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«La vida sigue igual»

Torna la revista 
llibertària 
Bicicleta després 
de 40 anys

Entrevista a Toni Font

“El teatre 
amateur català 
viu un moment 
dolcíssim”

Espai CET

Propostes del  
Centre Excursionista 
de Terrassa per veure 
ocells hivernants

PÀG. 2

PÀG. 6

PÀG. 6

La CUP vol precintar 
els locals d’apostes

 → El llibre L’aposta perduda denuncia el 
greuge que aquests causen als joves

Llambordes en record 
de víctimes del nazisme

 → El projecte Stolpersteine implica joves 
estudiants en la recerca de la vida dels 
terrassencs represaliats

 → Mútua entra en política

Demana ‘modificar’  
el protocol  
de participació 

Neix la Xarxa Ciutadana per 
la municipalització de tots  
els serveis públics

 → La plataforma  reclama a l’Ajuntament  que deixi d’externalitzar  
la gestió del servei d’atenció domiciliària (SAD) a empreses que  
«sotmeten les treballadores a condicions precàries» PÀG. 11

 ▪ Diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona han impulsat lluites per la municipalització dels serveis públics

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
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 >Projecte Stolpersteine de llambordes al carrer

Joves de secundària recorden els deportats 
terrassencs víctimes de l’holocaust nazi

Nosaltres els joves estudiants tenim dret a NO 
oblidar el nostre passat, tenim dret a conèixer la 
memòria i la història.

Per què, us preguntareu? Algunes persones opinen que 
no cal, que millor oblidar, que no cal remoure les histò-
ries passades perquè són temes tristos i només fan que 
provocar enfrontaments...

Certament són històries tristes, dures i moltes plenes 
de crueltat. El nostre passat és ple de tragèdies humanes 
amb gran dolor pels protagonistes i les seves famílies, 
esdevingudes per un cruel cop d’estat, per una ferotge 
repressió, per les brutals persecucions i assassinats vils, 
violant clarament els drets humans.

Ho sabem de primera mà perquè hem conegut la his-
tòria de Félix Izquierdo Garcia i de Josep Julià Bruguera. 
Gràcies a la memòria dels seus familiars i als documents 
de diferents arxius hem entès realment que els nostres 
avantpassats es van deixar la pell i la vida lluitant per as-
solir un futur millor per a tothom, més just i solidari.

El treball que hem fet de les vides dels deportats, de 
Félix, de Josep..., conèixer la violència, la repressió i l’enor-
me patiment que van tenir, ens ha fet posar la pell de 
gallina. Ens vam emocionar profundament escoltant els 

testimonis familiars però també ens ha enriquit en valors 
sòlids i ètics i ens ha dotat de més maduresa intel·lectual.

No estem gens d’acord amb els que diuen que no cal 
treballar-ho!

Si no estudiem la memòria històrica, no coneixerem el 
que va succeir en el passat. I ens cal aquest coneixement 
per comprendre les reaccions actuals del present i per 
construir un futur just i solidari.

Molta gent parla de llibertat i en realitat 
no tenen ni idea del que realment signifi-
ca aquesta valuosa paraula. No coneixen 
la història de lluites que van fer milers de 
dones i d’homes per intentar viure en una 
societat lliure i justa. Algunes vegades hem 
escoltat veus de joves que defensen postu-
res feixistes i ho fan perquè reben informa-
ció manipulada i intoxicada expressament. 
 
Així ho volem reivindicar perquè no torni 
a passar i perquè tothom sàpiga que fer 
guerres i ferir a la població, no és el camí 
adequat per solucionar les diferències 
d’opinió. El camí és el de l’educació, el dià-
leg, la bondat i l’empatia.

Davant la malaltia de la ignorància no-
més hi ha una solució: la CULTURA i 
l’EDUCACIÓ.

Manifest: ens cal conèixer la història per no oblidar-la
Alumnat de 3r d’ESO de l’IE Pere Viver

Miquel Gordillo

Joves estudiantes de secundària 
ja han col·locat les primeres “llam-
bordes de la memòria”, visibles 
a onze punts de la ciutat. Volen 
així recordar i homenatjar els 70 
terrassencs que van ser deportats 
a camps de concentració nazis. Es 
tracta del projecte Stolpersteine, 
que busca recuperar la memòria 
històrica, a la vegada que implicar 
diferents agents socials per donar 
una dimensió més gran al progra-
ma de memòria i ajudar a conèi-
xer la nostra història.

«Es va convidar els centres d’en-
senyament secundari de la ciutat 
a aprofundir en el tema de la de-
portació de persones durant el 
període nazi, en continuïtat amb 
la tasca que ja es porta a terme 
en alguns instituts sobre aquesta 
etapa de la nostra història», expli-
ca a Malarrassa Teresa Rodríguez 
Herrerías, professora d’Història i 
Cultura i valors de secundària a 
l’Institut Escola Pere Viver.

Per a les tasques de recerca i di-
fusió dels fets que van envoltar 
aquesta etapa històrica, l’alumnat 
dels centres ha comptat amb l’ajut 
de les famílies de les víctimes i 
persones properes, i també d’en-
titats com el Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa o l’Amical 
de Mauthausen.

«Hem pogut contactar amb fa-
miliars i també hem disposat de 
fonts d’arxiu», detalla la Teresa. 
Seguidament, l’alumnat «ha ela-
borat cartes adreçades als depor-
tats, recitals poètics i ha redactat 
un manifest en defensa de la me-
mòria històrica».

L’any passat, a l’IE Pere Viver es 
va iniciar el projecte coneixent la 
història de Félix Izquierdo Gar-
cía, la seva vida i trajectòria des 
que arriba a Terrassa procedent 
de Jorcas fins que és assassinat. 
«El nét de Fèlix ens va explicar 
més coses del seu avi i també el 

viatge que va fer a Gusen des de 
Terrassa, en homenatge al seu 
avi», explica la Teresa. Aquest 
curs, han seguit la vida de Josep 
Julià Bruguera a través de la in-
formació aportada per la seva 
neboda, la Mercè Armengol. 
Aquesta mostrà als alumnes una 
foto del seu tiet, tot explicant-los 
que aquella foto la portà la seva 
mare, germana de Josep, durant 
tota la seva vida a la cartera, fins 
que va morir».

Per destacar la importància 
d’aquestes accions realitzades pel 
jovent, la Teresa manifesta: «tinc 
molt clar que en aquests pro-
jectes de memòria històrica, és 
absolutament important que els 
joves estiguin implicats, és l’única 
manera d’evitar que les terribles 
històries passades, com la del 
feixisme i el nazisme, es tornin a 
reproduir».

Origen del projecte

Les stolpersteine (en alemany, 
“pedra que et fa ensopegar”), 
són petites llambordes recober-
tes amb una placa de llautó que 
porta inscrit el nom i altres dades 
de persones que van ser víctimes 
del nazisme, i que s’instal·len a la 
vorera, davant de llocs vinculats 
amb aquella persona, com ara la 
casa on va viure. Actualment hi 
ha instal·lades desenes de milers 
d’aquestes llambordes per tot Eu-
ropa.

També alumnat d’ESO i Batxi-
llerat de l’Ins Can Roca va col·lo-
car, el passat 17 de novembre, llam-
bordes a peu de l’últim domicili 
conegut de persones deportades 
i mortes al camp de concentració 
de Mauthausen: Joan Gras Puig-
martí, veí de Terrassa i assassinat 
a Gusen el 21 de novembre de 
1941, Josep Cirera Mayol, assassi-
nat a Gusen el 4 de juliol de 1941, 
i Ramón Pere Moragues deportat 
a Mauthausen i mort a Hatheim 

el 17 d’agost de 1941. «Considerem molt important 
el treball de la memòria, des de la proximitat de vícti-
mes de la nostra ciutat (nascuts o vinguts), a les quals 
els va anar la vida. Persones joves que creien en una 
societat democràtica i van ser víctimes del totalita-
risme», expliquen en un article José Fco. Navajas i 
Daniel Vega, professors de l’Ins Can Roca.

El passat 28 d’octubre es va fer un acte institucional 
a la Casa Alegre Sagrera. Tota la feina que s’està fent 
es pot veure plasmada en un mapa interactiu, junta-
ment amb dades biogràfiques i d’itinerari de les vícti-
mes, dades sobre l’etapa històrica, rutes dels llocs més 
destacats de Terrassa i rodalies durant el període de 
la Guerra Civil i la postguerra, etc.

 ▪ Alumnat de l’IE Pere Viver, en l’acte institucional el passat 28 d’octubre a la Casa Alegre Sagrera. 

INS Can Roca 

Josep Cirera Mayol mort

Joan Gras Puigmartí mort

INS Can Jofresa

Ramon Pere Moragues mort

Agustín San José Calasanz alliberat

NS Montserrat Roig 

Juan Sánchez Martínez mort

Ángel Olivares Gallego alliberat

IE Pere Viver

Félix Izquierdo García mort

Josep Julià Bruguera mort 

INS Torre del Palau

Martí Puig Ferrer  mort

Joaquim Sala Prat  alliberat

Relació dels terrassencs deportats que ha treballat l’alumnat dels instituts:

TERESA RODRIGUEZ
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 >La FAVT dona suport a la campanya de la CONFAVC, CCOO i UGT

“Exigim als governs que facin baixar el preu de la llum”
Redacció

«S’ha de garantir l’accés 
als subministraments 
indispensables» per a 

la vida, reiteren les organitzacions 
veïnals i sindicals CONFAVC, 
CCOO i UGT en un manifest 
publicat aquest mes de novembre 
i llegit pel president de la FAVT 
en la concentració terrassenca en 
defensa de les pensions del passat 
dia 13.

Fa tants dies que augmen-
ta el preu de l’electricitat i, amb 
ell, l’alarma de la ciutadania per 
«l’abusiu encariment del preu de 
la llum» que costa imaginar fins a 
on podrà arribar aquesta situació. 
En els vuit primers mesos de l’any, 
l’increment del preu de la llum ha 
estat de gairebé el 30 %. A l’agost 
s’ha produït un increment del 46 
% interanual i del 9,1 % respecte 
del mes anterior, informen les ci-
tades organitzacions en el mani-
fest, titulat «Exigim mesures als 
governs per rebaixar el preu de la 
llum».

Immediatament, aquesta puja-
da ha empitjorat la situació de les 
persones en situació de vulnerabi-
litat i ha suposat un perjudici clar 
per a la majoria de la ciutadania i 
les petites empreses; directament 
en les factures d’electricitat i in-
directament a l’hora de pagar els 
preus encarits del conjunt dels 
productes de consum quotidià, 
també a conseqüència de l’aug-
ment de l’IPC.

«La llum és avui un bé inasse-
quible per a milions de ciutadans i 
ciutadanes, tant per a les persones 
més vulnerables com per als tre-
balladors i treballadores amb sous 
més baixos», alerta el manifest, i 
apunta que «és necessari interve-
nir-hi», car es tracta de «béns es-
sencials que han de ser accessibles 

per a tots i totes, amb un cost ra-
onable, i, per tant, no poden tenir 
preus basats en l’especulació d’em-
preses privades».

D’altra banda, aquesta situació 
posa en evidència, novament, un 
problema que ve de lluny i té cau-
ses profundes: l’oligopoli del sec-
tor i la «inacció política dels dife-
rents governs», alguns presidents 
dels quals (González i Aznar, per 
exemple) ara formen part dels 
consells d’administració. Aquest 
oligopoli està format per Endesa, 
Iberdrola, Gas Natural, EDP i Vi-
esgo Energía, que controlen prop 
del 90% de la quota total del mer-
cat espanyol elèctric i de gas.

Altres problemes que cal canviar, 
identifiquen les entitats en el seu 
manifest, són:
• El sistema de fixació del preu de 

l’electricitat, l’anomenat mercat 
marginal, que remunera tota 
l’electricitat generada al preu de 
la tecnologia més cara que entra 
al sistema, independentment 
que el cost real de les altres tec-
nologies estigui molt per sota. 
«És el que s’anomena beneficis 
caiguts del cel, que s’avaluen en-
tre 800 i 1.200 milions d’euros 
cada any».

• L’augment en els mercats inter-
nacionals del preu del gas natu-
ral, que es fa servir per produir 
electricitat a les centrals de cicle 
combinat i que afecta el dit mer-
cat marginal i el preu de tota 
l’electricitat.

• El control de la generació hi-
droelèctrica per part del citat 
oligopoli es realitza mitjançant 
una tecnologia «produïda amb 

un bé públic com és l’aigua amb 
la majoria dels embassaments i 
centrals ja amortitzats», s’apun-
ta en el manifest, i que «a hores 
d’ara és l’únic mecanisme efectiu 
d’emmagatzematge d’energia i 
molt flexible per adaptar-se a les 
variacions de la demanda».

• El seu cost de producció s’estima 
en 3 euros cada megawatt/hora 
(MG/h). «Es podria fer servir 
per atenuar el cost de l’electrici-
tat, però les companyies fan tot 
el contrari, oferint l’energia d’ori-
gen hidroelèctric a preus molt 
propers als de la generada amb 
gas».

«En tot cas», reconeixen les or-
ganitzacions, «les mesures que 
està prenent el Govern de l’Estat, 
que demostren que sí que es podia 
actuar sobre el mercat elèctric, són 

positives, han de tenir continuïtat 
i esdevenir estructurals, ja que és 
evident que el cost de l’energia, i en 
concret de l’electricitat, es mantin-
drà elevat a curt i a mitjà termini».

Finalment, «l’encariment de 
l’electricitat té greus conseqüènci-
es socials, també pot ser un obsta-
cle important per a la recuperació 
econòmica i en la transició vers la 
sostenibilitat enmig de l’emergèn-
cia climàtica».

Per tot això, la CONFAVC, 
CCOO i UGT reclamen el se-
güent:
• La creació d’una prestació de 

subministrament mínim vital, 
articulada amb l’ingrés mínim 
vital i la renda garantida de ciu-
tadania.

• Establir un tram de consum a 
preu reduït en funció dels ocu-
pants de l’habitatge de manera 
semblant a com es fa amb l’ai-
gua.

• Condonar els deutes de les fa-
mílies amb les empreses sub-
ministradores quan responen a 
raons objectives de pèrdua d’in-
gressos.

• Convertir en estructural el me-
canisme pel qual es detreuen a 
les empreses elèctriques els be-
neficis caiguts del cel.

• Establir un mecanisme de con-
tractes a mitjà termini a un preu 
fix per reduir la volatilitat dels 
preus i per disminuir el risc dels 
consumidors.

• Transformar el mercat marginal 
canviant-lo pel principi de re-
munerar segons cost.

• Posar fi a l’oligopoli elèctric.
• Impulsar la transició energètica: 

desenvolupar les energies reno-
vables, accelerar la implantació 
de l’autoconsum i les comuni-
tats energètiques, crear un fons 
d’ajudes per a les famílies vulne-
rables i les comunitats de veïns.

E l passat dia 4 d’octubre 
vàrem mantenir una re-
unió l’Ajuntament de 

Terrassa, el consorci Sanitari 
de Terrassa i Associacions ve-
ïnals del districte 6 i la Plata-
forma en defensa de la sanitat 
pública de Terrassa, per tal 
d’afrontar les problemàtiques 
del servei del CAP Nord.

A les demandes de millora 

que es van posar sobre la taula 
a dita reunió, hem rebut escrit 
de resposta, que conté algunes 
propostes, de les quals volem 
expressar la nostra opinió al 
respecte, i continuar treba-
llant per aconseguir aquestes 
millores de l’atenció primària 
que tant necessiten els ciuta-
dans de Terrassa.

Pel que fa a les llistes d’espe-

ra, en les situen fins a 2 mesos 
per donar cita amb el met-
ge de família. És evident que 
això no és acceptable en cap 
cas, i que afecta directament 
a la salut dels nostres veïns i 
veïnes, per una mancança de 
servei. Recordem que el ter-
mini de temps que recomana 
el CatSalut per donar cita és 
de 48 hores, no pot ser que 
a Terrassa tinguem les llistes 
d’espera més llargues de tota 
Catalunya.

Sobre els projectes de mi-
llora que proposa el CST 
per millorar les llistes d’es-
pera, voldríem comentar que 
la gestió de la demanda per 
part de les infermeres té la 
limitació de que els diagnòs-
tics els hi corresponen als 
metges, i no voldríem que es 
caigués en una substitució de 
funcions.

La figura d’administrativa 
sanitària, que es pretén que 
d’entrada derivi correcta-
ment les demandes dels usu-
aris, ha d’estar circumscrita a 
l ’àmbit administratiu, no pot 
suplir les valoracions mè-
diques que s’han de fer per 
part d’un metge o infermera. 

A més de que es pot vulnerar 
els drets a la intimitat de les 
persones i no complir amb la 
llei de protecció de dades.

Se sap que 
la solució és 
fer un nou 

CAP, «però 
mentrestant 

què? 
Sobre la problemàtica d’es-

pais al CAP Nord, hi ha un 
reconeixement per part del 
CST en que la manca de més 
espais de l ’equipament limita 
i condiciona la gestió i els ser-
veis que pot arribar a oferir. 
S’han de trobar alternatives, 
perquè el model de gestió no 
suplirà aquestes mancances. 
Un CUAP seria bo per tota 
Terrassa, però el problema 
al CAP Nord continua, per 
tant cal cercar solucions per 
a fer un nou CAP, o desdo-
blar l ’actual. Aquestes són 

solucions de llarg termini i 
mentrestant s’ha de cercar 
mòduls o locals per donar el 
servei que es necessita. No 
podem acceptar que no es 
donin serveis bàsics de salut 
amb l’excusa de l ’espai.

En aquesta gestió del men-
trestant, demanem una reu-
nió per al mes de desembre 
de 2021, que inclogui els tre-
balladors del CAP Nord com 
a part de la solució, i amb 
l’aportació de coneixement 
de primera mà que tenen de 
l ’equipament. Moltes de les 
demandes del personal venen 
relacionades amb la man-
cança d’espais i recursos, per 
tant haurem d’aprofundir en 
la cerca de solucions provisi-
onals (mòduls, locals, etc...)

També proposem demanar 
reunió conjuntament amb 
l’Ajuntament i CST, amb el 
Conseller de Salut, per cer-
car les solucions més defini-
tives i de llarg recorregut.

Restem a l ’espera de rebre la 
proposta de calendari de se-
guiment, i les dates concretes 
de reunió per tal de treba-
llar la problemàtica del CAP 
Nord.

Al CAP Nord no s’hi cap! Calen solucions immediates al col·lapse actual

Els problemes que pateix el CAP Nord de Terrassa són prou 
coneguts. Va ser el primer CAP «perifèric», recorda en Jau-
me Àvalos, president de l’AV de Sant Pere Nord, i «ara està 

totalment sobrepassat pel nombre de persones usuàries. Directa-
ment, no s’hi cap».

D’aquesta realitat s’ha informat i parlat amb totes les administraci-
ons implicades. El que cal ara és que «l’Ajuntament i el CST (Con-
sorci Sanitari de Terrassa) es posin les piles. Han de ser punta de 
llança per obrir camí i solucionar davant la Generalitat», emfasitza i 
rebla: «si cal anar de la mà a la Generalitat, ho farem, però aquestes 
administracions han d’obrir camí».

Perquè «no pot ser que tothom estigui d’acord, però no passi res», 
afegeix irritat el dirigent veïnal, tot destacant que «hem hagut de 
sortir nosaltres a dir-ho. Què passa?!». A més a més, se sap que la 
solució és fer un nou CAP, «però mentrestant què? No podem ac-
ceptar aquesta precarietat i misèria, calen solucions mentrestant».

Escrit sobre la resposta del CST del CAP Nord
 
Associacions de Veïns del Districte 6 i Plataforma en defensa  
de la sanitat pública de Terrassa

 ▪ Manifestació a Terrassa, el passat 13 de novembre. MG
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25N, jornada lila per l’eliminació de les violències 
contra les dones i les criatures

Lectura de l’acció ‘Un avió s’estavella’ realitzada  
al Raval el 25N per part de Feministes Terrassa
Gràcies, gràcies a totes per ser avui aquí.
Un any més, 25 de novembre... i avui, amb aquesta performance, hem volgut escenificar i 
denunciar totes les violències masclistes que patim les dones. 

Quan un avió s’estavella ocupa tots els titulars, es demanen responsabilitats, l’estat pren 
mesures i la ciutadania empatitza amb les víctimes i el seu entorn. Quan un avió s’estave-
lla ho vivim com una tragèdia. Fent comparatives amb el accidents d’avió, que sembla que 
tant afecten a nivell social, podem dir que:  

• A Catalunya des de principi d’any s’ha estavellat un avió amb 13 dones 
• A l’estat Espanyol, un altre amb 61 dones. 
• D’ençà que tenim registre, s’han estavellat 3 avions Boeing 747, amb un resultat de 1.238 
dones assassinades i força criatures juntament amb les seves mares.  
 
Aquest avió és la sagnant parella patriarcat-Capital. Amb aquest avió, condemnem enèr-
gicament aquestes violències que en la seva expressió més dramàtica es materialitza en 
els assassinats de dones i infants.
 
I n’estem fartes!!! de què? 

• De no tenir vols segurs 
• De ser violades 
• De ser silenciades 
• Invisibilitzades 
• Prostituïdes 
• De ser venudes al capital 
• De ser mutilades 
• De ser qüestionades 
• D’assetjament laboral 
• Fartes que el 40% de les denúncies per violència masclista quedin arxivades. 
 
Estem fartes i combatives. I fartes i unides li plantem cara al patriarcat i exigim: 

• Que els governs destinin recursos per a la prevenció, l’abordatge i l’atenció de les violèn-
cies 
• Protocols per a la prevenció de la violència als espais d’oci 
• Que s’atengui l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 (aconseguir la igualtat entre 
gèneres i empoderar totes dones i nenes) 
• Més i millor coordinació entre tots els serveis i més contundència en les respostes. 
• Tolerància 0 contra les violències masclistes. 
• El dret a una vida lliure de violències masclistes. 
 
Per tot això ens trobareu, a totes les entitats que formen part de Feministes Terrassa, 
lluitant plegades. Lluitant i cridant: Feminisme o barbàrie!. 
Perquè totes les dones i les nenes tinguin un vol lliure i segur! Perquè totes les dones  
vagin allà on vulguin, amb qui vulguin i com vulguin.

Isabel Zapata Álvarez

Dissabte 27 de novembre va tenir lloc la 1a Jornada 
Taller sobre el Dret humà a l’aigua, organitzada 
pel Grup de treball de l’OAT (Observatori de 

l’Aigua de Terrassa). Va comptar amb la participació de 
Caritas Terrassa, PAH, Justícia Energètica, FAVT, i d’al-
tres entitats foranies com Caritas Salt, Caritas Girona i 
APE Catalunya, a més de la intervenció de la Síndica, i de 
la presidenta de l’OAT. 

La Jornada taller tenia un objectiu: crear un espai de 
debat i reflexió sobre l’aplicació pràctica del dret humà a 
l’aigua a les ciutats on vivim, compartint realitats i experi-
ències.  Per això, el tema central va ser aprofundir en els 
protocols que les administracions públiques han de crear 
per garantir aquest dret. Per centrar el debat, vam partir 
del protocol: “Instrucció per a la garantia del dret a l’aigua 
en situacions de risc d’exclusió residencial” que el grup del 
Dret Humà a l’aigua de l’OAT està treballant conjunta-
ment amb l’Ajuntament de Terrassa. I què aporta aques-
ta Instrucció? Sobre el paper: ser l’instrument que ha de 
garantir l’accés a l’aigua a totes les persones que viuen en 
precari en un habitatge del qual no en tenen la titularitat, 
per tant, el seu objectiu és que ningú no en quedi exclòs 
per raons econòmiques i/o administratives. Però, per tal 
que no quedi en paper mullat, es fa necessari fer-ne el mà-
xim de difusió. Fer que arribi a les persones i col·lectius 

que se n’han de beneficiar.  Per això, es feia imprescindible 
comptar amb la complicitat de les entitats que treballen a 
primera línia i que coneixen a fons la situació de les per-
sones afectades. 

Durant el debat, ens vam fer preguntes, com per exem-
ple: com aconseguim que els habitatges amb l’aigua 
punxada s’interessin per regularitzar el seu accés? Entre 
totes, escoltant-nos i aprenent les unes de les altres, vam 
intentar trobar respostes als interrogants. Per això, la 
Jornada té esperit de continuació. Per a les companyes 
de Salt i Girona, Terrassa, ara mateix, pot esdevenir una 
llumeta a l’horitzó, no en va estan fent una feina admi-
rable. Picant pedra, en front d’una administració que 
sembla sorda i no sap oferir solucions. 

A Terrassa, el procés d’elaboració d’aquest protocol 
amb l’administració està sent llarg i feixuc. Gairebé dos 
anys de durada i encara no ha finalitzat. Malgrat tot, 
pensem que amb perseverança hem pogut imprimir un 
caràcter diferent a la Instrucció,  si la comparem amb les 
primeres propostes. El grup DHA sempre hem partit 
de tres principis fonamentals: que la Instrucció és basés 
en el respecte cap els col·lectius a qui anava adreçada, 
posant l’accent en no estigmatitzar ni criminalitzar a qui 
per raons econòmiques i socials es veu abocada a l’ocu-
pació, i a accedir a l’aigua de forma irregular. En segon 

lloc, la  necessitat d’establir un protocol que fugís dels la-
berints burocràtics, amb tràmits i circuits simplificats. I 
el tercer, que els requisits fossin els indispensables: estar 
en RER (Risc d’exclusió residencial) i estar empadronat. 
I una darrera consideració, no per això menys impor-
tant: atorgar al comptador el seu caràcter de garant per 
al dret a l’aigua, i al mateix temps, el de garant per evitar 
el frau. Si no, seguirem abocant les famílies a la pràc-
tica de punxar l’aigua. I Taigua seguirà sense exercir el 
control de la despesa, un principi i un deure que no pot 
eludir com a empresa pública. 

Escoltar la companya de la PAH, quan deia que vol-
dria regularitzar la seva situació vers l’accés a l’aigua, 
però que era tan gran el volcà, no físic, sinó psíquic en 
què vivia, sota l’amenaça contínua d’un possible desno-
nament que ja no li quedaven més forces. O d’una altra 
que afirmava  que ella no volia viure en un pis ocupat, ni 
haver de punxar l’aigua..., ni viure d’ajudes. Volia pagar.  
Viure d’una forma digna. Assistir a les esfereïdores xi-
fres que ens va facilitar Caritas sobre famílies que ni tan 
sols se’ls hi reconeix el dret a l’empadronament. Saber 
que n’hi ha que només poden accedir als subministra-
ments bàsics, com l’aigua, punxant-la, ens va reafirmar 
en la convicció que no es tracta de fer protocols basats 
en l’assistencialisme, sinó en el dret col·lectiu.  Com està 
fent l’APE amb el munt de casos d’arreu de Catalunya 
que s’han resolt amb èxit. 

Tot plegat, ens demostra que tenim molta feina per 
fer. I una d’aquestes és seguir treballant vers l’empode-
rament del dret humà a l’aigua, de forma col·lectiva, tal 
com vam fer dissabte.

Jornada Taller: El Dret humà a l’aigua, a debat
Dolors Frigola Comas
Coordinadora del grup DHA de l’OAT

 ▪ Al Raval, Feministes Terrassa va fer lectura d’un manifest i va dur a terme una acció performati-
va en contra de la violència masclista que pateixen les dones i la impunitat amb què els agressors 
actuen. En formen part de Feministes Terrassa les entitats: Casal de la Dona, Dones de ca n’Anglada, 
Dones d’Ègara, Amunt Dona, Dones Musulmanes Feministes, Assemblea de dones d’ERC, Jovent Re-
publicà, PSUC-Viu, TeC i l’agrupació Esquerres de Terrassa (que integra Tot per Terrassa, PSC, Podem, 
EV, EuiA, CCOO, UGT, Federalistes d’Esquerres i Periodistes Parem Terrassa).

 ▪ També  a Sant Cugat, diversos co·lectius de la comarca van concentrar-se el mateix 25N sota el 
lema “Contra la violència masclista, ofensiva feminista” (a sota, imatge de Justa Revolta)
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La CUP Terrassa vol precintar les cases d’apostes
En el llibre L’aposta perduda s’analitza el drama social que provoca en els joves l’auge d’aquests locals
Miquel Gordillo

«Hi ha un boom de 
locals d’apostes», 
alerta la CUP Ter-

rassa, «moltes estan a menys de 
500 metres de centres educa-
tius». La multitud de pàgines 
web i sobretot l’augment de 
locals d’aquest tipus, han des-
encadenat protestes a diferents 
barris de les grans ciutats. És 
clar que la facilitat per accedir a 
les apostes augmenta el risc de 
desenvolupar ludopaties, amb 
el perill que comporta l’accés de 
menors a una espiral d’addicci-
ons sense control, denuncia la 
formació.

La CUP ha comptabilitzat a 
la ciutat nou cases d’apostes i 
dos bingos, «només a la Ram-
bla d’Ègara en trobem quatre». 
Les aspiracions de la formació 
passen perquè «desapareguin 
aquests locals dels nostres bar-
ris», campanyes informatives 
de l’Ajuntament adreçades als 
centres educatius, així com que 
hi hagi ajuts, com ara suspendre 
els deutes de les famílies que pa-
teixen la ludopatia.  «  Perquè es 
un problema col·lectiu», rebla la 
CUP.

El passat 18 de novembre es 
presentà un llibre que aborda en 
profunditat aquesta problemàti-
ca social. Cristina Barrial i Pepe 
del Amo són autors de L’apos-
ta perduda (Editorial Tigre de 
Paper). Tots dos són activistes 
de la Coordinadora de Madrid 
Contra las Casas de Apuestas: 
«és un problema molt candent a 
Madrid, estem veient que tam-

bé a Catalunya», explicà Barrial. 
Tot i així, només dos barris de 
Madrid, Puente de Vallecas i 
Carabanchel, aglutinen més lo-
cals d’aquest tipus que tot Bar-
celona.

«Aquests locals s’ubiquen sem-
pre en barris de classe treballa-
dora», assenyalen els autors, que 
denuncien un fenomen que ha 
crescut paral·lel al boom immo-
biliari, darrere dels quals hi ha 
grans fons voltor. I lligat a una 
concepció determinada de l’oci i 
de com habitem els carrers.

Tenen clar que s’ha construït 
un problema polític, i que cal 
«desestigmatizar la persona lu-
dòpata, ho és la comunitat, que 
inclou la família, la parella, l’en-
torn». I insisteixen en què l’ús 
de les paraules és molt impor-
tant: «no és joc, són apostes».

La publicitat de les cases 
d’apostes apel·la a la respon-
sabilitat individual: «tu gua-
nyes o tu perds», a la vegada 
que «transmet la idea d’homes 
blancs de classe mitja que as-
cendeixen socialment i tenen 
èxit, tot plegat en una realitat 
d’un mercat de treball molt 
inestable», assenyala l’autora. 
El darrer Real Decret del Mi-
nisterio de Consumo regula 
la publicita: només es poden 
publicitar en la franja d’1 a 5 
am». També prohibeix que 
persones famoses, futbolistes 
i clubs esponsoritzin aquestes 
cases. «El que passa és que a 
les retransmissions online es 
publiciten molt». Pel que fa als 
locals físics, estan regulats per 
les comunitats autònomes.

El problema està afectant molt  
les dones

El llibre incideix en el biaix de 
gènere d’aquest problema: «les 
dones que aposten estan invi-
sibilitzades!», afirmà Barrial. 
Parlen de xifres del 30-40% del 
total, a més, acudeixen menys 
a teràpia per tractar-se la ludo-
patia». «Hi ha l’estigma que la 
dona que aposta és una dona 
dolenta», descriví Barrial, i afegí 
que «en general, els homes apos-
ten per obtenir un rèdit econò-
mic, i les dones per evadir-se de 
situacions complicades». Segons 
dades dels autors, el 70% de les 
dones que aposten són víctimes 
de violència de gènere.

Un boom propiciat pels fons 
voltor

El procés, descriuen els autors, 
es remunta als anys 80 del pas-
sat segle quan s’allibera la llei 
del joc. Tenim l’exemple proper 
de l’empresari terrassenc Manu-
el Lao i Cirsa, que va acabar ve-
nuda a un fons voltor. Aquests 
«compren empreses devalua-
des i amb deutes i es fan amb 
el sector, d’una manera similar 
a com fan amb els habitatges: 
els compren i fa que augmentin 
els preus dels lloguers», des-
criu Del Amo. «són processos 
macroeconòmics que ens sem-
blen llunyans, però que acaben 
tenint un efecte en la vida del 

nostre dia a dia als barris», se-
gons Barrial.

Al llibre s’incideix en el mo-
del d’espai urbà que mostren 
aquests locals. «Hi ha un inte-
rès en privatitzar l’espai públic, 
amb una policia cada cop més 
present al carrer», en paraules 
de Del Amo. «Ara hi ha cri-
minalització dels locutoris, a 
l’igual que es criminalitza el 
botellón». «Són espais tancats, 
que no et vegin des de fora 
perquè et quedis dins». Per 
això, parlen també de l’efecte 
sobre la població immigrant 
que sovintegen aquestes locals, 
«per a ells són espais de soci-
alització».

 ▪ Cristina Barrial i Pepe Del Amo presentaren el llibre L’aposta perduda el passat 18 de novembre  
al Centre Cívic President Macià

MARC CASTELLET

 >El Ple de Rubí aprovà una moció demanant que MútuaTerrassa fos 100% pública: el Ple de Terrassa no 

Mútua demana ‘modificar’ el protocol  
de participació ciutadana de Rubí
Pep Valenzuela

El passat 3 novembre, Rubí Sanitat i el Moviment pensi-
onista de Rubí demanaven concreció i “continuïtat” a la 
moció aprovada en el ple municipal del mes de maig amb 

els vots de Veïns per Rubí, ERC, AUP, Ciutadans i En Comú 
Podem, i 10 abstencions del PSC, que demanava «la gestió 
100% pública del CAP Mútua de Terrassa i del futur CUAP». 
Una moció similar, presentada al Ple de l’Ajuntament de Ter-
rassa, no va ser aprovada (llegir la carta en aquesta pàgina).

Les qüestions que plantegen les mocions, tot i la importància 
concreta i immediata, per tractar-se de la salut i assistència sani-
tària de la ciutadania, no han aixecat massa polseguera. Sembla, 
però, que la Fundació Assistencial Mútua Terrassa sí que s’ho 
ha pres seriosament. 

En un escrit del 17 de juny, signat pel Director General de 
MútuaTerrassa, Esteve Picola i Coromina, es declara «sor-
presa» davant el fet que es pugui «tractar un punt d’aquestes 
característiques per la via ‘d’urgència’». També «sorpresa» pel fet 
que malgrat que «la referència a MútuaTerrassa és ben explí-
cita, Mútua no rep cap comunicació de l’Ajuntament», a més 
a més en constar en la proposta «una petició amb un impac-
te molt greu contra l’entitat» i amb «acusacions gravíssimes». 
I això, assegura, «sense aportar cap prova evident» i sense que 
«l’administració local no exigeixi el més mínim requisit per a 
validar la veracitat». 

L’escrit dirigit a la Sindicatura de Greuges de Rubí, però envi-
at finalment a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, «donat 
que la de Rubí continua vacant», i amb còpia a tots els partits 
i grups municipals de la ciutat veïna, demana que «analitzi els 
fets enunciats i, si ho estima oportú, traslladi als representants 
municipals orientacions perquè puguin reflexionar sobre la ne-
cessitat de modificar el protocol de participació ciutadana».

Això és el que passa amb la declaració signada per 
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa.  
És curiós que a finals de maig es presentava al ple de 
l’Ajuntament una moció de la PDSPT/Marea Blanca, 
amb el suport de 40 associacions locals, on es reivindi-
cava la sanitat pública i no renovar el contracte a Mútua 
de Terrassa que venç a finals del 2022, tot demanant 
que passi a ser pública i el seu personal absorbit per 
l’administració. Votaren en contra: ERC, JuntsXCat i 
TotXTerrassa; abstenció: PSC i Cs. Cap vot a favor.

Per contra, la junta de portaveus de l’Ajuntament, 
aprovava el passat 7 d’octubre, per unanimitat, una mo-
ció que defensa la sanitat pública i l’atenció primària. 
Però hem de ser clars: sanitat pública, per a ells, sig-
nifica diners públics gestionats per empreses privades. 
És el model a Catalunya, on més del 60% dels diners 
públics de la sanitat els gestionen les concertades.

Però d’això no se’n parla. Tampoc del fet que Terrassa, 
on el 65% de la sanitat és gestionada per la Mútua, és 
la ciutat de tot Catalunya on les llistes d’espera són més 
altes (dades de CatSalut). Això no es pot atribuir a la 
covid, com pretén la declaració de la Junta de porta-
veus. En tenim proves, facilitades per la mateixa Con-
selleria. No s’ha de tocar aquest tema a Terrassa? 

Que no ens venguin sopars de duro! Prou mentir en 
campanya electoral! Prou declaracions edulcorades, 
d’intencions genèriques que no canvien res de la reali-
tat, que no busquen en l’arrel del problema.

La qüestió és que hi ha un interès ben clar en què les 

llistes d’espera siguin ben llargues, i és el de fer negoci 
amb la privada. A Terrassa, tot i ser la tercera ciutat en 
nombre d’habitants de Catalunya, encara no es dispo-
sa de cap CUAP. El personal sanitari dels centres con-
certats, que fa el mateix servei públic que el dels centres 
de l’ICS, té un salari i unes condicions laborals molt 
pitjors. 

Finalment, constatar que la Generalitat ni controla, 
ni té els ressorts per fer-ho, que els diners públics són 
utilitzats realment per la sanitat pública o se’n fa un ús 
privat.

I si no es té en compte el cost que significa subcon-
tractar els serveis, tant pels usuaris com pels treballa-
dors, per molt que la inversió en sanitat augmenti  en 
els propers pressupostos de l’Estat, podria no millorar 
l’atenció sanitària. No només la quantitat, que es pres-
suposta és important, sinó també el com es gestionen 
aquests diners o com es desvien cap a entitats privades, 
amb ànim de lucre o sense, sense cap control per part 
de la Conselleria.

Seguirem amb la nostra lluita de fer arribar al Par-
lament la proposta que no es renovi el contracte a 
Mútua, i que aquesta entitat sigui pública. Un pas con-
cret, encara que limitat, avançaria molt més que 2.000 
declaracions d’intencions que és l’únic que està fent 
aquest ajuntament.

Marea Blanca/Plataforma en Defensa de la Sanitat Pú-
blica de Terrassa

A vegades les paraules són molt tramposes..
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Prou Barreres, una entitat forta en lluita per 
l’accessibilitat universal, per a totes les persones

Estrella Gil
Escriptora i activista de Prou Barreres

A Terrassa, tenim una entitat amb una 
gran història de lluita pels drets de les 
persones. Pot ser, algú es recorda dels 

seus orígens, Dísmifisics (Terrassencs dis-
minuïts físics associats) fundat a 2002, però 
a conseqüència d’un canvi de mentalitat, una 
nova manera d’entendre la discapacitat, es va 
canviar el nom de l’entitat a Prou Barreres.

Com explica Joan Vila, president de l’enti-
tat: “DISMIFISICS era una mirada des de 
la nostra limitació personal, en canvi, Prou 
Barreres és una mirada a un entorn que no 
reuneix les condicions d’accessibilitat per ser 
utilitzat per totes les persones”. És una enti-
tat federada a ECOM (Federació d’Entitats 
de Persones amb Discapacitat Física) i està 
present en consells i òrgans oficials de la ciu-
tat per oferir un millor assessorament.

Es tracta d’un treball transversal, la lluita 
contra barreres arquitectòniques i mentals es 
pot presentar en qualsevol àmbit. Prou Bar-
reres ha treballat tant a escoles per fomentar 
la integració com a juntes veïnals per fer de 
mediador a l’hora d’eliminar barreres arqui-
tectòniques. També forma part de la Taula 
de la Discapacitat des de la seva creació.

“Les persones amb 
discapacitat hem de tenir 

veu i opinió pròpia i 
ser escoltades. Igual que 

altres grups que pateixen 
marginació”

Prou Barreres va proposar la Taula de la Discapa-
citat que existeix a Terrassa i la Comissió d’accessi-
bilitat. Des de Prou Barreres es treballa dia rere dia 
per millorar l’accessibilitat de la nostra ciutat i fer 
complir el Pacte Terrassa per l’accessibilitat que vam 
promoure i, així, que aquesta estigui present en qual-
sevol acte públic que s’organitzi des de l’Ajuntament, 
al transport públic, a les voreres…

Es tracta d’aconseguir el màxim de Nihil de nobis 
sine nobis (res sobre nosaltres sense nosaltres). Les 
persones amb discapacitat hem de tenir veu i opi-
nió pròpia i ser escoltades. Igual que altres grups 
que pateixen marginació en l’àmbit social, polític o 
econòmic.

Mes enllà de les barreres arquitectòniques, l’entitat ofe-
reix assessorament i acompanyament a qualsevol per-
sona que tingui dubtes o problemes relacionades amb 
qualsevol diversitat. De vegades, és molt difícil acceptar 
i gestionar la notícia d’una discapacitat nouvinguda i els 
protocols que s’han de seguir per superar la burocràcia 
que suposa el nou estatus. Prou Barreres pot indicar el 
camí que s’ha de seguir.

A la nostra junta tenim membres de diversos àmbits, 
involucrats a associacions veïnals, salut pública, i això fa-
cilita molt la nostra feina de conscienciació. L’accessibili-
tat del nostre entorn és un benefici per a tota la població, 
en un moment o altre de la seva vida, qualsevol persona 
pot portar crosses, cotxet de nens… Una ciutat i un en-
torn accessible facilita el dia a dia de tota la població.

Prou Barreres té cura que la via pública sigui accessible. 
A Terrassa, encara tenim moltes voreres massa estretes 
o amb una inclinació perillosa que s’han de convertir 
en voreres segures per a tothom. Prou Barreres està al 
darrere de totes les actuacions de millora de la via públi-
ca, recolzant als tècnics de l’Ajuntament. També tenim 
cura que a la salut publica l’atenció d’un pacient amb 
discapacitat sigui aplicada amb el protocol i sensibilitat 
adequada. Com diu Joan Vila Roure, president de Prou 
Barreres i membre de la junta de la FAVT (Federació 
d’Associacions Veïnals de Terrassa): “l’accessibilitat hau-
ria de ser una prioritat política perquè sense accessibili-
tat no hi ha drets”.

La Comissió de dones de Prou Barreres es va crear per 

treballar l’accessibilitat des de la perspectiva de 
gènere. Aquesta comissió està present a la taula 
8 de Març i participa activament amb l’Oficina 
de Capacitats diverses en la seva comissió de 
dones. Les dones amb discapacitat patim una 
doble discriminació pel fet de ser dones i de te-
nir una discapacitat.

La plaga social que suposa la violència mas-
clista suposa un problema més gran en el cas 
de les dones amb discapacitat, ja que en moltes 
ocasions el maltractador és la parella i el cuida-
dor de la dona amb discapacitat. La dependèn-
cia emocional i física és molt més alta que en el 
cas d’una dona sense discapacitat. En molts ca-
sos, la dona depèn del seu marit o parella inclòs 
per la seva cura personal o per sortir de casa.

“A Terrassa, encara 
tenim moltes voreres 
massa estretes o amb 

una inclinació perillosa 
que s’han de convertir 

en voreres segures per a 
tothom”

També patim problemes d’accessibilitat en les consul-
tes ginecològiques i encara és complicat plantejar i deci-
dir sobre la nostra possibilitat de ser mares lliurement 
davant la societat o d’un professional mèdic. Encara 
hem de rebatre molts prejudicis. La inserció laboral de 
la població amb discapacitat és molt baixa però encara 
és més baixa si parlem de les dones amb discapacitat.

Prou Barreres present a internet i a les xarxes:

Blog: proubarreres.blogspot.com

Facebook: Prou Barreres!!! Plataforma per garantir 
l’accessibilitat inclusiva

Twitter: @PROUBARRERES1

Instagram: prou_barreres_terrassa

El castellà en perill!
Miquel Mallafré

La ingerència dels tribunals (Tribunal Suprem, per 
ser exactes) davant el que demostren desconèixer 
fins als límits que la seva ideologia ultra els tolera 

és imparable. Des de l’any 2005 (setze anys), unes vui-
tanta famílies han demanat “l’escolarització dels seus 
fills i filles en castellà a Catalunya, dins d’un sistema en 
què cada any hi ha un milió i mig d’alumnes”. La sentèn-
cia del TS, obliga els centres a impartir un 25% mínim 
de classes en castellà.

Anem a pams, la sentència, no tan sols és una pixada 
per marcar territori, sinó que els queda poc per dir-nos 
quin percentatge de llegums, carn i ous hem de menjar 
davant qualsevol compliment d’hiperventilats que tot i 
saber els resultats de qualsevol menú raonable, aprovat 
per experts i amb un cert èxit, volen imposar el seu que 
sempre serà més gustós en l’ingredient a la seva conve-
niència, a consciència d’ignorar l’interès general. Que 
jo sàpiga, l’única llengua que ha parit el poble català en 
1.000 anys d’història, és el català. Les altres llengües que 
es parlen a Catalunya són adoptades de bon grat com 
ara l’anglès, el francès i l’italià, o a hòsties com el castellà.

Un altre atac més d’un Tribunal Suprem repressor i 
autoritari contra els drets lingüístics i culturals de Cata-
lunya. Amb el model d’immersió (del qual me’n guardo 

l’opinió per un altre dia), s’ha pretès ajudar a estendre 
el català durant dècades i ensenyar també el castellà, els 
dos de la manera més correcte possible, per molt que el 
triumvirat feixista brami, a més de l’anglès, el francès o 
les optatives que vulguin. Però clar, el Tribunal Suprem 
és el fidel servidor del “espíritu nacional”, i així ens va.

El sistema d’immersió permet que, els castellanopar-
lants que viuen a Catalunya, puguin tenir la mateixa 
educació que els catalanoparlants, canviant el seu idio-
ma natural pel del seu interlocutor si aquest ha comen-
çat la conversa (servidor, no ho fa mai, però és així). Així 
“tothom” pot expressar-se en qualsevol de les dues llen-
gües oficials.

A Catalunya, es parla català, abans que castellà, sobre-
tot fora dels grans nuclis urbans. Quan va haver-hi la 
llibertat per escollir ( ja que el castellà el van imposar 
durant uns 250 anys), es va optar per no crear dues co-
munitats separades per raons lingüístiques. Això ho sap 
el Tribunal Suprem i un alumne de 1r d’ESO.

Que hi hagi vuitanta famílies defectuoses i obtuses que 
no volen que els seus fills i filles parlin i escriguin en ca-
talà, aquests guies d’integració i bon rotllo que no dub-
ten en enfrontar-se a la resta de pares i mares de l’escola 
si fa falta, pels seus “cojones morenos”, aquests ignorants 

que es creuen legitimats per dictar com s’ha d’impartir 
l’educació dels nostres fills, aquests sacs d’ordi orgullo-
sos de ser-ho, aquests, ves per on, el Tribunal Suprem 
els converteixen en el denominador comú segons el qual 
hem d’organitzar el nostre sistema educatiu. Si existeix 
una llengua nacionalista i d’imposició aquí a Catalunya, 
és el castellà que pretén ser hegemònica des de Madrid 
amb arguments per a imbècils de la realitat del país.

L’objectiu de qualsevol ensenyament és l’aprenentatge 
i el coneixement escrit i oral dels idiomes del país on 
pertanys i habites. Si seguint el criteri dels experts, que 
coneixen el terreny, té èxit i funciona, almenys per ga-
rantir que l’idioma més desfavorit no ho sigui més enca-
ra i sense perjudicar el més predominant, a què collons 
ve a insistir com mai en carregar-se el que funciona?

Han aplicat el mètode “Ciudadanos”, especialistes a 
emmerdar-ho tot a Catalunya i quan la merda està ben 
enganxada fugen cap a Madrid per anar desapareixent 
lànguidament, és això? Segur que tot anirà de perles. Sa-
beu què? Ni immersió ni didàctica, ni 25%, ni xorrades, 
ni saber més, ni “niñus muertos”: segregació escolar per 
llengües i “marchando” (com diem en català). Així aca-
bem abans. Els Cops d’Estat d’ara es donen així, amb 
jutges. Euskadi, escalfa que surts!

OPINIÓ
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L’habitatge és imprescindible per al desenvolupa-
ment biològic (alberg, inclemències del temps…), 
personal (seguretat, benestar, intimitat…) i social 

(relacions de convivència, de veïnatge…) i és inseparable 
del progrés socioeconòmic: el seu accés és clau per acon-
seguir ciutats i societats sostenibles, segures i integrado-
res.

L’habitatge és un dret fonamental recollit a la Declaració 
Universal dels Drets Humans i a la resta de Convencions 
que regulen els Drets Socials, així com a la Carta Euro-
pea de Salvaguarda del Drets Humans a la Ciutat. És un 
servei d’interès general que ha de ser jurídicament segur 
quant a la seva tinença, adaptat a les necessitats familiars, 
de qualitat, i ambientalment sostenible, accessible i asse-
quible.

Primera Qüestió: Es compleixen aquestes premisses a 
la Tercera Ciutat de Catalunya que és Terrassa? Radical-
ment NO.

L’ús residencial del sòl és un dels usos més rellevants en 
l’àmbit urbà i un que configura i dona forma a les nostres 
ciutats. La idea mateixa de ciutat està lligada a l’existèn-
cia d’habitatges o, dit d’una altra manera, l’habitatge fa 
ciutat.

La cohesió social és un concepte vinculat a la idea de 
solidaritat. El principi de solidaritat és present a la nos-
tra pròpia Constitució (article 45.2); a l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya (art. 42 i 45); així com en diverses 
legislacions urbanístiques.

La cohesió social implica uns valors comuns i una cul-
tura cívica, un cert ordre i control social, l’existència de 
solidaritat i la reducció de les disparitats en la riquesa; 
la presència de xarxes socials (la qual cosa recondueix 
parcialment a la idea de capital social) i un vincle per-
sonal amb el lloc on s’habita, amb el qual ha d’existir 
una identificació. L’article 3 del Reglament de desen-
volupament de la Llei d’urbanisme de Catalunya de-
fineix la cohesió social vinculada al desenvolupament 
sostenible i la relaciona amb l’habitatge.

Aquesta norma assenyala que una de les finalitats 
del desenvolupament urbanístic sostenible és la co-
hesió social «mitjançant la regulació de l’ús del sòl de 
manera que es fomenti la barreja equilibrada de grups 
socials, usos i activitats, i es garanteixi el dret dels ciu-
tadans i ciutadanes a un habitatge digne i adequat.

La Llei catalana del dret a l’habitatge al·ludeix a la 
cohesió social en diverses ocasions, en l’exposició de 
motius (apartat IV) i en l’articulat: com a finalitat de 
la Llei, en aquest últim cas vinculada a la diversitat 
urbana (art. 3.n); definint-la en vinculació, de nou, 
amb la idea de diversitat i barreja en l’espai urbà (art. 
16.1.d), com a condició d’existència del dret —implí-
cit— a la ciutat, connectant-la de nou amb la idea de 
barreja urbana; com a principi inspirador de les ac-
tivitats immobiliàries (art. 23); o com a pressupost 
habilitador per a l’exercici municipal de la potestat de 
declaració d’àrees urbanes de conservació i rehabilita-
ció (art. 36).

Segona Qüestió: Compleix, per exemple, el projecte 
residencial del grup Acciona als terrenys de l’antiga fà-
brica AEG, on es volen construir 785 habitatges nous, 
aquesta premissa? Creiem que NO!

Si seguim revisant la Llei d’Habitatge de Catalunya, 
trobem a l’article 4 el següent: 

«Servei d’interès general 1. El conjunt d’activitats 
vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a 
polítiques socials es configura com un servei d’interès 
general per a assegurar un habitatge digne i adequat 
per a tots els ciutadans. 

2. Als efectes de l’homologació amb la normativa euro-
pea en matèria d’habitatge, tenen la condició d’habitatges 
socials els habitatges que aquesta llei defineix com a des-
tinats a polítiques socials, tant si són resultat de processos 
de nova construcció o de rehabilitació com si s’obtenen en 
virtut de programes socials de mediació i cessió».

Aquesta declaració de les polítiques públiques relatives 
als habitatges destinats a polítiques socials, o habitatges 
assequibles, com a servei d’interès general, implica l’exis-
tència d’una responsabilitat pública en la garantia de la 
provisió d’aquesta. En canvi, el 2021, ens seguim trobant 
amb una “preocupant”  baixa inversió pública, en matèria 
d’habitatge assequible.

Mantenir i augmentar la despesa en habitatge, no només 
social sinó també assequible, amb una col·laboració priva-
da o utilitzant els mecanismes innovadors que configuren 
noves formes d’organització de la societat i de les ciutats 
(Economia Social, Cooperativisme i altres), sembla un re-
quisit per a aconseguir i reforçar la cohesió social urbana 
i el cercle virtuós amb altres polítiques públiques urbanes.

Tercera Qüestió: S’està invertint a Terrassa, en habitat-
ge públic, el suficient i necessari? Resposta: Radicalment 
NO. 

Quan parlem del Dret a l’Habitatge cal parlar de la vul-
neració integral de molts altres drets, i es condiciona el 
seu desenvolupament efectiu a nombrosos drets consti-
tucionals: el dret a un medi ambient adequat o, en termi-
nologia més moderna, el dret a la ciutat; el dret a la igual-
tat i a la no-discriminació; el dret a l’educació (en relació 
amb el collegi de la xarxa pública en què obtenen places 

els infants, i pel que fa a la relació entre el domicili dels 
infants i l’àrea urbana on es troba, la qual cosa provoca la 
segregació escolar de la població immigrant ja coneguda, 
malauradament, a la nostra ciutat, per exemple).

Les relacions entre l’existència (o no) de suficient ha-
bitatge assequible no segregat i la cohesió social són evi-
dents. Si volem enfortir la cohesió social a Terrassa, 
la garantia i efectivitat del dret a un allotjament digne i 
adequat, són essencials.

Els nostres gestors públics han de tenir un coneixe-
ment adequat de les possibilitats (i els límits) de les seves 
competències i responsabilitats i un clar lideratge públic 
(en col·laboració amb el sector privat, O AMB QUI SI-
GUI), sense deixar de banda la CIUTADANIA, COM 
FA MASSA SOVINT), així com unes organitzacions 
públiques (en termes de personal, de transversalitat de 
polítiques públiques vinculades amb l’urbanisme i l’ha-
bitatge...) adients per a garantir la desitjada cohesió social.

El manteniment i la recuperació de la cohesió social en 
els nostres barris  portarà a conservar i incrementar el 
nostre capital social i ha de formar part d’un nou model 
de ciutat (molt necessari) que ha de construir-se “demo-
cràticament”, entre tots i totes les ciutadanes. La prova 
evident la tenim, en les mobilitzacions valentes dels veïns 
i veïnes, afectades pel Projecte AEG, que ja porten molts 
mesos organitzats, o a les dues-centes persones que es van 
aplegar, en manifestació, el 24 d’octubre, en la convoca-
tòria promoguda des de la plataforma Tu ets Entorns 
Terrassa sota el lema #SalvemElsBellots.

Què passa, per exemple, amb la revisió del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM) del 2003 de 
l’Ajuntament de Terrassa? Per què no es revisa, quan 
ja fa molt de temps que es demana? En 18 anys s’han 
produït canvis importantíssims que l’han superat i 
l’han desactualitzat. El POUM 2003 s’orientava se-
gons un objectiu de creixement quantitatiu, sobretot 
residencial,  fruït de l’obsessió i els aires de grandesa 
d’anteriors dirigents (socialistes) de fer de Terrassa 
una gran capital i establir pretensions exagerades i 
despreocupades de la dimensió qualitativa. Cal supe-
rar conceptes, objectius i estratègies anacròniques.

Quarta Qüestió: Està demostrant l’actual govern 
municipal, està preparat per exercir una nova GO-
VERNANÇA a l’Ajuntament de Terrassa? Tenint 
compte que aquest concepte equival a: 

1. Tenir la capacitat suficient per exercir un li-
deratge en societats plurals i multicèntriques, com-
plexes i dinàmiques.
2. Capacitat d’interaccionar amb les organitza-
cions econòmiques i socials, així com en la capaci-
tat per realitzar una gestió cooperativa de les rela-
cions entre diferents nivells de govern.
3. Capacitat d’adaptar-se a l’evolució de les ne-
cessitats i les demandes socials.
4. Governar assumint el pluralisme, el conflicte 
i la diversitat.
5. Governar tenint en compte el drets de proxi-
mitat i a partir d’assegurar la no vulneració de cap 
dret fonamental de la ciutadania.
6. Governar sabent que significa una DEMO-
CRACIA REAL I PARTICIPATIVA, i no sim-
plement “representativa” .

La resposta em temo molt que és: QUE NO!!

JOAN TAMAYO SALA

Advocat pels DDHH, membre Comissió DD-

HH-ICATER , Espai Drets i de l’Institut  

de Drets humans de Catalunya
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 >Ple municipal de desembre

Els grups municipals es barallen 
per la (poca) participació

M.G.

Un altre Pla aprovat per unanimitat el 
novembre, ha estat el Pla per a la Diver-
sitat Afectiva, Sexual i de Gènere en el 

periode 2022-2025. És el «principal document 
estratègic de les polítiques municipals LGTBI 
a la ciutat», presentà la regidora Jennifer Ramí-
rez. «El Pla vol acabar amb totes les discrimina-
cions a les persones LGTBI+ pel fet de ser-ho, 
i d’atendre de manera més acurada les diferents 
realitats que han d’afrontar», assenyalà. 

Com a continuació del Pacte DASIG de 2014, 
el present document vol fomentar el respecte a 
la diversitat sexual i d’identitat de gènere com 
a valor a defensar, així com reaccionar davant 
d’actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, in-
terfòbia i bifòbia, tal com expressa l’Ajuntament.

Les línies estratègiques que inclou el Pla són 
la cogovernança en les polítiques públiques per 
a la diversitat afectiva, sexual i de gènere per tal 
de generar més participació i més implicació; 
la diversitat afectiva, sexual i de gènere en la 
infància i l’adolescència, per tal de comptar 
amb una estratègia municipal per acompanyar 
i promoure la llibertat  en la construcció 
del gènere; la intersecció de la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere amb la diversitat 
per origen, nacional, ètnic, cultural o religiós 
en les polítiques municipals; i els circuits de 
coordinació i d’atenció a la diversitat afectiva, 

sexual i de gènere i a l’LGTBI-fòbia a la ciutat.
Han col·laborat en l’elaboració del Pla la Di-

putació de Barcelona, el Centre d’Estudis In-
terdisciplinaris de Gènere de la Universitat de 
Vic i les entitats adherides a la Taula del Pacte 
DASIG. Un total de 81 persones van debatre i 
validar la proposta inclosa en el Pla.

Quitèria Tarragó  Casellas, filla adoptiva

Va ser la primera dona regidora de l’Ajunta-
ment de Terrassa, el 1937, i la primera a tot 
l’Estat. Quitèria Tarragó Casellas va ser nome-
nada en el Ple del passat divendres terrassenca 
il·lustre i filla adoptiva de Terrassa. D’aquesta 
forma, es compleix el mandat del Ple de Dones, 
que es va celebrar el passat 9 de juliol, i on es 
va acordar concedir-li aquest reconeixement. El 
retrat de la Quitèria formarà part de la galeria 
de terrassenques i terrassencs il·lustres.

Tarragó va ser condemnada a 12 anys i un dia 
de presó arran la repressió de la Guerra Civil 
Espanyola. Ona Martínez (ERC) va destacar 
«el doble mèrit de ser regidoria en un món ple 
d’homes», i afegí que «visibilitzar les dones 
de la història és una obligació de les instituci-
ons públiques». El Ple de novembre també va 
concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat a 
l’Esperit Esportiu a diversos esportistes para-
límpics que han participat a les Olimpíades de 
Tòquio 2020.

Un pas més per protegir els drets LGTBI+ amb l’aprovació del Pla 
per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa 2022-
2025

M.G.

L’Ajuntament ha aprovat de forma inicial un Pla Estratègic per 
potenciar el vehicle elèctric els pròxims 4 anys i per «descarbonitzar 
la ciutat». «No hi ha marxa enrere, la crisi climàtica és real, volem 
canviar el model de mobilitat, que sigui més conscient i saludable», 
argumentà el regidor de Sostenibilitat, Medi ambient i Energia 
Carles Caballero en la sessió plenària del 26 de novembre. « En poc 
temps els preus s’equipararan als dels vehicles de combustió, deia 
Caballero. 

El Pla conté 21 línies d’actuació per promoure l’ús del vehicle elèc-
tric «a l’Ajuntament, les empreses, i l’àmbit privat». Se centraran els 
esforços especialment a augmentar la xarxa de recàrrega elèctrica 
fins arribar als 160 punts repartits per la ciutat, el que suposarà una 
despesa d’1,6 milions d’euros. Actualment n’hi ha només 24 punts 
a tota la ciutat, i poc més de 300 vehicles elèctrics en total. També es 
pretén promoure la mobilitat compartida entre la ciutadania amb 
l’anomenat carsharing, amb un pla pilot i una línia de suport a les 
empreses. Una altra línia consisteix en fer campanyes d’informació 
i conscienciació. 

Aquest Pla té assignat un pressupost de 500 mil euros per a l’any 
vinent, d’un total de 2 milions i mig fins al 2025. Al llarg d’aquest 
temps, es vol que la flota municipal estigui formada en un 50% per 
vehicles elèctrics. A la vegada, es manté la bonificació del 75% de 
l’Impost de Circulació per als vehicles elèctrics.

Promoure el vehicle elèctric i tenir 130  
punts de recàrrega els propers cinc anys

Miquel Gordillo

Participa la ciutadania en 
els debats polítics munici-
pals? Ni govern ni oposició 

poden defensar amb rotunditat 
que sí. Però tampoc és cap nove-
tat. Una proposta presentada pel 
PSC en el Ple del 26 de novem-
bre plantejava debatre quin és el 
millor horari a l’hora de fer els 
plens, entre d’altres. 

De fet, l’oposició sempre ha 
considerat que el canvi a horari 
de matí que va fer el govern im-
pedeix que vingui més gent al 
saló de plens. Aquest punt va do-
nar peu a una discussió entre els 
grups que denota com s’arrossega 
el debat sobre com despertar l’in-
terès entre la gent sobre els afers 
públics de la ciutat.

«Estem en retrocés amb la par-
ticipació ciutadana», deia  Javier 
García (PSC), i posava com a 
exemple les recents audiències 
públiques en què el govern ren-
deix comptes, o més aviat sim-
plement explica de manera resu-
mida, sobre les accions fetes. «En 
totes les seves audiències han 
participat 4 persones!», segons el 
regidor socialista.

«Normalment,  aquesta sala 
sempre està buida, exceptuant 
avui» - un nodrit grup d’estudi-
ants de ciències polítiques s’havia 
apropat al Ple -, segons Mont-
se  Trullàs  ( JxT).  Cs  anava  més 
enllà en les crítiques: «a aquest 
govern el Ple li fa nosa, per això el 
va traslladar al matí», en paraules 
de David Aguinaga, i criticava la 
constant presència dels regidors 
de TxT  a les xarxes: «si algú té 

un problema li envia un tuit a l’al-
calde i ell ja resoldrà el problema, 
això fa que es degradin els debats 
i la participació ciutadana».

L’oposició considera 
que el canvi a horari 

de matí que va fer 
el govern impedeix 
que vagi més gent 

als Plens

García (PSC): 
«Estem en retrocés 
amb la participació 

ciutadana»

Trullàs (JxT):
«Aquesta sala 

sempre està buida»
«La participació no és perfecta 

aquí ni enlloc, no hi ha solucions 
màgiques», es defensà Ona Mar-
tínez Viñas, regidora de Qualitat 
Democràtica (ERC). Al seu torn, 
atacà l’anterior etapa en què ma-
nava el PSC: «venim d’un model 
en què la participació no era es-
sencial, transformar això és difícil 
i és el que venim fent», els etzi-

 ▪ Punt de recàrrega ubicat al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica 
(MNACTEC)

bà Martínez. Recriminà que els 
acords proposats no tenien un to 
positiu. Tot seguit,  va  tenir lloc 
una discussió i intercanvi de da-
des de visualitzacions del plenari 
a  Youtube  i d’assistència a actes 
durant l’actual i la legislatura an-
terior, on cadascú semblava voler 
tenir la raó.

Martinez Viñas 
(ERC):

«Venim d’un 
model en què la 
participació no 
era essencial, 

transformar això 
és difícil»

Com que no es va voler separar 
l’exposició de motius dels acords 
presentats, tal com reclamaren els 
partits del govern, no es va apro-
var la proposta degut al vot con-
trari de TxT i ERC. 

Més enllà de la discussió, les 
fórmules que es van provant des 
del consistori, i no és cap cosa 
nova, no funcionen i no troben la 
manera de despertar l’interès en 
qüestions que òbviament afecten 
a tota la ciutadania. Caldria fer 
una millor anàlisi més acurada, 
i sobretot, caldria una millor en-
tesa entre els grups i aparcar les 
qüestions partidistes per poder 
trobar solucions al respecte. 
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Economia feminista, cures i consum 
responsable marquen la Terrassa 
Cooperativa 2021

El Bé Comú 
Fèlix Pardo

@felixpardova

A tothom li agrada que el tractin amb res-
pecte i apreci, poder confiar en les persones, 
rebre ajuda quan es demana i gaudir d’un en-
torn natural, sobretot quan estem arrelats a 
un lloc. Ens sembla la cosa més normal del 
món compartir uns valors amb les persones 
que estimem i convivim, perquè sense aquests 
valors no seria possible sentir-nos partícips 
d’una comunitat, ja sigui la nostra família, 
un grup d’amics, els companys de feina o els 
nostres veïns. Tanmateix, quan pensem l’eco-
nomia i els negocis sembla que oblidem allò 
que ens agrada i que valorem positivament en 
les relacions personals. 

Certament el comportament de les empre-
ses no és el mateix que el de les persones. Fins 
i tot el comportament d’una persona no és el 
mateix quan tracta a un familiar o a un amic 
que quan tracta, com a treballador o propie-
tari d’una empresa, els altres grups d’interès, 
ja siguin clients, proveïdors, l’administració 
o la societat. Als negocis cadascun busca el 
seu interès particular i vol treure el màxim 
profit. Si aquest principi d’utilitat presidís les 
relacions familiars, amistoses i socials en ge-
neral, aleshores les acabaríem perdent. Sense 
empatia, fraternitat, compassió i solidaritat 
no seria possible tenir família ni amics ni cap 
relació humana de qualitat. 

I per què no podem pensar el funcionament 
d’una empresa i les relacions entre les empre-
ses i els diversos grups d’interès amb aquests 
mateixos valors i d’altres com la honestedat, 
la confiança, la responsabilitat, la lleialtat i el 
compromís amb la comunitat de pertinença? 
Tal vegada perquè si no fem mal o perjudi-
quem a algú o al nostre medi aleshores no 
guanyem tants diners? O tal vegada perquè 
si no destruïm els nostres competidors ales-
hores no podem seguir creixent econòmica-
ment per guanyar més diners? Si les respostes 
a aquestes preguntes són afirmatives, el que 
estem dient és que prenem els diners com a el 
fi superior de les nostres vides, i llavors acaba-
rem justificant qualsevol mitjà per assolir-ho. 
Però, sense renunciar als diners i a uns certs 
guanys, per què no prendre els diners com a 
mitjà i no com a fi? Si fem això aleshores po-
dríem pensar l’economia i l’empresa amb els 
mateixos valors que acceptem de bon grat en 
les nostres relacions personals.

Fer-se aquestes preguntes i pensar d’una 
manera alternativa al pensament econòmic 
convencional és el que ens permet posicio-
nar-nos críticament davant de tot allò que 
se’ns imposa per la força del costum o pel pes 
del consens. Perquè fer que els negocis hagin 
girat l’esquena als valors i que nosaltres, quan 
participem dels mateixos negocis, ens obli-
dem dels valors no és el resultat determinista 
d’una llei universal que ens empenya al lucre 
i a competir amb els altres en la maximitza-
ció del benefici, sinó una opció ideològica 
que convé només a qui més té i vol mantenir 
els seus privilegis reproduint les situacions 
desfavorables dels menys afavorits. Cal ad-
vertir que la riquesa i la pobresa tenen una 
relació inversament proporcional: com més 
beneficis té una gran empresa transnacional, 
més es reprodueix la pobresa en els països 
sotsdesenvolupats que els proveeixen de mà 
d’obra barata i de matèries primeres fins a ex-
haurir-les. No hauríem d’oblidar que en les 
darreres dècades, segons l’ONU, la pobresa i 
les desigualtats han augmentat arreu del món 
al mateix ritme que la riquesa i els privilegis 
d’una petita part de la població mundial. 

Per a la major part de les persones, el que 
és més convenient i sempre els permet sortir 
guanyant és el bé comú. Perquè si la totali-
tat de la societat ha assolit unes condicions 
comunes de benestar, això representa que el 
benestar és vàlid per a tothom i que ningú 
quedarà exclós del mateix, que cap persona 
dependrà ja de la loteria natural o social, sinó 
de la bona voluntat d’una majoria de perso-
nes que han decidit democràticament gover-
nar-se segons el bé comú. 

La 7a edició de la Terrassa Cooperativa, impulsada pel 
Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajun-
tament de Terrassa, ha comptat de nou amb el pro-

tagonisme de diversos actors lligats a l’ESS. Un centenar 
d’entitats locals i del territori, han participat en les més de 
40 activitats al voltant de l’economia social i solidària i les 
cures.

Entre les més destacades, hi ha la ruta radiofònica de 
codis QR ubicats a diferents punts de la ciutat per expli-
car històries de justícia social narrades pels seus prota-
gonistes, amb temes de salut mental, pobresa energètica, 
LGTBIQ+, migracions i racismes. També hi ha hagut 
exposicions i tallers: de consum responsable per conscien-

ciar l’alumnat sobre els productes que consumim, com es 
produeixen i les alternatives disponibles; comunicar els va-
lors socials dels projectes, habitatge cooperatiu i en règim 
de cessió d’ús, i l’aigua circular. Els diferents documentals 
projectats han versat sobre la història de les colectivitzaci-
ons, la producció de fruites catalanes i el sistema alimenta-
ri, la compra conscient i l’etiquetatge ètic, entre altres.

Altres accions d’interès han estat la furgoneta Repara-
truck d’autoreparació d’objectes i estris d’ús quotidià, i el 
programa #Greenfluencers emès a Youtube i protagonitzat 
per joves. També han finalitzat les III Jornades d’Econo-
mia Feminista per donar a conèixer iniciatives locals vin-
culades a l’economia de les cures.

 ▪ El 26 de novembre es va presentar el mural ‘Sembrant Ciutat’, pintat a la façana de l’edifici ‘La Muntanyeta’, on s’ubicarà l’espai municipal 
de l’Economia Social i Solidària, i que representa els valors de l’ESS. El mural ha estat obra de l’artista Albert García, membre d’El Corralito 
CCA. A la imatge, membres del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària posen davant l’obra, a les piscines de Vallparadís. Imatge: Rafel 
Casanova (BCF)

Les entitats i cooperatives que han participat a la Fira d’Economia Social i Solidària del 27 de novembre han estat: 

Club Gimnàstic Terrassa, El Corralito CCA, Associació CANC, l’Embarral, Cases de la Música, Synusia, Filagarsa, Adenc, MEL Educació 
Ambiental, Escola Tecnos, Creixen Educació, Escola El Cim, Escola Crespinell, Magroc, Plantem-nos!, l’Egarenca, La Terrassenca, Monela Social 
La Mola, Som Energia, Som Mobilitat, Communia, Fundació Ramon Martí i Bonet, Arte Paliativo, Espai Sacra, Fundació MSD-Dèficit Múltiple 
de Sulfactasa, Banc del Temps de Terrassa, Economia del Bé Comú, Fiare, Ateneu Cooperatiu del Vallès, Mutualidad Las Arenas, Fundació 
Maria Auxiliadora, Ambicat Consulting, Oxfam Intermón, Alternativa3, La Coordi, Projectes Emergents, Associació Eco-inserció (Roba 
Amiga), Katazuke, Fundació ECOM, Assosició a Favor dels Discapacitats La Oka, PRODIS, Càritas Terrassa, La Víbria Intercultural, La Natural 
Coopmunicació, Crisàlide, Cohabitatge La Teulada, Ben Viure, ArqBag cooperativa d’Arquitectura, La Dovella.

 ▪ Núria Marín, 
2a. Tinenta 
d’Alcalde de l’àrea 
de Promoció eco-
nòmica, davant la 
parada de l’Escola 
Creixen Educació 
Cooperativa, a la 
Fira d’Economia 
Social del 27 de 
novembre
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 >Neix la Xarxa Ciutadana per la Municipalització de tots els Serveis Públics

Atenció domiciliària, ‘dignitat i drets per a 
usuàries i treballadores’
Redacció

El Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD) va néixer a 
Terrassa per «proporcio-

nar atencions personals, ajuda a 
la llar i suport social per la re-
alització de les Activitats de la 
Vida Diària (AVD), es va inici-
ar com un servei dependent dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Terrassa fins que, a partir 
de l’augment de la demanda, es 
va decidir subcontractar-lo de 
forma unilateral», informa en 
el seu primer Manifest la nova 
Xarxa Ciutadana de Terrassa 
per la Municipalització de tots 
els Serveis Públics.

«L’Ajuntament va externalitzar 
la gestió i realització d’aquest 
servei bàsic a noves empreses 
del sector [grans multinacionals 
en alguns casos], empreses que 
anaven creixent paral·lelament 
a la crisi social i econòmica i 
que, amb preus baixos i equips 
especialitzats en preparar lici-
tacions, guanyaven fàcilment 
els concursos públics», indica el 
manifest. 

I el resultat ha estat a la mida 
de les grans empreses, però no 
en l’èxit sinó en el fiasco. L’escrit 
assegura que «aquestes externa-
litzacions han acabat afectant 
greument les condicions labo-
rals de les Treballadores Famili-
ars, la majoria dones, amb gran 
quantitat de vulneracions com 
ara: reiterades congelacions de 
convenis, hores que no es pa-
guen, contractació per sota de 
la categoria laboral exigida, jor-
nades mal planificades, horaris 
canviants, exigència d’una dis-
ponibilitat incompatible amb la 
vida personal o incompliment 
de la Llei de Prevenció de Ris-
cos Laborals, entre moltes d’al-
tres.»

Les empreses, actualment tres 
grans (Sacyr, Accent Social 
-antiga Clece-, Ingesan -grup 
OHL-) que operen en borsa, 
han demostrat sobradament la 
seva «ineficiència en la presta-
ció del servei, ja que a més de 

la precarietat laboral a la qual 
sotmeten les treballadores, les 
persones usuàries son tractades 
com a un objecte mercantil més, 
ignorant les seves patologies i 
necessitats especials i diverses. 
El seu únic objectiu és el be-
nefici empresarial, que aconse-
gueixen retallant la qualitat del 
servei i explotant les treballado-
res». I tot plegat, «l’única apor-
tació que fan és la de fer de mit-
janceres entre les 1700 persones 
usuàries i les 300 Treballadores 
Familiars».

Les condicions laborals, «tre-
ballant amb recursos precaris i 
a la vegada acomiadant aquelles 
treballadores que protesten i, 
fins i tot, patint impagaments 
continuats dels salaris, desgas-
ten les plantilles, cremen les 
professionals i afecten la seva 
salut». El manifest denuncia, 
a més, que «no hi ha cap ti-
pus d’avaluació del servei, ni 
per part de les empreses ni de 
l’Ajuntament, que n’és el res-
ponsable».

Però no acaba aquí el proble-
ma. Ara, Ajuntament i empre-
ses voldrien que les treballa-
dores familiars «organitzin i 
coordinin els serveis elles ma-
teixes, sense cap remuneració a 
canvi».

Així les coses, la plataforma 
per la municipalització del ser-
vei reclama a l’Ajuntament de 
Terrassa que «no segueixi do-
nant cobertura legal i jurídica a 
totes les irregularitats que s’han 
comès i permès durant aquests 
anys». Demana que es complei-
xin les lleis de provisió de ser-
veis públics i les normatives de 
Drets Humans, com per exem-
ple la Carta Europea de Salva-
guarda dels DDHH a la Ciu-
tat, signada per l’Ajuntament el 
2000, que diu: «les polítiques 
socials com a part central de 
les polítiques de protecció dels 
drets humans» que han de ser 
garantits, així com el dret de les 
persones a accedir lliurement 
als serveis municipals d’interès 
general.

1. Que l’Ajuntament de Terrassa es comprome-
ti fermament amb uns serveis públics de quali-
tat, de titularitat, gestió i provisió 100% pública, 
amb la participació activa d’usuàries i treballado-
res com a garantia de drets universals, d’un bon 
servei a les persones usuàries i d’unes condicions 
laborals dignes per a les Treballadores Familiars.

2. Que l’Ajuntament de Terrassa, amb la par-
ticipació de les treballadores i la ciutadania or-
ganitzada de la ciutat, iniciï de forma urgent el 
procés per a re-municipalitzar el Servei d’Aten-
ció a Domicili. Entenem que per garantir els 
drets fonamentals de la ciutadania, la millor fór-
mula de prestació dels serveis públics és la gestió 
directa i pública des de l’Ajuntament i no pas la 
subcontractació a tercers privats.

3. Que mentre duri aquest procés fins a la mu-
nicipalització total, l’Ajuntament no subcontrac-
ti empreses o organismes que no garanteixin un 
mínim compliment de la normativa dels drets 
humans, les normatives laborals i la que regula 
la transparència i el bon govern. Que s’abandoni 
definitivament la idea d’implementar el Projecte 
Illa, o qualsevol altra mesura que suposi una so-
brecàrrega sense remuneració per a les Treballa-
dores Familiars, a la ciutat de Terrassa.

4. Que hi hagi només una licitació abans de 
la municipalització del servei, que aquesta sigui 
d’una durada màxima d’un any i que incorpori 
les clàusules necessàries per garantir: una mi-
llora del sou de les Treballadores Familiars, el 

compliment de les normatives de Prevenció de 
Riscos Laborals, una coordinació dels serveis 
eficient i respectuosa amb els drets de les treba-
lladores i de les usuàries, mecanismes de control 
de l’acció i la transparència de les empreses i me-
canismes d’avaluació i rendició de comptes amb 
la participació de les treballadores, les persones 
usuàries i les seves famílies.

5. Que durant el període de la darrera licitació 
l’Ajuntament controli periòdicament el compli-
ment de les clàusules establertes i de les norma-
tives aplicables, i que actuï amb fermesa contra 
les empreses, de forma legal si així calgués, da-
vant qualsevol incompliment.

Cal dir prou al mercadeig amb els nostres 
drets. Prou al negoci amb les nostres necessitats. 
Prou al lucre privat en mans d’empreses que no 
compleixen els mínims de dignitat i garantia 
dels drets humans que no ofereixen un servei de 
qualitat, que esclavitzen les treballadores i que 
vulneren els seus drets laborals més bàsics. Les 
persones no som mercaderies.

Les organitzacions i la ciutadania que defensa 
aquest manifest cridem a totes les altres associa-
cions socials i veïnes de la ciutat a sumar-se a la 
nostra denúncia pública, per tal de garantir els 
drets bàsics i fonamentals d’unes treballadores, 
persones usuàries i famílies, i d’uns serveis bàsics 
que ens afecten a totes.

Cinc mesures per la dignificació del SAD
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 >Assemblea de delegades i delegats de CCOO a Terrassa, preparant mobilitzacions

Javier Pacheco: “Hem d’impulsar un nou pacte social”
Pep Valenzuela

+Drets i +Justícia Social, aquest 
és el nom i lema de la nova plata-
forma, integrada per 14 entitats so-
cials i culturals del teixit associatiu 
del país, entre les quals es troben els 
sindicats CCOO i UGT, així com 
la confederació d’associacions veï-
nals de Catalunya (CONFAVC) 
de Catalunya, amb una clara vo-
luntat integradora per sumar més 
entitats. Es va presentar el passat 
29 de novembre a Barcelona.

Les crisis o estat de crisi gene-
ralitzat, segons cada vegada més 
anàlisis del moment, esperonen la 
ciutadania i les seves organitzaci-
ons i entitats a unir-se per defen-
sar els drets en risc i l’assoliment 
de nous. És el cas de les CCOO, 
que dins la campanya d’informació 
i mobilització de la seva afiliació, va 
celebrar, a Terrassa, el passat 16 de 
novembre una assemblea de dele-
gades i delegats de les comarques 
del Vallès Occidental i Catalunya 
Central.

«L’objectiu és compartit amb tot 
el nostre actiu sindical quines són 
les propostes del sindicat en les 
diferents taules del diàleg social i, 
en un aspecte més ampli, sobre les 
reivindicacions més generals de ca-
ràcter social», informava l’Ivan Ra-
mos, secretari general de la unió in-
tercomarcal, «proposem una gran 
mobilització per empènyer totes 
les reivindicacions socials i laborals 
(electricitat, habitatge, treball i sa-
lari dignes...) en un moment, que 
és molt important per tal de mi-
llorar les condicions de treball i la 
vida de les persones».

Les diferents entitats que com-
parteixen les reivindicacions mobi-
litzaran en els àmbits respectius, i 
CCOO vol «portar el missatge als 
centres de treball, a les empreses». 
Fa setmanes que es celebren as-
semblees i reunions per «explicar 
els acords que aconseguim, amb 
delegades i afiliació en general». 

La negativa de les organitzacions 
empresarials a signar les propostes 
que sí que han defensat els sindi-
cats majoritaris i el govern espa-

nyol fa preveure que hi haurà una 
gran resistència. «És l’esperit de la 
patronal», declarava Ramos, «han 
tingut dret a veto per condicionar 
les polítiques, i ara que no els agra-
da la decisió sobre salari mínim es 
planten», digué el dirigent sindical. 
«Però això no pot parar els acords 
del diàleg social, amb ells o sense 
ells els acords han d’anar enda-
vant».

«Construir un nou pacte social», 
subratllà per la seva part en Javier 
Pacheco, secretari general de les 
CCOO de Catalunya, present en 
l’assemblea de Terrassa. «No po-
dem acceptar que ens toqui pagar 
la factura una altra vegada, com 
amb la crisi del 2008», reblà.

La pandèmia, assegurà, «ens ha 
ensenyat algunes lliçons», com ara 
quins són els «treballs imprescin-
dibles pel sosteniment de la socie-
tat, les vides i els serveis públics», 
ara és temps de «traduir aquestes 
lliçons en acció política», digué 
tot recordant els aplaudiments pel 
personal sanitari de les 8 de la tar-
da durant el confinament. 

La mobilització ciutadana, afegí, 
és la «clau per construir aquest 
contracte social», que ha d’incloure 
el treball digne, un estat del benes-
tar social on la «protecció a la salut, 
l’educació i els serveis socials pren-
guin el protagonisme real i tinguin 
els recursos suficients».

«La posició 
de la patronal 
és totalment 
insolidària, 

només accepten 
el diàleg social 

quan guanyen»
Pel que fa a les pensions, Pache-

co argumentà: «quan encara no 
tenim una prestació suficient no 
podem retallar pensions, i en qual-

sevol cas el mínim ha de garantir 
sempre la suficiència per poder 
viure». Clar que, subratlla, «el sis-
tema ha de ser viable, i això s’ha de 
fer incrementant els ingressos». En 
dir això, recordà que «encara no 
s’han recuperat els ingressos que 
teníem abans de la crisi del 2008, 
quan la quota patronal es va reduir 
un 2% per fer front a aquella crisi». 
O sigui, que amb l’augment de co-
titzacions que es planteja ara ni tan 
sols es recupera la quota anterior.

«La posició de la patronal és to-
talment insolidària, només accep-
ten el diàleg social quan guanyen. 
Si s’ha de fer un esforç de solida-
ritat per repartir els beneficis en el 
marc, llavors no volen. Només vo-
len xuclar del país, però no aportar. 
No entenem aquest egoisme de la 
patronal, encara que pugui estar en 
un marc ideològic que no és nou 
per a nosaltres», sentencia en Pac-
heco.

Tot i l’aparent posició dialogant 

dels governs, fins i tot favorable als 
interessos majoritaris, a Catalunya 
i l’Estat, «nosaltres no podem rela-
xar-nos», alertà en Pacheco. «Hem 
vist, per exemple, com el ministre 
Escrivá de Seguretat Social pro-
posava treballar fins als 75 anys; i 
la baralla al si del govern sobre la 
reforma laboral», analitzà. «Els 
drets no vindran regalats. S’han 
de plantejar i s’han de lluitar en els 
carrers si volem construir un nou 
contracte social, perquè tindrem la 
pressió de les elits, també en alguns 
àmbits mediàtics que utilitzen per 
crear l’hegemonia de pensament 
que marqui un estat de dret liberal 
i no un estat de dret social».

El paper dels partits, assegurà, 
està en l’arc parlamentari. «Ells 
representen els interessos generals 
de la ciutadania i les entitats soci-
als els de sectors determinats. Clar 
que emplaçarem els partits que  
tenen més afinitat amb les nos-
tres reivindicacions a què també 

les traslladin a les seves propostes 
polítiques i a l’exercici del govern, si 
hi són», considerà, però «la nostra 
feina és intentar que es tradueixin 
en política les reivindicacions. Si 
no, tindrem una societat on els 
seus representants aniran en pa-
ral·lel i mai conflueixin per poder 
transformar la realitat».

D’acord amb el secretari general 
de CCOO Catalunya, la clau és 
«disputar el relat, tenir hegemo-
nia de pensament, però fent que 
la gent que pateix vulnerabilitat, i 
1 de cada 4 catalans i catalanes es-
tan en risc de pobresa, 1 de cada 3 
menors de 18 anys estan en risc de 
pobresa, tinguin també condicions 
materials per viure dignament».

Els sindicats CCOO i UGT, la 
CONFAVC i 11 entitats més han 
convocat una manifestació el 
12 de desembre al migdia, amb 
inici a la Plaça Urquinaona de 
Barcelona

 ▪ «La neteja també és sanitat!», cridava dimecres 17 de novembre una concentració a les portes de l’hospital universitari 
Mútua Terrassa, protestant contra l’acomiadament de sis treballadores i la subrogació selectiva del personal de neteja 
que avui presta servei a la Fundació Vallparadís. Les treballadores, amb suport de CCOO, denuncien també baixos salaris 
i condicions laborals en general insuficients.
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> Espai CET: Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Ocells hivernants

S’ha acabat l’estiu. Els dies es 
fan més curts i el fred és cada 
cop més intens. Alguns ocells 
senten una gran excitació i 
s’apleguen en grans estols. 
Hi ha una tensió que talla 
l’ambient i, de cop, sense que 
ningú hagi donat cap ordre, 
alcen el vol. Ningú es vol 
quedar enrere, perquè els hi va 
la vida.

Els adults ja saben el camí, 
cada any el repteixen. Cap al 

sud a la tardor, cap al nord 
a la primavera. Els joves de 
l’any es deixen portar. Potser 
els seu instint els guiaria 
igualment, però se senten 
segurs dins la bandada.

Però, per què migren, alguns 
ocells? Doncs perquè en 
canviar l’estació no troben 
els recursos que els calen 
per a la supervivència. En 
determinades estacions els 
aliments són més escassos i en 

d’altres molt més abundants. 
Per aquest motiu, en època de 
cria busquen l’abundància i 
han de marxar a latituds més 
baixes a l’hivern.

La migració no és igual per 
a tots els ocells. La gran 
majoria es van desplaçant tot 
fent parades per alimentar-se 
i reposar. Algunes espècies, 
però, poden fer grans 
distàncies d’una sola tirada. 
La màxima que s’ha registrat 

la va fer un tètol cuabarrat que va volar d’una tirada 12.200 km, 
des d’Alaska a Nova Zelanda en un vol initerromput de 224 
hores.

També hi ha ocells sedentaris, que passen tot l’any al mateix 
indret, però a Catalunya, a l’hivern, ens arriben ocells del nord 
d’Europa i és una magnífica ocasió per poder observar algunes 
espècies impossibles de veure en altres moments de l’any.

La proposta
Els ambients naturals on més biodiversitat hi podem trobar 
són les zones humides, especialment les litorals. la combinació 
d’aigües dolces i salades fa que s’hi desenvolupin comunitats 
vegetals molt diferents que aporten recursos alimentaris i refugi 
per a moltíssimes espècies animals, entre elles els ocells.

A Catalunya tenim tres grans zones humides litorals situades 
a les desembocadures dels rius Muga, Llobregat i Ebre. Són el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el Parc Natural 
del Delta del Llobregat i el Parc Natural del Delta de l’Ebre 
respectivament. Evidentment, totes tres són àrees protegides, 
incloses en la directiva d’aus com a Zones d’Especial Protecció 
per a les Aus.

El recorregut que proposem avui és un itinerari pel Delta del 
Llobregat, segurament la menys coneguda de les grans zones 
humides de Catalunya. Aquesta caminada ens permetrà 
conèixer els diferents hàbitats que formen aquest espai natural 
i podrem visitar alguns dels aguaits que hi ha instal·lats per a 
l’observació d’aus i observar algunes de les espècies hivernants. 

Trobareu la descripció de l’itinerari si seguiu el codi QR que 
acompanya la fotografia.

Les activitats de desembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
19 de desembre: Anem a cercar el Tió
Del 23 de desembre al 7 de gener: Casal de Nadal

SENDERISME
Horitzons
11 de desembre: Camí vell de Montsor

Passejades pel Parc
15 de desembre: Canal de la Pedrera i del Bosc

Travessades familiars
19 de desembre: Coves de cal Llucià

Senders
19 de desembre: Camí dels Nyerros 5a etapa

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres

ESPELEOLOGIA
16 de desembre: Excavacions a les coves Simanya, de les 
Ànimes i de la Canal

CIÈNCIES NATURALS
22 de desembre: Reunió anual Memorial Joan Crispi

Ornitologia
11 de desembre: Anem a Cercar el Pela-roques a Montserrat

Botànica
12 de desembre: Collbató i Montserrat

CULTURA
1 de desembre: Presentació del llibre «El meu camí Ignasià»

EXPOSICIONS
Del 13 de desembre al 7 de febrer: LXXXI Concurs foto-
gràfic de l’entitat.

EMCET · ESCOLA DE  MUNTANYA
12 de desembre: Tastet ·  Iniciació a l’escalada en via llarga
15 de desembre: Conferència · Com evitar les lesions típi-
ques del trailrunning

I DURANT EL CURS, A L’EMCET:

Tastets:
• Raquetes de neu
• Escalada en gel
• Progressió amb piolet i grampons i técnica en corre-

dors de neu
• Esquí de muntanya

Cursos:
• Alpinisme nivell I
• Alpinisme nivell II
• Escalada nivell II

Conferències:
• Tècniques per evitar lesions típiques del trailrunning

MISSA DEL GALL A LA MOLA
A causa de les resticcions en els aforaments
causats per la pandèmia de la COVID-19

enguany no se celebrarà la 
missa del Gall a la Mola

Sentim les molèsties que aquest fet 
us pugui ocasionar
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 → TEATRE

Toni Font: “El 
teatre amateur 
català viu un 
moment dolcíssim”

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Iskuk i Novokovski (URSS, 1975) és 
aquesta posició on el blanc va aprofitar el torn de joc per fer 
un atac mortal sobre el rei negre. Com ho va fer?

Nivell: mig

Solució: 1.Txh5!,gxh5 2.g6,hxg6 3.Cxe6,fxe6
 4.Dxg6+,Rf8 5.Tg1 guanyant.  

Victor Rivas → PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 1,  

Mestre Català d’escacs  
i Candidate Master (CM)

Classes particulars i 
grupals, més de 20 anys 

d’experiència.

Contacte: 679 654 719 
vrg18081977@gmail.com

egarenca.cat
 

Carrer del Nord,105 – 08221 – Terrassa
Horari:

De Dimarts a Divendres: 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dissabte: de 10 a 13:30h

Consulteu les ofertes en

Consulteu les ofertes en  lots de Nadal
lots de Nadal  ecològics i de

ecològics i deproximitat!
proximitat!

PROXIMITAT, AGROECOLOGIA I TRANSFORMACIÓ SOCIALPROXIMITAT, AGROECOLOGIA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Eloi Falguera 
Director i autor

E l passat cap de setmana 
del 29 al 31 d’octubre s’ha 
celebrat a Santa Susanna 

(Maresme) el II Congrés de grups 
amateurs de teatre de Catalunya. 
Han estat les jornades de debat i 
anàlisi més importants del teatre 
amateur català des de fa 36 anys, 
quan es va celebrar el primer con-
grés.

Aquestes jornades, que han reu-
nit una seixantena de grups d’arreu 
del país, han comptat amb una 
notable participació terrassenca: 
des de grups fins a ponents o, fins 
i tot, la mateixa organització del 
congrés. Començant pel mateix 
president de la Federació de Grups 
Amateurs de Catalunya, l’entitat 
que ha fet possible l’acte, encapça-
lada pel terrassenc Toni Font des 
de l’octubre del 2019.

Per parlar de com ha anat aquest 
congrés i de les conclusions a les 
que s’ha arribat, entrevistem preci-
sament en Toni Font.

• Pots explicar breument què 
ha sigut el II Congrés de teatre 
amateur?
Realment ha sigut un espai de 

debat. El cap de setmana del con-
grés es van debatre unes ponències, 
que s’havien treballat prèviament 
durant més d’un any. Aquestes 
ponències es van defensar, es van 
discutir i finalment es van arribar 
a unes conclusions. En essència ha 
estat això.

• També ha estat un espai de 
convivència.
Totalment. Portem gairebé dos 

anys de clausura i els participants 
s’ho han pres també com un espai 
de convivència, de retrobar-nos 
tots plegats un cap de setmana al 

voltant del fet teatral. Aquest con-
grés s’ha obert a tots els grups de 
teatre amateur del país que hi han 
volgut participar. En total s’hi han 
reunit uns 66, entre els quals un de 
Fraga i un de Castelló, que estan 
federats amb nosaltres. També hi 
ha hagut, com a convidats, repre-
sentants d’Andorra o de l’Alguer, 
que arrel d’aquest congrés s’han 
federat amb nosaltres.

• Es pot dir que ha estat la troba-
da més gran dels darrers anys 
del teatre amateur català?
Les Mostres Nacionals de Pine-

da de Mar també agrupen molta 
gent. S’hi fan una quarantena de 
representacions més tots els grups 
que venen a veure els espectacles. 
En tot cas, és la trobada més gran 
on s’ha vingut a debatre.

• Havia plogut molt des del pri-
mer congrés.
El primer congrés es va fer l’any 

1985, fa 36 anys, i va suposar la 
fundació de la Federació de Grups 
de Teatre Amateurs de Catalunya. 
Després de tants anys era el mo-
ment de tornar a posar el focus en 
la nostra gent: saber què pensen, 
quines inquietuds tenen...

• Quines són les conclusions 
més importants a les que s’ha 
arribat en aquest congrés?
D’entrada, que a Catalunya no 

estem tan malament. Ha anat 
molt bé que hagi vingut gent de 
fora a observar el congrés: de Fran-
ça o d’Itàlia, per exemple. Aquesta 
gent et dona una perspectiva dife-
rent a la que tenim nosaltres i s’han 
sorprès de la nostra vitalitat. D’al-
tra banda, hem arribat a la conclu-
sió que cal buscar més implicació 
per part del jovent i donar-los pas. 
També que cal més reconeixement 
del teatre amateur català per part 

de les institucions. Una altra pre-
ocupació era conèixer la situació 
dels grups després de la pandèmia. 
O també el tema de la llengua, de 
la formació o de les noves autories... 
S’ha arribat a moltes conclusions i 
s’han analitzat molts factors. Les 
actes del congrés, amb les ponènci-
es i totes les conclusions s’editaran 
l’any que ve.

• Us esperàveu que el congrés 
tingués aquest èxit?
S’ha treballat moltíssim, des de fa 

temps. Com he dit, les ponències 
portaven més d’un any reflexionant 
i treballant. Sospitàvem que aniria 
bé. L’evolució de la pandèmia ens 
va fer dubtar, en algun moment, de 
quina seria la resposta de la gent. 
Però a mesura que el congrés arri-
bava sí que vam veure que tothom 
respondria.

• I ara què?
Ara toca continuar treballant i 

continuar fent teatre. I, sobretot, 
treballar en les conclusions del les 
ponències. Algunes conclusions 
seran senzilles d’aplicar i d’altres no 
tant. Ens serveixen a tots plegats 
per veure cap on volem que vagi la 
nau.

• Una de les preocupacions més 
grans, com apuntaves, és com 
atraure el jovent i afrontar els 
relleus generacionals.
No estic massa d’acord que les 

noves generacions no s’acostin al 

teatre amateur. La qüestió dels jo-
ves és una mica més complicada. 
Al congrés hi ha hagut un interès 
especial en dur la veu dels joves. A 
més, al final de cada sessió també hi 
hem programat obres de grups jo-
ves. En definitiva, crec que són ex-
traordinàriament actius. Cada any, 
quan es fa la Mostra de Teatre Ju-
venil, a Sant Feliu de Codines, veus 
la seva implicació. Ara bé, els temps 
canvien i potser el que hem de fer 
és adequar els canals pels quals es 
mou el jovent. Adaptar-nos als seus 
gustos, necessitats i realitats.

• Un altre problema és que el te-
atre amateur no es va a veure ell 
mateix.
És un problema. Sempre dic que 

hi ha gent a qui li agrada molt el 
teatre, però només el teatre que fan 
ells. No van a veure altres grups 
amateurs ni tampoc teatre profes-
sional. En aquest sentit, gràcies al 
Festival Itinera, hem pogut trencar 
alguns motlles. Aquest festival ha 
acostat el teatre al territori. N’hem 
dut a tots els racons del país i hem 
pogut comprovar que, en els llocs 
més allunyats, la resposta del públic 
ha estat formidable. La gent ens 
deia que només estava acostumada 
a veure el grup del poble o els dels 
voltants. El fet que vingués gent de 
fora, amb noves propostes i noves 
idees, ha anat molt bé. Ha ajudat 
a fer xarxa i intercanvis. Recordo 
especialment Gandesa on, en un 
cap de setmana, vam programar 

tres obres. Hi va haver 220 espec-
tadors cada vegada. Allí no s’havia 
vist mai.

• El teatre amateur català està vi-
vint un moment dolç?
Crec que està vivint un moment 

dolcíssim. També és veritat que el 
teatre amateur ve de lluny, sempre 
hi ha estat. Avui dia potser se’n 
parla més perquè ara és més senzill 
assabentar-se del que passa al món, 
assabentar-se de totes les activitats 
culturals. Tots duem un mòbil a la 
butxaca que és una finestra al món.

• Des de la Federació què li dirí-
eu a la gent perquè deixi d’estig-
matitzar el teatre amateur i vagi 
a veure’n?
Els diria que ho provin un dia. 

Potser tenen mala sort i aquell dia 
l’espectacle no els agrada. Però que 
insisteixin perquè no trigaran gaire 
a trobar propostes que els agrada-
ran moltíssim.

• Quin paper creus que juga Ter-
rassa en el moment actual del 
teatre amateur?
Terrassa és un cas curiós. Crec 

que és un paradigma quant al nom-
bre de grups amateurs. N’hi ha 
molts, amb més o menys activitat. 
Alguns grups participen en la Fe-
deració. Alguns surten de gira... En 
general tenen un nivell important. 
A més, es disposa de força espais de 
representació. No totes les ciutats 
ho poden dir.

 ▪ Toni Font, president de la Federació ELOI FALGUERA
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HORITZONTALS: 1. Tan mortífera com 
la incomunicació i com la mala interpre-
tació / 2. Maternitat de bosc. Venedor 
d’enciclopèdies amb moralina / 3. Al 
cor d’en Llull. Trec el màxim del dau i em 
surten malalties a la tiroides. La meitat 
de molt / 4. Més de tu que del teutó. 
Aterrin de qualsevol manera a la costa 
mediterrània / 5. Soroll d’ínfima consi-
deració. Una pila, com a ca la Sílvia / 6. 
Canta les excel·lències de l’olla reme-
nada. Compost capaç de formar-se per 
metamerització / 7. Sembla la Lluïseta, 
aquesta serp de vidre. Lletra de pena 
/ 8. Abonament que et fa sentir com a 
casa teva. Encisi, encanti / 9. Abracen 
l’infeliç. Té el cap ben bé al final. Capciró 
del dit / 10. Vulgar, xabacana. Espio avi-
am si sóc jo o el sot / 11. L’únic d’avui que 
perviurà en el demà. Del territori que 
no sol tremolar. Símptomes d’urticària 
/ 12. Nou xifres per sortir de l’hotel. Fi-
qui, curiosament, el nas / 13. Per dir-la ja 
en necessites el triple. Vocalitzen cada 
serenata.

VERTICALS: 1. Sabatot, que no vals ni 
per fer el soldat! El més inesperat és 
trobar-los al ventre / 2. No cal dir que 
és níquel. Passa d’una línia a l’altra pels 
passadissos. Tu, que has guillotinat 
el rei? / 3. No hi ha manera de fer-los 
a posta. Un art de pesca del carall / 4. 
Animadversió pel qui aconsegueix el 
podi. Rosegons residuals. Una enmig de 

molts / 5. Fa de mal tomar, ja: no manté 
les constants vitals. Roca vermellosa 
que vaig veure a Siena de petita / 6. 
Tothom menys jo, a carregar-se els em-
poris! Fonamentat des dels fonaments 
/ 7. Una enmig de morts. Estels fugaços 
que en lloc de caure s’enlairen. Quina 
fam més estranya... / 8. L’Enric Mir, rei 
del petroli. Tan ruca que troba que l’eu-
tanàsia no fa per ella / 9. Ni fonema ni 
no sé què ema: protozou. Encomana 
el gust per l’escalada / 10. Abracen en 
Salvador. Seient atribuït a una localitat. 
Cursa d’electrons / 11. Inherent, com 
per exemple la immodèstia en l’Albert 
Manent. Se’ls gasta al casino / 12. Amb 
aquesta dosi d’oxigen n’hi ha per tres 
gotes d’aigua. Fellonia, mesquinesa i 
alevosia.

 → MOTS ENCREUATS Pau Vidal

CULTURA

Torna la revista llibertària Bicicleta  
després de quaranta anys 

Josep Padilla

Conforme s’apropava la data en què es complirien 
40 anys del final de la trajectòria de la revista 
Bicicleta (1977-1982), algunes de les persones 

que van formar part d’aquell projecte, animades per 
la Fundació Salvador Seguí, es van plantejar editar un 
número commemoratiu que recollís una selecció dels 
seus continguts i que resumís el paper que va exercir 
la revista durant uns anys en què les opcions i plan-
tejaments del moviment llibertari estaven al carrer i 
competien amb una infinitat de propostes que tenien 
com a objectiu veure la llum des del túnel negríssim 
del franquisme i construir un futur més just i solidari.

A diferència de les posicions undergroud d’Ajoblanco 
i de les anàlisis teòriques marxistes d’El Viejo Topo, la 
revista Bicicleta, des d’una postura ideològica anar-
quista, s’interessava per les lluites dels moviments 
obrers i socials radicals, l’ecologia, l’antimilitarisme, 
el feminisme, el naturisme, el sindicalisme, l’acció po-
lítica, l’internacionalisme i la història, sempre tractant 
de donar veu a diferents sectors socials i de promou-
re la participació de tots els llibertaris sense dogma-
tismes. 

El mon de les presons apareixia sense excepció núme-
ro rere número: motins, activitats de la Coordinadora 
de Presos en Lluita o de la Coordinadora de Grups 
Marginats contra la Llei de Perillositat Social, cartes 
de presos denunciant morts, tortures i humiliacions.
Una altra secció fixa era la dels debats al voltant d’un 
tema, procurant aportar diferents posicions. Així es 
va debatre sobre les diferents posicions a favor o en 
contra dels moviments d’alliberament nacional dins 
del moviment llibertari, sobre les interaccions entre 
l’anarcosindicalisme, el consellisme i l’assemblearis-
me, o sobre les alternatives al treball, la família, el 
parlamentarisme... 

En qüestions ecològiques sobresortia, per exemple, 
l’atenció dedicada al moviment antinuclear i les seves 
accions contra les centrals de Cofrents, Lemoniz o 
Valdecaballeros, però també s’incloïen informacions 
pràctiques sobre els conreus orgànics i el naturisme, 
o crítiques com la d’Ivan Illich a l’absurditat de l’auto-
mòbil com a mitjà de transport.

L’internacionalisme era un tret clau de la revista. Es 
recollien informacions sobre l’organització de l’auto-
defensa comunal del barri de Christiania a Copenha-
guen, la migració de la Comunitat del Sud uruguaiana 
a Suècia, les lluites contra la dictadura argentina, el 
poderós moviment d’autonomia a Itàlia i a França, i la 

lluita els moviments indígenes contra els Estats que 
ocupen els seus territoris.

I, en tot moment, es van incloure informacions sobre 
infinitat de temes, com la lluita obrera mitjançant va-
gues i sabotatges, els moviments i les lluites feminis-
tes, les escoles antiautoritàries i autogestionades, les 
ràdios lliures, les comunes, les lluites obreres, l’allibe-
rament sexual, l’antipsiquiatria, les ocupacions...

Una de les motivacions que ha portat a donar una se-
gona vida a aquesta capçalera és la vigència de molts 
dels seus continguts. «40 años después la vida sigue 
igual», asseguren els impulsors, que han plasmat 
aquest eslògan a la portada d’aquest llibre-revista.

FITXA 

Bicicleta. Revista de Comunicaciones 
Libertarias 
 
Diversos autors 
 
Fundació Salvador Seguí,  
Barcelona, 2021

360 pàgines

 → REVISTES

 → VINYETES
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 → PERFILS: DOLORS FONT CARNICÉ

Pep Valenzuela

«N o recordo per què ho vaig 
escollir, el periodisme. Treia 
bones notes en redacció i llen-

gua, potser va venir per aquí. De fet, lletra-
ferida des de petita, vaig aprendre jo soleta a 
llegir amb els TBO, Cavall Fort, Tintín, en 
castellà i català. Anava amb el pare a com-
prar-los a la llibreria Grau». 

• Una peça única aquesta llibreria!
M’encantava, amb les piles de llibres fins al 
sostre i els passadissos. La moto del Valentí, 
el fill, va quedar enterrada durant anys. La 
gent pensava que era una llegenda urbana, 
però no. Quan va morir el Grau, van anar 
a la llibreria i traient coses va aparèixer la 
moto, que la va posar a l’aparador perquè la 
gent veiés que era veritat.

• Has treballat sempre al periodisme?
No, jo treballava en un despatx per gua-
nyar-me la vida, a mitja jornada. A la fa-
cultat vaig començar a col·laborar en un 
programa de cinema a Sant Cugat en una 
ràdio fent les primeres pràctiques. Va ser la 
primera experiència com a crítica de cine-
ma, m’agradava molt i en veia moltes pel·lí-
cules. A la carrera hi havia una assignatura 
d’Història del Cinema, i anàvem a la Filmo-
teca de Catalunya cada setmana, el dissabte 
matí. Però, sí, durant uns anys treballava 
d’auxiliar administrativa, i el que guanyava 
amb les crítiques era un complement. Tam-
bé he treballat per l’Arxiu Tobella, redac-
tant els llibres de l’any. I un temps a l’oficina 
de premsa del Festival de Jazz.

• Com va néixer la passió pel cinema?
A la TV llavors passaven molts clàssics del 

cinema, en blanc i negre, clar... Entre això i 
els que veia a la Filmoteca, i l’assignatura a 
la UAB, vaig anar aprenent. A més, clàssics 
del cinema que la gent jove d’ara potser ni 
els ha vist ni n’ha sentit parlar, però llavors sí 
que els coneixíem, fins i tot a la TV passaven 
cicles del Bogart, Bergman, Charlot..., sobre-
tot de Hollywood, clar. Tot plegat, un bagat-
ge, malgrat la censura i el doblatge. Després, 
a la Filmoteca vam poder veure-les en versió 
original i íntegra.

• A Terrassa hi havia prou oferta en VO?
Vaig començar amb el cineclub d’Amics de 
les Arts, que feien sessions al cinema Cata-

lunya, un o dos dies a la setmana. Després 
ho van passar al Socialet (fins que es van 
barallar amb el bisbat), i al Coro Vell. Hi 
havia també les 17 hores de cinema. En una 
d’aquestes edicions es vaig guanyar un con-
curs sobre pel·lícules, el premi va ser un any 
d’entrada lliure al Socialet, a banda la pro-
gramació que feien d’Art i Assaig.

• Quan va començar la crítica?
En acabar la carrera, en el 1982, vaig co-

mençar a col·laborar amb la revista Al Vent. 
El cinema ho feia el Ricard Ribera, i jo vaig 
començar fent altres coses. Per cert, jo era 
molt tímida, les primeres entrevistes em van 
costar molt, però això em va ajudar a vèncer 
la timidesa. Recordo la primera entrevista, 
amb l’Anna Murià. Quan el Ricard va mar-
xar jo vaig assumir la crítica, però continuava 
fent altres feines.

• Al Diario de Terrassa vas treballar molts 
anys...

Sí, he fet crítiques de cinema durant 31 
anys. Però també col·laborava en els suple-
ments de dissabte, d’estiu, Nadal i llibres 
per Sant Jordi, he fet una mica de tot, en-
cara que bàsicament cultural. Però les crí-
tiques de cinema, fins i tot quan marxava 
de vacances ja les deixava fetes, perquè jo 
veia les pel·lícules abans de l’estrena. Ni una 
sola setmana sense crítica de cinema durant 
aquests anys. O sigui, conseqüentment, 
en aquests anys he vist com un 90% de les 
pel·lícules que s’han estrenat. Moltes coses 
horroroses, però s’havia d’anar a veure tot.

• També has estat al cine-club dels Amics 
de les Arts, això per devoció, clar.

Coneixia molta gent i era habitual de l’en-
titat, però només el 1997 em vaig fer sòcia. 
Llavors el cineclub estava inactiu, i un dia 
parlant al bar vam decidir tornar a posar-lo 
en marxa. Vam reprendre el 2003 i hem 
funcionat fins al 2019, amb una projecció al 
mes com a mínim, excepte agost i setembre. 
La parada ha estat forçada pel virus. Només 
hem fet dues sessions més, incloses en el 
festival de Jazz. La intenció és reprendre les 
sessions l’any que ve. Si no hi ha cap rebrot, 
que ja seria massa desgràcia.

• Alguna anècdota en aquest temps?
La pel·li que va funcionar més bé va ser Acor-

des i desacuerdos, de Woody Allen, dintre la 
programació del festival de Jazz. La segona 
va ser Diarios de motocicleta, biografia del 
jove Che Guevara. Molt important va ser la 
Mostra de Cinema Terrassenc, realitzada el 
2019, amb molt d’èxit, amb la participació 
d’Antoni  Verdaguer, Caye Casas, Jan Baca, 
Antoni Padrós i Geoffrey Cowper, història 
i present del cinema a la ciutat. La intenció 
és continuar amb la mostra, però caldrà es-
perar encara.

“Les millors pel·lis són 
aquelles que les veus 
una vegada i altra i 
una altra i sempre 
t’agraden encara que 
te les sàpigues de 
memòria.”

• Com a crítica, què penses de la crítica?
Que la gent vagi a veure una pel·lícula de-
pèn molt de què se’n parli, que l’anunciïn, 
que apareguin les crítiques. Amb això, se-
gur que tindrà èxit de taquilla encara que 
sigui dolenta, però sense promoció encara 
que sigui boníssima la gent no hi va. A més, 
s’estrenen moltíssimes pel·lícules, cada vega-
da més. La crítica i la promoció són neces-
sàries.

Però crec, a més, que la crítica s’ha de fer 
en tot, és necessària, a la cultura, la política, 
tot. Per més que, ara, sembla que la cultural 
no està de moda, diuen que ja no es porta. 
No només el DdT se n’ha desfet dels crítics, 
també molts diaris ho fan. Volen, potser, que 
siguem tots borregos. 

Clar que ha de ser argumentada, amb ar-
guments tècnics, artístics... Cal posar en 
context, el perquè i el com. Sense la crítica 
només queda la publicitat o la propaganda, 
buida de contingut, només vol vendre el pro-
ducte. Això en tots els àmbits.

• El cinema d’abans és millor?
No. Es fa de tot, com sempre, de pel·lícu-
les bones i dolentes. El que passa és que del 
cinema clàssic només han perdurat les bo-
nes, i podria semblar que tot el que es feia 
era bo. Del cinema actual veiem tot i pot 

semblar que ara es facin més pelis dolentes, 
però aviat també quedaran només les bo-
nes. Ben perdudes estiguin les dolentes!
Cal també mirar amb perspectiva. Hi ha 
pelis que la primera vegada et semblen bo-
nes i deu anys després penses que no hi ha-
via per a tant. Les millors pelis són aquelles 
que les veus una vegada i altra i una altra i 
sempre t’agraden encara que te les sàpigues 
de memòria.

• El cine s’ha de veure a una sala i en pan-
talla gran? 

Sí, crec que sí. Però, igualment, potser està 
morint, perquè la gent jove està acostuma-
da a les pantalles petites. No crec que sigui 
igual, que es pugui gaudir igual, almenys la 
primera vegada. I ho dic també per les pel-
lis intimistes, de les grans produccions ni 
parlar, o en 3D... Tampoc crec que es perdi 
això, mira sinó el cas del llibre imprès, que 
es continua venent molt més que l’electrò-
nic.

• Com veus la relació cinema i dona?
En aquests moments hi ha moltíssimes do-
nes dirigint. Però moltes d’aquestes estaven 
treballant ja abans a la TV, on eren anòni-
mes. Quan la tele va començar a donar més 
diners, tots els homes han anat a treballar 
allà i han deixat el cinema a les dones. No 
ho veig com un avenç del feminisme, però 
bé almenys s’estan fent pel·lis. Has de pen-
sar que fa poc que és reconeguda l’exclusió 
de la història del cinema, fins als anys 70, 
d’Alice Guy-Blaché, considerada la invento-
ra de la ficció cinematogràfica i del cinema, 
la primera directora de cinema, pionera de 
l’ús dels efectes especials i la ciència-ficció 
fílmica.
Vull citar també els casos de l’alemanya Leni 
Riefenstahl, de qui la seva adhesió al nazis-
me no obsta que fos considerada, com per 
exemple per Luis Buñuel, una molt gran di-
rectora de cinema. I el de Dorothy Arzner, 
l’única dona directora en el Hollywood dels 
anys 30. Com també el d’Hedy Lamarr, in-
ventora, actriu i productora, que avui figura 
entre les actrius més mítiques del cinema 
estatunidenc, i que amb 27 anys va regis-
trar, juntament amb George Antheil, la pa-
tent d’un sistema secret de transmissions de 
ràdio, actualment utilitzada per als sistemes 
GPS i de xarxes sense fil wifi. Per cert, al 
barri de l’Escola Industrial hi ha una plaça 
amb el seu nom.

Vivint a Terrassa, des dels 10 anys viu a la mateixa casa, i tots els 
mons imaginables davant la pantalla del cinema, la Dolors Fonts no ha 
faltat mai a la cita de les persones amants de cinema amb les seves 
crítiques al diari local, durant més de 30 anys. Lletraferida des de 
la infància, estudià periodisme a la UAB i ha dedicat la vida al paper 
i el cel·luloide, a la premsa i el cine-club dels Amics de les Arts.

“La crítica és 
necessària, per la 
cultura, la política, 
per tot”


