o l’alimen-
tació a la roba, la mobilitat, l’energia o 
serveis com les finances ètiques, la salut 
i cures, la cultura i l’oci, o la tecnologia, 
s’ha complert amb escreix.

A més, aquest any la FESC recupera-
va la presencialitat, ocupant la pràctica 
totalitat dels espais exteriors de la Fabra 
i Coats amb la fira de mostres, i reser-
vant les sales interiors de les antigues 
naus per a les xerrades i debats secto-
rials. Eva Goenaga, co-coordinadora 
de la fira, valora positivament la desena 
FESC, en tant que «punt de retrobada 
de les persones que conformen l’eco-
nomia solidària del país, era un espai 
necessari que s’ha pogut recuperar», 
alhora que reconeixia com un «repte 
pendent» poder continuar fent arribar 
l’economia solidària a la població que 
encara no la coneix suficientment.

La FESC va néixer el 2012, en plena 
crisi del capitalisme, com a resposta des 
d’un sistema econòmic respectuós amb 
les persones, el medi ambient i els ter-
ritoris que funciona sota criteris demo-
cràtics, d’horitzontalitat, transparència, 
equitat i participació. Després de deu 
anys, la FESC s’ha convertit en l’espai 
referencial de l’economia solidària del 
país.

Les 344 organitzacions 
de la Xarxa d’Economia 
Solidària de Catalunya 
tenen una base social 
de 242.000 persones, 
generen 9.100 llocs de 
treball i uns ingressos 
anuals de 324 milions

La FESC és organitzada des de 
la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES) de Catalunya, que dona 
cobertura a bona part de les enti-
tats del sector, amb 344 projectes 
econòmics adherits. Pel que fa a 
l’economia solidària, per fer-nos 
una idea aproximada de la seva 
incidència al país, les 344 organit-
zacions adherides a la XES tenen 
una base social de 242.000 perso-
nes, generen 9.100 llocs de treball 
i uns ingressos anuals de 324 mili-
ons d’euros.

Amb el suport de:

Teresa Torrellas 
Espina 

Fèlix Pardo
@felixpardova

E n l’edició del Terrassa Cooperativa de 
l’any passat es va fer un breu exercici 
de memòria històrica al voltant d’una 

dona rellevant en la història del cooperativis-
me de la ciutat. Ara, amb l’avinentesa de la 
nova edició del Terrassa Cooperativa, és per-
tinent recordar la ressenya biogràfica de Teresa 
Torrellas Espina que va fer Teresa Rodríguez, 
investigadora del Centre d’Estudis Històrics 
de Terrassa.

Teresa Torrellas va néixer a Nalec (Urgell) el 
1908 i va morir a Besiers (Occitània, França) 
el 1991. En el 1914 la seva família es trasllada 
a Esparreguera on troben feina en la colònia 
tèxtil Sedó. En el 1924, amb 16 anys, va entrar 
en contacte amb un grup local anarcosindica-
lista on es tracten problemes socials i sexuals. 
A aquest grup els feia classes el Joan Roigé, 
mestre racionalista i militant de la CNT, dei-
xeble directe de Francesc Ferrer i Guàrdia. 
L’any 1928 es trasllada a Terrassa, on també 
treballa com a obrera en la indústria tèxtil. Va 
ser en aquesta ciutat, en la que visqué fins que 
va marxar a l’exili a principis del 1939, on de-
senvolupa la seva militància llibertària i acció 
pedagògica.

Pel que respecta al seu anarcosindicalisme, 
convé posar en valor les referències que es tro-
ben en el llibre Mujeres libres. El anarquismo 
y la lucha por la emancipación de las mujeres 
(1991) de Marta A. Ackelsberg, qui ens crida 
l’atenció sobre el fet diferencial de la situació 
de la dona en el ram tèxtil de la CNT de Ter-
rassa, on es va aconseguir abans de la Guerra 
Civil que aquest sindicat “inclogués en la seva 
taula reivindicativa la igualtat de salaris i la bai-
xa per maternitat”, i això gràcies al lideratge i 
capacitat de mobilització de les militants per 
part de la Teresa Torrellas, qui va arribar a ser 
“líder de l’organització femenina del sindicat 
tèxtil de Terrassa”. 

En relació al seu anarcofeminisme cal des-
tacar dues accions. Com a sòcia de la Mutu-
alidad Cultural y Cooperativista de Terrassa, 
va promoure la creació de la secció femenina, 
que es va concretar en la Comissió de Cultura 
integrada per nou dones, l’objectiu de la qual 
va ser l’educació de les dones com a capacita-
ció per a la vida laboral i social i així afavorir 
la seva emancipació. I també va participar en 
la fundació de l’organització «Mujeres Libres» 
dins la CNT en el 1936, que publicava una 
revista homònima, que va lluitar per la igual-
tat de gènere dins el sindicat i en el conjunt de 
la societat i per l’empoderament de les dones 
en totes les esferes de la vida, començant per la 
seva llibertat sexual i la maternitat conscient. 
Durant la Segona República va ser molt activa 
en la difusió de l’anarcofeminisme amb confe-
rències i articles.

I pel que respecta a la seva activitat educadora 
també tenim documentat que només arribar a 
Terrassa el 1928 ja va participar com a sòcia en 
l’esmentada Mutualidad, des d’on va promou-
re el mateix any la creació de l’Escola Francisco 
Ferrer i Guàrdia, on va exercir com a mestra. 
Va ser la mateixa Teresa Torrellas, caracteritza-
da per la llibertària Sara Berenguer com “abella 
laboriosa sempre disposada a col·laborar”, qui 
va convidar a la mestra i pedagoga llibertària 
Antonia Maymón a treballar en aquesta escola 
el curs 1928-1929 amb la intenció que el seu 
alumnat, en particular les noies, pogués rebre 
la millor educació racionalista. 

Teresa Torrelles va ser una pionera en algunes 
reivindicacions sindicals i feministes, una infati-
gable lluitadora pel ple reconeixement dels drets 
de les dones,  una agent de transformació social 
a través de les accions col·lectives que va generar 
i de les organitzacions que va ajudar a fundar i 
una divulgadora dels ideals anarquistes. El seu 
testimoni, el mateix que el de les seves compa-
nyes llibertàries, és un exemple de compromís 
amb la causa de la justícia i l’emancipació de 
les dones que hauríem de tenir ben present en 
l’educació de les generacions més joves. 

 ▪ La FESC va tornar a celebrars-se a la Fabra i Coats de Barcelona
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> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Marxa nòrdica
La Marxa nòrdica és una 
forma de practicar el 
senderisme ajudant-se amb 
bastons, de manera que no 
només actua el tren motor 
inferior del cos, sinó que els 
braços, a través dels pals, 
ajuden a impulsar el cos, de 
manera que cada passa és molt 
més eficient. Tal com passa 
amb l’esquí de fons.

Quan es domina aquesta 
tècnica, el reultat és un 
moviment natural que actua 
sobre sobre tot el nostre 
organisme i que té efectes 
positius tant sobre la nostra 
salut com sobre la nostra 
forma física.

Hi ha nombrosos estudis que 
avalen els beneficis de la marxa 
nòrdica i que recomanen la 
pràctica d’aquest esport a 
persones de totes les edats: 

la marxa nòrdica fa actuar el 
90 % dels músculs del nostre 
cos, té un nimpacte lleu en 
les nostres articulacions i, 
al mateix temps, millora la 
nostra postura i corregeix 
mals hàbits i alteracions de la 
columna vertebral. També ens 
ajuda a millorar l’equilibri i 
la coordinació i contribueix a 
la prevenció de l’osteoporosi i 
ajuda a millorar-la en cas que 
ja hagi aparegut.

Per tal d’aprofitar al màxim els beneficis de la marxa nòrdica, 
cal dominar-ne la tècnica i practicar-la sovint. Al Centre 
Excursionista de Terrassa oferim un programa de cursos 
d’iniciació i de sortides a la natura que asseguren una bona 
pràctica d’aquest esport.

La proposta
Els terrenys planers amb lleugeres ondulacions són els més 
adequats per a la marxa nòrdica i els camins de l’aigua, que 
segueixen canals de reg o de transport de l’aigua potable cap a 
les grans ciutats. Són excel·lents oportunitats per a la pràctica 
d’aquest esport.

Avui us proposem seguir la sèquia de Manresa des de Balsareny 
fins al parc de l’Agulla de Manresa. Aquesta obra d’enginyeria 
medieval assegurava l’abastiment d’aigua a aquesta ciutat i 
comptava amb un camí que la segueix per assegurar-ne el 
mateniment.

Es tracta d’un recorregut d’uns 25 km per camins de terra, amb 
algun tram pavimentat o asfaltat i que ens farà conèixer alguns 
elements del nostre patrimoni arquitectònic, com el castell de 
Balsareny, el pont de Conangle o la Botjosa, una colònia minera 
construïda els anys 30 del segle XX per allotjar els treballadors 
de les mines potàsiques de Sallent i les seves famílies.

És un recorregut lineal, pel que heu de preveure la manera de 
tornar a Balsareny a recollir el vehicle. Podeu trobar el track 
d’aquesta caminada seguint el codi QR que acompanya la 
fotografia.

Les activitats del mes d’octubre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
21 novembre: Salt del Grill (Queralbs)

SENDERISME
Horitzons
6 de novembre: Llacs del Carlit

Passejades pel Parc
10 de novembre: Teix de l’Obac

Travessades familiars
21 de novembre: El volcà de la Crossa

Senders
21 de novembre: Camí dels Nyerros 4a etapa

MARXA NÒRDICA
20 de novembre: Santa Maria de Besora

ALTA MUNTANYA
FEMalpí
28 de novembre: Pollegó inferior del Pedraforca

ESPELEOLOGIA
4 de novembre: Conferència de clausura del curs 
d’iniciació a l’espeleologia, nivell I: el sistema del Alto 
Tejuelo

CIÈNCIES NATURALS
Ornitologia
21 de novembre: Rubí

Botànica
14 de novembre: serra d’en Ros

CULTURA
3 de novembre: Presentació del llibre «Fruits silvestres 
cometibles»

EXPOSICIONS
Fins al 10 de desembre: Fotografies d’Enric Jornet

EMCET · ESCOLA DE  MUNTANYA
7 de novembre: Tastets ·  Iniciació a l’escalada esportiva en 
roca
21 de novembre: Tastets ·  Iniciació a les vies ferrades

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

Conferències:
• Medicina de muntanya
• Tècniques per millorar el grau d’escalada esportiva
• Tècniques per evitar lesions típiques del trailrunning



14 MALARRASSA CULTURA Novembre de 2021

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Rusakov i Kalinin 
URSS 1963 és aquesta posició, on el 
blanc va aprofitar el torn de joc per 
fer un atac mortal sobre el reï negre. 
Com ho va fer?

Nivell: mig

Solució:1.Cg6+,Re8 2.Dxf7+!,Cxf7 3.Txf7!,Rxf7 4.Tf1+,Re8 5.Tf8++  

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: 
679654 719 

vrg18081977@
gmail.com

Jo, que no he conegut els homes
Jordi Sellarès

A lgunes vegades per ressenyar o parlar d’un lli-
bre fa falta parlar del context. Aquest context 
també ens ajuda, a voltes molt, a entendre el 

missatge que ens vol fer arribar un autor o autora. Però 
què passa quan ens trobem un llibre que ens explica una 
història o situació insòlita sense explicar res, o gairebé 
res, del context, del món on es situa la història? A molts 
lectors els pot causar perplexitat i fins i tot cert neguit. 
També una sensació d’absurd, de no entendre res. Però 
en aquest cas m’atreviria a dir que aquesta va ser la 
intenció de l’autora. Que el desconcert i l’absurd ens 
penetrés fins al moll de l’òs per poder entendre el que 
devien sentir les protagonistes d’aquesta Jo, que no he 
conegut els homes (publicada originalment el 1995).
Per entendre una mica millor la novel·la val la pena 
conèixer la vida de Jacqueline Harpman (1929-2012), es-
criptora i psicoanalista belga d’origen jueu que va fugir 
de Bèlgica amb la seva família just després de la invasió 
del seu país per part de la Wehrmacht. Aquesta fugida 
del terror nazi la va marcar per sempre, i la persecució, 
l’absurd i l’horror que va comportar van ser traslladats a 
la seva novel·la. 
Quaranta dones estan tancades dins d’una gàbia en 
un soterrani des de fa una quantitat incerta d’anys. No 
saben si és de nit o de dia, no saben quant de temps fa 
que estan tancades i, per sobre de tot, no saben perquè 
estan tancades. Només saben que estan constantment 
vigilades per un grup d’homes des de fora la gàbia, amb 
els fuets sempre a punt d’atacar davant del més mínim 
senyal de desobediència, però que no els donen més or-
dres ni informació que els permeti saber què hi fan allà.
Aquesta desinformació ens desarma i ens posa en un 
nivell de vulnerabilitat semblant al de les dones engabi-
ades ja que no podrem fer més que imaginar què les va 
portar allà. L’autora ens fa partícips del desconcert que 
sent qualsevol grup humà que és perseguit i empreso-
nat però que no sap el perquè, interrogants que s’acos-
tumen a resoldre generalment des de la distància i amb 
el pas del temps, però no en el mateix moment en que 
està succeint el fet. 
D’entre totes les dones que van ser empresonades - ja 
en edat adulta i, per tant, amb records de la seva vida 
anterior-, hi ha una jove sense nom, que va ser tancada 
quan era un nadó, sense consciència ni records de la vida 
anterior. Entre les preses s’estableixen uns rols d’autori-
tat (que no de poder, dominació o jerarquia) que general-
ment prové de les que acumulen més experiència, de les 
dones d’edat més avançada. Dins de les limitacions de la 
seva gàbia, elles són les que diuen què i com s’ha de fer. 

Poc a poc, la presonera més jove comença a qüestionar 
el perquè sempre s’ha d’obeir a les dones més ancianes. 
I també es pregunta quin paper ha de jugar, dins dels rols 
de dins la gàbia, aquella qui està lliure de les influències 
del passat. 
Enmig de totes aquestes tribulacions un dia, de cop i 
volta, sona una sirena eixordadora, els vigilants fugen 
corrents i la gàbia queda oberta. En sortir a l’exterior, 
després de pensar-s’ho molt, les dones es troben amb 
un món desolat, post-apocalíptic, que sembla mancat 
de vida i ple d’incertesa, que s’obre davant del grup de 
dones. En aquest punt la novel·la fa un gir i ens planteja 
moltes reflexions noves: Com encarar una sobtada lli-
bertat quan s’ha estat sempre tancada? Canvien els rols 
dins i fora de la gàbia? Pot ser que algú senti nostàlgia 
d’estar tancat, però més segur?  
La lluita per la supervivència, la col·laboració, la solida-
ritat i la compassió passaran a primer terme alhora que 
el descobriment d’un món gairebé oblidat per a moltes i 
totalment desconegut per a la principal protagonista. El 
paral·lelisme entre la història i el context i rerefons per-
sonal de l’autora torna a fer-se present: en èpoques de 
sotmetiment, d’opressió i d’incertesa, estar juntes, col-
laborar, és el que ens dóna més opcions de sobreviure, 
de poder tirar endavant. 
Jo, que no he conegut els homes planteja molts interro-
gants, però també reflexions prou interessants sobre la 
influència que exercim sobre els altres, sobre l’autoritat 
i sobre com afrontar l’incertesa. No podem considerar 
aquesta novel·la com una distòpia més, encara que el 
plantejament potser no sigui el més original. Jacqueline 
Harpman va més enllà per teixir una història atemporal 
que serveix com a excel·lent metàfora per parlar i de-
nunciar tant els règims totalitaris i el sotmetiment de la 
dona sota l’heteropatriarcat, així com també l’individua-
lisme i l’arbitrarietat del món modern.

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Jo, que no he conegut els homes 
Jacqueline Harpman 

Traducció d’Anna Casassas Figueras
Pròleg de Sophie Mackintosh
 
Edicions dels Periscopi, Barcelona, 2020
230 pàgines

 → LLIBRES

HORITZONTALS: 1. No tinguis por que 
li quedi cap cassola per destapar: li pica 
massa la curiositat / 2. Ni ensabona ni 
ensabata: amara la roba de saba. Sacse-
gi per darrere / 3. Ruc escuat. Fa molts 
segles ja era un faldiller. Ruc escuat i es-
ventrat / 4. Si no fos pel forat quedaria 
curta. Xiringuitos on serveixen uns ca-
llos ben especials / 5. Una d’un. Profund, 
com el prec que dura un segon. Mal mal 
/ 6. Tot de bolets cap a l’altra banda del 
bosc. Naixement del lladre / 7. Una ibè-
rica convençuda?: ca, si és una alcoiana 
d’Ibi. Allò que penja del cabàs / 8. Amics 
de Jugar-se el Sou. Són proporcionals a 
les pèrdues d’amistats / 9. La nit tal com 
la somia l’independentisme. Mitja part / 
10. Gènere musical en poètica reculada. 
Onduleu els cabells, mecàgon nou i més! 
/ 11. Repetició de la mitja part. Tirin per 
la drecera. Poca cosa / 12. Bestiar tan 
marrà que causa una estranya picor. 
Son besavi devia ser en Kunta Kinte / 13. 
Traques finals a la pirotècnia de catre. 
Seguici de bailongos.

VERTICALS: 1. Conversador que a la 
ràdio es transforma en baladrer. Bande-
rilla de balena / 2. Escuat per mare na-
tura. Quinto amb problemes de consci-
ència / 3. Bessones assassines. Acuiti a 
sacsejar els esprais. Extrems del Racing 
/ 4. Es fa passar per jugador, l’estafador. 
D’una carta n’han sortit una tirallonga 

de petards... / 5. Beceroles de la premsa 
casposa. Normal inflamació de l’úvea / 
6. Totxo paret amunt. Degolla diferent, 
a la manera del poble valencià. Marxa 
de Benicàssim / 7. I entra a Lliçà. Atura-
rà la pilota amb l’ajut de la guàrdia urba-
na. Ble mal cargolat / 8. Dormint i tot fa 
cara de beneitona. Abocadores naturals 
d’idolatria / 9. Tens present un espe-
tec?: doncs un poc més de mig. Ritual en 
honor de l’àngel caigut / 10. Derivat de 
la tirosina en forma de llapis agressiu. 
Moneda sud-africana en clar ascens / 11. 
Limiten l’espurneig. Torells amagats per 
deixar pas al crepuscle. Tornem-hi amb 
el ruc escuat! / 12. Els andalusos en fan 
salsa i els castellans licor. Entre la caus-
ticitat i l’acústica, sagacitat.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

 → VINYETES



15MALARRASSAwww.malarrassa.cat

 → PERFILS: SIDI EMBAREC

Sidi Embarec Mohamed-Buyemaa té 19 anys i viu a Terrassa, amb una 
família que l’acull temporalment des que va començar a venir amb el 
programa solidari Vacances en Pau, de suport al poble sahrauí. Ara estudia 
aquí, però no es desvincula de la família ni del seu poble. Va néixer als 
camps de refugiats de Tindouf (al desert algerià, en la frontera amb el 
Sàhara Occidental), a la wilaia Bojador-27 Febrer (dia de la proclamació 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), l’any 1976. Víctima 
del doble pes que utilitzen les potències mundials, el poble sahrauí 
continua esperant la celebració del referèndum d’autodeterminació.

• Has nascut i viscut a Tindouf, al 
desert...

Sí. Els camps de refugiats estan al desert 
total, quasi no hi ha economia, només al-
guns negocis petits amb algerians, algunes 
botigues a les wilaies, una benzinera. I això 
amb els ajuts i suport que rebem de fora.
Vivim tots amb les famílies i les comu-
nitats, un veïnat que ens coneixem i fem 
vida col·lectiva, celebrem junts les festes, 
com la del Corder, ens reunim quasi tot-
hom. Hi ha una biblioteca en el meu cam-
pament, que va obrir quan jo estava estu-
diant a Algèria. Però no hi ha ni cinema ni 
teatre. Recordo que, a primària, van venir 
uns francesos i vam veure, per primer cop 
a la vida, una pel·lícula, tota en francès, 
no enteníem res, però era fascinant igual-
ment, jo tenia 7 o 8 anys.

• Costa fer-se una idea concreta de les 
dificultats.

És un medi molt dur, al mig del desert, 
amb les tempestes i la poca aigua, això 
sobretot. Moltes vegades no en tenim. I 
és un greu problema, perquè sempre ne-
cessitem aigua per beure, per cuinar, per 
rentar-nos. De fet, l’aigua es porta de fora, 
amb camions dipòsit que la reparteixen a 
la gent.

• Els sahrauís teniu relació amb Algè-
ria?

Podem anar a ciutats d’Algèria, hi ha re-
lació freqüent, però jo només he anat per 
motiu d’estudis, a la ciutat de Sidi Walaf-
jat, que està a quasi dos dies de distància 
en bus; vaig viatjar una vegada sol, sense 
parar. Allà vaig estudiar primària.

• Com va ser que vinguessis a Catalu-
nya?

A  l’escola ens van proposar participar en 
el programa Vacances en Pau, amb el qual 
venen criatures sahrauís a passar l’estiu 
aquí a Catalunya i altres llocs, amb fa-
mílies. Jo vaig venir el 2009, tenia 7 anys. 
Vaig estar amb qui ara són els meus tu-
tors, la Rosa i el Jaume, amb el seu fill Ale-
xei. Només sabia dir sí i no, perquè el cas-
tellà ho estava començant a estudiar allà 
i el català no el coneixia. Són una família 
molt agradable, els he anat coneixent més 
i més, perquè vaig tornar més anys.

• Devia ser una experiència molt emo-
cionant, no?

La primera vegada va ser tot un xoc. El 
que més em costava era pujar escales, no 
sabia com fer-ho, mai havia pujat escales 
en la meva vida. I em va impressionar 
molt la forma de viure de la gent, el clima, 
l’aigua i tot, que hi hagi economia, alguna 
com vida, saps?! Em va agradar, era molt 

diferent, coses noves, i gens de por, al con-
trari.

• I ara estàs estudiant, però ja no és Va-
cances en Pau.

El 2015 era el meu últim any de Vacances 
en Pau, però en Jaume i la Rosa van pro-
posar i demanar si podia continuar aquí 
estudiant i així va ser. Vaig venir el 2017, 
el 5 de gener, i vaig començar directament 
a estudiar ESO, el curs ja començat, al 
principi estava molt nerviós perquè sabia 
poc, parlava castellà i he anat aprenent ca-
talà, gràcies a la revista Cavall Fort, i he 
anat aprenent amb la família, llibres...
La vida aquí ha anat bé, he après noves ex-
periències, en estudiar algunes coses com-
plicades, m’he esforçat al màxim i he anat 
tirant, i encara ho faig per treure el millor, 
perquè crec que jo m’haig d’esforçar més 
que els altres, perquè jo no sóc d’aquí.

• No et sents d’aquí?
D’alguna manera potser sí, perquè fa uns 
quants anys que hi sóc, sí que em sento 
una mica d’aquí, però jo sóc un sahrauí, 
del meu poble.

• Has viscut situacions de racisme?
No, ni a l’escola ni al carrer. A l’escola pot-
ser unes bromes.

• Com explicaries a amics nous què pas-
sa al Sàhara?

Els explicaria com he arribat jo aquí, per 
exemple, i com ha sigut la meva experi-
ència, el canvi que he fet, que és un gran 
canvi. Després, com és la realitat, com 

va començar l’ocupació, com és que hem 
d’estar als camps de refugiats i no al nostre 
país. Alguna vegada sí que ho he explicat 
a alguns companys. També hi ha un vídeo 
(a la xarxa) molt interessant que explica 
molt bé com ha passat tota aquesta histò-
ria. El vaig ensenyar a un professor, que ja 
coneixia el tema, però li va agradar molt, 
perquè explica detalls.

“No pot ser que hàgim 
d’estar sempre al 
desert i el nostre 
país ocupat i que no 
puguem fer res”

• La situació està bloquejada des de fa 
molts anys, malgrat l’acord pel refe-
rèndum, i ara sembla que Marroc està 
més agressiu.

Sí, Marroc ha atacat fa poc temps amb foc 
real una manifestació en una carretera de 
trànsit de productes del Sàhara i del Mar-
roc, fosfats i altres, cap a Mauritània. De 
fet, continuem en la mateixa situació des 
de fa 50 anys. No pot ser que hàgim d’es-
tar sempre al desert i el nostre país ocupat 
i que no puguem fer res.

• La població resisteix forta o hi ha can-
sament, pèrdua de l’esperança?

No, la gent encara té la sang ben calenta. 
Fins i tot gent gran que encara es manifes-
ta i que fa per obrir els ulls. La lluita conti-
nua, els joves també hi són. En el meu cas, 
m’agradaria tenir un llibre de la nostra his-
tòria, del Sàhara, que està per escriure. Jo 
només conec la història d’Algèria, perquè 
la vaig estudiar a primària. M’agradaria 
que els altres nois més petits puguin es-
tudiar la història del Sàhara, que tinguin 
aquest llibre que jo no vaig tenir.

• El Marroc, però, sembla estar fort, i 
té lligams amb les potències europees, 
ara molt perquè faci de fre a les migra-
cions d’Àfrica, no?

Tu has d’entendre que Marroc podria 
parar fàcilment la migració, hi ha molt 
d’atur, però té la meitat del Sàhara Occi-
dental ocupat, podria treballar molta gent 
al Marroc, però la seva política és perquè 
guanyin diners només el Rei i els seus.

• Com penses que es podria ajudar a re-
soldre el conflicte?

És molt complicat. No crec que es resol-
gui amb manifestacions, que ja s’ha inten-
tat. Però la guerra tampoc és la solució, és 
violenta i mor gent. Potser l’única solució 
és que els altres països portin la mirada 
cap aquí, que vegin el que està passant al 
Sàhara, que és un país lliure i no és una 
part del Marroc. Però això també sem-
bla complicat, ara hi ha menys ajuda que 
abans. Les Vacances en Pau estan bé, així 
com enviar aliments, que és necessari, 
però això manté l’estatus actual, no canvia 
la situació.

• I el govern espanyol quina responsabi-
litat té?

El govern espanyol és molt responsable, 
el Sàhara Occidental era una colònia que 
Espanya ocupava, jo crec que té la respon-
sabilitat de reconèixer això, i no pot donar 
el territori al Marroc. 

• Com veus el teu futur?
Si em trec un títol d’estudis, potser podria 
treballar i intentar anar allà a fer quelcom, 
ajudar el país, la família.
Aquí pots tenir més informació i forma-
ció, això és molt important. Imagina’t si 
tothom a l’Àfrica estigués format, Seria 
un continent molt fort, però avui la meitat 
o més no està informat, no tenen estudis. 
Crec que la riquesa d’un país és que esti-
gui format i unit, per a nosaltres això és 
fonamental per canviar les coses.

30 anys esperant el referèndum d’autodeterminació

El conflicte sahrauí va començar com una lluita contra la colònia espanyola. 
A principis dels anys 70. El 1974, Espanya promet als sahrauís un refe-
rèndum d’autodeterminació. Però el 14 de novembre de 1975, el Marroc i 

Mauritània signen amb el rei Joan Carles un acord per dividir-se el territori, i en-
vien els exèrcits. El Marroc bombardeja el territori forçant la fugida dels sahrauís 
als camps de refugiats a la veïna Algèria. 

Marroc comptà amb el suport de França i els Estats Units. Mauritània acceptà 
la derrota i el 1979 i reconeix la sobirania del poble sahrauí sobre el Sàhara Occi-
dental. Els combats entre el Marroc i el Front Polisario s’estenen durant 16 anys.

El Pla de pau de l’ONU, signat pel Marroc i el Front Polisario el 1991, estableix 
l’alto el foc. El Marroc controla un 80% del territori del Sàhara Occidental, que 
inclou la quasi totalitat de les zones poblades, els dipòsits de fosfats i els recursos 
pesquers. El 20% restant del Sàhara Occidental, controlat pel Front Polisario, és 
un terreny inhòspit del desert interior.

A més, el Marroc va construir un mur de més de 2.200 quilòmetres que separa 
els dos territoris, i el referèndum no s’ha pogut realitzar. El Marroc es nega i pro-
mou la colonització del Sàhara Occidental. Cap país del món reconeix el Sàhara 
Occidental com a part del Marroc, però els interessos dels seus aliats (els governs 
de França i els EUA, les grans empreses espanyoles) fan que el Marroc no senti 
cap urgència per trobar una solució.

“Espanya és 
responsable del 
conflicte al Sàhara”

Pep Valenzuela

 ▪ Sidi Embarec Mohamed-Buyemaa PV
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