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El periòdic independent i de distribució gratuïta de Terrassa
Josep Anglada

Espai CET

Espai Cuidem-nos

Ressenya del
clàssic Vides
minúscules, de
Pierre Michon

Propostes del Centre
Excursionista
de Terrassa per fer
sortides en família

Entrevista amb
les dones del
servei d’atenció
domiciliària SAD

PÀGINA 15

PÀGINA 13

PÀGINA 11

30 anys contra
el IV Cinturó
→→Continua més viu que mai l’objectiu
d’acabar amb aquest projecte de
mobilitat del postfranquisme
PÀGINA 5

Votar entre Monarquia
o República
→→Una plataforma impulsa el 14 de
maig una consulta popular a tot l’Estat
PÀGINA 2

Endavant el projecte
A-porta a Ca n’Anglada
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PÀGINA 3

→→ El moviment veïnal posa en acció aquest projecte per acompanyar la
gent gran que viu sola i per combatre la pobresa energètica
→→ Un equip de 8 persones treballarà amb 500 llars del barri, a Catalunya
són més de 21.00 0 persones les que estan sent assessorades

Coeducació: entre
la rigidesa del
currículum i la bona
voluntat
PÀGINA 4

Es presenta SomNúvol,
alternativa tecnològica
lliure i cooperativa

PÀGINA 12

2022, any Fuster
→→Òmnium, amb el centenari del
naixement de l’escriptor valencià

jornades

JOAN
Fuster

A l'auditori de la Biblioteca
Central de Terrassa, a les 18.30 h
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Terrassa tindrà més de 30 taules el 14 de maig
on poder votar entre Monarquia o República
Totes les persones a partir dels 16 anys podran votar en aquesta consulta no vinculant, en qualsevol de
les 33 taules que hi haurà repartides per tots els districtes de la ciutat
Miquel Gordillo

U

na jornada de “participació democràtica i d’expressió popular”, és el
que proposa la plataforma que
impulsa la consulta per escollir
entre Monarquia o República.
Serà una consulta no vinculant
que tindrà lloc el dissabte 14 de
maig, organitzada en molts municipis d’arreu de l’Estat i en més
de 40 de Catalunya.
A Terrassa, els impulsors de
la consulta han anunciat que hi
haurà fins a 33 taules als carrers,
distribuïdes en tots els districtes
de la ciutat, en les quals es podrà votar de 10 a 7 de la tarda.
Podrà fer-ho qualsevol persona
que visqui a Terrassa a partir
dels 16 anys. El mateix dia ja es
podrà saber l’escrutini i resultats.
En tot cas, ja que és una consulta
no vinculant, no es parteix d’un
cens. “Això és una manifestació,
no hem d’identificar-nos per
dir la nostra”. De fet, reconeixen
que en ser una consulta sense
caràcter vinculant, l’important
és que sigui “una via d’expressió
i participació ciutadana, tot un

acte democràtic”, va expressar en
la presentació del passat 20 de
maig al Raval Armando Sánchez, membre de la plataforma
local.
“La majoria de la població no
va tenir oportunitat de votar la
Constitució de 1978, i qui sí va
poder fer-ho, no va triar la forma d’Estat”, resa el comunicat
de la comissió promotora creada
a Terrassa per una Plataforma
Consulta Popular Estatal. “Per
nosaltres ja serà un èxit que la
gent s’apropi a les taules i pugui
dir la seva”, ha afegit Armando, i
ha dit que “els partits d’esquerra
no es mullen molt, però tampoc
no ho han impedit, això és bo
perquè la seva militància podrà
participar sense perjudicis”.
Col·laboració ciutadana
d’entitats socials

i

A Terrassa, un grup impulsor
va unir-se a la crida de la Plata- ▪▪ Membres del grup impulsor a Terrassa de la Consulta Popular Monarquia o Repúblilca
forma Consulta Popular Estatal
Monarquia o República. De seguida es constituí una comissió molts altres a tot l’Estat. A Ter- viment per les Pensions Dignes zat”, ha expressat Armando, i ara
local, com la que hi ha a més rassa, fins al moment s’han fet s’ha volcat amb la iniciativa. esperen que “la ciutadania tingui
de 40 municipis de Catalunya i dues assemblees informatives, També han parlat amb el Casal l’oportunitat d’expressar lliurela darrera, el passat 28 d’abril, al de la Dona, diverses associaci- ment la seva opció”. “Volem que
Centre Cívic Montserrat Roig.
ons veïnals, i Inmigrants Sense sigui un dia amb molt èxit de
La
comissió
local
ha
buscat
la
Fronteres, entre altres. D’aques- participació democràtica, que és
Tota la informació al voltant d’aquesta consulta es pot seguir a la web:
col·laboració i ajut d’entitats so- ta forma, han aconseguit que la millor forma d’excloure el feihttps://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org
cials locals, per exemple el Mo- unes 70 persones estiguin im- xisme de la societat i de les insplicades en l’organització de la titucions”. Reconeixen igualment
consulta a la ciutat.
que un dels objectius, més enllà
A
banda
de
concretar
la
coorde la consulta, és que fructifiqui
Punts de votació a Terrassa:
dinació d’alguna de les taules, una iniciativa legislativa pel que
“està pràcticament tot organit- fa a l’Estat.
Can Parellada
Carrer França Cantonada amb Carrer Europa
Carrer França Cantonada amb Carrer d’America

Montserrat
Carrer de Salamanca amb Plaça del Pla de la Corneta
Torre-sana
Carrer de Navarra
Les Arenes
Carrer Joan XXIII Cantonada amb Carrer Del Tibidabo
Carrer de Solsona Cantonada amb Carrer De Tárrega
Sant Llorenç
Carrer del Castellsapera
Sant Pere Nord
Rambla de Francesc Macià Cantonada amb Carrer de
Provença
Rambla de Francesc Macià amb Plaça del 1r de Maig
Rambla de Francesc Macià Cantonada amb Carrer del
Consell de Cent
Rambla de Francesc Macià amb Plaça de L’Aigua
Can Roca
Avinguda Béjar cantonada amb Avinguda Parlament
Poble Nou
Carrer Dels Voluntaris amb Plaça De Can Roca
Sant Pere
Plaça del Triomf Amb Carrer de Francesc Salvans
Can Boada
Carrer Francisco de Vitoria Cantonada amb Carrer
de La Hispanitat
Carrer Francisco de Vitoria Cantonada amb Carrer
D’Amadeu de Savoia
Carrer d’Alexandre Galí Amb Plaça d’Agustí Bartra

La Maurina
Carrer de Núria Cantonada amb Carrer de Don Bosco
Carrer de L’Infant Martí amb Plaça de L’Assamblea de
Catalunya
Roc Blanc
Carrer de Sicília Cantonada amb Carrer de Valentí
Almirall
Segle XX
Plaça Segle XX
Can Jofresa
Carrer D’Igualada
Can Palet
Carrer del Germà Joaquim amb Albinyana
Plaça de Can Palet
Can Anglada
Avinguda de Barcelona amb Plaça de Catalunya
Carrer de Sant Tomàs cantonada amb Carrer de
Mossèn Àngel Rodamilans
Cementeri Vell
Carrer Colom cantonada amb Carrer d’Estanislau
Figueras
Plaça dels Drets Humans
Egara
Carrer del Renaixament cantonada amb Carrer
del Periodista Grané
Centre
Plaça de Salvador Espriu amb Carrer de La Unió
Raval De Montserrat
Can Aurell
Plaça Del Progrés
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El moviment veïnal en acció per acompanyar la
gent gran que viu sola i per combatre la pobresa
Ja s’han fet més de 180 assessoraments en dos mesos de desplegament del projecte A-porta a Ca n’Anglada
Redacció

L’

Ajuntament de Terrassa
i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) van presentat el passat 21 d’abril l’equip de
8 Picaportes del projecte social
A-porta, que s’està desplegant al
barri de Ca n’Anglada. Les i els
Picaportes són veïnes i veïns del
barri, contractades, formades i
coordinades per la CONFAVC,
que piquen les portes del barri
per a informar i millorar la vida
del veïnat. A Terrassa són la Naziha, el Jordi, la Kaoutar, la Fatima, la Montserrat, la Maria, la
Fatima i la Bouchra.
El porta a porta a Ca n’Anglada,
que va començar el passat 7 de
març i s’estendrà fins a finals de
juliol, s’està fent a 500 habitatges
per tal d’abordar i combatre la
pobresa energètica; per detectar,
acompanyar i assessorar a persones grans en situació de soledat
no volguda i per apropar al veïnat
els recursos del territori.
Les Picaportes també donen
consells i recursos per conscienciar sobre com realitzar un consum d’energia responsable, com
adequar les llars al fred i a la calor
amb solucions de baix cost i com
entendre i reduir les factures de
subministraments bàsics.
El desplegament d’A-porta s’està
duent a terme a 30 blocs de pisos, dels quals ja s’ha fet el porta
a porta a més de 20, on s’ha entrevistat més de 180 veïns i veïnes. Això suposa un important
número d’assessoraments del
projecte a Ca n’Anglada, tenint
en compte que la tasca feta s’ha
aconseguit en prop de dos mesos
de visites a les llars.
La Picaporta i veïna del barri Fatima Homman ha explicat
també com està essent la seva
experiència en el porta a porta
al barri. “Ens estan obrint moltes
portes i estem molt felices per
això, el fet de ser veïnes del barri i

els cartells ens han ajudat molt a
tenir aquest èxit i a tenir la confiança del veïnat”, ha subratllat.
“Fins i tot -ha destacat- a vegades
s’apropen veïns i veïnes d’altres
blocs no assignats o que caminen
pel carrer que ens demanen el
nostre assessorament.”
L’A-porta a Terrassa està finançat per l‘Ajuntament de Terrassa.
I també és possible per l’estreta
col·laboració i el suport de l’Associació de Veïns i Veïnes de Ca
n’Anglada, la Federació d’Associacions Veïnals de Terrassa i les
entitats locals.
A més, es treballa coordinadament amb l’Oficina municipal
d’atenció a la pobresa energètica de l’Ajuntament de Terrassa
(OFIMAPE), els Serveis Socials
i el Casal de Gent Gran quan es
detecten casos urgents o de vulnerabilitat extrema. El projecte també posa a disposició dels veïns i
veïnes una aplicació mòbil (APPVEINAL) a través de la qual el
veïnat pot conèixer els recursos
del barri, demanar cita i posar-se
en contacte amb les Picaportes.
L’alcalde Jordi Ballart va subratlla
rque el “A-porta és un projecte que
funcionarà, que ha de cohesionar
el barri i la ciutat, que dona eines
al veïnat que, per desinformació o
per altres qüestions, no coneixen
els circuits que han d’utilitzar.”
“Per això –continuà- es tracta
d’estar al seu costat, de dialogar,
de veure quins són els problemes
que tenen i d’orientar-los per a
utilitzar aquests serveis.” L’alcalde
de Terrassa ha destacat com “el
projecte el fan persones del barri,
arrelades i amb empatia i que tenen ganes d’ajudar i recuperar el
seu barri.” A més, Ballart ha avançat: “Un cop acabi aquesta fase
al juliol, si des de l’Ajuntament
veiem que té bons resultats, no
tenim cap inconvenient a poder
donar continuïtat al projecte a Ca
n’Anglada i és un projecte perfectament extrapolable a altres barris
de la ciutat.”

▪▪ L’equip dels 8 Picaportes que estan fent assessorament
entre el veïnat més vulnerable del barri.

El projecte A-porta està fent a 500
habitatges per tal d’abordar i combatre
la pobresa energètica, i per detectar,
acompanyar i assessorar a persones grans en
situació de soledat no volguda

Per part de la CONFAVC, el seu president
Jordi Giró va destacar que l’aterratge del projecte d’apoderament veïnal A-porta a Ca n’Anglada, que “és el setzè a un barri de Catalunya i
l’onzè a un municipi”, permet “un cop més, fer
aquesta tasca del porta a porta dels veïns i veïnes al seu propi barri, connectant el seu veïnat
amb els recursos municipals del territori.” “El
que es important és que puguem millorar la
qualitat de vida dels veïns i veïnes de Ca n’Anglada, sempre de la mà de l’Ajuntament, que
està tenint una important implicació en el cas
de Terrassa, de l’AV, la FAV Terrassa i les entitats del territori”, expressà Giró.

“Encara falten 500 places de
residències públiques a Terrassa”
La Comissió de Residències Públiques reclama també millors prestacions del
servei d’atenció domiciliària municipal SAD per a persones amb dependència

L

a Comissió per a les Residències Públiques
de Terrassa considera positiu l’anunci de la
Generalitat fet setmanes enrere per construir una residència pública al barri de Sant Pere
Nord. Aquesta obra, que ha d’estar acabada i en
funcionament abans de 2026, tal com marquen les
directrius europees, assenyala la Comissió, albergarà 90 places públiques per a residents i 20 places
públiques de centre de dia. També es considera positiu que es remodelin plantes de la residència de
Mossèn Homs.
Tot i això, la Comissió troba que aquesta acció
és “encara insuficient”, donat el dèficit acumulat de
més de 500 places públiques a la ciutat: “Som conscients que la majoria de persones d’edat avançada,
malgrat que tinguin un grau de dependència alt,
volen continuar vivint a casa seva, però perquè això
sigui possible cal que el Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) tingui millors prestacions i més
abast”, afirma la Comissió en el seu comunicat.

Per tot plegat, continuaran reivindicant més places de residència públiques i de gestió pública. I
esmenten en aquet sentit les residències que també hi ha previstes des de fa anys a Ca n’Anglada i a
la zona sud-oest de Terrassa.
Adaptar l’accessibilitat i habitatges tutelats
Per últim, s’apunta la necessitat de contemplar
altres models d’habitatge per a la gent gran amb
més o menys grau de dependència i que es troba
majoritàriament en un grau de solitud important
o amb habitatges no adequats per a les seves necessitats. Així, plantegen solucions com ara adaptar l’acessibilitat en aquells habitatges on calgui,
permutar els habitatges no adequats de persones
amb dependència elevada per altres habitatges
més adients, tant per mida com accessibilitat,
construir els “tan esperats” habitatges tutelats, o
altres alternatives.

FOTO: CONFAVC

El desplegament a Catalunya: més
de 21.000 persones assessorades

A

ltres ciutats a on s’ha dut a terme el
projecte A-porta són: Viladecans,
Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de G., Barcelona, Tarragona i Reus.
En total, es calcula que les Picaportes
han picat a la porta de més de 14.300 llars
(14.322) de tot Catalunya, els han obert
la porta 9.667 persones i els han concedit
més de 7.000 entrevistes. L’abast de persones ateses (a llars amb una mitjana de 3
membres en la unitat familiar) és de més
de 21.000 persones des que es va començar
el projecte el novembre de 2016 a Ciutat
Meridiana.

Queixes veïnals per una
altra oficina que tanca
El tancament d’una sucursal bancària de CaixaBank, a
la plaça del Triomf, desperta les queixes per eliminar
un servei essencial d’atenció personal

V

eïns i veïnes del
barri de Sant
Pere van sortir al
carrer el passat 28 d’abril,
acompanyats en les seves
reivindicacions pel Moviment per unes Pensions
Dignes i la FAVT. el motiu, el recent tancamnet
d’una nova sucursal bancària.
Tenen clar que l’estratègia dels bancs a l’hora de
retallar serveis d’atenció
personal no té en compte
la gent gran, a qui els treuen tots els serveis essencials”, explicà en Jordi, de l’associació veïnal de
Sant Pere. “No tothom té els recursos i els coneixements”
Diuen que seguiran protestant cada vegada que una oficina tanqui.
Tots els barris estan patint aquesta situació. Mesos enrere, l’AVV del Pla
de Bonaire realitzà una marxa de protesta pel centre en aquest sentit.
El clam comú és el fet de reivindicar una banca pública “que sí estigui al
servei de les persones”.
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Entre la rigidesa del currículum i la bona
voluntat: Com es coeduca a Catalunya?
Sandra Vicente

E

l grup de recerca d’educació
i gènere de la UAB i la xarxa de recursos Edualter han
realitzat una recerca sobre pràctiques de referència coeducatives
arreu del territori. L’institut Joncar
de Barcelona és un dels centres estudiats
“La coeducació que ens plantejàvem l’any 2000 ja no ens serveix
avui en dia. Hem superat moltes
coses, però hi ha altres desigualtats i vulnerabilitats estructurals
que ens continuen travessant”. Així
parla la Xènia Gavaldà, membre
del grup d’Educació i Gènere, un
grup de recerca de la Universitat
Autònoma de Barcelona, així com
de l’associació educativa Edualter.
Aquestes dues institucions han
elaborat una recerca per visibilitzar les pràctiques de referència i els
reptes de la coeducació a Catalunya. Aquesta investigació, que s’ha
fet per iniciativa de la Plataforma
Unitària Contra les Violències de
Gènere (PUCVG) i de l’ONG
Intered -proposta emmarcada dins
del Programa “Joves Mobilitzats
per una vida lliure de violències”,
finançat per l’Agència Catalana de
Cooperació-, ha treballat amb 12
centres educatius de tot el territori
català i ha analitzat les seves pràctiques coeducadores en funció de
les seves idiosincràsies i característiques.
L’objectiu d’aquesta recerca és visibilitzar aquestes iniciatives, que
han estat triades en tant que tenen
un caràcter de transferència i de
sostenibilitat. “No es tracta de dir
que aquestes són bones i la resta
són dolentes. El que buscàvem
eren iniciatives que fossin transferibles a altres centres i sostenibles
en el temps”, explica Berta Llos, del
grup de recerca de la UAB.
Un dels estudiats és l’Institut
Joncar de Barcelona, un centre de
nova creació que, ara per ara, només compta amb educació fins a
quart d’ESO i l’any que ve estrenarà la seva primera classe de Batxillerat. “Som un equip docent molt
jove, que treballa a partir de les ganes de fer-ho. Tenim clar que no és
suficient posar quadradets liles als
llibres de text, sinó que el gènere
s’ha de treballar transversalment”,
diu l’Analía Vega Uceta, professora de ciències socials i tutora. Vega
explica que les mestres (“perquè no
ens enganyem, les qui ho fem som
dones”) compten amb molt suport
de la directiva per dur a terme projectes transversals trimestralment,
així com per introduir el gènere a
les assignatures curriculars.
Per exemple, a llengua anglesa es
treballa un eix cronològic de la publicitat sexista, mentre que a història, després d’estudiar el nazisme,
es farà un projecte per desmuntar
el terme feminazi, o a llengua castellana es treballa l’argumentació
arran del concepte de la pressió
estètica. “Intentem normalitzar
l’educació en clau de gènere, perquè
no sigui un bolet que va apareixent.
Volem que l’alumnat vegi que ens
ho creiem i que ho incorporin a la
seva vida”, apunta Vega, que també
explica que a l’aula han pogut organitzar tallers sobre diversos temes
de la mà d’entitats especialistes en

▪▪ Mural a l’escola Serra de l’Obach, disseny d’Irene López però realitzat amb participació de l’alumnat

qüestions com sexualitat o comunicació no sexista.
Resistències a la coeducació
Un dels objectius de la recerca és
analitzar, més enllà de les pràctiques en sí, quines són les facilitats i
les resistències a l’hora d’introduir
iniciatives coeducadores als centres. Per exemple, el suport de la
directiva o l’accés a entitats o xarxes de l’entorn amb què compta
l’Institut Joncar és un gran facilitador, “hi ha centres que no tenen
aquests recursos. O n’hi ha que no
tenen el suport del centre i que veuen que tot penja de la feina d’una
sola mestra. També n’hi ha que
fins i tot, es troben amb el rebuig
de part de l’alumnat”, assegura Alejandro Caravaca, membre del grup
de recerca de la UAB.
I és que, durant la investigació,
s’han trobat centres en què grups
d’alumnes han arribat a boicotejar les activitats de les assemblees
feministes o comissions liles. “Els
discursos de l’odi que hi ha a la societat han arribat a l’aula i canvien la
seva realitat i regles de convivència.
Els negacionismes ens han de fer
plantejar com treballar la coeduació i com introduïm les diverses
realitats des de la interseccionalitat
i una mirada decolonial”, assegura
Neus Garriga, tècnica d’educació
d’Intered. I és que, encara que hi
ha joves “molt empoderades, encara n’hi ha que pensen que no cal fer
formació en gènere”, afegeix Amaranta Garre, de la PUCVG.
Aquesta situació s’ha donat a
l’Institut Joncar, on Vega assegura
que han viscut “conseqüències un
xic doloroses quan veus les resistències vers la coeducació”. Per
exemple, explica que, arran de la
tasca coeducadora, moltes noies
han començat a posar límits i a denunciar certes actituds. “Això està
molt bé, però fa que ens adonem
que a les aules hi tenim assetjadors,
cosa que abans no vèiem”. A més,
també assegura que certs nois responen amb “reaccions virulentes
quan parlem obertament del gènere, perquè veuen uns privilegis que
estan en perill. Tenim nois amb
masculinitats meravelloses, però
malauradament els que més soroll
fan són els altres”, apunta la mestra.
Una aposta per la formació
La xarxa i els grups de discussió entre el professorat d’aquests

centres estudiats es va crear per
tal de compartir eines per superar aquestes dificultats a l’hora de
coeducar. “A més, amb la recerca
volem visibilitzar que les escoles,
també les que no hi apareixen,
no estan soles. Que s’estan fent
moltes coses arreu del país i que
hi ha un espai on es pot debatre”,
explica Berta Llos, de la UAB. I
és que una altra de les intencions
d’aquesta investigació és poder incidir en la política educativa de Catalunya, “tot visibilitzant la necessitat d’assegurar que la coeducació
sigui una pràctica recollida en la
Llei Educativa catalana i el currículum, per tal que la legislació
empari el professorat que es vulgui
formar i facilitar els recursos.
I és que una de les queixes més
exposades per part del cos docent

PEP VALENZUELA

mestres no tenen formació en pedagogies feministes i no saben com
solucionar els conflictes que es generen a l’aula quan obres aquests
melons”, apunta Xènia Gavaldà.
Aquesta por es veu, per exemple,
en els moments en què cal parlar
d’educació sexual. Analía Vega la
tracta en les seves hores de tutoria
i ho fa “des del gaudi, el respecte i
les cures, no des de la por o la salut.
Però per fer-ho així em vaig haver
de formar pel meu compte, i durant el procés l’he pifiada diverses
vegades amb conceptes o parlant
de diverses orientacions i no me
n’he assabentat fins que he seguit
formant-me”, confessa la mestra,
que assegura que quan passa això
l’envaeix “un sentiment de culpa.
Perquè la sexualitat té molt pes en
la vida d’una persona”.
Però, més enllà de les dificultats,
les millores que descriuen aquests
centres arran de les pràctiques coeducadores són notables. “Alumnes
empoderades, comissions feministes que es transformen en espais
segurs, nois deconstruint-se, professorat més conscient…”, explica la
mestra. Totes aquestes evolucions
fan que “valgui la pena l’esforç” de
parlar-ne i d’enfrontar-se als possibles conflictes. I és que parlar-ne,
se n’ha de parlar. “El silenci és heteronormatiu i patriarcal. Si no en
parlem, automàticament tothom
és cis i hetero”, assegura Alejandro
Caravaca. Per això, la coeducació
no és només cosa del 8 de març
o del 25 de novembre, perquè el
masclisme i les violències no hi són
només quan hi ha un cercle violeta
al calendari.

que duu a terme aquestes iniciatives és que “ens sentim sols, abandonats i desbordats”, tal com apunta
Vega. “Jo he estudiat història de
l’art i he fet un màster en educació,
però totes aquestes coses no me
les ensenyen. Depén de la nostra
empatia i, des del Departament
se’ns ofereix molt poca informació,
alhora que se’ns demana formació
sobre salut mental, diversitat, gènere o digitalització. Em sembla
bé i necessari, però hauria de ser
una formació que vingués de base
i se’ns hauria de donar suport, perquè no arribem a tot”, es lamenta la
mestra.
En aquesta línia, una de les reticències més destacades entre el
professorat per no dur a terme
pràctiques coeducatives neix de “la Article publicat a El Diari de
por i del desconeixement. Moltes l’Educació

1 de Maig combatiu a Terrassa

▪▪ Novament, les CCOO i altres organitzacions socials i polítiques locals i comarcals van celebrar el 1 de Maig, dia
internacional de la classe obrera, a la ciutat. Una aposta per descentralitzar les convocatòries i mobilitzar des de tot el
territori. Aquest 2022, els sindicats majoritaris saluden i celebren alguns importants acords i mesures acordades amb
la patronal i el govern central, però mantenen en alt la reivindicació de pujada de salaris i controls de l’augment de
preus, a la vegada que clamen per aprofundir la lluita contra les desigualtats.
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Es commemoren 30 anys de la
campanya contra el Quart Cinturó
Amb el desig que s’aboleixi definitivament aquest projecte de mobilitat dels
anys 60, s’han preparat un seguit d’actes al llarg del mes de maig
Redacció

V

a ser el 29 de maig de
1992 quan La Vanguardia es feia ressò que Unió
de Pagesos i entitats ecologistes i
veïnals del Vallès i del Maresme
havien acordat crear una coordinadora per minimitzar l’impacte
ecològic derivat del Quart Cinturó.
Aquell embrió quallà en la
Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), plataforma de
referència que ha aglutinat el moviment opositor a aquella autovia
dissenyada a mitjans dels ‘60 en
ple «desarrollismo» franquista i
que havia d’unir Vilafranca del
Penedès i Sant Celoni, tot travessant el terç nord de la plana del
Vallès.
Són 30 anys en què la Campanya «s’ha consolidat com a grup
de pressió, amb 250 entitats en el
seu moment», i que ha combinat
accions de mobilització al carrer
amb la divulgació, solvència tècnica i jurídica per fer la pressió
política. L’objectiu, «defensar una
mobilitat sostenible i defensar
el patrimoni agro-natural de la
plana vallesana», expressà Isidre
Soler, un dels impulsors històrics de la campanya, en la roda de
premsa de l’ADENC del passat
29 d’abril.
«El primer objectiu continua
sent el de canviar el model de
mobilitat actual, ho era el 1992
i encara més ara», expressà Toni
Altaió, membre de la campanya,
a l’hora que destacà que «el discurs d’emergència climàtica que
fan, no sempre s’acompanya per
les accions adequades». «Cal un
major número d’usuaris en el

▪▪ Isidre Soler, de la Campanya Contra el IV Cinturó, en la roda de premsa realitzada per l’ADENC

transport col·lectiu, cal vertebrar
aquesta xarxa i que arribi a tot
arreu, i que sigui plenament competitiva en temps de viatge», afegí
Altaió.

«Cal un major
número d’usuaris
en el transport
col·lectiu, que
aquesta xarxa arribi
a tot arreu i que
sigui competitiva en
temps de viatge»

Segons l’activista de l’ADENC, commemorar 30
anys d’existència de la CCQC no deixa de ser preocupant. El Quart Cinturó està construït en part (tram
a Abrera i tram a Terrassa, encara inconnexos entre
ells). Això sí, el tram de Vilafranca a Abrera ha estat
descartat pel Ministerio de Transportes. A més, s’ha
aconseguit de nou que l’òrgan ambiental confirmi la
caducitat i la pèrdua de validesa del procediment ambiental de l’estudi informatiu del tram Terrassa-Granollers. Però el Ministerio de Transportes encara no
ha abandonat definitivament el projecte. La trista realitat és que «encara hi ha administracions públiques
que no han integrat en la seva planificació la necessària reconversió d’un model de mobilitat depredador
i transformador del territori, dels recursos naturals i
energètics limitats».
En tot cas, Altaió reconegué durant la roda de
premsa que celebren una resposta recent per part del
Ministeri de Transició Ecològica, en què reconeix la
caducitat i pèrdua de validesa de l’estudi d’impacte
ambiental presentat en el seu moment pel Ministeri
de Transports. «Si l’administració torna a fer un nou
expedient, recorrerem si cal per via penal qualsevol
pas que facin per iniciar un nou expedient», apuntà.
Programa d’actes 30 anys de la CCQC
• 5 de maig, a les 19.30h al Centre Cultural de Marata (les Franqueses del Vallès), «Afectació al territori i la biodiversitat». Hi intervindran: Sandra
Saura, biòloga, professora d’ecologia a la UAB i
investigadora del CREAF, Ferran Miralles, biòleg,
tècnic de la Generalitat en l’àmbit de l’ordenació del
territori i el medi ambient., membres membres de la
CCQC. Presenta i modera: Ferran Polo, periodista
d’El 9 Nou.
• 12 de maig, 19h, Casal Pere Quart, Sabadell. Debat sobre mobilitat, energia, canvi climàtic i salut.
Intervenen: Joan Buades, Investigador crític en clima i globalització, M. Eulàlia Parés, investigadora
CTTC en monitorització qualitat de l’aire. Presenta
i modera: Elisabet Carnicé, periodista.
• Diumenge 15 de maig, coorganitzem a Sentmenat, a partir de les 9:30, amb una caminada pels
espais afectats, Plaça de la Vila, 12:00 xerrada, vermut, dinar i concert amb la Portàtil FM.
• Diumenge 29 de maig. Acte central: El Vallès
sense el QC, 30 anys de lluita. D’11 a 114h, bosc
de Can Deu, Sabadell. Activitats diverses. Celebració festiva i reivindicativa de la lluita en defensa
del territori i d’una altra manera de moure’ns. Amb
marxes a peu i en bicicleta, animació: gegants, timbalers, tallers i parades d’entitats, actuacions musicals i parlaments.
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Per què ensenyar
filosofia?
Fèlix Pardo
@felixpardova

E

l lloc de la filosofia a les escoles torna
a ser tema de debat per la reducció de
l’ensenyament d’aquest saber que comporta la modificació del currículum de l’ESO
i el batxillerat amb la nova llei educativa, la
LOMLOE, una modificació l’aplicació de la
qual comença el curs vinent. L’eliminació d’algunes matèries i la reducció d’hores en d’altres
genera una problemàtica acadèmica i laboral
als docents de filosofia. Però hi ha una altra problemàtica de major importància per a
l’ensenyament de la filosofia: per una banda,
la necessitat de la presència de la filosofia a la
Secundària, i per l’altra, la missió cultural que
aquesta disciplina humanística ha de tenir en
la formació intel·lectual i ètica dels alumnes.
Pel que fa a la primera qüestió, cal evitar
algunes fal·làcies, perquè es pot meditar, reflexionar, comunicar de manera coherent les
idees, i fer totes aquestes activitats intel·lectuals amb un sentit crític, sense filosofia. Potser
no pensen ni s’expressen intel·ligiblement els
escriptors, els artistes i els científics? Potser
no són prou crítics alguns pensadors socials
que analitzen des de les categories del seus
respectius sabers les contradiccions del nostre sistema social? El fet que s’ensenyi filosofia a les escoles no farà necessàriament que
siguem més bones persones, ni més feliços;
com tampoc farà que al món no hi hagi injustícies, desigualtats, relacions de poder, violència i guerres. El que ens aporta la filosofia
és la vida de l’esperit; serem menys ximples,
menys estúpids, menys banals. I també ens
aporta l’esperança que quan més gran sigui la
nostra capacitat de plantejar problemes, crear
conceptes i donar sentit, més a prop ens sentirem els uns dels altres i més béns espirituals
podrem compartir, com la comprensió de la
condició humana. En definitiva, es tracta de
viure eixamplant la dimensió espiritual de la
nostra existència, de voler viure obrint els ulls.
Tal com va dir Descartes: “Viure sense filosofar és com tenir els ulls tancats i no voler
obrir-los mai”.
I pel que fa a la segona qüestió, més enllà
de les competències bàsiques que hauria de
contribuir a desenvolupar l’ensenyament de la
filosofia, una servitud que la transforma en
un saber instrumental, cal vindicar la filosofía
com a saber teleològic perquè el filosofar és
un exercici d’autoreflexió i llibertat amb el que
ens podem reconèixer com a subjectes pensants, sobretot avui dia que la vida social està
sota el domini d’una tecnologia que imposa
l’estandardització del llenguatge i en conseqüència l’homogeneïtzació del pensament,
i també sota la il·lusió del consens establert
pels mitjans de comunicació de masses. La
filosofia constitueix ella sola una escola d’humanitat que ens permet prendre consciència
de les diverses modalitats d’alienació i dominació, que ens procura una relació dialògica
amb els altres i que ens ofereix una pauta per
donar sentit a tot allò que pensem i fem en el
món davant la pluralitat dels sabers científics.
El filosofar ens fa ser conscients que l’arrel de
la condició humana és l’activitat espiritual,
ésser subjecte que pensa sobre ell mateix i el
món, lliurement i en diàleg permanent amb
la tradició i els altres subjectes pensants. El
docent de filosofia no hauria de voler excel·lir
en ser un agent integrador en la ideologia que
es reprodueix a les escoles, tal com es concreta en el currículum, sinó en ser un agent que
actualitza l’herència del pensament filosòfic i
mostra amb la seva vida de l’esprit la manera més radical de ser humans. Tal com va dir
Husserl, “som el que som com a funcionaris
de la humanitat filosòfica moderna”.
El major desig dels alumnes que es pot sentir a l’aula és el de ser escoltats i poder dir el
que pensen. La classe de filosofia ha de ser un
refugi per a aquest desig i alhora un cau que
nodreixi l’esperit de cada alumne i el capaciti
per enlairar-se.
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L’Alcalde no ha entès res,
una oportunitat perduda
Salvador Pérez

E

l 22 d’abril va haver un Ple
extraordinari sobre l’estat
de la ciutat. Vaig llegir el
discurs de l’Alcalde, i només faré referència a dos aspectes del mateix,
la neteja i la recollida de residus. Ja
entenc que hagi de vendre un discurs polític optimista i sobretot,
iniciar la cursa electoral, tot i que
manca encara un any. Tot això, ha
estat sempre així, s’ha de vendre el
producte i sobretot la supervivència. I no faré cap referència al que
digui l’oposició a l’aspecte, perquè
alguns no em mereixen cap credibilitat, ni tinc cap interès en saber
què diuen, ja que quan van tenir la
seva oportunitat, no van fer absolutament res del que ara reclamen.
El que sí que és evident en el seu
discurs, és que demostra la seva
plena ignorància i que no ha entès
res, i ha perdut una gran oportunitat per a demostrar al marge de
situar els dos problemes en un discurs optimista, a explicar el fons
dels dos problemes d’una forma
real i del que de veritat ens vindrà
en els propers anys.
El tema de la neteja i sobretot, de
la gestió dels residus, no és un problema d’haver reforçat els equips
professionals, de dotar de més
vehicles i maquinària, ni sistemes
més eficients, ni de combatre l’incivisme i de fomentar un canvi cultural per a reduir els residus i millorar les dades de reciclatge. Tots
els aspectes referits als canvis, ja fa
anys que s’estan treballant, tothom
sap que s’han de reduir els residus i
que reciclar és una obligació.
Però les dades són les dades. Terrassa havia estat, durant anys, un
municipi capdavanter en la reducció de residus (0’90 kg/hab/dia),
ara estem molt per sobre (1’89 kg/
hab/dia). Senzillament, perquè
hem reduït els pressupostos per a

fer campanyes de sensibilització.
I en les dades de recollida selectiva estem molt lluny dels objectius establerts, entre el 36 i 40%
de recollida selectiva bruta, quan
haurien d’estar a l’entorn del 60%
com a mínim. I el que és pitjor, no
sabem, ni tenim clar com aconseguir avançar per arribar-hi, ni hi ha
estratègia, ni el que s’està aplicant
va enlloc. L’exemple de la recollida
lateral és evident, és un sistema fracassat i no aconseguirà arribar mai
als objectius de recollida selectiva,
ho ha de combinar amb altres sistemes, com el porta a porta aplicat
com a mínim al 50% del conjunt
de la ciutat.

“La recollida lateral
és un sistema
fracassat i no
aconseguirà arribar
mai als objectius
de recollida
selectiva, ho ha
de combinar amb
altres sistemes,
com el porta a
porta aplicat com
a mínim al 50%
del conjunt de la
ciutat”

Hi ha donat dues notícies, un Pla
de neteges a fons. Fa uns anys, es va
aplicar un Pla anomenat “Fem dissabtes als barris”. Tenia els mateixos objectius, netejar a fons, però
amb una diferència, intentava ser
una actuació participada amb els
barris, buscava la seva col·laboració i implicació. Aquest nou Pla, és
una mera actuació de neteja per a
intentar eradicar la gran quantitat
de punts negres d’abocaments que
des de fa anys perviuen i mai s’acaben. Per tant, no és cap novetat,
sobretot, perquè no hi ha cap capacitat per afrontar els problemes de
fons, si ni tant sols hi ha capacitat
per a rentar els contenidors de la
via pública. Per tant, ja veurem
l’eficàcia d’aquesta nova iniciativa.
I el que ja demostra l’absurd i la
poca voluntat d’afrontar el tema
d’arribar als objectius de recollida
selectiva a Terrassa: l’anomenat
“Pla de recollida de residus porta a
porta”, als barris de Can Gonteres,
Vista Alegre i Can Palet de Vista
Alegre. Aquests tres barris representen en habitatges el 0’8% i en
habitants el 0’90%. O sigui, una
actuació ridícula, que és una mera
anècdota, per a justificar que es fa
aquest sistema, però que en res
avança per arribar als objectius. Si
de veritat es vol aplicar un sistema
porta a porta, ha d’aplicar-se inicialment com a mínim a uns divuit
barris (14% de la població) fins
arribar al 50%, si de veritat es vol
fer una aposta per arribar als objectius, la resta és una mera ficció.
És clar, ha dit, això no és una
qüestió de quatre dies, és evident,
portem més de vint-i-cinc anys
parlant de reducció i reciclatge, i
encara estem on estem, molt lluny
per la manca de voluntat i compromís. I per desgràcia, avui continuem amb un mer discurs buit. I

Maig de 2022
també ha perdut l’oportunitat per
a dir que en aquests temes venen
uns anys molt complicats, ja que
comportarà un augment important dels costos que la ciutadania
haurà de pagar si no fa les coses
bé, i complim amb els objectius,
aquest discurs s’amaga i tindrà
greus conseqüències.
I el que és pitjor, el problema de
la neteja i la gestió dels residus, no
és només un problema de reforçar
equips professionals, ni de vehicles,
ni de pressupost, ni d’incivisme, hi
ha un problema estructural de fons
que és el que cal resoldre i afrontar
per evitar anar tirant recursos en
un pou sense fons, i que s’ha denunciat moltes vegades, la gestió
de l’empresa municipal, que s’ha de
garantir la seva eficiència, productivitat i transparència, precisament,
perquè sigui una empresa pública
capaç d’afrontar els nous reptes,
i garantir la seva continuïtat. Per
tant, l’Alcalde segueix situat en un
discurs de l’absurd, però que no
vol afrontar de veritat, per això està
abocat al fracàs.

“Venen uns anys
molt complicats, ja
que comportarà un
augment important
dels costos que la
ciutadania haurà de
pagar si no fem les
coses bé i complim
amb els objectius”
I un altre aspecte important, precisament, per la necessitat que la
ciutadania hi fos present, perquè
tot el tema i problema de la neteja
i la gestió dels residus necessita la
participació, col·laboració i compromís de la ciutadania, es va crear
el Comitè per a la millorà de la neteja i la gestió dels residus, que després de molts entrebancs, al final es
va aconseguir posar en marxa a fi-

Dia Mundial de la Conscienciació
sobre l’Autisme
Estrella Gil García

Escriptora i activista de Prou Barreres

D

os d’abril, el dia mundial de la conscienciació sobre l’autisme torna, els informatius es van recordar
d’aquesta… patologia? malaltia? forma diferent de
veure el món? 13 anys convivint amb ella i fins i tot no sé
com definir-ho... L’autisme es manifesta en tot un espectre,
això vol dir que hi haurà persones més afectades que unes
altres, hi haurà persones que siguin la viva imatge del protagonista de la pel·lícula Rain man i altres que vagin demanant
abraçades a cada moment.
Els estereotips confonen molt. Això dificulta molt l’acceptació del diagnòstic perquè potser el teu fill o filla si que parla, si que abraça, però no és capaç de comptar els escuradents
que s’han caigut a terra.... Si, una altra referència a Rain man,
potser ha d’actualitzar referents.... En 2016, va sortir a la
venda un llibre que va ser mundialment conegut, L’espurna de Kristine Barnett, el qual conta la sorprenent història
d’una família des que s’assabenta que el seu petit té autisme fins que aquest nen es converteix en un geni que acaba
treballant en la teoria de la relativitat. No estic fent spoiler,
això apareix en la fitxa del llibre. No nego que és una història
extraordinària que mereix ser contada i mereix l’èxit que va
tenir però tornem a la perillosa relació discapacitat-genialitat. Jo no necessito que el meu fill sigui capaç de fer càlculs
mentals infinits, ni que superi a Einstein. Evidentment, exis-

teixen llibres més realistes i precisos però, lamentablement,
no són tan coneguts. Seguim amb la idea que els draps bruts
es renten a casa.
Jo només necessito una societat en la qual el meu fill pugui
desenvolupar les seves habilitats i sentir-se integrat i acceptat
plenament i això no està passant amb CAP MENA DE
DISCAPACITAT, física o psíquica.

“Jo no necessito que el meu fill
sigui capaç de fer càlculs mentals
infinits, ni que superi a Einstein
[...] Només necessito una societat
en la qual el meu fill pugui
desenvolupar les seves habilitats i
sentir-se integrat”

nals de 2021. I és sorprenent, com
tenint aquesta eina participativa
on l’Ajuntament hauria de fomentar-la i entendre que ha d’haver-hi
un treball conjunt, precisament
per a afrontar els reptes que vindran, sigui el mateix Ajuntament
qui sigui incapaç de tenir un mínim compromís.
Les mesures que tingui l’Ajuntament respecte a aquests temes,
seria bo que abans de dir-les als
mitjans de comunicació, o en un
Ple com aquest, les comuniqués
al Comitè per a seu coneixement,
debat i reflexió. Això diu molt poc,
d’aquest Ajuntament i dels seus
dirigents, que ni tant sols tenen la
deferència d’informar i explicar-ho.
Cal tenir en compte, que precisament hi ha un grup de treball de
Models, on en cap cas s’ha comentat lo del Pla de porta a porta
a alguns barris. Cal recordar que
els membres del Comitè són ciutadans i ciutadanes d’entitats, hi
són de forma altruista i voluntària,
i dediquen el seu temps a ajudar a
afrontar aquests problemes de la
ciutat. Llavors, per què vol les eines
participatives? Per tenir una mera
justificació de sensacions participatives, però que no s’ho creu, ni
té cap voluntat de transparència,
ni d’avançar per a afrontar les solucions.
Observem que al marge de les
expressions de voluntat participativa, els mals vicis i costums s’han
consolidat per molt que hi hagi
canvis de governs. I es van desaprofitant les eines i les ocasions
per a consolidar la voluntat de la
ciutadania per a millorar la ciutat.
Moltes vegades val més no avançar
noticies com a mer objectiu electoral, i anar garantint i consolidant
les eines participatives. Però bé,
tampoc és cap sorpresa, no som
uns il·lusos, ja fa anys que alguns
hem anat patint i veient com han
anat les coses.
Espero que l’Alcalde aprofiti les
oportunitats i es deixi de banalitats, i si de veritat vol aplicar plans
en aquests temes, doncs que vagi
al fons i apliqui polítiques eficient,
segur que la ciutat hi guanyarà, i
no llençarem els recursos en va.

Així que el 2 d’abril torno a ignorar els missatges dels
mitjans de comunicació perquè són esbiaixats des d’un
punt de vista capacitista, mostrant un sostre massa baix
o massa alt depenent de la família que l’escolti. Ningú pot
saber fins a on arribaran els nostres fills però si que sabem
que surten a la vida amb unes quantes caselles més per
salvar: la incomprensió social, l’adaptació de l’entorn, els
barems acadèmics canviants cada dos per tres...
Sóc una gran lectora, m’encanta llegir i a l’abril també
hem celebrat Sant Jordi. Seria apropiat aconsellar algun
llibre però fa molt que vaig deixar de llegir llibres sobre
temàtica de l’autisme. Per què? Perquè mentre jo ocupava el meu temps llegint aquests llibres que m’explicaven
com era el meu fill, el seu pare estava amb ell jugant o
ensenyant-li coses. No estic gelosa, ni molt menys, jo passo moltes més hores amb el meu fill que el seu pare pel
seu horari laboral però em va fer pensar una cosa. “Jo estic llegint i comprenent un llibre mentre ell està llegint i
comprenent al nostre fill”. Clar que la teoria ajuda però el
temps vola i cal passar temps amb els nostres fills perquè
estem en plena preadolescència i ara haig de picar la porta
de la seva habitació per a preguntar si vol que fem una
mica junts i em diu que està llegint. Ho he convertit en un
maleït ratolí de biblioteca.
Amb tres anys, no tenia clar que arribés a parlar, ara no
calla ni sota l’aigua excepte quan llegeix, Amb set anys,
no sabia si arribaria a llegir, ara m’hi haig de barallar cada
nit perquè apagui la llum i deixi el llibre. Són petits assoliments que, per inesperats, per complir-se a destemps
segons aquesta societat, són més celebrats. Així que el 2
d’abril no he vist la televisió, només he vist al meu fill llegint Mafalda.
Font: Blog Maternitat adaptada d’Estrella Gil García
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‘La poesia és un arma
carregada de futur’
Joan Tamayo Sala

Advocat, escriptor i activista pels DDHH

H

an passat unes setmanes de Sant
Jordi, la gran festa literària, on, per
un dia, els carrers es vesteixen de
primavera, cultura, llibres, roses i somriures.
Ens convertim, per art de màgia, en un “miratge” d’una societat i d’un poble “llegit”, “culte”
i “ric espiritualment”. Tots i totes interpretem
de meravella el “paper” de persona “lletra ferida” que llegeix molt.
L’endemà tot s’esfuma, s’apaga el llum, ens
ve la ressaca, mentre escoltem el gran resum
de tot, la notícia que omplirà tots els mitjans:
l’escriptor o escriptora mediàtica que més llibres ha venut. Morbo, competitivitat, guanys
econòmics… En fi, els valors tradicionals
d’aquest sistema en “runes”.
Però no volia parlar d’això jo, sinó d’una disciplina creativa que està als antípodes de tot
això. Malauradament, minoritària i poc llegida. LA POESIA. Aprofito doncs, per fer
un cant a favor d’aquesta meravellosa forma
d’expressar sentiments i emocions.
La poesia és un tresor educatiu per descobrir. Conèixer, escriure i llegir versos potencia
la creativitat, la sensibilitat, la imaginació, la
memòria, la fluïdesa lectora i el ritme, i obre
la mirada. Ens fa més humans. N’estic convençut.
Fer un cant a favor de la poesia, avui, en un
món individualitzat al màxim, dominat per la
imatge, i les pantalles que conformen aquest
món pervers i mal utilitzat de les “Noves Tecnologies”, és també fer una crida “desesperada”
perquè torni la “comunicació” parlada i presencial entre les persones, que és l’única que
ens assegura una “humanització” tan necessària. I la base de la comunicació parlada és la
“PARAULA” i el seu poder.
Les paraules poden crear, recrear, modificar
o fins i tot destruir una realitat, d’aquí la seva
força. Paraula escrita, parlada, llegida, cantada, revelada… en totes les seves formes, és el
resultat d’un desig de comunicació de vivències pròpies o d’altri, inherent a la condició humana. “Les paraules no es poden tancar dins
d’una gàbia. Volen soles”, ens deia la meravellosa Montserrat Roig.
I la Poesia és una variant, molt potent,
d’aquest poder de la paraula. Encara que
hi hagi poetes il·lustres com el nostre Joan
Brossa, un dels representants de l’anomenada
“poesia visual” (vull recomanar molt especialment els seus poemes visuals, la seva força
és espectacular), doncs en Brossa, anava molt
més enllà encara i deia, per exemple, que: “I,
tanmateix hi ha persones que han fet de la
seva vida un acte poètic. Algú que no recordo
va dir “la poesia és com l’electricitat, que és a
tot arreu”. El que s’ha de saber és copsar-la. A
tot arreu hi ha poesia…
I és que la poesia no ha de ser, necessàriament, un conjunt de versos ben organitzats
i mesurats, sinó també, una actitud ferma,
davant un fet concret, un acte valent, sensible,
un acte d’amor. O moltes altres que arriben a
tenir una força tal, molt superior a la qual pot
arribar, un conjunt de paraules, ben escrites.

Exemples en trobaríem moltíssims: “una persona posant una flor al canó d’un fusell que
porta un soldat”,“la mirada solidària i veritable
cap a un refugiat que aculls”, “un petó d’amor”.
I també molts personatges que han fet de la
seva existència i la seva activitat una actitud
poètica, i de dignitat, “permanent” (Gandhi,
Charles Chaplin, Frida Kahlo, Rosa Parks,
etc.).
Sigui com sigui, aquesta és una de les causes
que m’ha empès a treballar en un projecte creatiu (que presentaré els pròxims mesos) en el
qual, amb tota la humilitat del món, i a través
del llenguatge poètic, m’he decidit a escriure
un llibre per tal de fer arribar a la ciutadania,
la necessitat de crear un nou relat social, basat
en els valors i els drets humans. L’únic camí
que ens pot donar una mica d’esperança per
intentar construir un món o una societat alternativa al col·lapse humà que vivim.
Per sort, en la història de la literatura, i d’una
forma atemporal, trobem molts poetes que
han utilitzat la seva poesia per sensibilitzar
i provocar les consciències humanes. La llista seria interminable i no m’hi cabria. Però a
tall d’exemple, en cito dos, que amb la lectura
dels seus versos ens sacsegen internament. Un
amb llengua castellana, és en García Lorca, i
l’altre amb llengua catalana, en Salvat Papasseit. Evidentment, no em vull comparar amb
aquests monstres de la paraula, ja que estic
anys llum d’ells, però com activista, he tingut
la necessitat de fer-ho i vosaltres decidireu si
he aconseguit l’objectiu. Em quedo amb l’expressió del poeta Gabriel Celaya: “ La Poesia
es una arma cargada de futuro”.
A tall de primícia, us avanço un dels poemes
que aniran en aquest llibre, La Revolta Poètica dels Drets Humans: i que dedico a una de
les xacres d’aquesta societat, EL RACISME:
ES DIU “COLOR”
Mare,
per què m’has pintat la pell?
Mare,
els avis eren esclaus?
Mare,
per què em tenen por?
Mare,
la fam té color?
Mare,
l’anima té color?
Mare,
per què em volen exterminar?
Mare,
per què em volen blanquejar
a escopinades?
Ets racista mare?
… silenci hipòcrita.
Lentament m’ofego
amb aquest odi
que no crema
ni amb el foc.
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Sense embuts
Miquel Mallafré

P

egasus, acaba d’engegar el ventilador de la podridura. Desenganyem-nos, hi ha tot un seguit
d’actuacions que no estan mal vistes pel
gruix de la ciutadania. Espiar a polítics
independentistes o de Podemos (no
sabem si ha passat), no penalitza en
vots. Així i tot, si vols espiar a algú que
no és de la teva corda, la Constitució
et diu que necessites que un jutge ho
autoritzi. La mateixa Constitució que
blinda la monarquia també és la que
blinda uns drets, ens la mengem pel
que és bo i pel dolent, també.
La trama d’espionatge a través de
l’aplicació Pegasus a polítics independents, ha fet un gir que ni Enrique Jardiel Poncela ho hagués pogut fer més
genuí, i ara el Govern ens diu que a Pedro Sánchez i Margarita Robles també
els van infectar els seus telèfons mòbils
amb aquest programa, el qual permet
accedir a tots els arxius, punxar trucades, activar la càmera i el micròfon sense que el titular ho sàpiga. Doncs bé, el
Govern afirma que l’espionatge ha estat
orquestrat des de l’estranger.
Si el Pegasus el va comprar el PP, ben
segur que a hores d’ara deu tenir còpia
del mateix fins i tot el fill de la portera.
Tornem a estar a la claveguera màxima,
la que de manera insistent ens recorden
Podemos i els independentistes durant
els darrers anys. Unes clavegueres que
no són un invent d’aquests dos grups,
són una realitat lamentable. Esperen
que es doni per vàlid que Sánchez i Robles han estat espiats perquè ho diuen
ells? Quines proves han donat? Aquesta serà la defensa del Govern central:
“jo no sabia res”. Esplèndid.
És l’espia l’espiat i és l’espiat el que vol
que l’espia sigui estranger, havent estat l’espiat abans el que espiava els que
trencaven la unitat d’Espanya, però espiant molt bé, no com els que espien els
que espiaven bé als que volen trencar
Espanya que ho fa externament.
Voler fer-nos creure que un altre país
ha estat espiant al mateix temps a independentistes, advocats,... i també
al president del govern, és una gran
presa de pèl, encara més després que
la senyora Margarita Robles, ministra
de Defensa, reconegués que ells han
espiat a independentistes. La claveguera màxima de l’Estat profund supera
qualsevol relat de ficció.
Ara bé, considerant aquest país, també podria tractar-se d’un bunyol incontrolat. El problema és que es generen noves preguntes. Un any llarg per
adonar-se’n? Tan nefasta és la seguretat? Ara és quan se’ls ha acudit mirar?
Com a mínim, haurien de començar
per posar un cap a sobre de la taula,
la dels responsables del CNI, el de la
seguretat o a qui sigui. Si ells fan les
regles, per començar (i quasi per acabar): la Constitució, prohibeix que els
polítics electes estiguin sotmesos a la
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disciplina de partit, ja que no es deuen al partit sinó a la ciutadania que
els voten. Tots els partits posen multes
als que trenquen la disciplina de vot,
o saltar-se les seves pròpies regles. Per
tant, no cal anar de cínic o fals amb el
conegut: “Nosaltres sempre complim
amb l’Estat de Dret”, “La Constitució
és sagrada” i diguin sense embuts: “La
unitat d’Espanya i els interessos de
l’Estat són el màxim i ens saltarem la
Constitució si fa falta i quan calgui”.
Així no hi ha confusió.
Una cosa que s’ha de tenir molt clara
és que l’Estat és un monstre que vetlla per la seva pròpia supervivència,
més enllà del color del govern o dels
desitjos de la ciutadania. La darrera fi
de l’Estat no és la democràcia o el benestar de la ciutadania, la seva última
premissa és sobreviure a tota contingència.
El millor exemple per entendre la política és l’antiga Roma, on els controls,
els suborns a magistrats i àugurs, els
assassinats, les mentides, les deslleialtats, les falsedats i, sobretot, el menyspreu absolut pel poble de personatges
com Craso, Pompeu, Cèsar, Octavi,
Tiberi..., són perfectament extrapolables en l’actualitat.

“Pegasus: la claveguera
màxima de l’Estat
profund supera
qualsevol relat de
ficció“
Aquesta és una premissa que tothom se l’ha de menjar doblegada,
contra més amunt pugis, menys escrúpols hi ha. Per a una gran part de la
classe política, els drets fonamentals
són exactament iguals que la religió
catòlica per a l’empresari franquista,
ell se n’anava de putes el dissabte per
combregar l’endemà diumenge per tal
que tothom els veiés a l’església i així
quedava com un senyor.
Mai deixaré de preguntar-me de
manera retòrica per què el PSOE
oculta la corrupció del PP, quan
aquest partit mai li ha salvat les
formes al PSOE. Diria que és una
estratègia comercial de tenir dues
marques diferents del mateix amo.
Poli bo - poli dolent, a la mateixa
comissaria, mafiosos amables i mafiosos violents, ho hem vist a masses
pel·lícules. Suposo que algun dia ho
sabrem, si va haver-hi autorització
judicial ens podrà semblar bé o èticament deplorable, però serà legal. Si
no hi ha hagut autorització judicial,
n’hauria d’haver-hi imputacions.
Soc molt innocent, oi?
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S’aprova un nou pla de millora de la qualitat de
l’aire que ha de reduir un 15% les emissions
Els grups municipals aproven amb crítiques aquest nou pla, que s’aplicarà fins al 2025
Miquel Gordillo

E

l primer punt del dia
aprovat pel ple municipal del mes d’abril va
ser el nou Pla de Millora de la
Qualitat de l’Aire de Terrassa (PMQA) amb horitzó per
l’any 2025. Aquest pla, que revisa un d’anterior, té l’objectiu
de “fer de Terrassa una ciutat
eficient, saludable i sostenible,
amb menys fums i menys sorolls”, en paraules del regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero (ERC).
S’e stima que el 30% població
europea està sotmesa a particles de l’aire en suspensió,
recordà Caballero. “La con-

taminació atmosfèrica és el
principal risc ambiental per
a la salut i està comprovat
que incrementa els riscos de
malalties respiratòries i cardiovasculars”, afegí. Segons
l’OMS, tots els municipis de
Catalunya es troben en zona
perjudicial en qualitat de l’aire. A més, les dades indiquen
que a Terrassa moren cada any
30 persones per la contaminació de l’aire. Durant el confinament a causa del Covid, la
baixa dels contaminants va ser
del 70%.
Amb el nou pla es volen reduir les emissions en un 15%
l’any 2025, respecte a les registrades l’any 2019. Així, es
pretén complir els acords de

▪▪ Unitat m``obil per mesurar la qualitat de l’aire

la tercera Cimera de l’Aire de
Catalunya i inclou els valors
guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), actualitzats el 2021.
El nou pla recull un total
de 25 actuacions, repartides
en cinc blocs temàtics: gestió
i seguiment de la qualitat de
l’aire; mesures relacionades
amb el model urbà i de mobilitat; la reducció de les emissions dels serveis municipals;
també les dels sectors productius i, finalment, les mesures
de divulgació i sensibilització
ciutadana. El pressupost prové dels fons europeus Next
Generation.

molts cotxes de la ciutat actualment no podrien circular per
aquestes zones degut a que no
complirien amb l’e tiquetatge;
“volem adaptar les polítiques
a la realitat de la nostra ciutat,
apuntà Caballero.
Per la seva part, el PSC demanà al govern de TxT i
ERC ser conseqüents, tenint
en compte l’anunci fet per l’Alcalde en el ple extraordinari de
dies enrere, en què anuncià la
reobertura del macroaparcament del portal de Sant Roc,
“amb més de 1.500 places, seran milers de vehicles circulant pel centre”, segons Marc
Armengol.

Altres acords adoptats pels
grups municipals van ser la
denúncia de la persecució
política del català i l’aplicació
espionatge Pegasus, aixì com
la petició d’assumpció de responsabilitats, a què donaren
suport ERC, JxT i TxT. De
forma unànime, es va aprovar
impulsar més informació per
rebre la subvenció del kit digital entre el comerç de Terrassa. També el suport a l’avortament sense assetjament a les
clíniques, a les treballadors
de l’e mpresa empresa Roler, i
el fet d’augmentar el fons bibliogràfic a les biblioteques
d’o bres d’autors terrassencs.

Les Zones de Baixes Emissions, quan i com?
Tot i l’aprovació del pla, i tal
com toca, es reberen crítiques
des de l’oposició pels anuncis
aparentment contradictoris
que transmet l’equip de govern. Des del grup de Cs, que
es va abstenir en l’aprovació,
es posà en dubte que la Zona
de Baixes Emissions entrés en
funcionament abans de 2023,
tal com indica el pla. “Hem
doblat els carrers peatonals a
la ciutat”, defensà Lluisa Melgares (TxT), “que no són el
mateix que les zones de baixes emissions, en aquestes es
podrà circular segons l’e tiquetatge del vehicle, ho estem treballant per tal que sigui justa”.
En el rerefons, hi ha el fet que

Adequar el tram i l’import anual
de la targeta blanca
La demanda del Moviment per unes Pensions Dignes vol evitar que molts
pensionistes quedin fora dels beneficis de la T-Blanca per haver pujat la
pensió amb l’IPC
L’index que indica quins requisits s’han de complir per poder optar al títol de transport de la
targeta Blanca no es revisa des del 2013. Aixi, molts pensionistes que han vist revaloritzada la
seva pensió per la pujada de l’IPC, ja no poden obtenir-la i beneficiar-se dels seus descomptes
a l’hora de fer servir el transport públic. Josep Guinot, membre de l’MPD, intervingu´en el Ple
per demanar que s’adequins els trams i l’import anual de la targeta T-Blanca. De forma que
quan puja la pensió, no es perdi la
bonificació.
El topall actual per tenir la
T-Blanca és de 12.742 € anuals,
i té viatges ilimitats. El cost de la
targeta és anual i ve determinat
segons els ingressos de la persona
que la sol·licita, a menys ingressos,
menor cost. La mesura es considerà oportuna per tots els grups municipals. “S’ha quedat anticuada”,
va dir Lluisa Melgares (TxT). De
fet, la proposta havia estat transaccionada previament amb el govern
municipal per tal de revisar les
condicions de la T-Blanca.

Millorar les condicions de la Comissió
Ciutadana de Transparència
M.G.

Entre les intervencions en el Ple per part d’entitats de la ciutat, hi ha haver la de la Comissió Ciutadana de Transparència.
Aquesta està formada per persones representats d’entitats i a
títol individual, ls quals constaten un seguit de mancances per
dur a terme a la seva activitat, com ara disposar d’una seu amb
recursos materials adients i on poder atrendre la ciutadania,
així com que les funcions de la persona de suport que tenen
assignada s’ampliïn. Les demandes que van ser exposades en
el Ple per Salvador Esquius, president de l’associació veïnal de
Can Roca i que forma part de la Comissió. Les peticions varen
ser acceptades per tots els grups.

Incivisme al barri de Sant Pere
Farts de les situacions d’incivisme i delinqüència a la zona,
un grup de veïns afectats del barri de Sant Pere acudiren al
Ple per tornar a demanar mesures per aturar accions es remunten a fa anys. “Com es que tornem a presentar això quan
fa sis anys l’Ajuntament va aprovar posar-hi remei?”, eren les
paraules vehements de Francisco Ruíz. Els veïns reclamen
més presència policial i aplicar les sancions que pertoquen en
un bloc ocupat des de fa anys, així com més neteja sobretot
dels contenidors de vidre, en la zona compresa carrer Matadepera amb carrerProvença. La regidora de Seguretat Patricia Reche, que s’estrenava en aquest ple, informà que s’havien
comprovat la legalitat els establiments implicats, i anuncià les
mesures i controls per evitar que les incidències constants
tornin a produir-se.

Javier García, del PSC, dimiteix per
conduir en estat d’embriaguesa
Ja no va estar present en el
ple d’abril. Hores després es
van conèixer els motius de
la dimissió com a regidor
de Javier García. El dissabte
anterior, va ser enxampat en
un control de trànsit, en què
quadruplicava la taxa d’alcoholèmia permesa. “Estic molt
penedit”, va manifestar l’exregidor. García serà substituït
en el seient a l’Ajuntament
per Àfrica Serena, la següent
a la llista electoral del PSC en
les passades municipals.
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>Es
> crea una nova Instrucció sobre comptadors d’aigua d’emergència social

Terrassa fa un pas endavant en l’aplicació
del dret humà a l’aigua
No ho podem negar, el grup de treball del dret humà
a l’aigua de l’OAT (Observatori de l’Aigua de Terrassa),
ens sentim satisfetes de la feina feta. Podríem haver
anat molt més lluny en el contingut d’aquesta nova
instrucció, segur, però som conscients que hem
aconseguit millores substancials en relació a l’anterior.
Dolors Frigola Comas		
Coordinadora del grup DHA - OAT

H

a estat un procés de
treball llarg i lent que
ha implicat diferents
serveis de l’ajuntament i l’OAT,
iniciat a principis del 2020 i
que, per fi, aquest mes d’abril ha
vist la llum amb la seva aprovació.
Com ja sabem, per articles anteriors, la instrucció esmentada
té com a objectiu facilitar l’accés
a l’aigua a través de la col·locació de comptadors d’emergència
social a aquelles unitats de convivència que es troben en una
situació de risc d’exclusió residencial i que viuen en un habitatge en precari. És a dir, ocupat
i, per tant, sense disposar de
connexió regular a l’aigua, o bé
accedint-hi només a través de
les fonts d’aigua pública o per la
solidaritat veïnal.
Per situar-nos, cal fer una mirada enrere i apuntar que Terrassa ja disposava d’una anterior Instrucció (2016) la qual
va resultar molt poc eficaç per
resoldre les peticions de comptadors socials que es presentaven. Aquesta situació va comportar que en el primer Plenari
de l’OAT (març 2019), l’APE
(Aliança contra la pobresa
energètica) ja denunciés que la
instrucció no estava resolent
els problemes de manca d’accés a l’aigua. Per tant, per part
del grup DHA (Dret Humà a
l’Aigua) va quedar molt clar que
aquest havia de ser un dels nostres primers objectius a treballar amb l’Administració.
Sobre el paper, aquesta instrucció és l’instrument que ha
de garantir l’accés a l’aigua a les
persones que es troben vivint
en precari en un habitatge del
qual no en tenen la titularitat,
per tant, el seu objectiu és que
ningú quedi exclòs d’aquest
accés per raons econòmiques
i/o administratives tal com
va establir el Comitè de Drets
Econòmics, Socials i Culturals
de les Nacions Unides (ONU
Ginebra 2015). Aquest Comitè
afirmà que “El dret humà a l’aigua és el dret de tots a disposar
d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per
a l’ús personal i domèstic”, complimentat amb tot un seguit de
factors, dels quals cal destacar
el de la no-discriminació que
diu textualment: “l’aigua, els
serveis i les seves instal·lacions
han de ser accessibles a tots de
fet i de dret, fins i tot als sectors
més vulnerables i marginats de
la població, sense cap discrimi-

nació”.
Pel que fa a Catalunya, el marc
legal de referència per a l’aplicació del dret humà a l’aigua ve
definit per la Llei 24/2015 de
mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
la qual en l’article 6 estableix
que “les administracions públiques han de garantir el dret
d’accés als subministraments
bàsics d’aigua potable, de gas
i d’electricitat a les persones i
unitats familiars en situació de
risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació”.

“Aquesta
instrucció és
l’instrument
que ha de
garantir l’accés
a l’aigua a
les persones
que es troben
vivint en
precari en
un habitatge
del qual no
en tenen la
titularitat”
Per tant, és en aquest àmbit
que es defineixen els objectius del grup DHA de l’OAT.
En garantir el compliment
d’aquest dret a la nostra ciutat,
entès com un dret inalienable a
la vida i a la dignitat humana.
Una condició prèvia i fonamental per a la realització d’altres
drets humans, el qual s’ha de
regir pel principi d’universalitat i d’igualtat per a tothom. I
és partint d’aquest objectiu que
hem de situar aquesta instrucció. Un mitjà per fer possible
que això tan obvi, aquest dret
bàsic d’accés universal a l’aigua
esdevingui una realitat. Per
això, es fa necessari que aquesta
eina sigui útil i eficient. Necessita un bon desplegament i una
impecable difusió per tal que
arribi a totes les persones i col·
lectius que se n’han de beneficiar i no quedi en paper mullat.
Com dèiem a l’inici, estem
satisfetes de la feina feta. Hem

aconseguit imprimir a aquest
nou protocol una mirada de
respecte envers els col·lectius a
qui va adreçat. Hem insistit en
la necessitat de no estigmatitzar
ni criminalitzar les persones
que per raons econòmiques i
socials, fruit de les crisis que venim patint com a societat, s’han
vist abocades a l’ocupació i, en
la majoria dels casos, a accedir a
l’aigua de forma irregular.

“Segons
Càritas, el
percentatge
d’exclusió
social a
Catalunya
se situa en
un esfereïdor
29%”
Hem estat perseverants amb
la idea que no havíem de partir de la desconfiança alhora de
redactar la Instrucció, sinó del
respecte i de l’oportunitat que
ens oferia com a mecanisme antidiscriminatori i regulador de
l’accés a l’aigua. Així com en la
necessitat d’establir un protocol
que fos el màxim de desburocratitzat, que fugís de laberints
burocràtics i que introduís tràmits i circuits simplificats i el
menys complexos possible.
Lamentablement, han quedat
aspectes en el tinter que per
al grup DHA haurien ajudat
a una major i millor aplicació
d’aquest protocol, però el treball comú, entre administració
i grup DHA-OAT amb què
hem basat aquesta primera experiència de coproducció, si

bé ens ha permès aconseguir
guanys, també ha portat implícita l’acceptació de renúncies.
Malgrat tot, el compromís de
revisió i millora existeix i vetllarem tant com puguem per durlo a la pràctica.
I ara el que toca és arremangar-nos i anar per feina. Fer que
la Instrucció no quedi en paper mullat, com va passar amb
l’anterior. Començar a treballar amb les entitats properes a
aquestes situacions de vulnerabilitat, com Càritas, Creu Roja,
la PAH, Justícia Energètica, i
altres. Arribar allà on hi ha el
problema i oferir solucions. La
crisi, millor dit les crisis persistents del sistema capitalista,
cada cop deixen més persones al
marge i creen més desigualtats.
Segons un informe de Càritas
(febrer 2022), el percentatge
d’exclusió social a Catalunya se
situa en un esfereïdor 29%, superant la mitjana de l’estat espanyol que és d’un 23%, i Terrassa

jornades

JOAN
Fuster

A l'auditori de la Biblioteca
Central de Terrassa, a les 18.30 h

no n’és una excepció. La
pobresa, l’atur i un habitatge precari són els atributs de les persones en situació de exclusió social.
Com hem indicat, l’accés als subministraments
bàsics l’ha de garantir
les administracions públiques. Per això, com a
OAT, ens sentim corresponsables de tot allò que
fa referència a la gestió de
l’aigua a la nostra ciutat.
Ambicionem arribar a
aconseguir que aquesta
gestió sigui modèlica, un
mirall per a altres poblacions que estan treballant
per la mateixa fita, i també un espai referent per a
altres serveis públics de
la nostra ciutat. Perquè
sense implicació ciutadana, sense posar en valor la
idea d’uns serveis públics
que, lluny de la tan cobejada gestió públic privada,
apostin per un nou concepte, el de la gestió públic comunitària, no avançarem
cap a uns veritables serveis de
qualitat i democràtics.
Estem fent camí. Un camí
llarg i a voltes sinuós. I per més
que desitgem que el trajecte sigui planer i lliure d’entrebancs,
de moment, hem de seguir
costa amunt. Avançant fins a
albirar la consolidació d’aquesta nova forma de concebre la
democràcia participada. Una
democràcia horitzontal. Una
democràcia que reconeix i atorga protagonisme a la ciutadania
organitzada. Una ciutadania
que té coses a dir, que té coses a
proposar i que vetlla per la bona
gestió dels serveis públics. I això
és, precisament, el que dona
sentit a l’existència de l’OAT.
Visiteu la nostra web
per a informar-vos:
www.oat.cat
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ARTÍSTIC

A PARTIR DE 65€ LA SETMANA
Per a infants de 3 a 15 anys
Des de L’Eina Cooperativa creiem que tots els infants i joves mereixen
una educació que els proporcioni coneixements i competències per
a construir trajectòries vitals exitoses, posant sempre a l’infant
al centre del procés educatiu.

Pamplona, 21, 08227 Terrassa
Tel. 937 364 722

info@einacooperativa.coop
www.einacooperativa.coop

www.malarrassa.cat
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Contacte:
685 624 480 / 937 364 722

Assistència activa a la gent gran i atenció a la llar

www.cuidemnos.info

Qui cuida les que cuiden?

L

a gent gran i les persones dependents
i vulnerables poden optar al servei
d’assistència domiciliària municipal
(SAD) que ofereix l’Ajuntament des de fa
més de dues dècades. El col·lectiu de treballadores del SAD vol que aquesta feina de
cures tan essencial tingui millors condicions
laborals, i de retruc, per als usuaris que reben
l’atenció. Hem conversat amb Eva Pérez,
Esther Fava, Anna Mas i Montse Gall, que
ens expliquen les condicions indignes a què
estan sotmeses com a treballadores. A la
vegada, parlem sobre la campanya que han
encetat per demanar la municipalització i
gestió directa d’aquest servei.
Com funciona actualment el servei del SAD?
Anna: Som unes 300 treballadores que atenen
1.700 famílies usuàries, que també paguen. Estem repartides entre les tres empreses que tenen la concessió. La licitació per al nou contracte havia de ser el març, però no ha sortit encara.
Quina feina feu amb els usuaris?
Eva: Tot ho fem per cuidar la gent, donar-los
assistència a casa, fer-los i donar-los el dinar...
És una feina maca, però l’han convertit en un negoci. L’atenció a la gent que ho necessita s’ha de
treballar, i com has de fer per no cremar-te? La
feina té una funció educativa molt important, i
s’ha d’explicar a la família.
Esther: S’ha de fer molt esforç, per exemple, per
moure persones amb mobilitat reduïda. Hi ha
companyes que amb 60 anys potser tenen una
tendinitis, no poden ni aixecar el braç. O bé agafem una depressió, totes acabem medicades!
Caldria rebaixar una mica l’edat de jubilació, per
què és impossible arribar-hi. No anem a treballar amb un somriure, això ja s’ha acabat.
Fa temps que veiem, però, que els usuaris són
només números. Els surt més barat tenir empreses privades per gestionar el servei i fer la
coordinació. Abans sí que es feia un seguiment
al conjunt d’usuaris, hi havia un treball interdisciplinari.
Quins problemes us trobeu a l’hora de fer la
vostra feina?
Eva: Tenim la sensació que no som treballadores, som esclaves. I si no cuidem a les treballadores…
Per exemple, amb la primera onada de la pandè

mia, ens deien que no teníem cap risc perquè els
usuaris s’hi estaven a casa. No ens consideraven essencials, no calia que portéssim mascareta. Al cap de dos dies jo ja estava contagiada,
vam acabar caient totes! L’Ajuntament ens va
donar una mascareta de tela feta per associacions. Més tard, als treballadors dits essencials
els van donar un plus salarial, a nosaltres res, ni
les gràcies. Una companya que treballava amb
nosaltres, ara és una usuària que he d’atendre.
Esteu reivindicant unes condicions laborals
dignes, això passa també perquè es revisi el
conveni.
Anna: És que les hores fetes de més no es cobren. I no tenim baixes laborals, només accidents laborals. Et poden enviar allà on vulguin i
quan vulguin, els horaris són molt canviants. Se
salten el conveni a la torera per fer-nos recuperar les hores negatives. Francament, fan marranades amb les treballadores.
Montse: Som mileuristes només si tens la jornada completa, però aquestes són poques dones.
La major part fem entre 12 i 25 hores setmanals.
Però la feina està molt repartida durant el dia,
l’empresa et pot cridar per recuperar per fer les
hores que falten, i així costa que et surti una feina complementària. Com creus que així es pot
arribar a final de mes?
Montse: El problema és aquest, que som dones!
Tenim una feina precària i encara juguen amb
aquesta por. Ens amenacen dient que si es municipalitza el servei, hi haurà treballadores de primera i de segona, o que s’haurà de tenir un certificat de nivell de català, o que si ets estrangera
no podràs treballar per a l’Ajuntament!
Sembla que no es valora prou avui dia l’atenció
i les cures.
Eva: Abans, per entrar a aquest servei, s’havia
d’estudiar molt. La feina de cures requereix una
preparació. Molta gent no té la formació suficient per fer la tasca, has de saber psicologia, de
dietètica, de nutrició, fins i tot educació sexual,
hi ha moltes persones que estan desinhibides,
i en aquest país no tenim un servei d’atenció
sexual a persones dependents com en d’altres.
Has de saber com enfocar aquestes problemàtiques que surten al domicili. O com ara, qui té
un síndrome de Diògenes, i a més té el perill de
caure al seu pis.

Llei de dependència: què és i com es pot obtenir
La Llei de la dependència es va crear
l’any 2007 per oferir recursos assistencials i serveis a aquelles persones que
es troben en situació de dependència. Aquesta es descriu com un estat
de caràcter permanent en què es troben les persones que, ja sigui per edat
o per una malaltia, necessiten l’atenció
d’una altra persona per tal de realitzar les activitats bàsiques de la vida
diària.
Poden optar a aquests ajuts i serveis
els ciutadans i ciutadanes que resideixin al territori espanyol i haver-ho fet
durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud.
Hi ha tres graus de dependència reconeguts: Grau I (dependència moderada), persones
que necessiten ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una
vegada al dia; Grau II (dependència severa) es necessita ajuda per realitzar diverses activitats
bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presencia permanent
d’una persona cuidadora; Grau III (gran dependència), quan es necessita ajuda vàries vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, cal la presència indispensable
i contínua d’una altra persona.
Un cop s’ha reconegut la situació de dependència, es realitzarà un programa individual
d’atenció (PIA) amb un treballador social dels serveis socials públics. Els serveis socials re-

▪▪ Esther, Eva, Montse i Anna, treballadores del SAD

Esther: A sobre ens volen vendre les bondats del
projecte Illa, que és que tu has de fer-te la feina,
una mena d’autogestió entre les treballadores
cobrint la baixa de qui no pot fer la seva feina, i
cobrant el mateix, sempre alerta durant 24 hores els set dies de la setmana. Les hores positives de què em serveixen, si no les cobraré?
I com afecta tot això al servei a les persones?
Esther: Com que l’usuari té copagament, pot dir
a quina hora li va bé el servei, tots volen rebre-ho
entre les 9 i les 12 h. El problema afegit és que
no hi ha residències, a Terrassa tenim només una
que sigui pública, i a la Generalitat i l’ajuntament
els surt més econòmic que la gent gran s’estigui
a casa seva, i oferir-los el servei a la nit. Això implica que per enllitar una persona en horari de 19
a 20 h, he de sortir una hora abans i torno a casa
una hora després, tres hores per guanyar una
hora! A més la primera picada del bus i l’última
no té la paguen.
Eva: Per exemple, jo em passo el dia fent traducció de català a castellà, trucant les companyies,
les de mòbils. Ara haver d’explicar els canvis a la
factura de l’aigua, no ho podien fer tot més fàcil
per a la gent gran? És molta feina per a nosaltres.
Ara moltes persones s’estan donant de baixa
del servei perquè no poden pagar. La quantitat
depèn de la pensió, i ara trobem una situació
molt precària per a tothom. Els diners els cobra
l’Ajuntament. Hem de dir també que de vegades

et trobes amb exigències de les famílies, que els
facis el dinar, netejar, planxar la seva roba! Tot
això només ho hem de fer per a l’usuari qui rep
l’atenció.
Què esteu fent per donar a conèixer la vostra
problemàtica?
Eva: estem anant a casals, entitats, associacions, i expliquem tot sobre la nostra feina, tant
la part dolenta com la positiva també, i estem
contentes perquè la gent ens dona molt suport.
Per nosaltres va ser important haver sortit la
marxa de torxes i la manifestació del 8 de març.
A banda, estem recollint signatures per les nostres demandes, tenim contacte amb la xarxa de
treballadores de Barcelona, de Sabadell, Rubí...
Hi ha gent que no sap ni que existim, fins i tot regidors nous de l’ajuntament no coneixen aquest
servei!
Esther: S’ha d’explicar que no és un problema
només nostre, és de tota la societat, cal conscienciar, també el jovent, que tots en serem usuaris i que necessitarem cures. I no pots atendre
bé si tu estàs feta una merda! Almenys que fem
soroll, i que alguns ens escoltin.
Eva: Si no ho volen municipalitzar, algun organisme de l’Ajuntament podria portar l’àrea del
SAD, només s’haurien de posar persones que ho
gestionin. I principalment, aquí s’ha de canviar
el conveni. Les dones per la municipalització de
l’aigua ho van aconseguir, a veure si nosaltres
també!

coneguts per la Llei de la dependència són: Servei de teleassistència, Servei d’ajuda a domicili
(20 hores, 21 a 45 hores, o bé 46 a 70h mensuals), Servei de centre de dia o nit, Servei d’atenció en centres residencials, Servei de prevenció de les situacions de dependència o promoció
d’autonomia.
Les prestacions econòmiques poden ser per pagar el servei d’una plaça del sector privat,
en cas que no hi hagi plaça disponible en el sector públic, concertat o col·laborador; per pagar
cuidadors familiars no professionals; o bé per la contractació d’un o una assistent personal.
La quantia obtinguda de prestacions econòmiques o el copagament es tindrà en compte en
funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Des de l’any 2014, aquesta haurà
de realitzar un copagament. Cal tenir en compte que molts dels recursos són municipals, així
que depenen dels pressupostos dels ajuntaments i en molts casos s’afegeixen les llargues llistes
d’espera, fet que dificulta en moltes ocasions accedir de manera igualitària als recursos.
Tramitar l’ajut
Els ajuts a la dependència poden sol·licitar-se en els serveis socials municipals o en els centres
d’atenció primària. Serà una treballadora social qui valorarà la situació de la persona. Els documents necessaris per tramitar l’ajut són: acreditació de la representació i fotocòpia del DNI,
certificat d’empadronament, darrera declaració de la renta o un document acreditatiu de las
rentes rebudes, informe social el·laborat per Serveis Socials, informe de salut on es recollin les
principals dades de diagnòstics mèdics i aquells relacionats amb les Activitats Bàsiques de la
Vida Diària. Seguidament, l’administració pertinent contactarà amb la persona per a realitzar
una valoració en el seu domicili habitual, i després es valorarà el grau de dependència de la
persona. La resolució de l’ajut té un termini màxim de 6 mesos.
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>Neix
>
un projecte cooperatiu, ecològic i feminista per una internet més justa

SomNúvol, una alternativa tecnoètica a
les eines de teletreball de l’oligopoli GAFAM
Redacció

E

l 5 de maig a les 18 hores al
Canòdrom -Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica- es presenta SomNúvol,
projecte cooperatiu amb solucions respectuoses amb les usuàries per una internet més justa.
Com diu la Mònica Garriga,
una de les membres fundadores
del projecte: «és una alternativa
tecnoètica a les eines de teletreball de Google, un molt bon
motiu per sumar-s’hi; perquè, a
més a més, cal canviar el nostre
consum i utilitzar tecnologies lliures, que és el primer pas
dins l’àmbit tecnològic per fer el
salt cap a la sobirania tecnològica. No has de fer instal·lacions,
simplement fer la contribució
de la quota. Una opció ètica de
consum conscient amb una visió
ecològica en l’horitzó i una sensibilitat feminista clara».
Les entitats impulsores femProcomuns, Colectic, LliureTIC i bTactic, i les usuàries, com
l’Escola Lliure El Sol, explicaran
els programes de formació de
formadores iniciats, enguany, en
l’àrea del lleure i l’alfabetització
digital. També es presentarà el
programa de beques per a dones, per contribuir a disminuir la
bretxa digital de gènere. I s’anunciaran els serveis gratuïts que estrena el projecte, perquè l’autonomia tecnològica pugui créixer
i les persones que no poden pagar una quota tinguin una opció
i no hagin de dependre d’eines
de les grans corporacions amb
males pràctiques d’explotació de
dades i orientades a la maximització del lucre.
El projecte SomNuvol.coop
ofereix eines de núvol digital

mancomunades per teletreballar, comunicar-se i col·laborar
en xarxa amb programari lliure i sota principis tecnoètics i
enguany ha rebut el suport del
Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
No es recullen ni comercialitzen dades de les persones usuàries, ni aquestes es fan servir
per a crear perfils de vigilància,
a diferència del què passa amb
els serveis de les corporacions
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Microsoft) els quals, amb
la pandèmia de la Covid-19, han
reforçat encara més el seu lucre i
capacitat de control. Per això és
important el fet que SomNúvol
no pot ser venut a una multinacional, com podria passar amb
una startup mercantil, perquè les
persones i entitats usuàries en
són copropietàries.
L’entitat matriu del projecte
és la cooperativa integral sense
afany de lucre i d’iniciativa social
femProcomuns, amb persones
sòcies treballadores i persones
i entitats usuàries. El servei es
produeix en intercooperació
amb les cooperatives de treball
bTactic i Colectic, així com amb
el col·lectiu LliureTIC, que sumen forces i capacitats per oferir
un servei de qualitat i escalable.
El projecte vol ser l’equivalent, en
eines de núvol digital, al que són
Som Energia, Som Connexió i
Som Mobilitat per al subministrament elèctric, les telecomunicacions i la mobilitat sostenible.
Actualment, el servei inclou
diferents eines segons les necessitats de cadascú. La més
utilitzada és l’Oficina en línia,
emmagatzematge i compartició
de documents i imatges, edició
de textos, fulls de càlcul, pre-

▪▪ David Gómez, Raquel Prado , David Jacovkis, Mònica Garriga, equip de SomNúvol

sentacions, calendari, gestor de
projectes i enquestes. A més hi
ha serveis de videoconferència
amb Meet, fòrums amb l’Àgora,
Formularis, Gestor ERP empresarial i servei de Correu amb
múltiples comptes també per les
entitats que ho necessitin. Tots
aquests serveis comparteixen
el mateix sistema de gestió de
comptes d’usuari, i per això no
cal tenir una contrasenya diferent per cadascun d’ells i amb els
serveis avançats, les entitats poden gestionar permisos per a les
seves persones usuàries.

El projecte ha rebut el suport
de la línia «Singulars» per l’economia social i el cooperativisme
del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, que
es va convocar arran de la pandèmia de la Covid-19 per reactivar
l’economia a través de la intercooperació.
SomNuvol.coop està pensat
perquè les persones que el fan
servir no s’hagin de preocupar
d’aspectes tècnics d’instal·lació,
configuració o manteniment
i es puguin centrar a fer servir
eficaçment les eines. Mancomu-

Iniciatives activistes a l’abast de totes les usuàries

E

l 2018 un grup de persones van crear el projecte CommonsCloud.coop des de la cooperativa integral femProcomuns,
de la qual formen part tant persones com entitats usuàries
i treballadores, en intercooperació amb altres cooperatives i entitats.
En l’àmbit tecnològic, les iniciatives activistes, d’autoformació, instal·lació de servidors o capacitació han posat les bases per a projectes
d’escala, però sovint comporten problemes per a les usuàries amb
menys coneixements tècnics. «Per això hem treballat per crear eines
de teletreball tecnoètiques que no necessiten un gran esforç de transició», afegeix en David Jacovkis, també membre del grup impulsor.
Les persones sòcies disposen de documentació i recursos de formació, canals d’ajuda i suport mutu per a capacitar-se i resoldre dubtes.
Tot plegat, SomNúvol agafa eines que ja existeixen i les integra de
manera que siguin més fàcils d’utilitzar amb un sol compte d’usuari. «Tu hi pots entrar directament sense haver d’instal·lar-te res»,
aclareix la Raquel Prado, membre de l’equip. D’altra banda, aquest
projecte no podrà entrar mai en borsa, no podrà ser mai comprat per
inversors, evitant reproduir el model d’startup que «ens està portant
al desastre econòmic i mediambiental, perquè acaben convertint-se
en projectes bombolla que responen als interessos dels inversors i no
al de les persones usuàries i especula amb el valor de les dades».
Les expectatives del projecte són grans. Esperen poder arribar a noves usuàries, sectors no sensibilitzats amb el programari lliure, i també a joves i a la comunitat educativa, que «educa fent servir unes eines
que són contràries al que estem predicant i el contribuïdor públic és
el que està finançant aquestes eines. Seria molt fàcil que utilitzessin
eines tecnoètiques», emfasitza la Raquel.

▪▪ Imatge de navegació de Commonscloud

M. GARRIGA (FEMPROCOMUNS)

Així mateix, els ajuntaments paguen llicències de programari
privatiu. Si paguessin quotes de programari cooperativitzat
tindrien unes eines molt potents i segurament caldria dedicar-hi
menys recursos que es podrien dedicar a altres coses. Al cap i a la
fi, són recursos públics.

FOTO: SOMNÚVOL

nar és agrupar-se per compartir
un recurs o servei. Les persones i entitats es fan sòcies de
consum de la cooperativa femProcomuns i contracten els serveis que necessiten mitjançant
quotes. No depenen així d’haver de fer servir eines com GoogleDrive, Microsoft OneCloud,
AmazonDrive, Apple iCloud
o Zoom de corporacions amb
males pràctiques de seguiment
i ús de dades que segueixen lucrant l’1% més ric del planeta.
Conjuntament, mancomunant
les eines amb altres que tenen
valors compartits, contribueixen a construir una alternativa
real.
El treball realitzat per les entitats i persones per arribar en
aquest punt ha estat titànic,
en un context en què semblava
impossible anar endavant sense
fer servir les eines de les grans
corporacions mundials, a més a
més amb la proposta de fer un
consum responsable i conscient,
mancomunant recursos i eines,
de forma cooperativa. Això ja
funciona, «algunes persones
hem deixat enrere les grans corporacions, ja no depenem de les
multinacionals tecnològiques a
les quals no els importa si l’usuari és client o producte, tot val
per maximitzar els beneficis».
Hom parla d’una «aposta pel
cooperativisme», subratlla en
David Gómez, «lluitem contra
les injustícies socials i per evitar
el col·lapse ecològic, per això no
podem mirar cap a un altre lloc
quam seiem davant l’ordinador
o agafem el telèfon mòbil».
Web del projecte:
https://www.somnuvol.coop

www.malarrassa.cat
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Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET
menjar cap als formiguers o papallones, abelles i borinots xuclant
el nèctar de les flors. I els podrem explicar que la nostra vida
depèn de tot això, que si desapareixen les abelles molts conreus
també desapareixeran, que sense els ocells migradors hauríem
de patir plagues d’insectes, que sense les flors silvestres la vida a
la terra s’aniria apagant i apagant. I que, fins i tot, els éssers més
insignificants i molestos, tenen un paper determinant en la llarga
cadena de la vida.

La proposta
Els entorns de Terrassa ens ofereixen moltes oportunitats per
gaudir de la natura. Dins del nostre terme municipal encara
tenim la sort de trobar-hi els paisatges que conformaven la
totalitat de la plana vallesana i de la qual, malauradament, en
queden pocs espais. La conjunció dels conreus amb clapes de
bosc, alguns cursos d’aigua i els boscos de ribera que hi van
associats conformen un mosaic de diferents ambients que
ofereixen oportunitats per a una gran diversitat d’espècies
animals i vegetals i que converteixen aquests espais en alguns
dels que contenen una més gran biodiversitat en el nostre país.

Temps de sortir en
família!
S’ha acabat l’hivern. Encara pot fer fred,
però les fulles que han brotat als arbres, les
flors que s’escampen pels prats i les vores dels
conreus i els cants dels ocells estivals, que ja
han arribat a casa nostra, no ens enganyen:
s’ha acabat l’hivern, però encara no ha arribat
la calor de l’estiu. És el millor temps per gaudir
de la natura en família!

La primavera és plena d’oportunitats per
educar els infants en els valors propis de
l’excursionisme: el respecte envers els altres
éssers vius, l’esforç, l’esperit crític, la presa de
decisions o la constància.
Si ara sortim a la natura podrem explicar els
processos naturals als nostres fills. Podem
observar els ocells portant material per
construir els nius, veure com les poncelles
esclaten convertint-se en flors de mil colors,
podem trobar corrues de formigues portant

Les activitats de maig

ESPELEOLOGIA

a partir del 3 de maig: 61è Curs d’Iniciació a l’Espeleologia nivell II

INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon

CULTURA

21 i 22 de maig: Espeleologia i escalada a la serra de la Mussara

19 de maig: Històries del Patrimoni Terrassenc

ALTA MUNTANYA

EXPOSICIONS

del 2 al 27 de maig: Night lights. Fotografies de Pep Gassó

Col·lectives d’esquí de muntanya

1 de maig: Pic de Bony blanc i Bony negre

MUNTANYA INCLUSIVA

FEMAlpí

5 de maig: Entorns de Terrassa
19 de maig Alzina Bonica, a la serra de l’Obac
21 de maig: La Romàntica, a Rellinars

14 de maig: Pollegó Inferior del Pedraforca

SENDERISME

CAMPAMENT D’ALTA MUNTANYA

Horitzons

18 de maig: Reunió informativa

7 de maig: Les Esglesietes, cova de la Vall de lord i Santuari

Passejades pel Parc

ACTIVITATS CET

11 de maig: Tines de les balmes Roges

5 de maig: Ajuntament de Terrassa · Viure la Natura ·
Castellferran, Torre Alta, St. Pau de la Guàrdia i Balma de
Can Solà
7 de maig: I Milla Modernista
17 de maig: Projecció Llum i Llibertat

Travessades familiars

1 de maig: Fonts de Navarcles
22 de maig: Ruta del Trencapinyes i la Marmota

Senders

28 i 29 de maig: Camí dels Nyerros 10a i 11a etapes

INSCRIPCIONS OBERTES A:

MARXA NÒRDICA

Les sortides dels divendres
21 de maig: serra del Catllaràs

CIÈNCIES NATURALS

Us proposem una caminada fàcil per la zona dels Bellots. Un
espai de 95 ha de sòl agrícola i forestal, amb un gran valor
ecològic i social que està amenaçat per la construcció d’un
polígon industrial i logístic. Es tracta d’un recorregut circular,
d’uns 5 km, planer, i que es pot fer en poc menys d’una hora.
Tanmateix, us recomanem fer-ho amb calma, sense presses i
gaudint de les moltes oportunitats que hi trobareu per gaudir
de la natura, dels colors de les flors i de les papallones, de la
pau dels ambients rurals i dels valors insubstituïbles d’un espai
que ha sobreviscut, fins ara, a tots els intents d’urbanitzar-lo.
Trobareu tota la informació al QR que acompanya la fotografia.

• Caminada solidària
Trobareu tota la informació del
Centre Excursionista de Terrassa
i les nostres activitats a:

12 de juny

• Colònies de muntanya
del 3 al 23 de juliol

• Casal d’estiu Aventura’t a la Muntanya
del 22 de juny al 31 de juliol

Ornitologia

a partir de l’1 de maig: cens d’oreneta cuablanca a Terrassa
14 de maig: Castell de Popa i Sauva Negra

• Campament Base Camp

Botànica

• Esplai matinal d’agost

7 de maig: Riu Vero i sierra de Guara

del 23 al 29 de juliol

ce-terrassa.cat

de l’1 d’agost al 2 de setembre
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En homentatge a l’actriu Àngels Poch
Jaume Valls Droguet

L

es municipals Arts Escèniques van oferir Mon petit
souvenir a l’Alegria, el 30
de gener. Protagonista la Bleda, la
pallassa. El nom no fa pas justícia
a l’actriu enèrgica i experimentada, que se les sap totes. Amb un
bon ritme, surt airosa de les situacions més inverosímils. El vestuari, els objectes i els ginys que van
apareixent són cuidats i atractius
a la vista. Va ser tota una bona
coneixença, Bleda de nom, no de
comportament.
Més tard, el 27 de març, vaig seguir perplexe l’Antonella d’Ascenzi amb Filar. El programa parlava
de dansa contemporània i poesia
visual. No li vaig acabar de trobar
el què. Acostumat al relat, a la
narració oral, allò no em va commoure. Ai, l’escalf de la paraula.
Però és que la temporada passada

es va presentar Hai, la pescadora
de somnis, on no s’hi sentía cap
mot. I un altre espectacle va ser
de dansa. Com és que es desprecia la paraula en tants espectacles
“Familiars”?
Afortunadament, l’associació
local Vet Aquí Què va omplir
d’històries totes les biblioteques
(18/03) i l’endemà va continuar
a la plaça de la Torre del Palau,
matí i tarda, amb la fira de contes ENFILA’T. Però a l’aire lliure
feia fredot, i si ho féssiu en unes
dates més benignes? Us suggereixo, per altra part, que penseu
en els grans que també disfruten
dels relats; i si en preparéssiu una
sessió al vespre?
El Paco Burguillos porta el teatre a la sang. Granat d’anys. El
passat dissabte 2 d’abril va pujar
a l’escenari del teatre de l’escola
Joan XXIII de les Arenes amb

▪▪ Portada de l’opuscle en homenatge a Àngels Poch editat per l’Ajuntament
de Terrassa l’octubre de 2016

Viva la nuit. El seu elenc “Menos es Más” ens va fer riure un
cop més. El mateix Paco ens
deia fora d’escena, al final, que
ens havien volgut treure dels
maldecaps diaris una estona.
La seva obra era justament “un
juguete cómico”. Agraïts de tot
cor, Paco.
A l’Àngels Poch actriu, “la
Poch” en el cercle professional
l’Ajuntament li va lliurar a títol
pòstum la medalla d’Or de la
Ciutat. Un any i mig després
que ens deixés (1948-2015)
es va imprimir un opuscle municipal donant veu a persones
que la coneixien de ben a prop.
N’he collit un pom olorós:
“Feina feta amb professionalitat i passió”. Els seus germans
Montserrat i Toni.
“Veu profunda, dicció clara,
aquell somriure fresc i espontani”. Els cosins i cosines de Vilafranca.
“Era una treballadora del teatre, una antidiva i els directors
que van tenir el goig i el privilegi de treballar-hi ho devien
agrair”. Feliu Formosa.
“Vaig quedar seduït per la
teva mirada, per la teva veu
fosca, profunda. I, sobretot,
pels teus silencis tan plens, tan
intensos”. Domènec Reixach.
“En dir la primera frase del
text va sortir de nou l’actriu
genial, potent i ferma que era,
l’actriu de pes que amagava en
l’aspecte frágil i beatífic”. Josep
M. Pou.
“Era una actriu segura, que
avançava a poc a poc però
sense pauses, que incorporava
totes les indicacions, que anava enriquint el seu personatge
amb mil matisos i que transmetia serenitat i confiança en
el treball a tota la companyia.
Veient com avançava en el seu
paper tenies la seguretat que
tot sortiria bé”. Pau Monterde.
“Humanitat, solidaritat, sentit
de justícia social i amor per les
arrels formaven sens dubte part
del seu ADN”. Sergi Belbel.

Taula rodona humorística al CET
(28/4/2022): l’espeleologia
Lo Pregoner controvertit

N

o es veia un local tan ple
de feia dies. Ni la catedral, ni els del futbol, ni
els “Ciutadanus “han vist mai una
congregació de fidels com aquesta.
Van haver d’habilitar la saleta adjacent a la sala d’actes. Deu minuts
abans de començar allò era com un
ou!
Hi havia quatre ponents enllustrats de lletra i un eximi presentador. El tema comú per als espases
era l’espeleologia. Mot envitricollat
a l’hora de dir-lo. Fins al punt que
una estona abans d’encetar la sessió van fer proves de veu. Així i tot,
aquesta paraula va portar problemes a l’hora de pronunciar-la durant la xerrada pública.
Cal destacar la documentada i extensa explanació del doctor Jaume

Aulet, tot gràcies a Josep Carner.
La seva habilitat narrativa va estar
en consonància amb el Príncep
de les Lletres que tan bé coneix.
Val a dir, però, que ens va atabalar
amb els cinc-cents noms de coves,
avencs i balmes del massís de Sant
Llorenç. Calia embolicar-se amb
les lletanies? Per altre cantó, ens va
deixar glaçats quan ens va anunciar que s’acomiadava d’aquesta
activitat literària de Sant Jordi. La
tertúlia va néixer l’any 1980 de la
mà de la Montse Malgosa al CIC
del carrer Sant Jaume passant al
CET quan la institució del CIC
va haver de plegar veles. No sé pas
com podrà omplir-se el buit que
deixarà el brillant fautor de les lletres terrassenques i catalanesques
en general. Ben mirat, darrerament
se li ha girat molta feina passejant

Joan Capri, primer monologuista
del nostre petit país, arreu. Deu estar exhaust, el pobre Jaume!
La sorpresa va venir de la presència d’un home de Sabadell, l’Antoni Dalmases. Encara em dura la
bufetada que ens va arribar amb la
publicació del libel Recull Complet
del Pensament Il·lustratTerrassenc
S.XVIII-XXI. Un treball carregat
de falòrnies publicat per “Pura Ceba”de “Sabudell”- gentilici guanyat
a pols quan van descobrir una
mena de cosa, un monstre a les clavegueres de la ciutat veïna els anys
noranta. I aquest pervers assaig
me’l va endinyar el Carles Fàbregas
de la Llar del Llibre sabadellenca.
El Dalmases va fer gala d’un vocabulari llibresc, però no va estar a
l’altura del tema i això que ha escrit
llibres a centenars. Què heu d’anar

Manuel Brugarolas rep el guardó del
1r Premi Àngels Poch de Teatre
Jaume Valls

Quan el Centre Dramàtic del Vallès començava en uns locals del
carrer sant Pau els anys vuitanta del segle passat, el Pau Monterde,
que el dirigía, m’hi va citar. En unes cròniques (Fila 0) al DdT
havia escrit que calia portar obres cuinades a Barcelona a la nostra
ciutat. El Pau, en canvi, pretenia atreure amants del teatre de l’àrea
metropolitana, que vinguessin a Terrassa, cosa que ja succeïa amb
el jazz. Malgrat l’esforç a presentar un treball escènic de primera,
no van tenir prou resposta.
Doncs, ves per on, el passat 23 de març la llibreria La Temerària
es va atapeir, i la majoria venien de fora de la nostra ciutat. 40 anys
més tard s’ha acomplert el teu desig, Pau!
L’Anna Carol, presidenta d’Òmnium Cultural Terrassa, entitat
que ha promogut el premi, va dir tres paraules -no quatre- per a
donar pas a l’Eloi Falguera. Quina bona manera de conduir l’acte,
una disertació concisa i càlida. Fins i tot va fer alguna pregunta al
guanyador del text, el Manuel Brugarolas.
Presentant l’autor guanyador, va fer un repàs del seu quefer literari. Aquest és ampli, i va centrar-se en les obres teatrals. Amb
Les altres troianes va guanyar el Ciutat de Badalona (2017). La
biblioteca va ser finalista al Premi Born (2018), i ara, amb El retorn,
premi Àngels Poch 2021.
En una entrevista feta al senyor Brugarolas pel mateix Eloi i publicada al Malarrassa diu: “El meu objectiu és apel·lar a la consciència de l’espectador. Que en sortir del teatre es faci preguntes.
Que el meu teatre remogui alguna cosa per dins. Sempre que escric em faig la mateixa pregunta: I jo què hauria fet al seu lloc?
Plantejo un problema i intento posar-me a la pell dels personatges.
Per a mi aquest és el vertader teatre”.
El retorn gira al voltant de la guerra a Bòsnia Herzegovina dels
anys noranta. Un xicot tancat en un centre de detenció se n’escapa,
però hi torna al cap de vint anys. Les ferides de la contesa bèl·lica
són ben presents encara. Els acords oficials, els que van anunciar-se a la premsa, han estat paper mullat.
Finalment, el conductor de la presentació va llançar uns dards.
Per què es consideren els textos teatrals un gènere menor de la
literatura? Per què no es llegeixen aquests escrits teatrals? Per un
altre cantó, per què els autors que escriuen teatre tenen tan poca
consideració? Perquè n’hi ha, al certamen es van presentar 126
obres! Per què no hi ha estrenes d’escriptors novells? I el que no hi
ha mai són reestrenes! Per què el teatre no és present a la televisió?
No em puc estar de donar fe del llibre escrit pel Jaume Puig Ustrell arran de la malaltia de la seva Àngels Poch: “T’has endut
l’olor dels til·lers”. En una primera part l’acompanyament en la lluita per a curar-se i en la segona el cop dur de la seva absència. La
seva lectura em tocà fondament. Oh, el detall preciós de parlar
dels seus vestits! Potser per haver passat per aquest mateix tràngol
el 1988 me’l va fer més punyent.

a buscar a Sabadell, colla de gamarussos.
La tercera ponent, l’Antònia Carré-Pons, ens va donar ja una mala
carta de presentació dient-nos que
se sentia com la quota femenina
de l´acte. Aquesta afirmació li va
treure ja d’entrada l’empenta. Tot
plegat ja va ser xampany esbravat.
I mira que va ser una autèntica
llàstima. Perquè ella hauria pogut
parlar-nos d’una cova, la que té
precisament entre les cames amb
coneixement, amb experiència,
amb tota la delicadesa que exigeix el seu tracte davant els rudes
i primitius mascles que trempen
esverats només de veure dos pits
flàccids. Una altra vegada serà, Antònia. Has perdut una ocasió d’or
per a defensar les fèmines en això
tan i tan seu.
Tanco la gasetilla amb un conversador nat, enginyós i festiu. Quin
terrassenc ha sortit gràcies als cigrons que coïen a cal Moncal i els
llonguets de pa que venien de més
avall del carrer Nou. Es tracta de
l’Artur Moncal que el presentador ens va dir que encara no havia
arribat a l’inici de la Taula Rodo-

na. Però va arribar després de fer
els deures a l’atri de l’Ajuntament
(puntualitat suïssa, a dos quarts
de vuit). Com s’espera cada any, va
tenir el privilegi d’obrir la roda de
preguntes i comentaris que clouen
l’acte.
I ara acabo amb un prec d’urgència. Artur ja veus com el saberut
ens deixa, fan venir sabadellencs
que ens potinegen... et toca ja estar darrere la taula. Ja sé que t’hi
has resistit sempre, però és l’hora
de salvar la tertúlia abans no s’hi
posin els “Ciutadanus mal hermanus’”o algú de la seva corda. T’hi
repensaràs, Artur?
Postdata. M’adono ara ja tard,
que no he dit res del “Quart
Home” de la mesa de celebritats
presents. Sí, es tracta del Tomàs
Rou- un Sisu, de la SIS-. Va fer
una intervenció carregada de passió, amb un parlar embravit. I,
per acabar-ho d’adobar, va tenir
els dallonses de recomanar-nos la
compra del calendari de la SIS,
amb un mostrari d’espeleòlegs en
pilotes, nus, en la foscor de les cavernes. Una manera elegant d’escampar la trempera!

www.malarrassa.cat
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Victor Rivas

Vides
minúscules
Persones secundàries
A la seva monumental novel·la Txevengur, Andrei Platónov
recrea una improbable trobada entre dos dels seus personatges principals, Kopionkin i Dvànov, amb un guardabosc
lletraferit que ha heretat una biblioteca del seu pare. En el
moment en què es coneixen, el guarda està llegint un llibre
d’un autor desconegut titulat Persones secundàries, un recull de biografies de gent de segona fila, de gent normal que
no ha destacat mai en res, perquè segons l’autor «només les
persones secundàries causen un profit lent».
El més proper que recordava —tot i que encara força allunyat—, d’aquesta idea del llibre imaginat dins Txevengur , era
un relat de Lydia Davis titulat «Necrològiques de per aquí»,
inclòs al llibre Ni puc ni vull. En aquest text, Davis recull dades
de les necrològiques aparegudes en els diaris locals del lloc
on viu. En destaca el que considera més determinant i amb
això en fa la mini biografia d’un veí seu desconegut. Per exemple: «L’Sven, de vuitanta anys, era constructor, membre dels
Francmaçons Lliures i Admesos, el Club de Coral Nòrdica i la
Unió Nord-Americana de Cantants Suecs. Li agradava viatjar,
caçar, jugar a golf i muntar festes. Te’l solies trobar al garatge
construint coses». En aquest relat, Davis recull fins a seixanta nou necro-biografies.

tit. Per acabar de completar la cosa, el text no parla només
dels rememorats, sinó que és també la descripció precisa
de com l’autor es fa escriptor, del camí d’espines que porta
a un jove idealista a la crua realitat de la pàgina buida, de la
inspiració que no arriba, del talent que es retarda. Tot això, a
través de subtemes que també ens toquen d’a prop: el món
rural i la seva llengua pròpia —el patuès—, el pare absent, el
vi, la presència dominant i determinant de les dones, la lluita
amb el món i el llenguatge.
Diu l’autor cap al final del llibre, a manera d’autocrítica, que
els morts, quan retornen a cavall del verb pur i de la llum, no
s’expressen «amb aquesta inclinació a l’arcaisme, aquests
abusos sentimentals quan l’estil ja no pot més, aquesta voluntat antiquada d’eufonia». Ell aspirava a «escriure com un
nen sense parla que es mor». A fe meva que s’hi acosta. Que,
com a mínim, ha aconseguit aquest «profit lent» de les persones secundàries que intueix Platónov.

Juguen negres i guanyen.
D’una partida entre Tinworth i Farland , Anglaterra 1957 és
aquesta posició on el negre va aprofitar el torn de joc per fer
un atac molt fort sobre el reï blanc. Com ho va aconseguir?
Nivell: mig
Solució: 1...Ad4! 2.Dxd4,Txg2+ 3.Txg2,Txg2+ 4.Rh1,Txe2 5.Cf6+,Dxf6 guanyant.

Josep Anglada

Victor Rivas

Si anem, però, a biografies de gent normal, tot i que no desconeguda per l’autor, per exemple biografies de familiars o
amics, llavors la llista s’eixampla. Em ve a la ment, de seguida Els nostres de Serguei Dovlàtov on l’autor rus recrea les
vides d’uns quants familiars seus, ja sigui llunyans o propers,
en el seu estil tendre, estripat i poètic.

Tècnic de Nivell 1,
Mestre Català d’escacs
i Candidate Master
(CM)

Molt allunyat de la lleugeresa postmoderna de Lydia Davis i
de la ironia nihilista de Dovlàtov, el text de Michon és tota una
altra cosa. Com l’autor rus, recrea vides de familiars llunyans
i propers, amics de l’escola i antigues nòvies, però fins i tot
la del mossèn del poble i la d’una germana morta tres anys
abans de néixer ell. L’estil és poètic, però dens com un ciment
a punt de quallar. Els morts reviuen sí, però a cops no només
de records o de narracions repetides al si de la família, sinó a
través del llenguatge mateix que, a la manera de la memòria,
omple els buits del relat per tal que la renaixença tingui sen-

→→ VINYETES

Contacte: 679 654 719
vrg18081977@gmail.com

Vides minúscules
Per sort, des de fa poc, disposem també de la traducció catalana —un treball impecable d’Adrià Pujol Cruells— d’un altre
d’aquests textos singulars. Es tracta de l’obra Vides minúscules de l’autor francès Pierre Michon, un text que, des de la
seva publicació a França el 1984, es va convertir en una obra
de culte al país veí i que es considera un clàssic contemporani
de les lletres franceses.

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

PROXIMITAT, AGROECOLOGIA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

FITXA
Vides minúscules
Pierre Michon
Traducció d’Adrià Pujol Cruells
Amsterdam Llibres, Barcelona, 2021
208 pàgines

Ara
quo
ta d
soci
e
dur gratis
an
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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

www.malarrassa.cat
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→→PERFIL: VALERIA SANTIAGO

“La pobresa
energètica és
conseqüència de la
injustícia social”
▪▪ Valèria Santiago és cofundador de l’entitat Justícia Energètica Foto: LlC

El gran negoci de l’oligopoli de les energètiques fa temps que està força
documentat, però el poder de facto d’aquestes, les relacions amb els altres
poders i la influència sobre els governs de torn, així com una legislació feta a
mida i que expressa molt bé aquest equilibri de forces, han consolidat la seva
posició i maquillat aquest gran robatori que és presentat com a servei públic.
Un robatori que en els últims temps ha assolit fites inèdites, posant
totalment al descobert la fórmula del dit negoci. Fins al punt que els mitjans
de comunicació publiquen titulars com ara: «Com identificar si t’han enganyat
amb el rebut de la llum»; mentre que el president del govern central, Pedro
Sánchez, sempre prudent davant d’aquests gegants, acusava el setembre de
l’any passat, i el problema només s’ha agreujat: «Aquí el que hi ha són beneficis
extraordinaris que tenen les empreses energètiques perquè està augmentant
el preu als mercats internacionals. El que farem és redirigir aquells beneficis
extraordinaris, s’ho poden permetre».
Com a conseqüència immediata, molta gent, incloent-hi treballadora i
empreses s’han vist amb dificultats per pagar l’increment de la factura, que
ja repercuteix en els preus dels productes bàsics al mercat. I el nombre de les
famílies vulnerables s’ha disparat.
Davant aquesta situació d’injustícia energètica, a Terrassa fa temps
que es mou una entitat dita Justícia Energètica. Malarrassa ha
entrevistat la Valèria Santiago, una de les companyes animadores.

• Com sorgeix la proposta d’organitzar-se
en aquest àmbit?
El 2014 vivia en un pis de lloguer que pagava amb els diners de la invalidesa, 360
euros, tot pel lloguer. Segons Serveis Socials de Terrassa, jo amb això havia de viure.
Havia sentit a parlar de la PAH, però em
donava vergonya veure’m en aquesta situació. Finalment, em vaig decidir i vaig anar
a plantejar el meu cas, que es va resoldre.
Ara tinc un pis de lloguer social, concedit el
2016, després de molta lluita contra Serveis
Socials que no em volien donar l’habitatge.

• L’experiència, comentes, va ser curta...
La veritat és que sí. El confinament pandèmic ens va afectar, com al conjunt de
col·lectius. Però, a més a més, en el meu cas,
va morir el pare, el 31 de març del 2020 a
la Mútua, de covid, en circumstàncies que
vaig denunciar públicament. Amb això, em
vaig haver de dedicar més a la família, la
mare que va amb cadira de rodes, i tinc dos
fills. Quan la situació ha estat més tranquil·
la i jo he recuperat forces he reprès l’activitat, animada també per gent d’Espai Drets i
del Consell d’Entitats.

• I aquesta atenció sobre la pobresa energètica?
A la PAH es va plantejar la necessitat de
treballar específicament les qüestions de
pobresa energètica, tot mirant l’experiència pionera de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica (APE) a Barcelona. Jo em vaig
dedicar i vaig fer formació amb l’APE. Després vaig marxar de la PAH, però aquesta
activitat la vaig mantenir, vam començar a
col·laborar amb el col·lectiu Espai Drets i
Prou Barreres!, amb el que sento molta proximitat perquè soc portadora de discapacitat i vull mostrar també que amb voluntat
i força podem fer-ho, que una discapacitat
pot posar límits, però no impossibilitar; a
més, de límits en tenim totes les persones.

• Com està ara el grup?
Després d’alguna experiència i canvis, ara ja
fem nova activitat com a Justícia Energètica.
Som un equip de 5 companys i companyes,
totes en situació de precarietat de l’habitatge. Reprenem les xerrades per barris,
d’acord amb la FAVT. Obrirem una oficina
de consulta i assessoria en un espai d’aquesta entitat al casal cívic de Ca n’Aurell. Col·
laborem també amb Espai Drets i Consell mià de Mar. Després, ja el 1994, vam venir
d’Entitats.
a Terrassa. Per a mi, un cop dur, perquè
agrada molt el mar, a més era adolescent i
• Dona, portadora de discapacitat, vícti- m’
deixava
les amistats per allà.
ma de l’especulació immobiliària, també
migrant...
teus viatges no s’acaben per aquí...
La meva família és xilena, però jo vaig néixer •LaEls
veritat
és que no. A Terrassa no em sena Veneçuela, perquè el pare va patir exili, va tia massa bé.
Un temps vaig fer voluntariat
ser empresonat i torturat. En realitat, con- a la Creu Roja.
Mentrestant vaig tenir dos
fós amb un militant perseguit. Igualment, fills. Amb 27 anys,
vaig decidir anar-me’n
ell i la família van haver d’anar a l’exili, i es- a Cadis, aprofitant una
oferta per fer d’encollir entre Mèxic i Veneçuela. Van escollir carregada en un bar musical,
sempre m’ha
aquest segon país perquè hi tenien família, agradat molt la nit i aquests ambients.
Els
una tieta. D’aquesta experiència, però, el fills els vaig deixar amb l’àvia i l’avi. Per cert,
pare en va guanyar molt en consciència po- que m’acabaven d’operar d’una cama. Allà
lítica que, després, ens ha transmès.
em vaig treure el títol de secretària en Gesd’Empreses i la cosa pintava bé. Però van
• A Veneçuela no vau passar molt temps. tió
ser
els anys de la crisi financera i l’esclat de la
No. La situació allà era molt difícil econò- bombolla
immobiliària, i el 2011 vaig haver
micament i socialment, vam haver d’ocupar de tornar-hi.
un habitatge. Quan jo feia els 5 anys vam
arribar a Barcelona, eren els primers anys
“Obrirem una
80. Jo, de fet, no tenia records de Veneçuela.
Més tard, amb 18 anys hi vaig fer un viatge
oficina de consulta i
per anar a buscar l’àvia, que estava malalta,
i vaig veure molt malament la situació del
assessoria en un espai
país.

• Quina activitat heu fet?
A partir del compromís ferm de dues persones vam crear el grup en el context dit,
actuant amb autonomia. Vam fer xerrades
a associacions veïnals (coordinant amb la
FAVT) i altres grups, acompanyar famílies
perquè els instal·lessin comptadors o els
restituïssin els subministraments, en molts
casos amb la gent del Colectivo Sin Vivienda. Vam aconseguir la instal·lació de 19
comptadors d’aigua abans de la pandèmia, i
vam presentar sol·licituds per a comptadors
solidaris, que ens van denegar, però ara els
hauran de posar pel canvi de llei.
• Per què el nom ‘Justícia Energètica’?
Havíem pensat primer en pobresa energètica, de fet la nostra referència era l’APE, que
ja he citat; tanmateix ens va semblar que
calia parlar clarament de drets, com els subministraments bàsics en aquest cas, i vam
decidir anomenar-nos Justícia Energètica.
La pobresa és una conseqüència de la injustícia social i econòmica.

• Aquí us va anar relativament bé la vida?
Sí, el meu pare, que sempre havia estat
molt emprenedor, va muntar una empresa
de maquinària de neteja industrial, motiu
pel qual vam haver de traslladar-nos a Pre-

de l’entitat Justícia
Energètica al casal
cívic de Ca n’Aurell”

• Has parlat de l’operació quirúrgica i de
la malaltia.
Pateixo una malaltia degenerativa, Charcot-Marie-Tooh (que afecta els nervis motors i sensorials, debilitant els músculs inferiors de la cama, i que poden donar lloc
a deformació dels peus). M’han operat 10
vegades dels peus, amb 4 anys per primera
vegada. El meu fill petit també la pateix, i
ja l’han operat per primera vegada, amb 18
anys. El gran en té 23. A més, soc portadora
de la síndrome de Duchenne, que produeix distròfia muscular severa, però només
afecta homes, per sort els meus fills no ho
pateixen.
• Vaja! Anaves parlant i ara, això, tota
una sorpresa...
Bé. Les vicissituds de la vida familiar i haver
de superar-me jo cada dia per no acabar en
una cadira de rodes, que era el que m’anunciaven, m’han fet forta. El pare i la mare em
deien que no arrisqués, però jo cada dia
apostava i em superava. Em vaig treure el títol de Socorrisme Aquàtic, després em vaig
posar amb els ordinadors, i em vaig treure
títol de muntatge, ara fa 9 anys, i també per
fer pàgines webs, em formo sempre, normalment a distància. Faig una vida normal i
més, i no vull parar.
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