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Pep Valenzuela

Un petit o gran despiste (cal-
drà, potser, consultar en 
Freud…) em va deixar fixat 

en la imatge dels 7 anys de recor-
regut d’aquest mitjà informatiu i de 
comunicació local que vam batejar 
com a Malarrassa, un nom que, 
suposadament, evocaria Terrassa 
d’una forma crítica, sorneguera, 
desacomplexada… o sigui, tal com 
crèiem i volíem que fos aquest peri-
òdic que necessitava molt la ciutat.

Anava explicant per enèsima ve-
gada, a la víctima mil i no recordo 
quantes més, què som, què volem, 
com ho hem fet, quines dificultats, 
què volem ser quan siguem grans; 
i, sobretot, que necessitem molt de 
suport per a seguir fent això i resis-
tir en aquest estadi assolit precària-
ment; més encara, molt més, per a 
poder fer el salt a allò que ens plan-
tejàvem d’entrada: publicar un set-
manari que expliqui més i millor la 
ciutat en el context, país i món que 

Malarrassa fa vuit anys 
91 números en paper, 8.860 articles a la web, 80 persones  
i 40 entitats col·laboradores. Vine a la festa, només faltes tu!!

vivim, que sigui veu de les entitats 
i organitzacions socials i culturals, 
reflex de les lluites i els conflictes.

«Però, si vau treure el primer pa-
per el novembre del 2014, ara feu 
8 anys!!», em va etzibar. Doncs sí, 
i jo, tan despistat, ja me n’havia dei-
xat un pel camí. Aquí, a més a més, 
un dubte: Val la pena celebrar-ho? 
Si més no, és un número ben rodó, 
més, dues vegades rodó o, si el tom-
bem una mica (es mereix un bon 
descans), fins i tot podria ser rodó 
a l’infinit, símbol de la fita superior 
del conjunt dels nombres reals, en 
matemàtiques. Atenció!!, que això 
m’ha sortit així, de sobte, al vol.

Sembla un bon senyal. Auguris 
de molta vida pel davant? Segura-
ment, sí. Si hem arribat fins aquí, 
sense padrins ni protectors, només 
amb les nostres pròpies forces físi-
ques, econòmiques i, sobretot, mo-
rals, les de 80 persones i 40 entitats 
que col·laborem amb una quota 
econòmica, el pilar fonamental 
d’aquesta construcció, que ha per-

mès pagar les despeses mínimes 
suficients, no ens plantarem ara i 
deixarem la trinxera.

Com podeu veure, una comunitat 
sòlida, persones i entitats i organit-
zacions culturals, socials i sindicals 
que crèiem i creiem en la necessitat 
de publicar aquest informatiu lo-
cal, que no localista, que pugui ser 
veu i opinió de persones i sectors, 
normalment, poc o gens tinguts en 
compte, dels quals només les esta-
dístiques en parlen, els «ningú», 
sense rostre, sense nom, un núme-
ro en el millor dels casos.

Això podria semblar molt, i ho 
és, per mantenir-nos en aquest 
nivell en què ens trobem. Però no 
suficient per a assolir els objectius 
que ens plantejàvem: el setmanari i 
l’equip d’acció cultural i social.

Vam començar 15 persones, ar-
replegant els poc més de 700 eu-
ros que costava la impressió del 
periòdic mensual a una rotativa de 
Constatí, a més del domini de la pà-
gina web a internet i altres despeses 

menors. Un petit equip, entorn de 
6 persones, a la redacció, 2 garan-
tint el dia a dia, treball tot voluntari 
durant dos anys, possiblement els 
dos anys en què s’ha invertit més 
esforç físic i mental. Després, la 
creació de la cooperativa, amb dos 
socis treballadors i una primera nò-
mina de 400 euros mensuals, que 
en el transcurs del temps ha crescut 
poc, 600 fins a l’estiu d’aquest any.

El juliol passat vam fer una tro-
bada especial, més d’una desena 
d’aquestes persones. Una proposta 

de nou impuls, de refundació, per 
recuperar objectius i actualitzar 
agenda. Vuit (8) anys, una xifra 
rodona, infinita, i mirem endavant, 
segures que la proposta és vàlida i 
necessària, i que pot ser millor, com 
més serem i més participarem, més 
riurem i celebrarem.

Som Malarrassa, més Malarrassa, 
comptem també amb tu, amb totes 
vosaltres! Animeu-vos, anem enda-
vant. No t’ho pensis més, decideix 
un suportm ja sigui amb quota, o 
col·laboració!

Lluís Costa

L’aprovació de la modifica-
ció del POUM del sector 
dels Bellots II, denuncia la 

Plataforma Tu Ets Entorns, «in-
compleix certes determinacions 
de caràcter formal-administratiu 
que el fan nul de ple dret per la 
tramitació que s’ha fet». Entre 
altres motius, informa, es con-
sidera nul perquè el document 
definitiu aprovat no va ser sotmès 
a participació pública una vegada 
retornat de la Comissió Territo-
rial d’Urbanisme de l’Arc Metro-
polità, incomplint així diverses 
lleis vigents com la 19/2014 i la 
27/2006. 

Afegeix que, tot i les múltiples 
instàncies i reclamacions fetes 
al registre, l’Ajuntament «no va 
actuar de forma transparent, in-
clús no adjuntant la informació 
sol·licitada més recent i entre-
gant documents desactualitzats». 
La Plataforma l’acusa, per tant, 
d’intentar dificultar així la parti-
cipació dels moviments i entitats 
preocupats pels entorns de la 
ciutat en el debat en igualtat de 
condicions.

Greus acusacions aquestes, fetes 

públiques el 29 de novembre en 
roda de premsa, per la citada Pla-
taforma, que informà de la pre-
sentació, el 14 de novembre, d’un 
recurs de reposició contra l’apro-
vació definitiva de la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) 
en l’àmbit del sector dels Bellots 
II, a través de l’entitats ADENC. 

La Plataforma manté així, tal 
com ha mantingut des de la seva 
creació, el 2020, «el combat con-
tra el projecte del macro-polígon 
de logística de Bellots II», declarà 
en roda de premsa aquest 29 de 
novembre. La via legal, assegu-
ren, «no és més que una forma de 
lluita social, la qual entenem molt 
més àmplia». 

Malgrat les «traves i entramat 
poc transparent dels processos 
administratius que desincentiven 
la participació i implicació ciuta-
dana en qüestions tan importants 
com és l’urbanisme», denuncia, 
l’entitat afirma haver recollit «evi-
dències suficients» per sustentar 
aquest recurs. 

L’Ajuntament hauria «dificultat 
l’accés a la informació» i «vulne-
rat així el dret a la participació 
pública». Considera que la pro-

posta definitiva aprovada no és 
compatible amb la preservació de 
l’entorn natural, el que suposa un 
greuge a un corredor prioritari 
per al manteniment de la biodi-
versitat, com és la via verda entre 
Collserola i Sant Llorenç. 

L’Ajuntament 
hauria «dificultat 

l’accés a la 
informació» 
i «vulnerat 

així el dret a 
la participació 

pública»
Les denúncies, que compten 

amb el suport de 32 entitats ve-
ïnals, moviments socials i associ-
atius i organitzacions polítiques 
representades per la Plataforma, 
palesarien que els arguments 
oferts pel consistori, d’altra ban-
da, «contradiuen l’informe emès 
pel Síndic de Greuges». Citen 

també declaracions del regidor 
d’Urbanisme, Carles Caballero, 
segons les quals «aturar el desen-
volupament [del macro-polígon] 
suposaria indemnitzar els propi-
etaris del sòl amb quantitats que 
superen els centenars de milions 
d’euros», que mai haurien estat 
sustentades per cap informe, tal 
com la Plataforma reclamà. Això, 
alerten les entitats, podria arribar 
a ser «manipulació de l’opinió pú-
blica a favor dels interessos dels 
promotors». 

Pel que fa als aspectes ambien-
tals, l’informe vol demostrar que 
«no estan correctament conside-
rats al document de la modifica-
ció del POUM». Un d’ells és per 
l’afectació al connector territorial 
reconegut pel Pla Territorial Me-
tropolità de Barcelona de la Via 
Verda Collserola-Sant Llorenç 
del Munt que incideix al Torrent 
de la Betzuca-Grípia. Tampoc 
incorporaria informes previs so-
bre canvi climàtic, ni sobre biodi-
versitat. 

El recurs de la Plataforma 
d’entitats denuncia encara que 
«l’aprofitament urbanístic, de 
més de 95 hectàrees, és el major 
en els darrers 20 anys a la zona, 

no preveu cap mitigació a la pèr-
dua de biodiversitat». És el cas de 
l’avifauna identificada pel Grup 
d’Ornitologia del Centre Excur-
sionista de Terrassa. 

Denuncia també, en destacar la 
importància de l’espai agrari i que 
l’estudi ambiental «no concreta 
el valor agrari dels sòls afectats», 
que s’està «reduint molt signifi-
cativament la massa agrària de 
major dimensió restant al muni-
cipi de Terrassa, anant en contra 
de les estratègies europees més 
recents». 

Per tot això, la Plataforma anun-
cia que seguirà «lluitant per salvar 
els Bellots», difonent informació i 
presentant arguments perquè les 
reivindicacions siguin tingudes 
en compte en el debat polític que 
hi haurà de cara a les municipals, 
tot insistint que «aquest macro-
projecte perpetua i fomenta un 
model de societat consumista que 
perjudica greument l’economia, 
generant llocs de treball precari i 
posant en perill el comerç local, el 
medi ambient i el benestar de la 
població. Per tot això, avui i demà 
seguirem defensant els Bellots 
com a espai natural i infraestruc-
tura estratègica de la ciutat». 

Recurreguda 
l’aprovació 
definitiva del 
marcropolígon  
de Bellots II
La Plataforma Tu Ets Entorns presenta 
un recurs a l’aprovació definitiva del 
marcropolígon que projecta l’Ajuntament  ▪ Membres de la Plataforma Tu Ets Entorns Terrassa en roda de premsa del 29 de novembre, al Parc de Sant Jordi
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Lluís Costa

Creix, o s’expressa ara més, 
la preocupació ciutadana 
davant el deteriorament 

continu dels serveis sanitaris. A 
Terrassa s’està organitzant una 
manifestació que tindrà lloc el 
vinent 14 de gener. No cal dir 
que les entitats promotores, entre 
les quals es troba la Favt, volen 
emular la gran protesta viscuda 
recentment a Madrid. I és que 
a Terrassa es viu una situació 
«d’emergència sanitària» que ve 
de lluny, tal com han denunciat 
de forma insistent la Marea Blan-
ca, associacions veïnals i altres or-
ganitzacions.

La cocapital vallesana té les pit-
jors dades de gestió sanitària de 
tot Catalunya i bona part de l’es-
tat espanyol. Destaquen les llistes 
d’espera per a les proves diagnòs-
tiques i per accedir a l’atenció 
primària, segons fonts públiques; 
les urgències estan «col·lapsades 
i deshumanitzades», al mateix 
temps que el personal sanitari 
desbordat, treballant amb pocs 
recursos i amb unes condicions 
laborals precàries, segons dades 
també recollides per la Marea 
Blanca i expressada per metges i 
infermeres consultades per Ma-
larrassa. 

Tot això produeix un patiment 
afegit que agreuja la salut de la 
ciutadania, que ha de sumar als 
mals coneguts el risc de no detec-
tar a temps patologies que poden 
ser greus o derivar en complicaci-

El conegut com a espai 
socioesportiu del barri de La 
Cogullada va néixer en els 
baixos d’un bloc d’habitatges 
com a resultat d’una 
irregularitat urbanística 
i com a solució temporal, 
gestionada per l’associació 
veïnal, mentre es trobava 
una solució. Han passat 30 
anys, canviat la gestió, però 
no s’han aportat solucions.

Text íntegre de la carta de l’asso-
ciació veïnal:

L’AV de la Cogullada junta-
ment amb molta gent del 
barri vam aconseguir que 

l’Ajuntament transformés un pàr-
quing privat fora de normativa en 
el que és encara, un espai «socioes-
portiu». Sempre amb la promesa 
que era una solució provisional a 
l’espera de construir un equipa-
ment esportiu com Déu mana al 
barri.

(...) La gestió va ser encarregada a 
la junta de l’associació veïnal. Això 
representava un gran estalvi per al 
Consistori, que no havia de posar 
conserges, tampoc empresa de 
neteja ni telefonia o petit mante-
niment, tot i que per conveni sig-
nat sí que estàvem compromesos 
a fer-ho.

Això ha estat així durant 30 anys. 
Algú es pot preguntar: i les sub-
vencions? La darrera subvenció 
es va tramitar el 2016 i va ser de 
16,200€ anuals. Es pot pensar que 
amb aquesta quantitat es poden 
assolir aquestes despeses i encara 
altres més?

Quan vam deixar de rebre aques-
ta subvenció, l’Ajuntament es va 
fer càrrec de la neteja i de la partida 
de manteniment, ens feia arribar el 
material que demanàvem (fluores-
cents, ciment, pintura, sanitaris...), 
de les altres dues partides res. La 
gestió, vam voler continuar fent-la 
igual i per aquest motiu i no altre 
és que vam acceptar oferir els nos-
tres serveis a altres entitats i clubs 
esportius de la ciutat, algunes 
d’elles enviades pel departament 
d’esports municipal.

Vam entendre que de la mateixa 
manera que aquestes entitats co-
braven als seus usuaris, nosaltres 
també ho podíem fer i cobrar-los 
una petita quantitat com a col·la-
boració a les despeses de l’equipa-
ment, aquesta quantitat sempre 
va ser consensuada i acceptada de 
bon grat pels clubs i mai hi va ha-
ver cap queixa de la nostra tasca.

El 15 de novembre ha fet un any 
que la gestió de l’equipament la 
fa l’Ajuntament, que posant com 
excusa les obres del Club de Boxa 
es va comprometre a reglamentar 
mitjançant un nou conveni marc 
l’ús i gestió d’equipaments. Passat 
el temps, sense canvis, vam saber 
que el principal motiu, sense cap 
mena de dubte, va ser la nostra ne-
gativa, com a gestors, a cedir a un 

nou club la pista de bàsquet que 
manteníem com a pista polivalent 
per als usuaris interns i també per 
al jovent del barri.

Passen els mesos(...), van dir tres 
mesos i ja fa un any, i no volem que 
el tema quedi al fons d’un calaix de 
no sabem qui.

Aquest equipament té la singu-
laritat de ser els baixos d’un edifici 
de pisos, les vibracions de la boxa 
era una gran molèstia pels veïns. 
Després de molt lluitar, veïns i res-
ponsables del club vam aconseguir 
que l’Ajuntament fes les obres a 
l’espai que era la zona de tir amb 
arc, i allà ubicar el nou gimnàs de 
boxa.

Expliquem això perquè des que 
l’Ajuntament ha concentrat les 
activitats en un mateix espai, són 
altres veïns els que ara es comen-
cen a queixar per excés de soroll 
a les tardes. Abans, les activitats 
s’alternaven, no confluïen totes en 
horari i espai. Ara, la pista de bàs-
quet que només s’utilitzava com a 
espai polivalent en casos puntuals 
i per a la canalla del barri, està ocu-
pada per una activitat amb moltes 
màquines de culturisme que fan 
soroll, al qual se sumen els nens 
de futbol sala que criden i l’entre-
nador que crida més, així com la 
boxa.

Els conserges no estan informats 
o estan mal informats dels acords 
que es prenen en assemblea, i di-
uen que cridar l’atenció als usuaris 
no entra dins les seves funcions. 
Per tant, tothom fa el que vol. Cal 
saber que en aquestes mal ano-
menades assemblees mai ha votat 

ningú, els responsables de l’Ajun-
tament es limiten a informar i, es 
podria dir, marcar pautes, com ara 
els requisits necessaris per poder 
fer una activitat en un espai mu-
nicipal. Això, però, sense donar 
data d’entrega per fer complir els 
requisits, com la documentació 
d’assegurança de RC, l’acreditació 
de monitoratge, de maquinària 
homologada, el certificat de penals 
de monitors de canalla...

Tot això ja es va demanar el 
passat mes de maig. Ara (...) s’ha 
transformat en un campi qui pu-
gui, amb consentiment implícit de 
l’Ajuntament que no mira ni pels 
veïns ni pel Tercer Sector d’acció 
social. Només ho fa per afavorir 
entitats/clubs privats que utilit-
zen l’espai municipal a cost zero, sí, 
cost zero; amb conserge de franc, 
aigua, llum, neteja, espai...,  aquest 
estalvi ni tan sols resa com a sub-
venció perquè llavors sí que hau-
rien de passar comptes. Cobren 
la quota dels seus usuaris com és 
lògic, però l’estalvi de l’ús d’instal-
lacions és a costa dels impostos de 
tots i funciona sense cap mena de 
control.

No se sap si els ingressos es des-
tinen a pagar monitors, compra de 
material o, al contrari, hi ha ànim 
de lucre. Les inversions en benefici 
del mateix club es ànim de lucre? 
Ingressos desorbitats amb man-
ca de moltes despeses és ànim de 
lucre? No ho sabem. El que sí sa-
bem, i ara vostès també, és que és 
un greuge i competència deslleial 
a altres clubs de la ciutat que, fent 
la mateixa activitat, han de fer-se 

Espai socioesportiu de la Cogullada, 30 anys en els llimbs
càrrec de totes aquestes despeses, 
més impostos i lloguer; és més, si 
algun dia volen fer una exhibició o 
competició, hauran de pagar local 
municipal.

Així les coses, des de la AVV La 
Cogullada demanem:

1- Llum verda al nou Conveni 
Marc amb caràcter urgent.

2- Que les entitats usuàries 
d’equipaments municipals com-
pleixin tots els requisits legals i 
ètics.

3- Que totes les entitats amb cre-
dencials, incloent-hi les privades, 
que facin ús de sales municipals 
compleixin amb l’Ordenança fis-
cal 3.19, que diu literalment “L’ús 
de les sales per part d’entitats i 
col·lectius sol·licitants es regirà per 
les normes d’ús dels equipaments 
i pel cost que estableix a l’Orde-
nança fiscal 3.19», o que passin el 
control de les subvencions.

Aprofitem per denunciar que 
30 anys de provisionalitat és molt 
temps per estar callats, exigim que 
la promesa de la construcció d’un 
equipament esportiu a La Co-
gullada es faci realitat, com altres 
projectes més nous ja s’han realit-
zat, i se’n tenen programats altres, 
mentre es torna a deixar enrere 
aquest barri. El que ara es conside-
ra el poliesportiu ha de retornar-se 
com a pàrquing per als veïns que 
viuen en aquests blocs d’habitat-
ges i que el Congrés Eucarístic, 
com promotora, va convertir en 
locals.

La junta de AV La Cogullada

Manifestació per la sanitat pública, el 14 de gener 
Ens hi va la vida!!, alerten associacions veïnals i ciutadanes

ons per manca d’atenció.
La gravetat de la situació porta a 

les entitats convocants a cridar un 
sonor prou i a defensar el sistema 
públic de salut, tot reclamant una 
atenció sanitària digna i de quali-
tat, així com posar fi a la precari-
etat del personal que hi treballa.

Entre altres mesures concretes, 
es demana que el 25% del pres-
supost total de sanitat es destini 
a l’atenció primària, car els CAP 
són fonamentals per a la preven-
ció i promoció de la salut. Les en-
titats afirmen que cal recuperar i 
millorar aquests serveis de proxi-
mitat; que l’atenció amb personal 
suficient garanteixi que les visites 
es realitzen en les primeres 48 
hores, com estableix la Generali-
tat de Catalunya.

Preocupa més que mai la situa-
ció de les unitats de salut mental, 
les quals sumen a les carències 
estructurals la creixent deman-
da d’atenció en tots els sectors 
socials i, especialment, entre la 
joventut. També és gran la preo-
cupació pels serveis de pediatria 
de referència a cada CAP, als que 
cal afegir uns serveis d’odontolo-
gia suficients i adequats per a tota 
la ciutadania, que sigui d’accés 
universal.

Un CUAP i un nou CAP Nord
Les entitats ciutadanes exigeixen 

fa temps un CUAP (centre d’ur-
gències d’atenció primària) que 
sigui gestionat per personal propi, 
dimensionat al volum de població 
de la ciutat, amb servei 24 hores al 

dia i 7 dies a la setmana; aquesta és 
una de les formes que ajudarien a 
descongestionar el col·lapse de les 
urgències i facilitar l’accés al siste-
ma sanitari.

Parlant d’infraestructures, el 
moviment demana la construcció 
d’un nou CAP Nord, car l’actual, 
denuncia, té unes instal·lacions sa-
nitàries obsoletes i amb mancan-
ces d’espai. Així mateix, expressa 
total desacord amb gestió mixta 
(CST-Mútua) del CAP Can 
Roca, en considerar que d’aquesta 
manera es perjudicarà els usuaris 
amb problemes burocràtics i ad-
ministratius, agreujant les llistes 
d’espera. Consideren que Mútua 

és una organització privada, afa-
vorida pel CatSalut, que hauria 
permès que prevalgués l’interès 
econòmic de Mútua, en quedar-se 
l’atenció dels especialistes, per so-
bre de l’interès sanitari de la ciu-
tadania.

Aquest conjunt de reclamacions 
només es pot atendre amb un sis-
tema sanitari públic que millori 
de forma substancial les condi-
cions laborals i retributives dels 
seus professionals, molt per sota 
de les que ofereixen els països del 
nostre entorn. S’ha de posar límits 
al nombre de visites/dia que han 
d’assumir les facultatives i faculta-
tius, destaquen les entitats, per ga-

rantir una atenció de qualitat a la 
població i preservant la seguretat 
clínica dels pacients i la salut física 
i emocional del personal sanitari 
que els atén.

Es demana que el 
25% del pressupost 
total de sanitat es 
destini a l’atenció 

primària

Preocupa més que 
mai la situació de 

les unitats de salut 
mental

El sistema sanitari públic és la 
garantia de qualitat de vida, és un 
dels pilars de l’estat del benestar i 
no és patrimoni de cap partit polí-
tic ni ideologia, emfasitzen des de 
la Marea Blanca i entitats veïnals, 
«l’hem de reclamar entre tots i to-
tes. Per això, defensem un sistema 
sanitari públic, sostenible, pròxim 
i de qualitat, amb suficients recur-
sos humans i tecnològics per aten-
dre la població». I perquè «ens hi 
va la vida!», alerten i criden a «la 
més ampla mobilització per la 
sanitat pública» el pròxim 14 de 
gener.

 ▪ Reunió de representants d’entitats en defensa de la sanitat pública
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Arrenca a Terrassa la campanya en defensa de la 
destinació del 30% a habitatge protegit en sòl urbà
És necessari que l’Ajuntament aprovi la mesura del destí 
30% a habitatge protegit en sòl urbà consolidat a Terrassa. 
Mig centenar de persones de diferents entitats social 
participen a l’assemblea oberta sobre el 30% d’habitatge 
protegit a Terrassa i decideixen portar la campanya al Ple 
municipal a inicis del proper any 2023. 
La Plataforma de Persones Afectades per la Hipoteca 
(PAH) i el Sindicat de Llogateres (SLL) han explicat la 
mesura i la campanya que es llançarà per exigir la seva 
aprovació abans que acabi el mandat. «Volem el 30% ja!»

E l Grup Promotor del 30%, 
va convocar el passat dis-
sabte 19 de novembre una 

assemblea oberta a la ciutadania al 
Casal Cívic de Sant Pere, per or-
ganitzar-se conjuntament, activar 
una campanya en defensa del 30% 
i per pensar com «lluitar i guanyar 
una Terrassa amb dret a l’habitat-
ge».

La trobada va reunir mig cente-
nar de persones, tant de diferents 
entitats i col·lectius socials de la 
ciutat com veïnes a títol individual, 
que es van sentir interpel·lades en-
torn la crida per reclamar al govern 
municipal i tots els regidors/es del 
Ple que prenguin mesures efectives 
per garantir un habitatge digne, as-
sequible i de qualitat.

La PAH i el Sindicat de Lloga-
teres de Terrassa, consideren que 
l’Ajuntament de Terrassa està fent 
una «gestió indigna» de la mesura, 
que ja fa temps es debat i podria 

estar en funcionament. La «poca 
voluntat política» per part del con-
sistori, que s’ha denunciat des de fa 
mesos, mereix una resposta social.

Primerament, l’Ajuntament va 
portar al Ple un debat d’Avanç de 
planejament sobre el 30% d’habi-
tatge protegit en lloc d’aprovar-la 
directament modificant el Pla 
d’Urbanisme (POUM), com s’ha-
vien compromès a fer els partits 
del govern en la seva proposta elec-
toral, aviat farà quatre anys, i recull 
el Pla Local d’Habitatge.

Després han promogut un pro-
cés participatiu “exprés”, que en la 
seva primera sessió va tenir poca 
participació, fet que no es pot ex-
plicar per la falta d’interès de la 
ciutadania per la mesura i pel dret 
a l’habitatge, tal i com ha demos-
trat l’alta assistència a l’assemblea 
del Grup Promotor del 30% una 
setmana després.

Les organitzacions adverteixen 

que no es quedaran de braços 
plegats i «ens organitzarem per 
revertir la passivitat del govern de 
la ciutat, desactivar els missatges en 
contra enganyosos dels grans lob-
bies immobiliaris contraris i activar 
la pressió social perquè s’aprovi el 
30%».

L’assemblea oberta va servir per 
convidar ciutadanes i col·lectius a 
sumar-se en la defensa del 30%: 
convidant a treballar a tothom qui 
aposti per un model de ciutat per a 
les persones, en lloc de per a qui en 
fa negoci especulant.

La resposta va ser molt positiva, 
no només amb una alta participa-
ció sinó mostrant suport, compar-
tint propostes per a la campanya 
i pensant aliances per aconseguir 
aquesta i altres mesures que les en-

titats i col·lectius socials exigeixen 
al Govern i al Ple de la ciutat.

Es denuncia la 
«poca voluntat 

política» per part 
del consistori per 

aprovar el 30% 
d’habitatge públic 
La trobada és el tret de sortida per 

una campanya social que anirà a 
més fins les properes eleccions mu-
nicipals, per tal que els represen-
tants polítics responguin de forma 
clara si defensen i aprovaran una 

mesura important per augmentar 
el parc d’habitatge assequible a la 
ciutat, o prefereixen mirar cap una 
altre costat perquè els grans poders 
econòmics de la ciutat no volen as-
sumir responsabilitats per garantir 
el dret a l’habitatge digne i adequat 
dels i les terrassenques.

Una de les accions que es va anun-
ciar és que les activistes aniran al 
Ple a inicis de l’any 2023 per plan-
tejar l’aprovació del 30% abans que 
acabi el mandat, tal i com recull el 
Pla Local d’Habitatge aprovat per 
tots els grups, el Pla de Mandant 
del Govern de Tot per Terrassa i 
Esquerra Republicana, i la majoria 
social de la ciutat que vol una Ter-
rassa amb dret a l’habitatge!

«Volem el 30%! ¡Sí se puede! Sa-
lut i sostre!»

La COP27 o cimera del clima, nou cop del capital contra el planeta
Pep Valenzuela

«A nem per una car-
retera a l’infern cli-
màtic i amb el peu 

trepitjant l’accelerador», sentencià 
Antônio Guterres, secretari gene-
ral de l’ONU davant la premsa en 
la conferència del clima de les Na-
cions Unides COP27, acabada de 
celebrar a Egipte.

La novetat de l’afirmació de Gu-
terres no és el contingut d’aquesta, 
sinó el fet que la digui aquest mà-
xim representant de l’entitat més 
representativa, valgui la redundàn-
cia, de l’assemblea d’estats i nacions 
del planeta. Això de banda, cap 
novetat més, potser només la re-
ferència a l’accelerador. Les dades 
que palesen i anuncien el desastre 
s’aguanten sobre proves i argu-
ments científics sòlids i que són 
ja vells. El fet que sigui el secretari 
general de l’ONU qui ho afirma 
posa en evidència una vegada més 
la importància i pes d’aquest orga-
nisme a l’hora d’influir quan cal i 
és necessari.

Les cimeres realitzades fins avui 
han tingut molt poques conse-
qüències pràctiques positives, més 
enllà dels informes científics i d’ex-
perts que no deixen de donar pro-
ves de la dimensió del desastre que 
s’aproxima i que ningú nega ja. Les 
fotos i declaracions de compromi-
sos per quedar bé sembla que tam-
poc són ja cap objectiu. La COP27 
ha tancat reafirmant aquestes ten-
dències, tal com anunciaven la 

pràctica totalitat de veus, amb un 
fracàs vergonyós per a la humani-
tat, la gent humil principalment, 
cal especificar. 

Mentre, els principals responsa-
bles de la contaminació, les grans 
empreses i corporacions i els estats 
que els fan costat, estaven massa 
ocupats amb les campanyes del 
famós black friday, amb les pistes 
del gel i els enllumenats públics 
nadalencs. Preocupats també amb 
la manca d’armament mundial que 
estaria produint la guerra d’Ucra-
ïna. «La intensitat del conflicte a 
Ucraïna causa penúria d’armes a 
Occident i Rússia», titulava un 
dels diaris catalans més venuts el 
25 de novembre. 

«Inclús els EUA 
s’inquieten perquè 

els podria faltar 
material si esclatés 
una altra guerra, 

per exemple a 
Taiwan»

Aquest mitjà afegeix encara que 
«inclús els EUA s’inquieten per-
què els podria faltar material si 
esclatés una altra guerra, per exem-
ple a Taiwan». I és que el negoci 
d’armes, tan important per garan-

tir llocs de treball (com recordava 
satisfeta la ministra espanyola de 
Defensa a l’inici del conflicte) co-
titza molt en les borses mundials: 
«la producció de míssils antitancs 
com els Javelin no donen l’abast 
per suplir els ja utilitzats», perquè 
«encara que el Pentàgon pressioni 
els fabricants (Lockheed Martin 
i Raytheon), doblar o triplicar les 
cadenes de muntatge no s’impro-
visa».

No es pot parar la màquina, podria 
ser l’argument. Moltes de les grans 
corporacions i empreses fa anys que 
van intentant enverdir i netejar les 
seves produccions, és el dit rentat 
verd o greenwashing.   Les pioneres ja 
fa dècades que anuncien que «en el 
verd, l’ecologia, la producció bio i res-
ponsable també hi ha molt bon ne-
goci». Les altres s’han anat sumant 
fins i tot les més refractàries. D’una 
banda, perquè sí que hi ha negoci, 

una altra cosa és que sigui realment 
verd o ecologista. De l’altra, perquè 
les dades i l’opinió pública pressio-
nen cada vegada més.

Per exemple, les energètiques més 
contaminants i lladres, que exploten 
el negoci de l’electricitat, el gas i altres 
en un mercat de quatre empreses 
disfressat de lliure competència, ara 
s’anuncien com les  més ecològi-
ques del planeta, les campiones en 
l’impuls de les energies renovables 
i altres grans premis. Paradigmàtic 
el cas de la indústria de l’automòbil, 
que volen reconvertir totalment en 
elèctrica, com si canviar tot el parc 
de combustibles fòssils per elèctrics 
fos possible o servís per solucionar el 
problema.

El sistema no està malalt, és la 
malaltia. No és un organisme que 
pateixi una metàstasi més o menys 
curable. Aquest càncer és el sistema 
econòmic hegemònic, capitalista. És 
el mal que afecta la vida, el sistema 
terra. Ha investit en tots els òrgans 
i teixits del cos, en tots els espais, 
indrets i sistemes de producció i re-
producció per posar-los al seu servei, 
al servei de la maximització dels be-
neficis.

No hi ha temps, ara menys que 
mai, segurament. Per això caldria 
posar-s’hi mans a l’obra i impulsar 
accions i alternatives, que hi són, 
començant per bona part de la dita 
economia social i solidària i coope-
rativa. En aquest punt, tanmateix, ja 
fa falta un altre article i moltes més 
veus i, sobretot, mans. Força!

 ▪ Representants d’entitats i col·lectius, així com persones a títol individual a la reunió en defensa del 30%,  
el passat 19 de novembre al al Casal Cívic de Sant Pere
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Els historiadors/es utilitzem el mètode científic 
de les ciències socials, els nostres estudis elabo-
ren explicacions racionals i de valor universal, 

cercant la confirmació dels fets històrics, siguin o no 
aquests, complaents amb el poder o la societat del 
nostre temps. La Memòria Històrica té com a objec-
tiu que els fets del passat siguin una lliçó, digna de 
ser transmesa a les generacions futures. Dels crims 
franquistes poden extreure valors universals, com la 
defensa de la justícia, els drets humans i la justícia so-
cial a qualsevol lloc del món. Construir una identitat 
terrassenca sobre els records de la nostra història i 
dels terrassencs/ques.

Els historiadors/es dedicats a la memòria, en 
aquests anys, i que encara continuem la feina, inten-
tem conèixer el que realment va passar –malgrat les 
limitacions passades i presents (prohibició d’accés a 
fonts i arxius) inclosa l’actual llei de Secrets Oficials–, 
cosa que alguns historiadors positivistes, com una ac-
ció cognitiva ideològica, com si la seva posició no ho 
fos pas.

Els historiadors/es expliquem i analitzem els fets 
ocorreguts a Terrassa i arreu; si això suposa que algunes 
persones o institucions hagin de donar explicacions del 
seu paper en els fets, no depèn de nosaltres, sinó dels ciu-
tadans/es, organitzacions memorialístiques i institucions 
democràtiques.

La nostra posició personal –a la que tenim dret–, no 
invalida cap investigació, ni posa en dubte la nostra neu-
tralitat, com diuen els historiadors revisionistes, per ells 
cal amagar un passat desagradable i evitar el debat públic. 
Així, no es tanquen les ferides, sinó que s’infecten i s’arri-
ben a gangrenar, com està passant a Espanya.

La llei de Memòria Democràtica (2022) i la de Memò-
ria Històrica (2007), van ser el resultat de la lluita de les 
víctimes del règim franquista, contra una legislació hereva 
de l’anomenada Transició democràtica, que va és oblidar 
conscientment d’elles.

Finalment, les institucions democràtiques han establert 

les mesures legals per recuperar l’honor dels qui van pa-
tir vulneració de drets durant la guerra civil, la dictadura 
franquista i la Transició.

La suposada reconciliació, mai va existir, car milers de 
persones –114.000 continuen a les foses– mai havien estat 
reconegudes com a víctimes del franquisme, ni van rebre 
veritat, justícia i reparació. Qui avui, any 2022, ens diu que 
la Transició va ser un moment de concòrdia i que cercar els 
drets de les víctimes de la dictadura és reobrir ferides, se 
situa al marge dels drets humans i dels valors democràtics.

La retirada de tots els honors i distincions concedides 
pel franquisme a diferents persones i entitats de Terrassa, 
suposa un exercici de democràcia, car la seva concessió es 
va fer per un règim il·legítim instaurat per la força, després 
d’una cruel guerra civil –resultat d’un cop d’estat militar fei-
xista contra el legítim govern republicà– i amb una brutal 
repressió que va durar fins a la Transició.

Els receptors dels honors i medalles o els seus he-
reus, no poden al·legar ignorància sobre la realitat 
en la qual vivien a la Terrassa franquista, com hem 
explicat al llibre Combat per la Llibertat i el caràcter 
il·legal i repressiu d’aquest. Hom podria entendre 
que la connivència amb el règim, d’algunes persones 
–esportistes o sanitaris–, no volia dir suport a la dic-
tadura, i que potser, els seus mèrits haguessin estat 
igualment reconeguts en democràcia. Si així ho con-
sideren, que demanin aquest reconeixement a l’ad-
ministració democràtica, perquè es puguin estudiar.

La història no ha silenciat a ningú, nostres hem 
analitzat la repressió, però també als repressors, 
aquest que van rebre distincions apareixien en els lli-
bres, periòdics o documents de l’època.La pretensió, 
de què tot resti com està, com si res hagués succeït 
durant la brutal dictadura franquista a Terrassa, és 
impossible, pels motius exposats, i perquè seria una 
vulneració de la nova llei de Memòria Democràtica.

Parlar d’excés de memòria, quan encara hi ha a tot 
l’estat espanyol, 114.000 famílies que no han trobat 
les restes dels seus familiars víctimes del terror fran-

quista, esdevé un insult per a totes aquestes persones, els 
seus familiars i amics.

Diverses institucions internacionals han denunciat el des-
interès i tracte inhumà diferenciats i desigual per a les víc-
times del franquisme per part de l’administració espanyola. 
Voler ara blanquejar la dictadura amb arguments puerils, 
que semblen situar a les persones fora dels contextos histò-
rics on viuen, és inacceptable.

Les persones que no van oposar-se, en aquells anys, a la 
injustícia de la dictadura franquista no els va fer còmplices, 
però tampoc bons ciutadans, participar dels seus premis i 
actes, era una forma de col·laboració –com alguns ja han 
assumit–. Els historiadors/es participen de la vida col·lec-
tiva, apropar-nos a la veritat històrica i posar-nos al costat 
dels bons ciutadans, els que varen defensar la legalitat de-
mocràtica republicana, els drets humans, la llibertat i la 
justícia social. Recordar-los és una obligació moral.

 ▪ Tropes franquistes entren a Terrassa, el 26-01-1939

T errassa és, a la fi, una ciutat integrada urbanística-
ment. Però quan parlem de cultura, el que tenim és 
una simple agregació de barris, cada un dels quals 

funciona com una vil·la independent. No hi ha una idea de 
ciutat unitària. A la vegada, la mateixa història de Terrassa 
des de 1950 fins ara ha condicionat aquest procés de dues 
maneres: 1) durant els últims vint-i-cinc anys de la dictadu-
ra va venir tanta gent d’altres racons de l’estat, especialment 
però no únicament Andalusia i Extremadura, que la inte-
gració es va fer molt difícil, especialment perquè tant la dic-
tadura com els ajuntaments democràtics van fer tant com 
van poder per a que hi hagués sempre una distància amb 
la realitat catalana; 2) a la vegada, fets objectius com l’origen 
pobre d’aquests nous terrassencs, combinat amb vivències 
com la Riuada de 1962 que els va tocar de ple, han deixat 
a Terrassa un pòsit permanent de política social, sigui des 
de les esquerres o des d’un creixent conservadorisme. A la 
vegada, han sorgit altres comunitats amb origen fora de l’es-
tat, comunitats que al seu torn s’han ajuntat en barris molt 
concrets, certament mancats d’intercomunicació. Podríem 
ser set o vuit municipis independents i només ho notaríem 
en una major manca de serveis.

I en què afecta això a la cultura? De diverses maneres. Una 
és que de sempre hi ha una cultura dominant, la del barri 
centre, on s’agrupen els principals teatres, entitats culturals, 
espais d’exposicions, l’Institut del Teatre, i amb l’Auditori 
Municipal i el Conservatori situats just a l’altra banda de 

Vallparadís. Al centre ho veiem tan bé, que quan ens diuen 
que la cultura del centre no està adreçada als barris ens sor-
prenem. Però és que a la vegada, als barris passen coses cu-
rioses, sobretot als barris amb població d’origen majoritari 
al sud de l’estat: costa trobar artistes individuals, molta gent 
que fa art el fa a la intimitat i sense que circuli, mentre en 
públic la cultura sembla reduir-se a les agrupacions de gent 
gran que toca «música de gent gran» i als espectacles de no-
ies ballant sevillanes amb música pregravada, espectacles de 
prou alt nivell que no obstant pateixen de ser «identikit», 
a Terrassa i a tota l’Àrea Metropolitana. Fora d’això, quasi 
tothom veu la televisió. I hi ha molts barris sense cap llibreria 
generalista. Desconeixem la situació als barris d’immigració 
més recent, però és de presumir que també van per lliure.

L’altra manera en com tota aquesta aposta «només so-
cial» va en detriment de la cultura (almenys entesa com a 
fet creatiu i com a forma autèntica d’autoexpressió) és que 
a Terrassa molta gent ha esborrat el concepte de cultura de 
les seves vides. I aquí hi entren tant la poca importància que 
molts terrassencs donen a la cultura (des de les persones que 
entenen pintar com un simple acte de còpia de fotos, fins 
a les moltes persones que directament ni entenen per què 
determinades persones sí tenen inquietuds creatives) com 
el menyspreu amb què determinats agents polítics i socials 
veuen a la cultura (per a ells la cultura és una nosa que impe-
deix quadrar pressupostos, així que només la recolzen si en 
un determinat moment els beneficia a nivell polític, res més).

El fotut és que deixar caure la cultura en favor de po-
lítiques exclusivament socials té greus costos socials, per 
paradoxal que sembli: 1) que Terrassa s’arribi a integrar 
culturalment depèn del reconeixement entre les dife-
rents comunitats que hi viuen, i aquest reconeixement no 
es produirà si grans masses de població ni sospiten que 
existeix una cosa anomenada cultura; 2) aquest reconei-
xement també depèn de com es gestioni la cultura des 
del poder polític, i no és una bona notícia si aquest poder 
continua apostant per la no integració; i 3) la creació cul-
tural, entesa també com a autoexpressió, és clau per a un 
concepte del que poca gent parla però que socialment és 
essencial: el de salut emocional. I això darrer ho vam veu-
re durant la pandèmia: tancades a casa, moltes persones 
es van trobar en situacions inquietants per diversos mo-
tius, i en començar la «nova normalitat» moltes d’aques-
tes persones necessitaven donar alguna sortida a les seves 
«noves angoixes» (algunes, fins i tot, es van trobar en cai-
guda lliure). I per a això la creació cultural és un antídot 
espectacularment eficaç. Però si, en buscar com aprendre 
a crear, tot el que aquestes persones es troben son portes 
tancades, l’olla a pressió es queda allà sense poder treure 
vapor. I això acaba fent mal.

Per tant, apostar per la cultura i l’autoexpressió és re-
alment apostar per un munt de beneficis a nivell social. 
Exacte: és la política social més eficaç. Així, doncs, per què 
a llocs clau encara hi ha por a la cultura.

D’una ciutat, d’un problema amb la cultura
Lluís Paloma, Marie Lattré (Grup Minerva)

Memòria Democràtica i franquisme. Els honors de la ignomínia
Manuel Márquez Berrocal

Doctor en Història Comparada Política i Social (UAB), Premi Extraordinari de Doctorat de la UAB. Vocal del CEHT 
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 >La jornada de recollida de suports tindrà lloc el pròxim 15 de desembre

8 candidatures per ocupar la Sindicatura de Greuges
L a Comissió ciutadana de se-

guiment del procés partici-
patiu per a l’elecció i nome-

nament de la figura del Síndic/a 
Municipal de Greuges de Terras-
sa ha validat les 8 candidatures 
presentades en el termini previst, 
un cop comprovat que totes elles 
compleixen els requisits tècnics es-
tablerts a les bases reguladores del 
procés.

Per ordre de presentació de la 
candidatura, aquestes són les per-
sones que opten a exercir el càrrec 
de la Sindicatura de Greuges du-
rant els propers cinc anys:
• Pau Cónsola Párraga, presentat 

per l’entitat Observatori Drets 
Socials de Terrassa.

• El Mustapha Ben El Fassi 
Mezouar, presentat a títol per-
sonal.

• Manuel Pérez Díaz, presentat a 
títol personal.

• Ignasi Puig Ventalló, presentat a 
títol personal.

• Mònica Olmo Forte, presentat a 
títol personal.

• Cristina Valverde Molina, pre-
sentada per les entitats GAM 
Vallés, AIDE, AV de Barri 
d’Egara i barri Ca n’Aurell, Col-
lectiu de dones de Ca n’Anglada, 
ACPAE i Associació Catalana 
Defensa Personal Científica.

• Miriam Esther Boira Salvia, pre-
sentat a títol personal.

• Juan Enrique Latorre Raez, pre-
sentat a títol personal.

Entre els dies 17 i 29 de novem-
bre estarà activa la fase d’informa-

ció i difusió de les candidatures. 
A partir del dia 17, els projectes 
presentats per les diferents candi-
datures estaran disponibles per a la 
seva consulta al portal Participa a 
Terrassa.

Recollida de suports presencial
Els ciutadans i ciutadanes em-

padronats a Terrassa majors de 
16 anys estan cridats a mostrar la 
seva preferència per una d’aquestes 
candidatures el proper 15 de de-
sembre, en horari de 9.30 a 20 h de 
forma ininterrompuda. La recolli-
da de suports es farà de forma pre-
sencial als següents equipaments 
municipals:

-Districte 1, Oficina D’atenció 
ciutadana plaça Didó

-Districte 2, Centre cívic 
municipal Montserrat Roig

-Districte 3, Centre cívic 
municipal Alcalde Morera

-Districte 4, Centre cívic 
municipal Maria Aurèlia 
Capmany

-Districte 5, Centre cívic 
municipal Avel·lí Estrenjer

-Districte 6, Centre cívic 
municipal President Macià

-Districte 7, Casal cívic de Can 
Parellada

Durant aquesta jornada, l’Ajun-
tament i Creu Roja habilitaran un 
servei de transport gratuït per a les 
persones amb mobilitat reduïda. 
El servei està dirigit a persones vul-
nerables, que no disposin de fami-
liars o d’altres mitjans que els pu-
guin ajudar i necessitin transport 
als espais de recollida de suports 
per motius de malaltia, discapaci-
tat o mobilitat reduïda. 

E l Mustapha Ben El Fassi Mezouar, viu a Terrassa des de fa 20 
anys i fa voluntariat a la comunitat musulmana en les seves 
diferents organitzacions, així com també col·labora amb les 

comunitats aragonesa, de Castella-la Manxa, Múrcia, Extremadura 
i Andalusia. Ha participat en l’Espai de Drets Humans i durant vuit 
anys treballà en el Consell Interreligiós de Terrassa amb l’objectiu de 
promoure l’harmonia i una pedagogia de respecte i cultura de pau.

Manuel Pérez Díaz es planteja «escoltar per a dialogar, dialogar per 
a actuar» com a lema de programa. Coneixedor de l’administració, 
car ha format part del govern local, afirma que l’Ajuntament està 
molt present en la vida de les persones «fins a la sopa!». Per això 
«s’ha de reclamar el dret a tenir una bona administració i bons ser-
veis, cosa no sempre s’aconsegueix».

Ignasi Puig Ventalló proposa també Escoltar-Confirmar-Actuar. 
«Cal empatitzar i entendre els motius de les peticions, sol·licituds, 
queixes i greuges; per actuar s’ha de fer un seguiment efectiu, acom-
panyant col·lectius vulnerables».

Mònica Olmo Forte, aposta per «harmonitzar i pacificar la convi-
vència, amb les normes universals de drets humans i amb regles i lleis 
que simplifiquin els conflictes». Transparència de l’administració lo-
cal amb qui tractar cada repte.

Cristina Valverde Molina defensa l’assessorament, suport i acom-
panyament de les associacions i entitats en les seves reivindicacions 
davant de l’Administració. Difondre els drets humans i els drets re-
collits a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat Col·laborar amb l’Ajuntament, contacte estret amb les àrees. 

Miriam Esther Boira Salvia és arquitecta, forma part de dos con-
sells escolars i de l’APA de l’Escola de Música i Conservatori de Ter-
rassa. «La Sindicatura com a òrgan unipersonal complementari de 
l’Administració municipal ha de ser neutral, independent i objectiva, 
per combatre la vulneració de drets i promoció dels drets i llibertats».

Juan Enrique Latorre Raez, afirma que «cada vegada es menysprea 
més els drets humans i s’abusa del poder, per això la figura de la Sin-
dicatura ha de ser majoritària i independent, cosa que no ocorre so-
vint. La protecció del feble i indefens ha de ser prioritària».

Pau Cónsola Párraga (veure en aquesta pàgina).

Amb suport del Casal de la Dona, Taula de l’Aigua i Centre Excursionista en 
Pau Cónsola presenta una “candidatura de continuïtat amb la feina feta”
Lluís Costa

El Centre Excursionista de Ter-
rassa presentava la candidatura 
d’en Pau Cónsola a la sindicatura 
municipal de greuges de Terrassa, 
el divendres 18 de novembre a La 
Coral. En Pau parlà per destacar 
la necessària independència que 
aquesta institució ha de tenir en 
relació a les administracions i po-
ders públics, «la sindicatura no és 

ajuntament», subratllà. Així ma-
teix, emfasitzà la «importància 
de la relació amb entitats socials, 
veïnals i altes que també defensen 
els drets humans», tot considerant 
que ha de «contribuir a teixir con-
fiances i fer xarxa amb totes elles».

«Això», afirmà, «ho ha fet la Isa-
bel Marquès», actual síndica, «ha 
obert camí i ha marcat les línies 
de continuïtat per aprofundir en 
el respecte i defensa dels drets que 

com a ciutadanes tenim a la ciutat, 
dels drets humans, en definitiva».

El canvi de persona al capdavant 
de la institució «no ha de posar en 
risc els avanços que Marquès ha 
assolit en aquests 10 anys», alertà 
en assegurar que és ell mateix qui 
millors condicions té per honorar 
el llegat que deixa la Síndica.

Actualment tècnic de projectes a 
l’Eina Cooperativa, exdirector del 
Grup Colònies Ca n’Anglada i ex-
coordinador del projecte La Tro-
bada, el Restaurant del Temps, im-
pulsat per la xarxa ALEI d’entitats 
per la inclusió social de Terrassa, 
en Pau Cónsola ha acompanyat, 
efectivament, bona part de la tas-
ca acomplerta amb i per la Isabel 
Marquès.

Així ho destacava en Joan Ta-
mayo, advocat defensor dels drets 
humans i fundador de l’Espai 
Drets:   «En Pau donarà continu-
ïtat a la feina iniciada i desenvolu-
pada per la Isabel, perquè ja hi ha 
estat amb ella durant aquest camí 
i perquè ell forma part de diferents 
entitats ciutadanes que destaquen 
per la defensa dels drets humans 
i socials, moltes de les quals ja li 
donen suport en aquesta aposta».

«Som afortunats a Terrassa!», 
digué en Francesc Muntada, 
reconegut fotògraf terrassenc i 
expresident del Centre Excursi-
onista de Terrassa, «sort, pel que 
fa a la síndica de greuges de hem 
tingut, la Isabel Marquès». En 
Muntada, reconegut fotògraf ter-

rassenc i expresident del Centre 
Excursionista de Terrassa defensà 
que aquest llegat ha de tenir con-
tinuïtat. Per això el seu suport a 
la candidatura d’en Pau Cónsola. 
Aquest, afirmà «és molt consci-
ent de la feina feta, en la qual, a 
més a més, ha col·laborat». D’altra 
banda, «és una persona indepen-
dent de partits i administracions 
públiques, al mateix temps que les 
coneix molt bé, des de la seva fei-
na des de fa dècades en diferents 
entitats socials, cooperatives i so-
lidàries de la ciutat».

Advocada i membre de la Co-
missió ciutadana de seguiment de 
la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat i 
de l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, la Sílvia Capmany va 
participar també en l’acte per do-
nar suport a en Cónsola. «A Ter-
rassa cal un síndic que doni con-
tinuïtat a la feina realitzada per 
la Isabel Marquès, una referència 
a Catalunya i l’Estat». Destacà la 
participació d’en Pau als treballs 
de la citada Comissió de segui-
ment de la Carta Europea.

Veus de les candidatures

 ▪ Pau Cónsola presenta el seu programa a La Coral PV
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Jugar amb llibertat: joguines sense estereotips sexistes

Si regales joguines, regala igualtat!!
 

Equip de Coeducació de l’ICE de la Universitat Autònoma de Bellaterra

Comença la campanya de joguines 
de Nadal, durant la qual es fa 
més visible un consum desme-

surat, moltes vegades influenciat per la 
publicitat  i  la il·lusió  que  desvetlla el 
fet d’oferir un regal.

Aprofitant aquest fet, creiem que és 
un bon moment per reflexionar amb la 
ciutadania, i en especial amb les famí-
lies, de la  responsabilitat que tenim a 
l’hora d’educar les nenes i els nens en 
el consum responsable, en el respecte 
cap a les altres i en la no discriminació. 
Així com de donar l’oportunitat de ju-
gar lliurament i en igualtat de condici-
ons, per tal de no adscriure els infants 
a uns rols determinats a través de les 
joguines que els hi regalem. 

Pensem que els jocs i les joguines no 
només entretenen, també eduquen i 
transmeten uns valors  i estereotips de 
gènere que influiran al llarg de la seva 
vida i que marcaran el desenvolupa-
ment integral. 

Els avenços socials que hem presen-
ciat en els últims anys han posat de 
manifest la importància de l’educació 
i la socialització a l’hora d’establir di-

ferències conductuals entre nens i ne-
nes. La investigació ha demostrat que 
no existeixen diferències físiques en el 
cervell entre nens i nenes quan neixen, 
sinó que la manera en què els eduquem 
acaba condicionant que es desenvolu-
pin més unes àrees o unes altres. 

Molts són els aspectes que ens 
condueixen a fer l’elecció tant de 
joguines, com de roba, etc., en fun-
ció del sexe biològic de l’infant (i 
que es troben dins de la coneguda 
“socialització de gènere”) com, per 
exemple, la publicitat. Sovint no 
ens adonem que, a través dels ca-
tàlegs i els anuncis de joguines, ens 
transmeten unes actituds i valors 
negatius com és el cas del sexis-
me. Per tant, la publicitat també 
influeix a l’hora de decidir quines 
joguines comprar. 

Durant la infància s’absorbeix 
tot el que es veu i s’escolta sense 
tenir capacitat per escollir el que 
més convé, fet que aprofita la pu-
blicitat  per transmetre  missatges 
que fan desitjar tot el que surt per 
diferents mitjans. Utilitzant es-
tratègies de màrqueting com ara 
imatges atractives, música atraient, 
decorats irreals, mides exagerades 
o moviments i  accessoris sexualit-
zats. 

Les empreses de joguines haurien de 
ser més conscients de la responsabilitat 
social que tenen, no només es tracta de 
vendre!! Com podem apreciar, mitjan-
çant la publicitat s’aconsegueix contro-
lar els nostres valors, opinions i idees, 
de manera que ens influeix en la nostra 
manera d’actuar i d’entendre el món, 
coartant la nostra llibertat i en aquest 
cas les criatures.  

Els jocs i les joguines ajuden a repre-
sentar el món a través de la part sim-
bòlica, situacions de la vida real. Els 
ajuden a imaginar i construir les seves 
expectatives, els seus valors i les seves 
aptituds. El joc és una activitat bàsi-
ca en la vida de les criatures, a través 
d’aquest veuen, toquen, experimenten, 
senten, imaginen i desenvolupen les 
seves capacitats. Si volem crear i cons-
truir una societat més igualitària, lliu-
re i solidària, cal ampliar el ventall de 
possibilitats de joc. Per tant,  escollir 
joguines de forma conscient i mante-
nir una actitud crítica amb l’objectiu de 
trencar els estereotips de gènere, s’ha 
convertit en una tasca necessària avui 
dia.  

A continuació us donem algunes ide-
es per facilitar comprar joguines edu-
catives, no sexistes, responsables, però 
també divertides perquè aquest Nadal 
no sigui tan estressant.

És un bon moment 
per reflexionar en el 
consum responsable, 
en el respecte cap a 
les altres i en la no 

discriminació.

Els jocs i les joguines 
no només entretenen, 

també eduquen i 
transmeten uns valors  i 

estereotips de gènere

Sovint no ens adonem 
que, a través dels 

catàlegs i els anuncis de 
joguines, ens transmeten 

unes actituds i valors 
negatius com és el cas 

del sexisme

Què hem de tenir en 
compte a l’hora d’escollir 
una joguina? 

El poder de la publicitat i els estereo-
tips de la societat són tan  potents que 
les famílies que volem  treballar en la 
igualtat de gènere ens trobem sovint 
havent d’explicar els nostres fills i fi-
lles que no hi ha colors, ni joguines ni 
comportaments propis de nens o de 
nenes.

Quan regalem una joguina ens hem 
de preguntar quins valors, quines ha-
bilitats, quines actituds i rols fomen-
ta, si afavoreix el seu desenvolupa-
ment integral, personal, relacional i 
social. Sabent que hi ha joguines que 
fomenten valors sexistes i violents i 
que podem comprar altres que fomen-
tin la igualtat.

Que els aprenentatges generats des 
de l’emoció ajuden a activar moltes 
més àrees, connectar coneixements, 
entendre’ls millor i recordar-los per 
després aplicar-los en el dia a dia.

Que necessitem urgentment refe-
rents amb perspectiva de gènere a 
la nostra vida per començar a veure 
un canvi real en la socialització dels 
infants.

Ampliar el ventall de possibilitats del 
joc i les joguines que els hi regalem per 
tal de donar models d’una societat 
més lliure, equitativa, igualitària, 
justa i necessària per avançar com és-
sers humans!! Si regales joguines, re-
gala Igualtat!! 

Per què aquest fulletó? 
Hem creat una guia de joguines, con-

tes i pel·lícules adreçades als nens i les 
nenes, adolescents per diferents edats 
amb l’objectiu d’oferir recursos coedu-
catius per un joc no sexista.

Decidir que hi ha jocs de nenes i jocs 
de nens és sexisme, els hi podem donar 
moltes opcions per tal que gaudeixin 
d’un ventall més ampli d’experiències 
lúdiques, sense encasellar-los en uns 
rols determinats a través de les jo-
guines que els hi regalem.

Com ho podem fer? A 
través del…

Joc simbòlic: apareix al voltant dels 
dos anys i és el joc predominant de la 
infantesa. Jugar a metgesses, a mames i 
papes, a cuinetes... és la base del desen-
volupament de la seva imaginació i les 
seves aptituds socials. No perdeu de 
vista que a les nenes els pot agradar fer 
carreres de cotxes i als nens pentinar 
les nines. Quina grandesa poder-se 
disfressar del que decideixis i no del 
que algú altre ha decidit que et corres-
pon!

Jocs de taula: que potencien habili-
tats motrius, perceptives i la concen-
tració: construccions, puzles, pintura, 
plastilina, llibres, i jocs de taula coope-
ratius que fomentin l’estratègia i no la 
competició. 

Contes i pel·lícules on apareguin 
models familiars diversos, on els rols 
es distribueixin de manera equitativa, 
igualitària, no predeterminada i que 
ens permetin qüestionar els continguts 
clàssics que perpetuen els rols sexistes. 

Trenquem els estereotips de gènere
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Petita Infància 0 a 5 anys
JOCS

• Joguines per manipular, de desenvolupament sensorial, de 
percepció, per la descoberta…

• Estructures motrius: rampes, balances, tricicles, pa-
tinets…

• Jocs per encaixar, puzles i construccions
• Panera dels tresors
• Joc simbòlic
• Jocs per l’aire lliure
• Jocs de ciències i experimentació
• Jocs de taula
• Jocs que fomenten la cura de les altres persones i la ten-

dresa
• Super Rhino
• Carreres de tortugues/eriçons
• Little feminist playing cards
• Iguales 4-6 anys
• Tutty
• Las niñas de jacaranda 4-8 anys
• I want to be  + 3 anys
• Memo de l’egalite

CONTES

• Ni un besito a la fuerza (Bodecker)
• Corre, Maria, afanya’t (Lucy Cousins)
• D’on surt aquesta nena? (Lenain)
• Tots uns homes (Manuela Olten)
• Ens agradem (Juanol)
• Neda que neda (Leo Lionni)

PEL·LÍCULES 

• Kiriku y las bestias salvajes (Michel Ocelot, Bénédicte 
Galup)

• Kiriku y la bruja (Michel Ocelot)
• In side
• Brave (Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell)
• Vaiana (John Musker, Ron Clements, Don Hall,  

Chris Williams)

Primària 6-12 anys
 JOCS

• L’escala embruixada (a partir de 5 anys)
• Laberint màgic (a partir de 7 anys)  
• Dixit  (a partir de 9 anys)
• Fauna ( a partir de 10 anys)
• Sherlock( a partir de  10 anys)
• Illa Prohibida (a partir de 10 anys)
• Number 9 (a partir de 10 anys)
• Inspiring Happy Families
• Girl Power 
• Herstoricas Pioneras
• Ms Monopoly
• Escalera de igualdad
• Novel Run

LLIBRES

• Llibres de Babette Cole (El príncep ventafocs, la princesa 
enjogassada)

• Julia, la niña que tenía sombra de Chico  ( Bruel)
• Paula tiene dos mamás ( L. Newman)
• Llibres de Adela Turin (Arturo y Clementina, Rosa caramel)
• Contes de bona nit per a nenes rebels ( E. Favilli i F. Car-

vallo)
• Princesas olvidadas o desconocidas ( Lechermeier i Dau-

tremer)
• Julia, la niña que tenía sombra de Chico  (Bruel)
• Paula tiene dos mamás ( L. Newman)

PEL·LÍCULES 

• Matilda (Danny DeVito)
• La increible pero cierta historia de caperucita roja  

(Cory Edwards, Todd Edwards, Tony Leech)
• Ponyo en el acantilado (Hayao Miyazaki)
• Los mundos de Coraline (Henry Selick)
• Gru: mi villano favorito (Pierre Coffin, Chris Renaud)
• Mary Kom (Omung Kumar)
• Girl rising (Richard Robbins)
• La bicicleta verde (Haifaa Al-Mansour)

Secundària - Batxillerat 12- 18 anys
Un dels problemes que es manifesten més alarmants a la so-
cietat és la discriminació per raó de sexe i la orientació  sexu-
al. Podem entendre  l’homofòbia com una expressió més del 
sexisme.

JOCS

• Feministime
• Oca feminista 
• Trencarols
• Who is she?
• Batagun
• we can play
• Feminismos reunidos
• Bataille feministe

LLIBRES

• Trilogía de les bruixes ( Maite Carranza)                 
• Paraules emmetzinades ( Maite Carranza) 
• Pesèpolis (Marjan Satrapi)
• Jo sóc la Malala ( Malala Yousafzai)
• Casa de nines (Ibsen)
• El diari blau de la Carlota i el diàri lila de la Carlota ( Gem-

ma Liennas)
• “ Guia desconecta” del Maltrato (Norma  Vazque, Itziar 

Cantera, lanire Estèbanez)
• La cenicienta que no queria comer perdices (Nunila López 

Salamero)
• Diario juego de de aventuras. Las decisiones de Sandra ( 

Silbisse Rodriguez)
• Una mujer sin importancia ( Oscar Wilde) 

PEL·LÍCULES

• Antigua vida mia ( Hector Oliver)
• Cicatrices ( Paco del Toro)
• Solas (Benito Zambrano) 
• Sólo mía (Javier Balaguer)
• Juno ( Jason Reitman)
• Yo soy la Juani ( Bigas Luna)
• Billy Eliot ( Stephen Daldry)
• Xxy ( Lucía Puenzo)
• Las mujeres de verdad tienen curvas ( Patricia cardoso)
• Las Niñas ( Pilar Palomero)
• Una cuestión de género ( Mimi Leder)
• Woman ( Anastasia Mikova)

Recull de recursos Coeducatius de joguines, contes i pel·lícules 
adreçades a les diferents edats dels infants, adolescents,  
professorat i famílies 
Elaborat des de l’equip de coeducació de l’ICE de la Universitat Autònoma de Bellaterra

LLIBRES

• Leer a Lolita en Teheran (Azar Nafisi)
• Americanah (Chimamanda Ngozi)
• El secret del meu turbant (Nadia Gulam)
• Charlote (David Foenkinos)
• Manual per a dones de fer feines (Lucia Berlin)
• Diarios de juventud (Zenobia Camprubi)
• Feminisme de butxaca (Bel Olid)
• Curs de feminisme per microones ( Natza Farré)
• Maldito estereotipo (Yolanda Domínguez)
• La coeducación apuesta por la libertad ( Marina subi-

rats
• Balones fuera  (Marina Subirats y Amparo Tomé) 
• Ni rosa ni azul. Pautas para educar en igualdad (Olga 

Barroso)
• Papá (Rixar Bacete González)
• Querida ljawele, o cómo educar en el feminismo (Chi-

manda Ngozi)
• Educar en el feminismo (Iría Marañon)

PEL·LÍCULES 

• Estiu 1993 ( Clara Simón)
• Boxing freedom ( J.A. Moreno i S. Venegas)
• La fuente de las mujeres (Radu Mihailenau)
• Moolaade ( Ousmane Sembene)
• Ni uno menos (Zhang Yimou)
• Mustang ( Deniz Gamze)
• Sufragistas ( Sarah Gavron)
• La Por ( Jordi Cadena)
• Las Niñas ( Pilar Palomero)
• Una cuestión de género ( Mimi Leder)
• Woman (Anastasia Mikova)

Libertad para jugar,  
una guia de Yolanda Domínguez

Tanmateix us recomanem que feu una ullada a aquest 
material, descarregable amb el QR, de la Guía para la 
elección de juguetes sin estereotipos sexistas, elaborada pel 
Govern  d’Espanya i el  Ministerio  de  Consumo,  jun-
tament amb l’artista visual experta en comunicació i gè-
nere Yolanda Domínguez. A la guia es fa un analisi de 
la importància del joc i de com aquest està directament 
relacionat amb la vida de les criatures quan siguin grans. 
Conté també una serie d’indicadors per saber si una jo-
guina reprodueix estereotips sexistes.

Recursos coeducatius pel professorat i famílies
Per reflexionar sobre la necessitat de corregir els models discriminatoris i estereotipats amb què convivim. Treba-

llar la coeducació a l’aula i al centre educatiu i  la família  és contribuir a la detecció de relacions abusives.
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Comunitat política  
i bé comú 

Fèlix Pardo
@felixpardova

L a política, entesa com a organització i 
administració de la vida social en una co-
munitat mitjançant institucions i normes, 

existeix perquè els éssers humans, malgrat les 
nostres diferències i dissensions, ens necessitem 
per al nostre desenvolupament psicològic i soci-
al i per a la millora de les nostres condicions de 
vida. Cal dir que la concepció de la política es fo-
namenta en la concepció de l’ésser humà. I avui 
en dia tenim prou coneixements com per poder 
afirmar que en els éssers humans hi ha una ten-
dència primordial vers la cooperació, l’altruisme 
i el compromís vers la col·lectivitat. 

Si les activitats econòmiques i el funciona-
ment de les empreses segueix avui dia el pa-
radigma de la competitivitat, l’afany de lucre, 
l’acumulació del capital i el creixement econò-
mic amb independència de les externalitats 
que causa no és perquè tot plegat sigui l’ex-
pressió d’un sistema natural segons la conduc-
ta primària de l’ésser humà, sinó perquè s’ha 
optat per una visió antropològica gens cordial 
que legitima les relacions de poder; una opció 
ideològica, cal recordar, que segueix causant 
creixents desigualtats pel que fa als drets de les 
persones, així com al reconeixement d’aquests 
drets. 

Enfront d’aquesta visió tan poc amable de la 
condició humana i només fonamentada en els 
supòsits de la ideologia liberal, podem adoptar 
una visió tolerant amb els valors de la dignitat 
humana, la justícia social, la igualtat i la demo-
cràcia. Perquè l’ésser humà té la capacitat de 
viure en societat i d’organitzar una comunitat 
política que a més de satisfer les necessitats de 
cadascun dels seus membres li procuri un bé 
que beneficia a totes les persones de manera 
equitativa, això és, un bé comú.

Avui dia, a totes les constitucions dels paï-
sos amb sistemes polítics democràtics podem 
trobar la idea del bé comú com a una finalitat 
política. Així a la Constitució Espanyola de 
1978 es diu: “Toda la riqueza del país en sus 
distintas formas y sea cual fuese su titularidad, 
está subordinada al interés general“ (Art. 128), 
la qual cosa implica una restricció de la propie-
tat privada segons la seva funció social i exigeix 
unes polítiques socials que garanteixen drets 
com l’accés a una vivenda i a un  treball dignes, 
així com a una educació i una sanitat universal 
i de qualitat. 

Tanmateix els valors que orienten les pràc-
tiques econòmiques de les empreses no estan 
alineats amb els valors constitucionals que 
fonamenten els drets econòmics, socials i cul-
turals. Mentre que en les constitucions dels 
països democràtics la propietat privada i la 
llibertat d’empresa es subordina al bé comú, 
per contra l’economia persegueix la concen-
tració del capital en unes poques mans i el 
poder que això atorga fa que les decisions de 
les elits econòmiques quedin fora del control 
social. 

A aquesta mateixa conclusió va arribar l’acti-
vista i emprenedor social Christian Felber en 
el seu llibre L’Economia del Bé Comú (2010), 
en el qual proposa el model teòric d’una al-
ternativa al capitalisme (i també al comu-
nisme) que pretén superar tot just aquesta 
contradicció entre els valors constitucionals i 
el funcionament del sistema social conformat 
pel capitalisme, tornant a definir els objectius 
de l’economia i de les empreses des dels va-
lors constitucionals de la dignitat humana, 
la justícia social, la igualtat i la democràcia, 
així com des de tots els valors implicats en els 
drets humans, entre els quals trobem la soli-
daritat i la sostenibilitat ecològica. Com a fet 
diferencial amb altres models teòrics alterna-
tius al capitalisme, cal subratllar que per a en 
Felber no cal constituir una nova comunitat 
política, sinó que cal canviar el rumb actual 
de la comunitat política existent fent complir 
els valors constitucionals establerts, així com 
els drets humans reconeguts formalment per 
la pràctica totalitat d’estats, en les pràctiques 
econòmiques.

Jornades d’Economia Feminista
Dins del projecte Barris Violetes de la Confavc, dones del barri d’Ègara 
identifiquen 400 punts on calen millores estructurals als carrers.  
Identifiquen la plaça Immaculada com a zona principal de conflicte.

Miquel Gordillo

L es IV Jornades d’Economia Fe-
minista s’han celebrat, com és 
habitual els darrers anys, aquest 

mes de novembre dins del programa 
de la Terrassa Cooperativa. En aquesta 
ocasió, les jornades s’han centrat en l’em-
poderament comunitari als barris, amb 
una trobada realitzada el 17 de novem-
bre que va tenir lloc al restaurant de cui-
na ecològica La Revolta (carrer Volta 5).

“Constatem la necessitat de donar sor-
tida a la desigualtat de gènere als nostres 
barris”, és l’objectiu principal del projecte 
Barris Violetes de la Confavc, tal com ex-
posà la seva coordinadora, Laura Liña-
res. Barris Violetes s’està duent a terme a 
nou municipis a Catalunya, a Terrassa, a 
través de l’AVV Ègara.  

“Sovint les ciutats no estan pensades 
per a les dones i per a persones amb 
mobilitat reduïda”, explicà Liñares. Els 
punts d’acció de Barris Violetes són l’ur-
banisme amb perspectiva de gènere, la 
centralitat de les cures, a les quals cal do-
nar-hi més importància , “com a mínim 
igual a la què es dona al món productiu, 

ho hem vist amb la pandèmia”, destacà. I 
encara un altre aspecte, l’autorganització 
feminista des de dins de les associacions, 
“per potenciar la presa de decisions per 
part de les dones”.

La presidenta de l’AVV Ègara, Cristi-
na Valverde, detallà en la jornada que un 
grup de 24 dones del barri, després de 
fer un curs sobre com mirar el món amb 
ulls de dona, ha dut a terme una tasca de 
recerca per identificar quins problemes 
han detectat, com ara voreres en mal 
estat, punts de llum foscos, etc. “Vam 
omplir 400 incidències”, detallà Valverde. 
Per marcar aquests punts, s’han ajudat 
d’una aplicació mòbil creada a tal efecte. 

La continuitat de la feina és que la 
Confavc elabori un informe, que serà 
presentat a l’Alcalde. És important que 
l’Administració executi les propostes”, 
en paraules d’Ana Martínez, del grup de 
Dones d’Ègara: “Es fa impossible anar 
amb cotxet, falta enllumenat, sovint fal-
ten rampes per anar amb cadires de ro-
des”. També assenyalà com a problema 
l’accés al CAP ubicat al barri. “El barri ha 
de ser com la nostra segona casa, les do-
nes som qui patim més les conseqüènci-

es”, i afegeix: “la plaça és el tema estrella, 
pilotades molt fortes, l’ús és quasi només 
dels nois, i és l’exemple que veuen els més 
petits. D’aquí que ens trobem amb con-
flictes”.

Perspectiva de gènere a la plaça Im-
maculada

“La plaça Immaculada és un espai no-
més de jocs masculins, i les noies acaben 
arraconades”, segons Martínez. Per això,  
insistí en què “volem fer una plaça amb 
una major integració i amb perspectiva 
de gènere”.

Organitzades per un grup d’entitats 
vinculades a l’ESS i al moviment fe-
minista de la ciutat, com són: Dones 
d’Aigua, Ecobotiga l’Egarenca, La Llan-
çadora, Casal de la Dona, La Revolta, 
Alternativa3 i La Natural. La trobada, 
que va comptar amb la presència d’un 
grup nodrit de dones de totes les edats,  
finalitzà amb l’actuació musical de Núria 
Rossy. També com a part de les jornades, 
durant el passat mes de novembre s’ha 
pogut visitar al Centre Cívic Montserrat 
Roig l’exposició “Empoderament: Les 
Dones en el Comerç Just”.

El Bibicus porta 
els infants a 
l’escola
La Terrassenca, BiTer i Barri Futur 
han impulsat aquesta prova pilot 
que pretén canviar hàbits de 
mobilitat dins de la ciutat

M.G.

Nens i nenes cap al cole i en bi-
cicleta. El projecte Bicibús 
per anar en una caravana 

única a diversos centres escolars, va 
comptar amb la participació d’uns 35 
nens i nenes, en una prova pilot re-
alitzada els quatre dilluns del passat 
novembre. 

El recorregut del Bicibús ha anat des 
del carrer Ample fins a l’escola Lanas-
pa-Giralt. El bicibús ha facilitat que 
els infants vagin a l’escola en bicicleta, 
de forma organitzada i segura, amb 
l’objectiu de canviar els hàbits de mo-

bilitat de la ciutat. Aquesta activitat 
ha estat impulsada per la cooperati-
va de mobilitat sostenible La Terras-
senca, BiTER (BiciTerrassaClub), 
i rep el suport de la Comunalitat 
Urbana de Terrassa-Barri Futur. La 
prova s’ha dut a terme en el marc de 
la Terrassa Cooperativa.

Els desplaçaments van seguir un 
trajecte i uns horaris predetermi-
nats i sota la supervisió d’adults. Els 

 ▪ Arribada del Bicibús a l’escola Lanaspa-Giralt, el passat 28 de novembre MG

 ▪ Les Jornades 
d’Economia 
Feminista es 
van celebrar el 
passat 17 de 
novembre a  
La Revolta

MG

organitzadors han indicat que hi ha 
altres escoles i AFAs interessades que 
han mostrat interès per què hi hagi 
continuïtat un cop acabada aquesta 
prova pilot.

Aquest tipus de mobilitat ja funcio-
na a 27 municipis de Catalunya, com 
ara Granollers, Barcelona, Cardedeu 
i La Garriga, amb unes 80 línies que 
utilitzen més de 1.500 infants per ar-
ribar a unes 70 escoles arreu del país.
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Miquel Gordillo

Verónica: A l’associació ACAU tenim un perfil 
de dones soles, immigrades, d’entre 30-45 anys. 
Em trobo que gairebé totes elles volen treballar 
en atenció domiciliària. En general tenim un per-
fil cultural molt baixet, moltes han de començar 
a alfabetitzar-se, i poden passar fins a set anys 
per arribar a dominar l’idioma i inserir-se. El se-
dàs és important, ja que són itineraris que podri-
en ser utilitzats per una altra persona.
Montse: Culturalment, aquestes dones tenen 
una altra visió diferent de la cura. Valoren que a 
qualsevol preu no ho han de fer. Per exemple a 
Foment solen fer una selecció de personal bas-
tant bona.
Sandra: A l’hora de professionalitzar un servei 
de cures, els ens públics no s’ho prenen serio-
sament. Hi ha una manca de pressupost, els ser-

veis d’atenció domiciliària públics estan 
molt mal pagats. Més encara, parlant amb 
companys de feina sobre la professionalit-
zació adequada per treballar en les cures i 
els ensenyes un pressupost, encara diuen 
que això és molt car, per què cal tanta for-
mació! Cal un canvi de xip, falta molt per 
fer. 
Verónica: Sí, de fet tenim dones que treba-
llen al SAD i volen canviar de feina. Ens ex-
pliquen que han de posar diners pel trans-
port o la benzina, perden molt temps que 
no els hi paguen.
Montse: Al final, aquestes condicions pro-
voquen que moltes famílies acabin con-
tractant en «b», més encara si tenen una 
noia que els agrada i els funciona bé. Però 
aquestes empreses no deixen de tenir 
clients, de fet han guanyat un concurs amb 
l’ajuntament.
S: Cert, tot i que hi ha un conveni que avala 
aquest sector i aquest perfil, però a moltes 
empreses no els importa això. De vegades 
les contracten com a personal de neteja. 

Verónica: I llavors no tens atur. Les mateixes 
famílies tampoc tenen consciència de la pro-
fessionalització. Per exemple, si tenen el pare 
en cadira de rodes, la qual cosa requereix una 
formació per moure’ls, et diuen, «no cal si està 
molt primet», i penses déu-n’hi-do! Quan els en-
vies pressupostos, sempre pensen que és car. I 
encara més, diuen: «si no té papers, per què és el 
mateix preu?».
Sandra: Tenim clar que la gent gran és un col·lec-
tiu igual de vulnerable que la infància i l’adoles-
cència, on hi ha requisits molt marcats que es 
demanen per treballar-hi: certificat de delictes 
sexuals, títol de monitor de lleure, etc. I aquí no 
demanem res, és sorprenent. Hem de fer les 
mateixes reivindicacions en un sector que en un 
altre. Des del SAD de Cuidem-nos, volem obrir-
nos a la comunitat, la que és propera a la perso-

na que s’atén i on hi ha aquests serveis, com ara 
ortopèdia, i no inventar coses que no oferim.
Sandra: Amb aquesta precarietat, hi ha canvis 
continus de persones, estan entrant en el domi-
cili de la gent! 

“Hi ha una manca de 
pressupost greu en 
els serveis d’atenció 
domiciliària públics”

“La gent gran és 
un col·lectiu igual 
de vulnerable 
que la infància i 
l’adolescència, hem 
de fer les mateixes 
reivindicacions en un 
sector que en un altre”

Montse: En una entrevista de feina, una empresa 
em deia que havia de fer seguiment per telèfon, 
jo com a terapeuta com puc valorar sense veu-
re la gent! Veus que sovint les famílies no estan 
ben assessorades, i compren coses per adaptar 
el domicili sense necessitat. I quan es necessita 
tenir un centre de dia i a la vegada assistència a 
domicili, al final no pots tenir els dos serveis per 
una qüestió de pressupost. 
Sandra: Llavors la gent busca per internet, i es 

compra a qui té més visibilitat. Cal més informa-
ció i assessorament. S’està invertint la piràmide, 
hi haurà un moment que tinguem més gent gran 
que infància, hi ha una població envellida molt 
gran. Les empreses estan buscant perfils molt 
comercials, realment volen poques complicaci-
ons per gestionar el servei.
Verónica: Una cosa que també em costa de pair 
és que et trobes amb persones que encara te-
nen veu, i només decideixen per ell, per exemple, 
els fills. Donem per fet que com que són grans ja 
no poden decidir! Malauradament, encara hi ha 
el discurs que quan sigui gran ja no serviré per 
res.
Montse: És que la cartera de serveis socials 
està petada, la meva mare va anar-hi per de-
manar ajut, però no hi arriben, estan desbor-
dats. S’ha banalitzat molt la cura. L’altre dia em 
deien que les cures no donen diners, és així de 
trist. Al final s’haurà de copagar tot això. Des 
del SAD, a part de la precarietat i d’estar mal 
pagades, tenen pànic a deixar o canviar de fei-
na, t’ho reconeixen: «no puc deixar-la malgrat 
patir ansietat». 
Montse: Però no s’obren centres per aques-
tes persones. Sí de privats com a negoci. Les 
empreses haurien de veure que la formació i 
cursos per cuidar el cuidador està bonificada. 
Una empresa treballant per persones amb 
persones és complicat. Hi ha molta feina a fer!
Verónica: És que no podem oblidar que el su-
port emocional a les cuidadores és molt im-
portant, per la càrrega psicològica que implica 
la feina. A més, hi ha el xip que si no faig el que 
em diu l’empresa em faran fora. 
Sandra: Llastimosament, el món social, en 
temes de dependència i gent gran està molt 
verd. És una població sobre la qual cal invertir 
més. I són persones que han treballat i donat 
molt a la societat. Al final el que tenim és una 
cura de ‘marca blanca’. Per això dèiem que la 
gent gran molesta.

Espai  Cuidem-nos
Assistència activa a la gent gran i atenció a la llar

CONTACTE

685 624 480 /  937 364 722 

www.cuidemnos.info

 >Les cures, a debat

«S’ha 
banalitzat 
molt la cura»
Des de fa temps, les professionals del 
sector de l’atenció i cura de la gent gran i 
dependent alerten de les problemàtiques 
que enfronten: la precarització del sector, 
els efectes de les privatitzacions, la 
necessitat d’una major concienciació i 
compromís per cuidar la nostra gent gran. 
En una societat en què cada cop hi haurà 
més persones a qui cuidar. 
Sobre aquestes i altres qüestions, 
assistim a una conversa molt viva i 
enriquidora entre la Montse Ceballos 
Miguel, terapeuta ocupacional i 
formadora d’ACP i de Certificats de 
Professionalitat, la Verónica Carrasco 
Muñoz, tècnica d’inserció sociolaboral 
a l’Associació Coordinadora d’Ajuda 
Unida (ACAU), i la Sandra Carrizo Ayza, 
educadora social i tècnica de Cuidem-nos.

El paper de les dones i el futur en les cures
No podem obviar que avui en dia, mantenim encara, o com a mínim la societat els atorga, la idea col-
lectiva que les feines de cura pertanyen a les dones. Així, són les dones qui duen a terme majoritàri-
ament aquesta contribució social imprescindible. Les tasques de cura de les persones més vulnera-
bles i dependents, des de la infantesa fins al final de vida, comporta no només invisibilització, sinó 
també la precarietat pròpia de les tasques de cures, que no assoleixen mai el nivell d’importància 
que la societat dona a les tasques productives.

Es tracta d’una tasca invisible, que es duu a terme dins de casa, i que sovint no és reconeguda ni 
valorada. Així, l’espai per a les dones es redueix i això afecta el seu benestar, repercutint en la seva 
salut física, mental i relacional.

A més, la pandèmia ha posat encara més de manifest la fragilitat del sistema de cures que ha fet 
poc per garantir el benestar laboral i personal de les treballadores. És a dir: la qualitat de vida de les 
cuidadores ha anat empitjorant. Es fa imprescindible que repensem com volem acompanyar les per-
sones en situació de dependència (la taxa d’aquesta s’incrementarà un 60% fins al 2060, segons les 
dades), el que farà que hi hagi dues persones grans per cada tres persones en actiu. Atendre les per-
sones grans al seu domicili, amb els ajustaments tècnics necessaris, és una de les tasques a abordar. 
Òbviament, amb través d’una feina amb la formació adient i amb la retribució i condicions laborals 
més justes i dignes. Tot tenint en compte a més que les hores d’atenció domiciliària amb finançament 
públic són insuficients i s’haurien d’incrementar.

 ▪ Verónica Carrasco, Montse Ceballos i Sandra Carrizo conversen a la seu d’ACAU a la Masia de Ca n’Anglada. MG
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 >Cop de maça: Art per lluitar i defensar els drets humans 

Una proposta poètica i pictòrica de Tamayo i Manera
Pep Valenzuela

El filòsof Theodor W. Ador-
no sentenciava que “no es 
pot escriure poesia després 

d’Auschwitz”. Més a prop de casa 
i, potser, buscant una solució al 
dilema o contradicció plantejats 
pel gran pensador del segle passat, 
escrivia en José Maria Valverde, 
professor d’Estètica: Nulla aes-
thetica sine ethica, a la pissarra de 
la universitat per protestar con-
tra l’expulsió de José Luis López 
Aranguren, Agustín García Calvo 
i Enrique Tierno Galván de les 
seves càtedres de la Universitat, el 
1964, per participar en una mar-
xa estudiantil d’oposició al fran-
quisme.

No són pocs els casos, tanmateix, 
que, directament tirant pel dret, 
agafen les armes de la poesia i al-
tres, com Miguel Hernández, per 
exemple, com a eina per a la lluita 
i la defensa dels drets humans, per 
un canvi de societat i sistema eco-
nòmic sense els quals no hi hauria 
coherència ni tan sols possibilitat 
alguna de realitzar-los.

En aquesta línia, presenta ara en 
Joan Tamayo el llibre i recull de 
poemes Cop de maça. La revolta 
poètica dels drets humans, il·lustrat 
amb pintures de Robert Manera. 
Cap contradicció entre art i com-
bat. Els poemes es proposen com 
a bons cops de maça, més encara, 
com a revolta poètica. Res no diu 
sobre l’eventual possibilitat o pro-
posta de fer la revolució sense art, 
pintura i poesia, encara que, segur, 
no té cap lloc en el seu pensament. 
Més enllà encara, no només per la 
vinculació fefaent i vital, biològica 
de l’art i la revolució (totes les re-

volucions), segurament és difícil, 
sinó impossible, imaginar la vida 
sense art, poesia, pintura, música...

Indignat, enrabiat fins i tot, ale-
gre i combatiu, en Tamayo mira i 
respira la realitat, i fa llum sobre 
aquella part que els poders fàctics 
intenten amagar, directament, o 
disfressar amb eufemismes com 
«efectes col·laterals», i porto a to 
aquest famós concepte, molt utili-
tat per parlar de les guerres, per-
què, certament, parlem de guerra. 
S’ha utilitzat tantes vegades la 
famosa frase d’en Karl von Clau-
sewitz: «la política és la continua-
ció de la guerra per altres mitjans», 
com segurament la majoria de les 
grans dites i pensaments, per por-
tar l’aigua al molí de qui les man-
lleva. Els poemes d’en Tamayo 
parlen i acompanyen, però, als que 
no tenen aigua ni molí, aquelles 
persones que s’han quedat sen-
se casa i també les que mai n’han 
tingut.

“Indignat, enrabiat 
fins i tot, alegre 
i combatiu, en 
Tamayo mira i 

respira la realitat”
Sí, és guerra, la gran guerra, no 

només la d’Ucraïna, la de la des-
possessió de facto dels drets més 
bàsics a tantes persones veïnes, 
cada dia, al nostre barri, al del cos-
tat, a totes les ciutats. Aquí i també 
en altres països del món i a totes 
les fronteres, Ceuta, Melilla, el 
Mediterrani, Grècia, Turquia, Is-

 ▪ Joan Tamayo, un diàleg amb la ciutadania que omplí la Jazz Cava el passat 17 de novembre  
en la presentació del seu llibre,

Aquesta nit no he dormit,
demà ens expulsen de casa, 
de la nostra llar preuada.
Sembla que la negra nit
no deixarà arribar el matí.

El senyor, en canvi,
dormirà ben tranquil,
i serà una mica més ric
després d’haver-nos desposseït.

Habitarem dins la seva casa de cabals
transformats en monedes.
Ens enretiraran com un moble més.
I els covards vindran armats.

Sense sostre
ja no tindrem dignitat, ni somnis,

només ràbia, dolor i llàgrimes seques.
Mentrestant, el mercader de la banca,
enfilat al seu seient encoixinat,
es mofarà dels de baix
i donarà una volta més a la clau
de la presó de la por.

Quanta gent sense casa!
I quantes cases sense gent!
En el regne de la impunitat
els bàrbars són els reis.

Amb desesperança, m’emportaré
els records i la memòria
i en faré farcell de raons
per lluitar a la trinxera
fins a OKUPAR
el cervell de la  bèstia.

Cases sense gent

rael. Recordeu el nen mort en una 
platja de Turquia, la imatge que ho 
havia de canviar tot, deien aquell 
dia i alguns dels següents tots els 
mitjans de comunicació? Quanta 
indignació, quanta ràbia! Doncs 
res, ja ha passat. Se’ns ve a la ment 
aquell trist «així és la vida», i el 
«no passa res», i el «no som res».

Però sí que passa i som perso-
nes i tenim dignitat, encara que 
ens la vulguin anul·lar, liquidar, i 
és veritat que la vida és dura i di-

fícil, no injusta, que això ja ho fem 
nosaltres, vull dir sobretot i prin-
cipalment els poders fàctics, que 
són efectivament els «poders» que 
mouen i organitzen, fan i desfan 
més que altres i que no són mer-
cats impersonals, perquè tenen 
empreses registrades i tenen noms 
cognoms, DNI i passaports.

Ens queda, potser, només el gra 
de sorra, molts grans de sorra. Els 
anhels i l’alegria, la confiança en la 
vida i en nosaltres mateixes que 

no ens robaran, i en Joan Tamayo 
Sala ens porta també aquest Cop 
de maça. La revolta poètica dels 
drets humans, sumant ràbia, esfor-
ços i alegria, com diu la cançó del 
brasiler Gonzaguihna O que é o 
que é!: Viver e não ter a vergonha 
de ser feliz, cantar e cantar e cantar 
a beleza de ser um eterno apren-
diz, eu sei que a vida devia ser bem 
melhor e será! mas isso não impe-
de que eu repita: é bonita, é boni-
ta, é bonita! Gràcies Joan!

Isabel Marquès i Amat

Drets humans, poesia i 
art pictòric... Tot junt? 
Doncs sí, tot junt en un 

mateix llibre, i quina meravella 
de llibre. És humà, ple d’art, i és 
poètic. El Robert Manera Oller 
(1953-2010), pintor, és «l’home 
amb pinzell de poeta», tal com el 
defineix el seu gran amic i coau-
tor d’aquesta Revolta poètica dels 
drets humans, el Joan Tamayo, 
poeta:

“Avui he mirat un quadre... 
Avui he admirat un quadre... 
Avui he gaudit d’un quadre... 
Avui he sospirat davant un qua-
dre... Avui he estimat un qua-
dre...”

Tots dos han creat art i poesia 

Epíleg a ‘La revolta 
poètica dels drets humans’

amb els drets humans, utilitzant 
conceptes com kultura, infants 
sense nom, respecte, natura, 
pobresa, tortura, poder, ràbia, 
vellesa, guerra, emigrants, per-
sones sense llar... Conceptes que 
atempten contra la dignitat de la 
persona. 

Tots dos, el Robert i el Joan, 
amb les serves energies creado-
res, han generat una obra origi-
nal i nova, moguts per una vo-
cació i fascinació en defensa de 
la dignitat.

Han estat dos homes virtuo-
sos, conformes amb ells matei-
xos i alhora travant amistat amb 
altres, creant una autèntica re-
pública de l’amistat (concepte de 
Javier Gomà).

La història dels drets humans 
demostra que, al cap i a la fi, la 
millor defensa dels drets són 
els sentiments, les conviccions i 
les accions de les persones que 
volen i exigeixen respostes ade-
quades contra la indignació que 
senten (Lynn Hunt).

Això és el que senten el Robert 
i el Joan quan pinten i escriuen el 
llibre, ho demostren clarament: 
se senten afligits quan els drets 
humans són violats.

Una gran tasca en defensa dels 
drets que ha fet, està fent i estic 
convençuda que seguirà fent el 
Joan. Els primers anys d’aquest 

segle XXI es va iniciar la Co-
missió de Drets Humans de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Terrassa (ICATER); hi vàrem 
coincidir un grup d’advocats i 
advocades disposats a defensar 
els drets de la ciutadania i sobre-
tot de les persones desprotegi-
des i indefenses, amb programes 
com ara Educar en valors a les 
escoles i xerrades de formació a 
la ciutadania. Després ho hem 
continuat fent des d’altres àm-
bits, com per exemple l’Espai 
Drets, el despatx de defensa dels 
drets Espai Humana o des de 
l’Observatori dels Drets Socials 

de Terrassa.
Vull parlar-vos de les sessions 

a les escoles que he compartit 
amb el Joan. Quan iniciàvem 
una xerrada, la presència del 
Joan a l’aula inspirava en els 
alumnes un gran silenci i res-
pecte. A la primera intervenció 
recitava, amb la seva veu potent 
i greu, l’article 1 de la Declara-
ció Universal dels Drets Hu-
mans:

«Tots els éssers humans nei-
xen lliures i iguals en dignitat 
i en drets».

A partir d’aquí, comença La 
revolta poètica dels drets humans.

CULTURA

FOTO: PV
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
18 de desembre: Espeleokinder a la cerca del Tió
del 27 de desembre al 6 de gener: Casal de Nadal

EnCETem
4 de gener: Quinto infantil

ALTA MUNTANYA
FEMAlpí
17 de desembre: Cim del Balandrau

BiciCET
10 de desembre: Ruta de la Batalla i el mercat de Catalf

ESQUÍ
del 8 de desembre al 10 d’abril: Cursets d’iniciació i perfec-
cionament de l’esquí alpí

SENDERISME
Passejades pel Parc
14 de desembre: El Pujol de Matadepera i la carena de la 
Costa del Tet

Travessades familiars
18 de desembre: Balma de can Solà - can Maçana

Horitzons
3 de desembre: Osor - Sant Hilari Sacalm 

Senders
18 de desembre: Camí dels Miradors · Olesa de Bones-
vells - Gelida

> Espai CET: Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

La nit de l’hivern

El cel nocturn sempre ens ha fascinat. 
La lluna, les estrelles, la Via Làctia 
ens fan pensar en com de petits som 
comparats amb la immensitat de 
l’Univers i aquesta desproporció ens 
fascina. Com és possible que el nostre 
món, el planeta Terra, que ens sembla 
tan i tan gran, sigui només un gra 
de pols perdut en la immensitat de 
l’Univers?

Aquesta dèria per l’Univers també ha guiat científics i tècnics a trobar 
maneres d’observar i analitzar l’Univers des de la Terra. Tot i que els grans 
descobriments, darrerament, ens arriben dels telescopis que tenim en 
òrbita, des de les nostres cases, els camps o les muntanyes podem observar 
l’Univers amb telescopis casolans o amb uns simples prismàtics. I, també, 
amb qualsevol càmera fotogràfica que permeti un control manual, podem 
fotografiar el cel nocturn. 

La proposta
En aquesta ocasió us proposem fer servir la nostra càmera fotogràfica per 
fotografiar al cel nocturn de l’hivern. Sembla una tasca molt complexa, però 
no ho és. Què necessitem? Una càmera fotogràfica que permeti el control 
manual de l’exposició i de l’enfocament, si té els objectius intercanviables 
millor, un objectiu com més angular i com més lluminós millor i un trípode.

Com ho farem? Haurem de cercar un indret amb el mínim de contaminació 
lluminosa possible. Un poble abandonat situat lluny de les ciutats pot ser un 
bon motiu fotogràfic. El de la fotografia el vam il·luminar amb dues espelmes. 
Haurem d’esperar que sigui completament de nit, una hora i mitja després 
de la posta del sol. Ens adonarem que no veurem res a través del visor de la 
càmera i que ni l’enfocament automàtic ni l’exposímetre funcionaran.

Podem començar amb un diafragama f2.8, un temps d’exposició de 30” i 
una ISO de 3200. Amb aquests paràmetres el cel quedarà ben exposat. Per 
enfocar correctament l’infinit haurem d’il·luminar un objecte llunyà, a 50 m 
o més, fer servir l’enfocament automàtic per enfocar-lo i passar el sistema a 
enfocament manual. I per fer l’enquadrament final ho haurem de fer per prova 
i error, fent una fotografia i corregint-la fins a obtenir la imatge desitjada.

Quan mirem les fotografies del nostre cel nocturn d’hivern hi trobarem 
sorpreses que no veuen els nostres ulls: la Via Làctia, Andrómeda i milers i 
milers d’estrelles que nosaltres no veiem.

Les activitats de desembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres

ESPELEOLOGIA
del 6 a l’11 de desembre: Vall d’Ebo i entorns
del 24 de desembre al 15 de gener: 46è Cicle nadalenc

CIÈNCIES NATURALS
14 de desembre: II Memorial Joan Crispi
Botànica
4 de desembre: Bosc de can Catà

Ornitologia
17 de desembre: Aiguamolls de l’Empordà

FOTOGRAFIA
12 de desembre: veredicte del LXXXII Concurs fotogrà-
fic
12 i 19 de desembre: Trobades fotogràfiques

EXPOSICIONS
del 12 de desembre al 26 de gener: LXXXII Concurs fo-
togràfic

MUNTANYA INCLUSIVA
3 de desembre: Participació al Dia Internacoional de les 
Persones amb Discapacitat
10 de desembre: Les Cases i les Boades
15 de desembre: Circular Egara - Etapa 1 

ACTES CET
Quinto
Sessions de quinto els dies de Nadal, Cap d’Any i Reis

Aquesta fascinació ens ha portat a 
observar l’Univers amb desfici, a intentar 
trobar nous mons i, tot i que de moment 
no té cap repercussió en la nostra 
vida diària, sempre que hi ha algun 
descobriment relacionat amb l’Univers 
— un nou planeta en un sistema solar 
llunyà, l’explicació del funcionament 
dels forats negres o una nova mesura de 
la mida de l’Univers, per posar alguns 
exemples— ens en fem ressò. 
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Josep-Maria Font *

Just el dissabte dia 28 d’octu-
bre del 1972, a dos quarts de 
cinc de la tarda, al vell Tea-

tre Principal, va néixer la criatu-
ra. Ens va acompanyar, talment 
com si en fos el padrí, el conegut 
cantant i rapsode Guillem d’Efak 
(Guillem Fullana i Hada d’Efak, 
Asobla el 23.3.1930 a Rio Muni 
dins la Guinea Equatorial ales-
hores espanyola - Palma, Ma-
llorca el 15.2.1995). El grup Jocs 
a la Sorra/U de cuc, dirigit per 
Francesc Alborch, va represen-
tar l’obra El Gran Klaus i el Petit 
Klaus, de Hans Christian Ander-
sen, en una traducció de Jaume 
Melendres. 

El 4 de novembre, El somni 
d’una nit d’estiu, de W. Shakes-
peare, també en una traducció 
de Jaume Melendres. L’11 de no-
vembre, la pel·lícula Una cebra en 
la cocina, del director Ivan Tors. 
El 18 de novembre, l’obra La terra 
es belluga, de Jordi Bordas, a càr-
rec del grup S’estira i s’arronsa, de 
Badalona, i el 25 de novembre, la 
pel·lícula El globo rojo, del director 
Albert Lamorisse. La festa havia 
començat amb èxit i perspectives 
i, sobretot, ganes de continuïtat.

Els precedents d’aquesta inicia-
tiva venien del 5 de desembre de 
1971, moment en què es va fer 
el 1r Cicle de Teatre per a Nois i 
Noies Cavall Fort, a la Sala Regi-
na, que va durar fins al gener del 
1972. Entre altres grups, hi van 
actuar Putxinel·lis Claca.

Va ser Òmnium Terrassa, presi-
dit per en Joaquim Badia i Tobella 
(Terrassa, 6.4.1928-18.1.2020), 
qui va impulsar la iniciativa, en-
comanant-la a la vocal Esperança 
Santacana i, ambdós, a mi mateix, 
que havia impulsat els precedents 
esmentats. 

És d’evidència supina que, sense 
els centenars de nois i noies vo-
luntaris que s’hi van implicar, la 
tasca hagués resultat impossible, 
a part de molt feixuga. Per tant, 
i ben d’entrada, un agraïment a 
tota la llarga corrua de persones, 
que algun dia haurem de relacio-
nar, si més no intentar-ho. No ho 
faig ara per evitar greuges, però 
de veritat un sincer i pregon agra-
ïment a totes i a tots. 

Durant la temporada 1972/73, 
es van fer 29 espectacles, amb una 
assistència d’uns 11.000 especta-
dors. En Guillem d’Efak en va 
ser sempre l’animador. I així van 
anar continuant les temporades i 
les sessions, afegint-hi espectacles 
i espectadors any rere any. Tam-
bé nous animadors, Ara va de 
bo, Quico Serrat, Joan Cots i La 
Serpentina, s’hi afegiren. I també 
nous formats, com festes popu-
lars, i alternant espais com el Te-
atre Principal i la Sala Regina. Es 
va fer una 2a gran festa, al Parc 
Sant Jordi, amb el memorable es-
pectacle Catacroc, a càrrec d’Els 
Comediants.

En paral·lel, s’engeguen els Ta-
ller de Rialles en un espai que la 
família Armengol-Mitjans ens va 
cedir, al carrer Cardaire. Allà, els 
dissabtes al matí, un bon estol de 

jovençans “monitors” preparaven 
les animacions de l’espectacle de 
la tarda.

De 1972 a 1974, es publiquen 
els programes de mà col·lecciona-
bles, amb fotografies de la ciutat 
cedides per l’Arxiu Tobella i al 
dors la informació de l’espectacle 
del dia.  

Es publica l’àlbum Llegendes 
de Sant Llorenç del Munt, un re-
cull de les llegendes de la nostra 
muntanya seleccionades per Jo-
sep-Maria Font, amb il·lustra-
cions de Maria Palau, un àlbum 
de cromos que setmanalment 
s’obtenien amb el programa de 
mà de cada espectacle. A l’Ins-
titut Industrial s’inaugura la 1a 
Exposició del llibre Infantil i Ju-
venil, exposició que després serà 
exposada a diferents barris de la 
ciutat. Més endavant, es publica 
també Llegendes, contalles i triful-
gues de Terrassa, d’Oriol Cardús 
i Grau, amb il·lustracions de M. 
Montserrat Oller i Torres i, tam-
bé,  Jocs d’ahir, d’avui i de sempre, 
de Vicenç Villatoro i Lamolla, 
amb il·lustracions d’Anna Clari-
ana i Muntada.

El 1974 s’inicia una nova ex-
periència sorgida de Rialles que, 
els primers anys, s’anuncia com 
a Rialles Pedagogia de l’Espectacle. 
Al cap de poc temps, se separa la 
gestió, atenent els objectius dife-
rents i la necessitat de professio-
nalitzar Pedagogia de l’Espectacle 
davant el volum que anava adqui-
rint. Passa a dependre de Funda-
ció Torre del Palau, atorgada el 
1985 per Òmnium Cultural.

El 1975 s’organitza una expo-
sició subhasta d’art al Casino del 
Comerç, amb la col·laboració de 
molts artistes terrassencs, per 
donar suport econòmic a les ac-
tivitats. Es venen tots els quadres 
i obres i el fet suposa una injecció 
per a l’economia de Rialles.

El 1977 és l’any de l’expansió. 
Un ajut de la Caixa de Pensions 
permet iniciar Rialles a Badalona, 
Vilafranca del Penedès, Manresa, 
Sabadell i Igualada. A Terrassa 
s’havia engegat Rialles als barris 
de Can Palet i Ca n’Anglada.

El 1978, mercès a la bona feina 
d’en Francesc Clua i Horcajuelo 
(Terrassa, 30.10.1935-9.4.2017) 

qui, a partir del 1976, n’és el cap 
coordinador, anys després es crea 
una delegació funcional dins 
d’Òmnium Cultural, nomenada 
Moviment Rialles de Catalunya 
que, progressivament, arriba fins 
a 62 poblacions de tot el país, 
poca broma -com ens recordava 
Pere Fontanet, dimarts, a la taula 
rodona que vam celebrar al Cen-
tre Cultural en motiu d’aquests 
50 anys, successor en la Coordi-
nació riallera de Francesc Clua els 
anys 1989 al 1995. Cada població 

tenia els seus grups de voluntaris 
gestors.  

El 1990 es fa la 1a Mostra de 
Teatre Rialles per a nois i noies a 
Igualada, que es fa cada any des 
d’aleshores, i esdevé una mostra 
de referència de la producció d’es-
pectacles per a nois i noies fins el 
dia d’avui, amb més de 30 edici-
ons. És una mostra on els progra-
madors hi fan cap i seleccionen 
els espectacles que programaran. 
Cal destacar que la segona edició 
de la Mostra va tenir lloc a Ter-
rassa. Va néixer itinerant fins que, 
a partir del 1993, s’estableix defi-
nitivament a la capital de l’Anoia.

El 1995, uns desacords succes-

sius en la gestió entre Josep Mi-
llàs i Estany, aleshores president 
d’Òmnium Cultural a Barcelona, 
i l’equip directiu del Moviment 
Rialles (havent presentat la seva 
dimissió al càrrec el cap coordi-
nador Pere Fontanet després de 
la Mostra de Teatre de 1995), 
desemboca en què una bona colla 
dels grups locals decideixen aca-
bar la seva vinculació amb l’enti-
tat Òmnium Cultural, amb una 
lamentable escissió. Quaranta-set 
pobles i ciutats abandonen el 
Moviment i creen el 22.10.1995 
La Xarxa, legalment Fundació 
Xarxa d’Espectacle infantil i Ju-
venil de Catalunya, que va tenir 
en el bon amic Jaume Amigó el 
seu primer president. Cal desta-
car que la seu i coordinació de la 
nova entitat va ser, i segueix així, a 
la nostra ciutat.

El seu logo és un sol que ix per 
llevant i que recorda nostàlgica-
ment i dolorosa el de  Rialles que 
el 1972 va fer la Gemma Sánc-
hez, una nena de 7 anys, al Taller 
d’Art de Francesc Abat i Gómez. 
El de Rialles es va anar ponent 
per la reducció del nombre de 
grups que, progressivament, va 
anar disminuint. Era una ferida 
mal tancada que mai hauria d’ha-
ver passat. Al rerefons, penso sin-
cerament que hi havia quelcom 
de política: Diputació de Barce-
lona i Generalitat de Catalunya, 
Convergència Democràtica i 
PSC-PSOE. Cadascú defensava 
els seus colors, visió de país, i so-
bretot protagonisme. 

I avui, 50 anys després som on 
som. A Terrassa, ni Rialles ni La 
Xarxa. L’Ajuntament ha assumit 
la programació dels familiars con-
juntament amb el Centre Cultu-
ral de la Fundació Antiga Caixa 
de Terrassa. Hi ha hagut un mal-
baratament d’actius voluntaris, 
que implicava molts ciutadans 
com per haver-los menystingut. 
En tancar la taula rodona, abans 
esmentada, a càrrec de la regido-
ra de Cultura, Rosa Boladeras es 
va comprometre a voler conèixer 

aquesta història. 
La qui fou regidora de Cultura 

anys ha i la Cap Coordinadora de 
Rialles Terrassa, van quedar em-
plaçades per conèixer si més no 
com va anar aquest darrer episodi 
i potser posar-hi remei i recupe-
rar el bon fer, que mai hauríem de 
perdre, i respectar la història dels 
moviments i entitats que han ser-
vit la ciutat i el país.

Òmnium Cultural tampoc n’ha 
sortit del tot ben parat. Es va 
desempallegar de Rialles, ja que 
els seus objectius eren i són uns 
altres. Com en el cas de l’ense-
nyament del català, van pensar 
que ja ho feien les institucions. 
El temps ha demostrat que no ho 
van mesurar prou bé i avui ben 
segur que farien una molt bona 
feina donant suport, i no ho fan, 
a aquestes activitats, Pedagogia de 
l’Espectacle inclosa que, des de la 
Fundació Torre del Palau, es tira 
endavant amb molt, molt i molt 
d’esforç.

No podem oblidar ni ho volem,  
l’Associació Cavall Fort, Drac 
Màgic i Rialles, que tossudament 
van tirar endavant amb el doblat-
ge de més de 40 pel·lícules, una 
feina titànica i, com les altres, a 
contracorrent. Aquí reberen el 
suport de la Generalitat, sempre 
limitat, però es va fer la feina. 

Alguns milions de nois i noies al 
llarg d’aquests 50 anys de Rialles 
han gaudit de bons espectacles, 
molt bons. Són molts els que els 
recorden i també recorden haver 
assistit a Pedagogia de l’Espectacle. 
Em plauria que algú s’animés a 
investigar i historiar amb tota la 
documentació que hi és, a l’Ar-
xiu Històric, i aprofitant també 
els molts testimonis vius sobre el 
tema que ens ocupa i ens obliga a 
celebrar aquests cinquanta anys.

*Josep-Maria Font i Gillué, co-
fundador de Rialles i de Pedago-
gia de l’Espectacle

 >Fa 50 anys que va néixer Rialles 

“Com en l’ensenyament del català, van pensar que ja ho 
feien les institucions. El temps ha demostrat que no”

 ▪ Josep Maria Font (centre) en l’acte d’aniversari de Rialles

 ▪ D’esquerra a dreta, Mercè Artigues, Jan Grau, Guillem D’Efak,  
i Jaume Girona
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L’art de muntar una pistola
 
Xavier Rodríguez Ruera

B en entrada la nit, a la cuina d’un petit apartament de 
Badía del Vallès, sota la llum freda dels fluorescents, 
un home jove munta i desmunta una pistola amb mo-

viments precisos i nerviosos. Sobre l’hule de la taula, un 
cendrer atapeït amb el cadàver d’innombrables cigarretes 
a mig fumar. La seva dona, al llit, allarga un braç i troba un 
buit. Dos nens, al final del passadís, dormen agafats als 
seus peluixos.
Aquest home es diu Javi. Fa un parell d’anys que ha tornat 
de la guerra d’Irak i no troba el seu lloc.
Finals dels anys 20 del passat segle, San Francisco (EE.
UU). El novel·lista Dashiell Hammet, veterà de la Primera 
Guerra Mundial, alcoholitzat i necessitat d’ingressos per 
mantenir la seva família, imagina un detectiu cínic, honest, 
de pedra picada i que acabarà convertit en una icona de la 
literatura universal i també del cinema arran de la inobli-
dable interpretació de Humphrey Bogart sota la direcció 
de John Huston. Un matí, mentre Sam Spade cargola una 
cigarreta, rep la visita al despatx que comparteix amb el 
seu soci Archer a la ciutat californiana, d’una femme fatale.
El que havia de ser un cas senzillet de resoldre, es va em-
bolicant fins a convertir-se en la trama d’una novel·la fona-
mental.
Si a la novel·la d’Hammet el macguffin, l’element de la tra-
ma, normalment un objecte, que funciona com a esquer 
i la fa moure cap endavant, és una estatueta en forma de 
falcó i de valor incalculable, a El casco de Sargón de Jorge 
Benítez (Barcelona, 1977), és un casc d’origen antiquíssim 
i provinent dels espolis soferts pel Museu Nacional d’Irak 
amb motiu de la invasió del país asiàtic promoguda pel 
govern nord-americà, amb col·laboració d’altres potències 
occidentals.
El casco de Sargón, diguem-ho ara, és un artefacte narratiu 
de primera categoria i gairebé perfecte. Brunyit, greixat, 
treballat fins al més petit detall, les seves peces encaixen 
com les d’un revòlver pensat per a mantenir les diferents 
subtrames a ratlla fins a convergir en un tret compacte i 
precís. Vegem-les.
Per una part, tenim a Diego Ventura, fill de l’extraradi dels 
70 i que, d’acord amb el seu esforç, la seva ambició i el seu 
talent, ha aconseguit el gairebé impensable quan la seva 
infantesa i adolescència a Barberà del Vallès: esdevenir un 
brillant professor universitari d’Història Contemporània. 
A consciència, com qui esborra les taques d’un passat que 
l’incomoda, ha aconseguit, sinó oblidar, mantenir a ratlla 
els seus orígens humils. És l’encarnació quasi perfecta del 
nou-ric intel·lectual. Atresora i exhibeix el seu estatus en 
forma d’amples coneixements i un accentuat esnobisme 
cultural.
Carismàtic professor, reconegut articulista a revistes es-
pecialitzades, cínic, ambiciós, insegur, rèptil, la seva aspira-
ció immediata és obtenir la càtedra de la seva especialitat.
Però com cantava Gardel i saben els psicoanalistes, el 
passat sempre acaba per tornar. I l’autor, amb l’ofici dels 
grans novel·listes, posarà prova aquest futur tan dolç que 
Ventura sembla tocar amb la punta dels dits. Primer, com 
a avançada, ho farà sota la figura d’una atractiva i compe-
tent professora (recordeu la femme fatale al despatx Spa-
de&Archer) que l’obligarà a replantejar-se la seva vàlua 
professional i les seves estratègies.

Però encara més, ho farà en la persona de Javi Secilla, antic 
amic de barriada, ex-militar de l’exèrcit espanyol a la inva-
sió d’Irak, i les vides dels quals van separ-se quan aquella 
cruïlla tan coneguda de l’FP o la universitat.
En Javi, pur instint i anhel d’aventures, va decidir allistar-se 
una vegada finalitzat el servei militar, i el seu periple el va 
permetre viure en primera persona esdeveniments que els 
cronistes de la Història com el seu vell amic consignaran 
més endavant tot remenant papers. Aquesta part de la 
novel·la, que l’autor focalitza en la mirada d’un combatent 
en terres llunyanes, ens fa pensar en certs moments, per 
la precisió de la prosa, la visió de conjunt, l’equidistància 
narrativa, l’amor pel detall i el to contingut, en l’exotisme lí-
ric del Vaixell Ebri de Rimbaud o en un Heròdot passat per 
Kapuściński.
Del seu periple per terres mesopotàmiques, en Javi en tor-
na tocat (ha vist massa coses que no pot oblidar), amb ga-
nes de refer la seva vida i amb dos cascs, un original, l’altra 
còpia, provinents de l’aixovar funerari del rei Sargón, capi-
tost militar al Creixent Fèrtil al segle XXIII aC.
Com el diamant de Monfleet a la novel·la d’Stevenson, com 
el falcó maltès a la d’Hammet, com tants objectes rars i 
precisos a la narrativa canònica d’aventures, aquest casc, 
no sabem si en virtut d’una maledicció, posarà en marxa les 
ambicions, les cobdícies, els ressorts morals dels perso-
natges principals i els portarà a aprendre la gran lliçó de la 
renúncia per tal d’aconseguir la pau.
La pau que tan sovint la maduresa ens ensenya que neces-
sita amarar-se amb certes dosis prudents de mentida per 
tal de sobreviure.
És més autèntica la Porta d’Ishtar original que rau ul-
tra-protegida al museu berlinès de Pèrgam o la còpia que 
Saddam Hussein va encarregar i ha vist passar la desfilada 
dels exèrcits contemporanis?, es demana l’autor en una de 
les sagacíssimes tesis que recorren la novel·la.
I encara, és més autèntic estudiar i divulgar la Història com 
Diego Ventura o protagonitzar-la, encara que anònima-
ment, com Javi Secilla?

«—¿Qué deber cumple una mentira?—preguntará el em-
bajador.
Ventura tendrá preparada su respuesta:
—Algunas sirven para mantener la Historia viva».

Convido els lectors a treure’n les seves pròpies 
conclusions.

 → LLIBRES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Denker i Rabar, Belgrad 1950, és aquesta posi-
ció on el blanc va aprofitar el torn de joc per atacar de forma con-
vincent al rei negre forçant el mat. Com ho va aconseguir?
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La legislació ha avançat molt pel que fa a drets de les dones, tanmateix, «la 
consciència social sobre la desigualtat real i discriminació que pateixen 
les dones no tant, com posa en evidència la violència masclista que arriba 
fins a l’assassinat, punta de l’iceberg i expressió més dramàtica de la força 
del patriarcat-capitalisme», afirma la Mercè Gómez Llobregat, actual 
portaveu del Casal de la Dona, promotora de programes de coeducació, 
professora jubilada i militant inesgotable per la transformació social.
Nascuda a Terrassa, amb 14 anys la Mercè va fer maletes cap Almeria amb 
la família, i tornà sis anys més tard, el 1975. Temps suficient per conèixer 
i contactar amb organitzacions polítiques i implicar-se en la mobilització 
contra la dictadura, tot plegat en l’entorn d’una llibreria de referència local, 
concretament amb l’Organització Comunista de España (Bandera Roja), 
partit amb el qual continuarà quan tornà a Terrassa, per després canviar al 
PCC (Partit dels Comunistes de Catalunya), tenint sempre molt presents 
l’Althusser, en Poulantzas i la Marta Harnecker, «la necessitat de la formació 
política dels treballadors i la militància». 
Els partits, mirant amb la perspectiva del temps i els canvis viscuts, 
passen, però els compromisos ferms en la lluita pels drets i la defensa 
dels valors que donen vida a la «lluita feminista en tant que lluita per 
una societat d’iguals, sense discriminacions, sense explotació de les 
persones pel capital i la mercantilització de la vida», emfasitza la Mercè.

• Parles d’una experiència política feta a 
partir de la consciència de classe i la fe-
minista com un tot.

Començo a entendre les contradiccions 
socials, encara adolescent, a la ciutat d’Al-
meria, amb gent dels barris populars i amb 
treballadors. Alhora que notant aspectes 
que em sorprenien, com que a la reunió de 
cèl·lula (nucli de base del partit) fóssim 3 
tios i jo dona només. 

• Vas tornar aviat a Terrassa i de seguida 
et reconnectes?

Al poc d’arribar em van contactar la gent de 
Bandera i em vaig començar a moure per 
la Maurina, amb gent com el Pere Vidal, la 
Magda Farrés, el Tono Conill i altres. Tam-
bé al Centro Juvenil Amigos del Teatro, on 
vaig conèixer l’Elies, la Puri, un bon grup 
molt actiu. L’Elies animava un grup pels 
drets de persones amb discapacitat

• Quins motius i qüestions centren les 
lluites i mobilitzacions?

Vaig participar en l’assemblea d’aturats. 
Recordo una gran manifestació al camp de 
futbol després de la legalització dels sindi-
cats, hi ha fotos del Pino (ara exposades al 
CET), sempre a totes i, a més, cantant. La 
mani acabà a la plaça Roja (Ca n’Anglada) 
on hi havia un tancament d’aturats. Aquí, 
un altre moment de sorpresa: tot de tios, 
menys jo.

• Però hi havia grups de dones també, no?
Enmig d’aquest ambient de molts homes, 
ja ens organitzàvem com a dones, que hi 
érem, clar. Vaig viure un temps a Ca n’An-
glada i a la junta veïnal participava en la vo-
calia de dones, amb la qual vam participar 
en les primeres jornades feministes del país, 
a la Universitat de Barcelona, el 1976. Dis-
culpa si no faig un relat temporalment ben 
ordenat, guardo imatges i moments, però 
no he explicat aquest recorregut tot d’una.

• S’entenia bé la lluita de les dones? 
En aquells anys 70 en què el feminisme 
guanyava rellevància encara no era massiu, 
els nostres camarades ens veien raretes, així 
era. L’autoorganització de les dones que de-
fensàvem una part de les dones i organitza-
cions no era massa ben considerada.

Recordo que a CCOO vam crear la se-
cretaria de la dona, que alguns dels partits 
amb militància al sindicat no consideraven 
necessària, encara que hi havia el debat so-
bre la necessitat d’organitzar-se de forma 
autònoma o no. Recordo aquí un cas molt 
singular, i és que des del sector de la cons-
trucció, on no hi havia dones, enviaven un 
home a la secretaria, es deia Ramon.

• L’organització, però, avançava.
La lluita feminista, amb diferents grups i 
opinions, guanyava espai. I com l’enteníem, 
vinculada i part de la lluita política i sindi-
cal, on jo he estat fins avui sempre activa, al 
sindicat CCOO i durant molt de temps al 
Partit dels Comunistes de Catalunya, des-
prés a EUiA i part de Comuns.
Entenent així la situació, vaig participar en 
la creació del grup de dones de Terrassa i 
de la coordinadora feminista del Vallès. El 
Casal de la Dona va sorgir de la trobada de 
vocalies de dones de barris, com Sant Llo-
renç i Ca n’Anglada i del grup de Nacions 
Unides.
Recordo que a la inauguració del local, l’any 
1986, van venir la Marta Pessarrodona i la 
Manola Rodríguez; estàvem en plena cam-
panya del referèndum de l’OTAN, i que la 
intervenció de la Manola, defensant la sorti-
da va produir algun mosqueig. Certament, 
el moviment feminista és divers i plural.

• Podries fer una visió panoràmica 
d’aquest recorregut?

Ho dic des de la meva experiència militant, 
vull dir que no com a politòloga o sociò-
loga. En termes legislatius, els avenços han 
estat molt grans. Les organitzacions i bona 
part de la societat, aparentment, assumeix 
les propostes feministes, però el canvi de 
mentalitat costa molt.
No fa tant que érem poques en els partits 
i sindicat, amb molta incomprensió dels 
camarades. Calia ser molt decidida i persis-
tent, moltes vegades soles davant el perill. 
Després, per exemple, molts camarades 
homes entenien l’autoorganització, però les 
seves dones no venien ni les coneixíem.

• Era la primera onada feminista? Can-
vien les mentalitats.

Així en diuen. I s’ha fet molt camí. Tan-

mateix, queda molt per fer. Vull subrat-
llar que les dones no som un col·lectiu o 
sector més, som la meitat de la població. 
Per això, encara que sense massa canvi de 
mentalitat, que costa moltíssim, els partits 
incorporen reivindicacions i propostes, 
perquè són molts vots.

• Una altra qüestió aquí: el feminisme 
és ideologia o pensament d’una part?

No! El feminisme no és ideologia, parlem 
de drets humans, implica tota la societat, 
és millora per a totes les persones. La clau 
és que el feminista qüestiona la imatge 
construïda pel patriarcat, la desconstru-
eix, desconstrueix els papers estereotipats 
de dones i homes. Això costa molt, mira 
sinó com es maten tantes dones, pel fet de 
ser dones. No és violència de gènere, és vi-
olència masclista, parlem clar, de tios que 
maten les dones.

• Seguint amb aquest cicle de temps, 
quina seria la següent onada feminis-
ta?

En els anys 1980 i 90 es consoliden les or-
ganitzacions i els fruits de les lluites. Les 
propostes guanyen molt espai i marquen 
agenda política i institucional. Recordo 
moments importants, com va ser, l’any 
2000, la Marxa Mundial de dones contra 
la violència i la pobresa, en la qual vam 
anar 11 dones del Casal. Vam anar també 
a Washington, una reunió a l’ONU, amb 
dones de 189 països, jo representació l’Es-
tat espanyol.

• Més tard hem vist les grans vagues i 
manifestacions feministes!

En la darrera dècada, efectivament, hem 
vist les grans mobilitzacions que han mos-
trat com ha crescut el nivell de consciència. 
Que és resultat de la feina feta, clar. Això 
no sorgeix per gemmació espontània o del 
no-res.

• Creus que hi ha una reacció a aquest 
avenç?

 Hi ha contraofensiva perquè hi ha hagut 
avenços. Volen contrarestar el que és una 
evidència. Veiem com el sistema manipu-
la els conceptes del feminisme, hi ha una 
agenda política, fins i tot gent de dreta 
d’interseccionalitat i transversalitat. D’al-
tra banda, entre nosaltres hi ha també qui 
sembla que ara descobreix la sopa d’all.
La reacció és dura perquè més enllà d’agen-
des o lluites de les dites culturals o identi-
tàries, els avenços del feminisme posen en 
crisi les relacions econòmiques i del patri-
arcat. Per això s’intenta frenar el moviment 
i l’agenda feminista, també creant divisió, 
quan no hi ha cap contradicció, ja ho he dit, 
amb el feminisme i la defensa de tots els 
drets de les persones i les dites noves iden-
titats, al contrari.
Mira com pel que fa a la conciliació vida la-
boral no s’ha avançat res, i la bretxa laboral 
poc... La feminització de sectors de treball 
molt precaris, com les cures, és escandalo-
sa, no para.

‘Feminisme és drets 
humans, tota la 
societat, igualtat de 
totes les persones’
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