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Estrella Gil 

myCarenet és una aplica-
ció webapp creada per l’Albert 
Puig. És una eina que pretén 
connectar persones per ajudar i 
acompanyar, facilitar al màxim 
que qualsevol persona trobi allò 
que necessita al seu entorn. Una 
proposta per retornar a la idea 
d’ajuda desinteressada entre ve-
ïns, però que va molt més enllà.

Compta amb la 
complicitat de 
Prou Barreres, 

PRODIS, Salut 
Mental Terrassa 

i Alzheimer 
Catalunya

myCarenet és una app que per-
met a les persones amb algun 
tipus de dependència o al seu 
familiar de referència teixir i co-
crear la seva pròpia xarxa de su-
ports en el seu domicili i entorn 
habitual. L’eina permet mantenir 

MyCarenet, nova aplicació per crear xarxa  
de suport de persones amb dependència

i incrementar les relacions soci-
als significatives (família, amis-
tats, veïnes…) des d’un enfoca-
ment inclusiu i comunitari, així 
com per prevenir un eventual 
sentiment de soledat no desit-
jada.

Fomenta l’autocura i facilita 
el suport social

La persona pot contactar i con-
tractar serveis professionals so-
ciosanitaris a la carta o contactar 
i rebre suports comunitaris de 
proximitat per a les activitats de 
la vida diària. D’aquesta manera 
myCarenet permet compartir les 
càrregues d’atenció, alleugerint 
així el pes de la persona cuida-
dora principal (habitualment de 
gènere femení).

Tant les persones amb depen-
dència com els seus suports 
(familiars, comunitaris o pro-
fessionals) poden accedir a una 
formació continuada i persona-
litzada que fomenta l’autocura 
i que capacita els suports per a 
dur a terme una tasca social i as-
sistencial de qualitat.

Dins els valors de l’economia 
circular, myCarenet promoci-
ona la feina digna i reglada de 
persones amb dificultats per tro-
bar treball i que, amb el correcte 

L ’Albert Puig, el creador de myCarenet, ens pot 
aclarir algunes curiositats al voltant d’aquesta eina.

Quan va néixer el projecte de myCarenet? Qui hi 
ha darrere?

La idea de myCarenet neix el 2018 fruit d’una tra-
jectòria professional dedicada a l’atenció a les persones 
amb discapacitat des de l’àmbit residencial. Ja abans de 
la COVID es feia necessari un enfocament comunitari 
de les necessitats assistencials, socials i emocionals de les 
persones amb necessitats de suport. 

Aquestes persones, malgrat les dificultats, volen ro-
mandre a casa i decidir sobre com accedeixen a les cures 
i els suports. En aquest sentit, myCarenet vol ser una 
resposta empoderada a aquesta necessitat. La tecnolo-
gia ens ofereix l’oportunitat de connectar i crear aquesta 
xarxa de suports que pot fer sostenible la continuïtat en 
el domicili respectant al màxim les voluntats i preferèn-
cies de les persones que han de rebre aquestes atencions.

Tant les persones amb dependència com els seus 
suports (familiars, comunitaris o professionals) 
poden accedir a una formació continuada i 
personalitzada que fomenta l’autocura i que capacita 
els suports per a dur a terme una tasca social i 
assistencial de qualitat.

Es tracta d’un projecte d’emprenedoria social que neix 
d’una iniciativa particular però amb clara vocació de ser-
vei públic. Darrere hi ha un consell assessor d’experts en 
el camp social i sanitari, de la innovació, financer i tèc-
nic que han acompanyat myCarenet des de les primeres 
passes. 

Alhora, myCarenet ha d’agrair la complicitat de dife-
rents entitats socials com Prou Barreres, PRODIS, Sa-
lut Mental Terrassa o Alzheimer Catalunya que, conei-
xedores de la proposta de valor, han fet suport explícit a 
la iniciativa. 

Què destacaries de la seva utilitat?
La principal virtut de myCarenet és que reuneix un 

conjunt de solucions que es troben disgregades. Les per-
sones tenim necessitats diverses i això fa molt difícil que 

una sola persona o recurs les pugui cobrir totes. D’aquí 
que es faci necessari una eina que agrupi i endreci les 
diferents solucions fent-les molt accessibles, fàcils de tro-
bar i contactar. 

Així, una persona o un familiar que tingui algú a càrrec 
pot trobar diferents perfils professionals dins l’àmbit so-
ciosanitari amb qui contractar serveis formals, però tam-
bé comptar amb l’ajuda de persones veïnes o amigues 
que poden donar un cop de mà en coses quotidianes de 
manera altruista. El comerç de proximitat també hi és 
convidat, ja que pot fer un suport logístic de proximitat 
essencial. Empreses especialitzades en serveis o produc-
tes de suport a la salut o la dependència, entitats socials 
referents dels diferents col·lectius o les mateixes admi-
nistracions són també altres perfils presents que poden 
tenir un rol actiu en oferir els seus serveis o compartir 
consells i esdeveniments ajustats a les necessitats de les 
persones. 

myCarenet és que reuneix un conjunt de solucions 
que es troben disgregades

Està dirigit a tota la població en general?
L’App myCarenet neix per ajudar les persones amb ne-

cessitats de suport, així com el seu entorn cuidador, però 
el seu enfocament comunitari fa que totes les persones 
que puguin donar un cop de mà s’hi puguin apuntar, si-
gui des de l’àmbit més professional com comunitari. Els 
comerços, empreses, entitats o administracions també 
s’hi poden registrar i tenir un paper. 

En definitiva, myCarenet vol ser el poble dins la ciutat, 
aconseguir que la proximitat física esdevingui proximi-
tat emocional, recuperar aquella família extensa que dia 
a dia s’ha anat extingint en favor d’una dinàmica de fa-
mília més nuclear i reduïda que, en molts moments pot 
esdevenir més fràgil i vulnerable. 

Així doncs, encara que myCarenet va dirigida a aques-
tes persones més vulnerables, donada la seva ànima co-
munitària, admet la contribució de tothom. Tots podem 
sumar, tots som xarxa. 

Què es necessita perquè l’app arribi a tothom?
Resulta essencial rebre suport en la comunicació del 

projecte, articles com aquest en serien un bon exemple. 
Conèixer l’existència de myCarenet i les seves possibili-
tats és el primer pas perquè les persones que ho necessi-
tin se la instal·lin i comencin a fer-la servir. 

Per altra banda, la complicitat de l’administració local o 
les entitats socials que estan a prop d’aquestes persones 
ha estat i serà també un factor clau per poder fer-los ar-
ribar la proposta. 

Una iniciativa que neix a Terrassa, la plataforma 
podria estendre’s amb relativa facilitat per tot el 
territori català o més enllà

Finalment, en aquells casos on manca pràctica en l’àm-
bit digital, es fa també necessari un cert acompanyament 
o formació a les persones que s’apunten per tal de facili-
tar la comprensió i ús del munt de possibilitats que hi ha 
dins de myCarenet. 

Preveus que s’implanti a tota Catalunya?
Oi tant! Si algun avantatge té el plantejament digital 

de myCarenet, és que no té fronteres. Encara que és una 
iniciativa que neix a Terrassa, la plataforma podria es-
tendre’s amb relativa facilitat per tot el territori català o 
més enllà. 

Us imagineu baixar d’un avió a Nova York i poder 
geolocalitzar amb pocs clics persones disposades a aju-
dar-nos o quins locals o serveis són accessibles per cadira 
de rodes?

Esperem que aquesta visió sigui una realitat en un fu-
tur no tan llunyà i que myCarenet pugui ajudar a molta 
gent. Mentrestant animem a tothom a sumar-se a la xar-
xa per fer-la una mica més veritat i útil per a les persones 
que ho necessiten. Tots sumem, tots som xarxa. 

Es pot instal·lar i accedir a l’APP mitjançant el següent 
enllaç: https://mycarenet.glideapp.io Es pot utilitzar 
des de l’ordinador, tauleta i mòbil. 

Canal de Youtube: Albert mycarenet

Més info a la web www.mycarenet.es

itinerari formatiu, poden trobar 
en el sector sociosanitari una es-
tabilitat laboral.

Així, myCarenet vol ser una 
palanca de transformació i co-
hesió social, fomentant la igual-
tat d’oportunitats, l’autonomia, la 
qualitat de vida i l’atenció dirigi-
da per la persona.

Aquesta aplicació recull infor-
mació de les entitats que tenim 
a la ciutat i que ja atenen les ne-
cessitats de certs col·lectius. Així, 
tenim al palmell de la mà molta 
informació útil i classificada se-
gons el col·lectiu a qui atenen: 
gent gran, persones amb disca-
pacitat sensorial, persones amb 
discapacitat física, persones amb 
discapacitat orgànica, salut men-
tal, malalties cròniques, dany 
cerebral i malalties minoritàries. 
També té un apartat d’inserció 
laboral. 

És una app pionera i molt re-
cent. Ara, necessita la implicació 
de tota la societat per oferir tot 
el que tenim a Terrassa. També 
hi ha perfils personals, evident-
ment, de persones que ofereixen 
ajuda, serveis de cura, d’acom-
panyament… que s’ofereixen de 
manera altruista o de pagament. 
Es pot fer una cerca molt acura-
da per trobar la persona o servei 
que necessites.

“myCarenet, el poble ciutat, que la proximitat física esdevingui proximitat emocial”
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 >Denuncia la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública de Terrassa-Marea Blanca

Descoordinació i desatenció de Mútua i CatSalut 
mantenen prostrat en Raül més de 5 anys
Redacció

E n Raül (42 anys) va ser ope-
rat de les vèrtebres cervicals 
l’any 2016. Sense rehabili-

tació ni seguiment postoperatori, 
les seqüeles que pateix, cinc anys 
més tard, el mantenen prostrat, 
informa i denuncia la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Públi-
ca-PDSPT/Marea Blanca, en un 
comunicat publicat aquest mes 
d’octubre. 

Informa que ha estat «testimoni 
de com la descoordinació dels di-
ferents facultatius que l’han atès 
(primària, traumatòleg, dermatò-
leg, psiquiatre, neuròleg i cirurgià) 
juntament amb les insofribles llis-
tes d’espera i la inútil gestió de la 
Defensa del Pacient de Mútua de 
Terrassa, el mantenen en un estat 
de postració física i insolvència 
material». Alhora, afegeix l’enti-
tat ciutadana, la «interacció sense 
control» del còctel de medicines 
que pren, opiacis, analgèsics, anti-
depressius i hipnòtics, li ocasionen 
horribles abscessos cutanis i un 
estat permanent de limitació psí-
quica.

«No podem evitar les malalties i 
accidents que com a humans ens 
aguaiten, però sí perseguir una 
sanitat pública de qualitat», con-
sidera la Plataforma, que insistí en 
la necessitat d’una segona opinió 
mèdica que, finalment, arribà l’any 
2020, en plena pandèmia de la Co-
vid. Aquesta opinió refusava una 
nova cirurgia i orientava en la via 
de la rehabilitació. Això ho havia 
de dur a terme Mútua de Terras-
sa, que es va limitar a realitzar un 
parell de “tandes” de 15 dies, sense 
valoració de resultats, que van ser 
nuls.

El 24 de febrer del 2022, després 
de moltes comunicacions prèvies, 
la Plataforma aconseguí una reu-
nió amb la Sra. Anna Aran i altres 
membres de la Regió Sanitària 
Metropolitana Nord. Exposada 
la situació, els representants del 

CatSalut reconegueren que l’aten-
ció sanitària rebuda no havia estat 
adequada del tot i es comprome-
teren, en el termini de 15 dies, a 
donar una solució. En aquesta re-
unió, abunda el comunicat, es posa 
de manifest tant «el patiment com 
el risc autolític del Raül», poc des-
prés ingressà a psiquiatria.

En aquest país, hom diria que 
només amb pressió i força es pot 
obtenir atenció. El 22 de març (26 
dies després), ni el Sr. Lara ni la 
Plataforma havien rebut cap res-
posta ni comunicació del CatSalut, 
motiu pel qual la PDSPT/Marea 
Blanca decidí anar a buscar-la a 
St. Cugat, directament a la seu del 
CatSalut, on es plantaren fins a 
obtenir una cita mèdica.

El 30 de març, producte d’aques-
ta pressió, el pacient va ser convo-
cat a una visita amb el Dr. Kru-
pinsky, cap del servei de neurologia 
de Mútua de Terrassa, en la qual 
participaren també un doctor de 
la Clínica del Dolor i alguns altres 
metges, informa el comunicat de 
Marea Blanca. El Sr. Raül acudí 
acompanyat d’un membre de la 
Plataforma.

No hi ha hagut 
«cap contacte 

entre neurologia, 
clínica del dolor i 

rehabilitació»
Les conclusions d’aquesta visita, 

exposa la Plataforma:
-No es pot tornar a operar.
-S’ha de fer un esforç combinat 

per trencar el cercle viciós que es 
retroalimenta: dolor / augment 
de medicació / situació psíquica / 
indigència econòmica / augment 
dolor i malestar, etc.

-El tractament seria: rehabilita-
ció, valorar la baixada de medica-
ció, visites a psicologia i psiquiatria, 

acceleració d’informes dels especi-
alistes per a la tramitació d’alguna 
pensió.

L’entitat en defensa de la sanitat 
pública, considerant la greu situa-
ció, proposà un ingrés a la clínica 
Guttmann o altra institució simi-
lar, que va ser desestimada pel Dr. 
Krupinsky, que es va «comprome-
tre» a realitzar l’acció terapèutica 
exposada.

Aquest acord, «prometedor», 
asseguren des de la Plataforma, 
«ha tingut resultats del tot dece-
bedors», car no hi ha hagut «cap 
contacte entre neurologia, clínica 
del dolor i rehabilitació»; la reha-
bilitació consisteix en 2 sessions 
d’una hora per setmana, al mateix 
temps que altres 4 i 5 pacients. 

«Quin és el canvi en la terapèu-

tica que ens va anunciar la Sra. 
Cati Serra, el 9 de maig?», es pre-
gunta la Plataforma. «Tindria el 
mateix tracte si fos un futbolista, 
per exemple, o familiar d’algun 
VIP? Segur que no, ja ho sabem i 
és públic i notori», constata.

«Tindria el mateix 
tracte si fos un 
futbolista, per 

exemple, o familiar 
d’algun VIP?”, 
es pregunta la 

Plataforma

Tot concloent el comunicat, la 
Marea Blanca afirma que «no hi 
ha ningú que coordini les diver-
ses especialitats i, per tant, ningú 
controla el seguiment integral del 
pacient. Per exemple, s’augmenta 
o disminueix la medicació segons 
l’especialista que el visita. Cadas-
cú va pel seu compte i el metge de 
capçalera no té cap autoritat.»

Alerta que «els objectius plante-
jats en la reunió del 24 de febrer 
(després de 7 mesos) no s’han 
complert pràcticament cap as-
pecte. Les diverses reunions amb 
els responsables del CatSalut i els 
diversos contactes amb Mútua 
(atenció al client, neurologia + 
clínica del dolor) no han aconse-
guit moure la realitat de l’atenció 
que es dona al pacient. Tot s’ha 
acabat en paraules i burocràcia. 
El Raül segueix desmoralitzat i 
en perill».

L’entitat, així mateix, qualifica 
«d’incapacitat», el comportament 
de Mútua per dur a terme aques-
ta rehabilitació en condicions. 
«No es té en compte la situació 
psíquica del pacient quan el cap 
del Servei de Rehabilitació diu 
que els dos dies per setmana de 
rehabilitació són perquè la faci 
a casa la resta dels dies! On és 
l’atenció integral?»

Pel que fa a la intervenció de la 
Regió Metropolitana Nord en el 
cas, afegeix, «la dinàmica de Mú-
tua de Terrassa segueix pràctica-
ment igual. Diríem que només 
s’han obtingut uns informes mal-
destres amb moltes errades».

Motiu pel qual es pregunten «si 
mana més Mútua de Terrassa o 
el CatSalut». En tot cas, «és obvi 
que la responsabilitat de l’atenció 
sanitària dels pacients recau so-
bre el CatSalut i li demanarem 
qualsevol responsabilitat que se’n 
pogués derivar», afirma l’entitat 
en reclamar novament que «el 
pacient sigui traslladat a qualse-
vol centre capaç de dur a terme 
els acords terapèutics adoptats».

Estrella Gil

El diumenge 16 d’octubre es 
va celebrar el Festival de So-
pes del món en un ambient 

festiu, tot i la calor que feia, al barri 
de Torre-sana, al carrer Àlaba que 
va ser tallat al trànsit. Aquest any 
comptava amb la participació d’en-
titats i persones particulars que 
presentaven les següents sopes: 
sopa d’espàrrecs i crostons, crema 
de bolets, sopa de verdures amb 
pollastre, brou de pollastre amb 
mandonguilles, sopa de tomàquet, 
carabassó i parmesà, sopa de po-
llastre al curry, brou de berces, aji-
aco amb pollastre, sopa castellana 
del segle XV, sopa vegana i sopa de 
pluja. 

Van començar a servir a les 12 i 
va finalitzar a les 14 hores. També 
hi havia un taller de com fer com-
post a casa. L’accés era totalment 
gratuït, encara que és podia contri-
buir amb l’associació veïnal com-
prant un record de l’esdeveniment. 

A última hora, vam rebre la visita 
de l’alcalde.

Parlem amb la Ruth Hibernon, 
presidenta de l’associació veïnal de 
Torre-sana:

Des de quan se celebra el festival 
de sopes de món a Torre-sana?

-Aquest any ha sigut el 14, però 
hem de contar que hem passat dos 
anys de pandèmia

Com va sorgir la idea?
-La idea ve de fa setze anys. Els 

components de l’associació van 
anar a la ciutat d’Ille a França i 

van gaudir del concurs de sopes 
que feien allà. Van veure que es 
reunien moltes persones al voltant 
d’ aquest acte i van traslladar-lo al 
nostre barri. En la ciutat d’Ille és 
un acte reivindicatiu i ho realitzen 
el dia 1 de maig.

Quin és l’objectiu?
-És donar a conèixer les diferents 

sopes que podem tenir al món, com-
partir amb els veïns i la ciutadania la 
diversitat de cultura i riquesa que po-
dem tenir a través del menjar. També 
fer comunitat i xarxa entre les associ-
acions i els veïns del barri.

Participen entitats o també perso-
nes particulars?

-Participen entitats i persones par-
ticulars que estan des dels primers 
anys, sense elles no es podrien fer les 
sopes, són una part molt important 
en aquesta festa.

Té una data fixa?
-Normalment la fem un diumenge 

d’octubre, no hi ha un dia exacte.
Alguna anècdota curiosa o  

divertida?

El Festival de Sopes del món torna a fer ple a Torre-sana

 ▪ Protesta a la seu del CatSalut de Sant Cugat  
per denunciar el cas d’en Raül

-Les primeres sopes les van fer 
els membres de l’ associació ja 
que no hi havia participants. De 
mica en mica, vam anar sumant 
entitats i veïnes.

Davant del canvi climàtic, va-
loreu moure la data? Avui hem 
suat menjant delícies

-Si a vegades hem pensat de 
canviar-les al mes de novembre, 
però també ens fa por per la plu-
ja. Però la veritat que a l’octubre 
si fa bon dia ens trobem amb ca-
loreta.

Hem trobat a faltar estaciona-
ments reservats per a persones 
amb mobilitat reduïda, ja que 
han tallat el carrer i lavabos du-
rant l’acte. Ho podríeu valorar 
per l’any que ve? 

-Teníem un espai com aparca-
ment per persones de mobilitat 
reduïda, hem tingut l’error de no 
comunicar-lo bé. El tema dels 
serveis ja l’havíem tingut, però el 
és massa car i se’n emportaria la 
major part del nostre pressupost.

 ▪ Cuineres en un descans FOTO: MIQUEL MARIANO GIL

FOTO: MG
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 >Trobada Educació i justícia global a Terrassa

«Sense massa crítica no hi ha un projecte polític viable» 
Pep Valenzuela

E l 14 i 15 d’octubre va tenir 
lloc a Terrassa la quarta 
edició de la trobada ‘Can-

viar l’educació per canviar el món’. 
S’hi van presentar 18 experiències 
educatives transformadores i es 
van poder escoltar diverses veus 
que advoquen per fomentar l’acti-
visme i el compromís social entre 
el jovent.

«Afegirem al nostre pla de treball 
les idees que sorgeixin d’aquesta 
trobada», es comprometia Teresa 
Ciurana, regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Terrassa, ciutat 
amfitriona, en l’obertura de les jor-
nades Canviar l’educació per canviar 
el món, impulsades per Lafede.cat, 
el Centre Promotor d’APS, l’Esco-
la Lliure del Sol, el Departament 
d’Educació, l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, 
el Consorci d’Educació de Barce-
lona, la Diputació de Barcelona, i 
els ajuntaments de Terrassa i Bar-
celona.

«Sabem què vol dir la segrega-
ció: desigualtat, escoles de rics i 
de pobres, de persones migrades», 
subratllava Ciurana; i ho aprofitava 
per treure pit pel balanç de gestió 
realitzat. La ciutat havia estat clas-
sificada com la campiona catalana 
en segregació escolar a primària a 
l’informe del Síndic del Greuges 
del 2016, però recentment, d’acord 
amb l’informe bianual presentat 
el març de 2022 pel mateix Sín-
dic, ha baixat a la vuitena posició, 
primer símptoma que algun fruit 
estan donant les polítiques contra 
la segregació escolar.

La trobada ha estat iniciativa 
concebuda com a espai d’impuls 
i visibilització de «l’educació per 
a la justícia global» i que té com a 
objectiu promoure l’intercanvi i el 
treball en xarxa entre agents edu-
catius compromesos a «contribuir 
a interioritzar la coresponsabilitat 
per generar alternatives i fomen-
tar la participació d’infants, joves 
i adults, incentivar la consciència 
crítica vers les causes que generen 
desigualtats, i prendre consciència 
sobre l’impacte de les nostres acci-
ons quotidianes en les problemàti-
ques globals», d’acord amb el text 
de convocatòria.

Clar que «no es no pot deixar tot 
per a l’educació», declarava a aquest 
diari Georgina Casas, coordinado-
ra de la trobada i tècnica de la La-
fede (entitat nascuda de la fusió, 

el 2013, de les antigues Federació 
Catalana d’ONG per al Desen-
volupament, Federació Catalana 
d’ONG pels Drets Humans i 
Federació Catalana d’ONG per 
la Pau). Segons Casas, «treballem 
aquest àmbit, i és fonamental, però 
no l’única peça a tocar; plantegem 
l’educació per crear massa crítica 
sense la qual no hi ha projecte po-
lític viable».

Experiències inspiradores

La massa crítica hi és. Les 18 
experiències que es van presentar 
a Terrassa (pau, justícia ambien-
tal, feminismes, interculturalitat 
crítica, relacions de poder-DD-
HH-governança, justícia econò-
mica i social) són només una mos-
tra que posa en evidència aquest 
fet. L’educació es pot transformar. 
Però alguns dels subjectes fona-
mentals per fer això, «la institució 
educativa i els governs, haurien de 
sentir-se interpel·lats», afegia Ca-
sas, felicitant-se per la participa-
ció del Departament d’Educació 
(«tot un èxit!»), representat a les 
jornades per Joan Cuevas, director 
general d’Innovació, Digitalització, 
Currículum i Llengües.

Per si el títol de la trobada no ho 
deixava prou clar, l’estrena va córrer 
a càrrec de tres joves, tres experi-
ències de vida i lluita. «En aquest 
món marcat per desigualtats, tro-
bem gent jove que s’organitza per 
canviar el món», els presentava 
l’Antonio Alcántara, educació so-
cial, «des de diferents realitats, un 
aprenentatge que és general i con-
necta amb la lògica de l’educació». 
Pilar Sánchez, del Sindicat d’Ha-
bitatge de Mataró; Magaly Cas-
tillo, de Las Amapolas, grup de 
teatre Las Oprimidas, Nicaragua; 
i Ricardo Salinas, de la Plataforma 
Global, El Salvador. 

Dissabte pel matí va ser l’hora de 
les experiències, enquadrades en 
les temàtiques abans apuntades 
i entre les quals es presentaven, a 
títol d’exemple: les Escoles Popu-
lars d’Economia, de Mesoamèrica 
a Catalunya; Qüestions de justícia 
global en les recerques de batxille-
rat; Descobrim persones defenso-
res dels Drets Humans a la nostra 
comunitat; Esplais i caus per la 
banca ètica i Intercanvi d’experièn-
cies de vida de dones migrades, ca-
sal de gent gran de Navas i un grup 
de dones i autocures. (Consultar 
el mapa experiències pel món a: 

www.educajusticiaglobal.cat)

L’oportunitat dels nous currí-
culums

En nom del Departament va 
intervenir Joan Cuevas, i ho va 
fer subratllant alguns motius per 
felicitar-se: sintonia total amb els 
objectius i experiències. Va asse-
nyalar, però, que «la situació de 
la comunitat educativa, aquí i al 
món occidental, està vivint conflic-
tes forts. A les escoles hi ha molta 
tensió, crisi i mancances, també 
de docents, que senten poc estí-
mul i abandonen, contradiccions 
grans». I va reconèixer, a més, que 
en aquest context «el disseny insti-
tucional del nostre país ajuda molt 
poc».

«Venim d’un fort centralisme i 
verticalisme», va dir molt crític. «A 
la UE, només quatre països patei-
xen aquests problemes de forma 
tan greu, i Espanya forma part del 
grup –va afegir–. La resta bus-
quen fórmules descentralitzades, 
currículums més reduïts i més en 
línia amb la consciència de justícia 
global».

En línia amb aquestes propostes, 
Cuevas va informar que a Cata-
lunya s’ha aprofitat el canvi en la 
normativa dels currículums per 
donar quatre hores setmanals als 
centres de secundària i 4,5 hores 
als de primària perquè puguin de-
cidir els seus continguts, a fi «que 

estiguin més vinculats al municipi, 
i aquí hi ha una oportunitat per 
treballar amb l’entramat associatiu 
del territori».

Joan Cuevas: 
«Venim d’un fort 

centralisme i 
verticalisme. A la UE 
només quatre països 

pateixen aquests 
problemes de forma 
tan greu, i Espanya 

forma part del grup»
Insistint de forma crítica en el 

pes negatiu del disseny instituci-
onal «que ens limita molt», el di-
rector general va informar també 
que el Departament, en comptes 
de fer materials propis, es planteja 
i hauria començat a codissenyar 
material, recursos i projectes; així 
com a establir una capa intermè-
dia de personal per acompanyar 
els centres, especialment pel que fa 
a recursos educatius.

Tot i la visió crítica i la bona vo-
luntat del representant del Depar-
tament, no es va fer cap referència 
a la pobra partida pressupostària 

per Educació d’aquest Govern, i 
que, en línia amb les precedents, 
no ha estat capaç d’assolir el com-
promís establert a la Llei d’Edu-
cació de Catalunya d’arribar al 6% 
del pressupost anual, un problema 
que llasta tot intent de fer avenços 
reals davant els reptes en aquest 
àmbit.

De la necessitat de canvis estruc-
turals i d’assolir més consciència al 
respecte en van parlar el conjunt 
d’experiències que, en molts casos, 
impliquen diferents subjectes de la 
comunitat educativa. Tanmateix, 
agents importants d’aquesta, com 
ara els sindicats de professorat i 
les associacions de famílies només 
participen en algunes campanyes, 
com són la que impulsa una edu-
cació en economia crítica i la que 
promou l’educació per la pau.

La tècnica de Lafede declara 
que aquesta és una qüestió pen-
dent, argumenta que compaginar 
agendes i prioritats no és una 
qüestió fàcil, però també opina 
que «una cosa bona de la pandè-
mia és la importància dels temes 
globals i les seves causes, com el 
patriarcat, el capitalisme i el sis-
tema internacional injust, el neo-
colonialisme, que s’han d’abordar 
a l’aula». En els centres educatius, 
mai s’ha dit prou, hi ha el futur de 
la societat. Certament, l’educació 
no pot ser aliena als problemes i 
reptes que aquesta enfronta aquí 
i globalment.

 ▪ Taller d’art i creació a la trobada Canviar l’educació per canviar el món

Durant els últims mesos hem 
estat bombardejades per 
tot de notícies referents a la 

guerra d’Ucraïna. Primer de tot, cal 
dir que aquesta no és l’única guer-
ra que hi ha al món. A hores d’ara 
hi ha uns 10 conflictes armats al 
nostre planeta segons la Fundació 
per a les Relacions Internacionals i 
el Diàleg Exterior. Però és evident 
que, com en altres tants àmbits, hi 
ha éssers humans de primera i de 
segona i, per tant, guerres de prime-
ra i de segona. La guerra d’Ucraïna 
ha suscitat moltes opinions i debats 

perquè està a prop de nosaltres, 
perquè ens toca directament i ens 
sentim més interpel·lades.

Però per què es produeixen les 
guerres? Quines són les causes? 
Citant al paleontòleg Eudald Car-
bonell, els conflictes no han canviat 
des de la Prehistòria, és la lluita pel 
territori i pels recursos. Nosaltres 
afegiríem que és la incapacitat per 
a resoldre els conflictes. Una altra 
vegada citem a Carbonell, ell diu 
que estem hominitzats però no 
humanitzats.

El feminisme és contrari als valors 

del patriarcat i proposa una nova 
mirada en tots els àmbits humans 
on, com proposa Hanna Arendt, 
es prioritzi la vida i la cura de les 
persones, i a partir d’aquí s’actuï en 
conseqüència. 

“Patim doblement: 
com a éssers humans 

i per la nostra 
condició de dones”

És evident que aquesta afirmació 
capgira totes les idees i les accions 
que s’han de portar a terme. És per 
això que els lobbies econòmics i la 
majoria dels partits polítics s’hi re-
sisteixen feroçment. Seguint aques-
ta lògica denunciem l’augment del 
pressupost de defensa del nostre 
país i la venda d’armes, i proposem 
que s’obrin noves feines i llocs de 
treballs alternatius.

Les guerres responen a la cob-
dícia dels poderosos i hi ha molts 
interessos polítics en joc (des de la 
indústria armamentista, el domini 
dels recursos...).

Nosaltres com a feministes no 
podem estar d’acord de cap de les 
maneres amb els conflictes armats.

Les dones sempre hem prioritzat 

la cura de la vida, és per nosaltres 
el més important i està clar que les 
guerres són grans destructores de 
vida. Per altra part, les patim doble-
ment: com a éssers humans i per la 
nostra condició de dones. Sempre 
se’ns ha utilitzat com a arma de 
guerra, les violacions s’han utilitzat 
per a humiliar a l’enemic: “violem 
a les vostres dones i, a més, intro-
duïm els nostres fills/es a la vostra 
societat”.

Per tant, la guerra és totalment 
contrària als valors que defensem 
les feministes. Nosaltres defensem 
LA VIDA, som productores de 
VIDA, diem NO a qualsevol ti-
pus de conflicte armat i apostem 
pel diàleg i per l’aniquilació de la 
indústria armamentística.

Les feministes diem sí a la pau
Magda Farrés Buisán, Dolors Sánchez Monteoliva, Aurora Salas Salvador, Rosa Maria Líndez Sierra

En nom del Casal de la Dona | Telèfon: 627647795
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 >Nou estudi sobre el funcionament de sindicatures de greuges i defensories locals

Drets de proximitat: idees per a l’enfortiment 
de les defensories locals de drets humans a Catalunya

Les sindicatures locals de 
greuges o defensories de 
drets humans són el princi-

pal mecanisme no jurisdiccional 
de garantia dels drets humans en 
l’àmbit municipal. Unes instituci-
ons que han guanyat rellevància 
els darrers anys a Catalunya fins al 
punt que avui en dia, en 44 mu-
nicipis catalans està funcionant 
aquesta figura que té la funció de 
defensar els drets humans de la 
ciutadania i supervisar l’actuació 
municipal. 

Amb l’objectiu d’analitzar el seu 
funcionament i d’identificar as-
pectes per millorar i enfortir el 
seu paper, l’IDHC, el Grup de 
Recerca Qualitat Democràtica 
de la Universitat de Barcelona i 
el Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya (FòrumSD) han realit-
zat aquest estudi on s’inclou una 
serie de recomanacions.

Les sindicatures locals de greu-
ges o defensories de drets humans 
són el principal mecanisme no ju-
risdiccional de garantia dels drets 
humans en l’àmbit municipal. 
Unes institucions que han gua-

nyat rellevància els darrers anys a 
Catalunya fins al punt que avui en 
dia, en 44 municipis catalans està 
funcionant aquesta figura que té 
la funció de defensar els drets hu-
mans de la ciutadania i supervisar 
l’actuació municipal. 

Amb l’objectiu d’analitzar el seu 
funcionament i d’identificar as-
pectes per millorar i enfortir el 
seu paper, l’IDHC, el Grup de 
Recerca Qualitat Democràtica 
de la Universitat de Barcelona i 
el Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de 
Catalunya (FòrumSD) han rea-
litzat aquest estudi on s’inclouen 
una serie de recomanacions.

El treball de camp dut a terme 
mitjançant enquestes a més de 30 
sindicatures, grups focals i entre-
vistes a persones vinculades a les 
institucions de 15 municipis de 
diferents característiques i indrets 
del territori català permet analit-
zar el perfil de la persona titular, 
el procés d’elecció, els recursos 
(humans i materials) i el funcio-
nament actual d’aquestes institu-
cions. A partir de la investigació 
es recomana a les administracions 

locals diferents accions per digni-
ficar la figura del síndic o síndi-
ca, incloure a la societat civil dels 
diferents municipis en el procés 
d’elecció, assegurar els recursos 
materials i humans, garantir la 
seva independència, i augmentar 
la pedagogia sobre la seva funció. 
També s’apunta la importància 
dels sistemes de recollida de dades 
que permetin fer una diagnosi de 
la realitat social del municipi.

A l’estudi s’inclou una revisió de 
la regulació jurídica de les sindi-
catures locals i s’apunta que l’actu-
al marc és limitant i cal crear un 
marc normatiu adaptat a la reali-
tat actual que protegeixi aquestes 
institucions i reforci i homogene-
ïtzi els criteris pel seu funciona-
ment.

Podeu consultar l’estudi a:

https://tuit.cat/3i71P

Ja no visc a Terrassa. Des de fa dos anys visc al Bergue-
dà, però tinc un ull posat en allò que passa a Terrassa, 
la meva ciutat natal, i continuo col·laborant amb el 

Centre Excursionista, amb l’ANC de Terrassa i amb al-
tres projectes que neixen, creixen i s’esdevenen a la ciutat. 
Aquests dies m’ha arribat la notícia que l’actual Síndica de 
Greuges, la Isabel Marquès, deixa el càrrec i que s’obre un 
procés participatiu en el qual les associacions i les persones 
empadronades a Terrassa poden expressar el seu suport 
a algun dels candidats que s’ofereixen per ocupar aquesta 
plaça.

No comprenc com és que des de l’Ajuntament no es 
tracta aquesta qüestió, la de la recollida de suports a les 
candidatures, amb l’atenció que crec que mereix. Cal tenir 
present que els representants de l’administració local no 
són gaire accessibles a la ciutadania. Com s’aconsegueix 
una entrevista amb l’alcalde? O amb qualsevol regidor? El 
Síndic, en canvi, sempre té les portes obertes i és qui podrà 
fer arribar totes les qüestions que rebi a qui correspongui. 
Per als terrassencs i les terrassenques, és la via més direc-
ta a la resolució de conflictes amb l’Ajuntament. I per a 
l’Ajuntament, és qui millor recollirà les sensibilitats de la 
població terrassenca i podrà, d’aquesta manera, orientar 
millor les polítiques del govern municipal.

Com és que no s’aprofiten, doncs, tots els canals de difu-
sió que té el consistori al seu abast? Com és que encara no 
sabem, quan ja s’estan presentant candidatures, quin dia 
i a quins punts es podrà emetre el suport popular? Com 
és que aquest procés de participació ciutadana no és a la 
portada del web de l’Ajuntament? Com és que des del 4 
d’octubre no hi ha cap publicació a les xarxes socials mu-
nicipals referents a aquest procés i encara hi és de manera 
gairebé accidental en anunciar un acte a la Masia Freixa 
amb la participació del Síndic de Barcelona i les Síndiques 
de Sabadell i Terrassa? En l’últim procés participatiu de 
recollida de suports la participació va voltar les 2.000 per-
sones. Aquesta xifra, en una ciutat de 200.000 persones, 
va satisfer l’Ajuntament?

Ara acabarà una etapa i en començarà una altra a la Sin-

El procés participatiu per a la 
Sindicatura de Greuges de Terrassa 

 vist des del Berguedà 
 

Francesc Muntada

 ▪ Isabel Marquès 
i Amat, actual Sín-
dica de Greuges 
de Terrassa

dicatura de Greuges. Espero i desitjo que la persona que 
substitueixi la Síndica hi aporti la seva visió i les seves ma-
neres de fer, però que, sobretot, no es desviï de valors que 
em semblen fonamentals per al defensor del poble i que, 
crec, han guiat l’acció de la Isabel Marquès: l’aprofundiment 
democràtic de la societat, la divulgació de drets i deures 
de la ciutadania i les obligacions de l’administració públi-
ca local i, sobretot, l’enfortiment de la figura del Síndic: la 
institució que ajuda l’administració a fer cada dia millor la 
seva feina i que procura que els drets de la ciutadania siguin 
respectats, almenys a la ciutat.

Des del meu punt de vista, la persona que substitueixi la 
Isabel hauria de conèixer bé la ciutat i el seu teixit associ-
atiu, perquè és a través de les entitats que podrà recollir el 
màxim de sensibilitats personals. Hauria de ser una perso-
na deslligada de la mateixa administració municipal i dels 
partits polítics, perquè pugui actuar amb total imparcialitat 
i no es vegi condicionada per fidelitats anteriors. Hauria 
de ser professional, perquè Terrassa necessita un Síndic 
a temps complet. Hauria de tenir formació en matèria de 
Drets Humans, perquè són els drets de les persones allò 
que haurà de defensar. Hauria de ser empàtica i comunica-
tiva, perquè haurà d’atendre persones que estaran passant 
per situacions difícils i, a més, haurà de continuar fent di-
fusió de quins són els nostres drets. I, sobretot, hauria de 
ser una persona fermament compromesa en la millora dels 
valors de la democràcia.

No vull acabar sense agrair la tasca monumental que ha 
fet la Isabel Marquès com a Síndica de Greuges de Terras-
sa. No entraré a felicitar-la pels moltíssims expedients que 
ha resolt durant els 10 anys que ha actuat com a Síndica, 
perquè d’això, n’estic segur, ja se n’hauran ocupat les per-
sones a qui ha defensat, però sí que vull fer-ho pel paper 
determinant que ha tingut en la normalització d’aquesta 
figura a la nostra ciutat i, també, a Catalunya.

Com a terrassenc, vull agrair-li que hagi convertit aquesta 
figura en un estament professional, dedicat a temps com-
plet a la defensa dels drets de la ciutadania. Quan ella va 
començar era un càrrec gairebé honorífic, sense recursos i 

amb dedicació parcial. Ara, a l’oficina de la Síndica hi tre-
ballen tres persones, ella i dues ajudants, amb dedicació 
exclusiva. Crec que encara no és suficient per a una ciutat 
com Terrassa, que passa dels 200.000 habitants, però el 
canvi ha estat substancial.

No em vull estar de fer esment a la feina enorme que 
ha fet en la divulgació dels Drets de la Ciutadania. En 
una societat completament democràtica, els ciutadans i 
les ciutadanes han d’estar informats de quins són els seus 
drets i els seus deures i, també, de quines són les obliga-
cions de l’administració pública envers la població. En 
aquest cas, envers la població terrassenca. Treballar, doncs, 
en la difusió de drets, deures i obligacions és aprofundir en 
la democràcia.

Per acabar, també li vull agrair tot allò que ha fet per mi-
llorar l’acció municipal a base de recomanacions fetes al 
Consistori. Després d’anys de Dictadura, a totes les capes 
de l’administració hi queden costums o maneres de fer en-
quistades que no s’adiuen a la tasca de servei que l’admi-
nistració pública té assignada. Gràcies, doncs, Isabel, per 
haver ajudat a fer una Terrassa més democràtica.

Malauradament, jo no podré participar en aquest pro-
cés popular de recollida de suports, perquè ja no estic 
empadronat en aquesta ciutat. Però sí que voldria, des de 
la distància, animar tothom a que hi participi. La figura 
del defensor del poble és una figura clau en el desenvolu-
pament de la democràcia. És l’únic pont directe entre les 
inquietuds i les necessitats de la població i l’administració 
pública. I en el cas de les Sindicatures de Greuges locals, 
aquest pont encara pren més sentit, perquè actua directa-
ment sobre l’administració més propera a la ciutadania: els 
nostres ajuntaments.

FOTO: PV
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 >Tulio Callorda, Cap de Psiquiatria al CSMA (Centre de Salut Mental Adults Terrassa)

“Estic alineat amb els valors de la sanitat pública, ha 
de ser un pilar per evitar privilegis i discriminacions”
Sovint es parla molt de 
malalties mentals i és bo 
que se’n parli per aconseguir 
desestigmatitzar les 
persones que les pateixen 
i fer possible una veritable 
integració en la comunitat 
on viuen. Per aclarir certs 
conceptes, hem adreçat 
unes preguntes al cap de 
Psiquiatria del CSMA, per tal 
de promoure el coneixement 
i minimitzar les confusions. 
A més, li demanem per 
l’actualitat de les llistes 
d’espera i els recursos 
econòmics que s’hi dediquen.  

Sònia Giménez Guzmán

• Doctor, quan una persona pot 
pensar que està sortint dels 
marges de la “normalitat”?  
Aquests marges serien els ma-
teixos a totes les cultures? 
No hi ha marges establerts, però 

és evident que hi ha un factor de 
culturalitat que ens fa mirar de for-
ma diferent les conductes en funció 
del lloc on estem. Per exemple al 
Japó seria considerat de molt mala 
educació que un estrany s’apropés 
a fer festetes a un nen i en canvi aquí 
és d’allò més habitual.  

No disposem d’un manual d’ins-
truccions que ens digui què és o 
no normal. Sí que tenim el DSM 
-Manual de Diagnosi Psiquiàtric- 
resultat d’un esforç estadístic i de 
consens, i que respon a la neces-
sitat que tenien els diferents cor-
rents, entre ells el freudià, fa uns 
30-40 anys, de poder posar nom i 
diagnosticar les diferents malalties 
mentals malgrat les diferents expli-
cacions que cadascun en donava. 
El DSM, però, és un manual im-
perfecte; no defineix que és la nor-
malitat i què no. De fet els criteris 
de diagnòstic emprats són prou 
amples i necessiten de la interpre-
tació d’especialistes formats. La Sa-
lut Mental és una disciplina jove i 
poder anar consensuant categories 
psiquiàtriques per la diversitat de 
simptomatologia existent permet 
progressar en diferents línies de 
recerca.

•  Així, com podem distingir en-
tre allò que és sa d’allò patolò-
gic? Què s’entén per patologia 
mental? 
Interessant pregunta. Tothom 

pot patir successos vitals que li cre-
en malestar com pot ser una rup-
tura de parella, la pèrdua d’una fei-
na, la mort d’algú proper, etc., que 
el poden dur a moments d’estrès, 
depressió o angoixa, que no hau-
ríem de considerar patològics. En 
un terreny on hi hagi addicció a 
drogues o alcohol, hi podria resul-
tar una possible reacció patològica 
on la persona no pogués sortir-se’n 
sola. La frontera seria quan la per-

sona no pot traspassar la situació 
pels seus propis medis.

• A on s’ha d’adreçar una perso-
na que sent que està perdent 
l’equilibri o pateix un gran 
malestar emocional? 
Hem de saber distingir els símp-

tomes de risc. Davant pensaments 
suïcides hauríem d’anar a Urgènci-
es o al CAP. És molt important no 
menystenir cap crida d’atenció: si 
algú fa un intent, fem-ne cas. Des-
prés deixem els professionals fer la 
seva feina. Altres situacions de risc 
serien aquelles persones que co-
mencen a desenvolupar senyals de 
malalties greus com esquizofrènia 
o psicosi. Si s’aïllen de cop, tenen 
canvis de comportament radicals, 
manifesten pors injustificades o 
senten veus, també aniríem a Ur-
gències o al CAP.

Per sort, això no és el més habi-
tual. El cas d’algú que s’adona que 
està perdent l’homeòstasi, l’equili-
bri, sense la gravetat que parlàvem 
abans, la millor via d’entrada és 
l’assistència primària, amb la qual 
ja hi estem col·laborant i defenso la 
necessitat de ressituar-la.

• Què diferència un servei de 
psiquiatria i un de psicologia?  
Sempre es necessiten fàrmacs?
La diferència entre un servei de 

psicologia i un de psiquiatria són 
les teràpies que apliquem. Un psi-
quiatra és un metge que estudia 
una especialitat MIR en psiquia-
tria i utilitza la farmacologia. Un 
psicòleg estudia psicologia i es pot 
especialitzar fent el PIR, tres anys 
on estudien diverses psicoteràpies. 
Una bona praxi demana la mínima 
medicalització possible. La vida 
comporta molts moments que 
provoquen dolor i malestar emo-
cional que es poden tractar des 
de la psicoteràpia. Si el problema 
persisteix en el temps potser es pot 
avaluar la necessitat de fàrmacs. En 
canvi hi ha trastorns greus com la 
esquizofrènia, el trastorn bipolar 
o la depressió major, també cone-
guda com melancòlica o endòge-
na, que demanen des d’un inici la 
medicació i potser més endavant la 
psicoteràpia.

“Tenim una 
realitat laboral, 
i és que tenim 
recursos però 

manquen 
professionals”

• Com podem superar l’estigma 
que suposa patir o haver patit 
una malaltia mental?
L’estigma és un paràmetre cultu-

ral i l’arrel són els prejudicis. Ho 
podem constatar mirant les qüesti-
ons de gènere en les quals ara hi ha 
molta més integració. Als col·legis 
ja és normal trobar famílies amb 
dues mares o dos pares. Jo he notat 
un canvi cap a millor en el tema de 
salut mental, gràcies a que se’n par-
la més als mitjans i que certs perso-

natges públics s’han atrevit a expli-
car els seus casos públicament. El 
gran salt que ara cal és la integració. 

Formem part de la Taula de Sa-
lut Mental, on hi ha la Comissió 
Antiestigma que acosta persones 
a través de l’esport i les arts fomen-
tant la convivència, el respecte i la 
integració. 

• Els temps líquids que vivim, 
la incertesa causada pel canvi 
climàtic, la situació econòmica, 
poden desencadenar alguna 
malaltia mental?  
Tot allò que vivim impacta en les 

capacitats que hom té. Sempre hem 
viscut amb incertesa i potser ara és 
dels moments més segurs, almenys 
en el mal anomenat primer món. 
La societat  que vivim és molt com-
plexa, genera moltes desigualtats i 
expectatives frustrades. Entre totes 
hem construït una societat no sana, 
que descuida el benestar i la salut 
mental. Per exemple les condicions 
laborals podrien haver evolucionat 
de manera diferent, permetent un 
millor repartiment però no ho hem 
fet i això acaba repercutint en la sa-
lut mental de la gent. Si els salaris 
són precaris, la qualitat de les vides 
se’n ressent i ara ho estem notant 
molt amb una major pressió assis-
tencial i el creixement de les llistes 
d’espera.

• Tenim suficients recursos per 
satisfer aquestes necessitats tan 
dramàtiques?
Existeixen uns estàndards sobre 

quants professionals s’ha de tenir 
per cada 100.000 habitants i sem-
pre hi hem estat lluny. Paradoxal-
ment, des de fa 4 o 5 anys el Depar-
tament de Salut de la Generalitat 
ha creat nous circuits i ha dotat 
de més recursos la Salut Mental. 
S’han creat nous dispositius però 
tenim una realitat laboral, contrà-
riament al que ens trobàvem fa 10 
anys, i és que tenim recursos però 

manquen professionals. Al CSMA 
tenim més recursos per centre de 
dia i per a més llits però ens falten 
espais físics, vora les comunitats. 
Estem en converses amb l’Ajunta-
ment perquè precisament amb la 
creació del CAP Can Roca a no-
saltres ens arribaran més pacients 
i hem de resoldre el tema d’espais. 

“les condicions 
laborals 

podrien haver 
evolucionat de 

manera diferent, 
amb un millor 
repartiment, 

però no ho hem 
fet i això acaba 
repercutint en la 
salut mental de 

la gent”
Quant al tema de la manca de pro-

fessionals hi ha hagut una manca de 
previsió. La demanda al sistema ha 
crescut exponencialment, i els pro-
fessionals s’han de dedicar a tasques 
assistencials, sense tenir el temps ne-
cessari per a formar residents als hos-
pitals en les especialitats de psicologia, 
medicina i infermeria. Estem en un 
moment de gran demanda i és quan 
menys podem dedicar a formació in 
situ. 

• Pel que fa a les llargues llistes d’es-
pera, què pots dir?
Tenim uns paràmetres d’accessibi-

litat que mesuren quant espera una 
persona a partir que ens la deriven 

des de l’atenció primària. Els casos 
preferents, que són un 10%, han de 
ser atesos en un màxim de 30 dies i 
en aquest cas estem acomplint amb 
els terminis. Els cassos ordinaris hau-
rien de ser atesos abans de 90 dies 
però he de dir que triguem molt més 
amb el patiment que això genera en 
la gent.

• Què s’entén per una bona gestió 
emocional? Sabem gestionar les 
emocions? 
Tenim un model que premia els 

resultats i no es pensa com s’assolei-
xen les fites i el grau de patiment que 
hi ha al darrere. Hauríem de valorar 
més coses en la persona. La societat 
occidental té moltes carències emo-
cionals. Només hem de mirar el 
tabú amb la mort i la dificultat per a 
gestionar el dol. O la ira, que és una 
gran llum d’alarma. Quan una perso-
na sol respondre amb ira a diferents 
estímuls vol dir que alguna cosa no 
funciona bé. 

Per sort cada cop se’n parla més 
d’emocions i som capaces de mirar 
no només a allò que fem sinó a com 
ho fem i la utilitat més enllà de l’eco-
nòmic, si patim o ens realitzem. Sóc 
optimista en aquest sentit. Si parlem 
més d’emocions potser evitarem arri-
bar a límits de desequilibri crític que 
ens facin necessitar ajuda externa.

• Per acabar, parlem de la priva-
tització de la sanitat en el nostre 
país.
El model català és un model molt 

complexe on coexisteixen totes les 
fórmules possibles. Personalment 
estic alineat amb els valors de la Sa-
nitat Pública, que ha de ser un dels 
pilars de l’Estat, no un privilegi de 
ningú, per evitar precisament dis-
criminacions. Faria que els càrrecs 
públics haguessin de fer un ús de la 
Sanitat i l’Educació públiques per 
llei perquè així estarien més com-
promesos a treballar pel Bé Comú 
i fer-ho bé.

 ▪ Tulio Callorda Boniatti, a la seva oficina com a Cap de Psiquiatria del CSMA FOTO: MG
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El sistema segueix excloent cinc anys després del 
decret d’inclusiva a l’escola, denuncia l’Affac
Víctor Saura (El Diari de l’Educació*)

El decret 150/2017, sobre 
sistema educatiu inclusiu, 
es va aprovar fa cinc anys, 

i tenia un termini de quatre per 
desplegar-se. Segons l’Affac (As-
sociacions Federades de Famí-
lies d’Alumnes de Catalunya), 
la principal federació de famílies 
de Catalunya, això no ha passat, 
i per això avui ha presentat la 
campanya ‘Jo també hi vull anar’, 
que vol ser un recordatori cons-
tant d’aquest incompliment.

Cinc anys després de l’aprova-
ció del decret 150/2017, con-
tinuen havent-hi infants que 
passen bona part del seu temps 
escolars en “el SIEI”, concebut 
com una aula d’educació especial 
i no com un recurs per a la inclu-
sió. Continuen havent-hi infants 
amb NESE que són convidats a 
no anar al centre per la tarda. O 
a no quedar-se a dinar perquè no 
hi ha monitors de suport. Altres 
són convidats a passar a una es-
cola especial un cop han acabat 
la primària (o abans). Continuen 
havent-hi d’altres que no poden 
participar en una activitat com-
plementària, com una sortida 
d’un dia o unes colònies, perquè 
tampoc es troba el suport o per-
què les seves famílies no es po-
den permetre el cost de l’activitat. 
I continuen havent infants que 
no poden fer les extraescolars del 
centre amb els seus companys 
perquè tampoc hi ha previst cap 
suport o adaptació.

Tot això segueix passant, asse-
gura l’Affac, i ho saben perquè 
són desenes i desenes les queixes 
i consultes que els arriben al res-
pecte, segons ha explicat aquest 
matí la presidenta de l’entitat, 
Belen Tascón. I per això, espe-
ronades per un grup de famílies 
de Barcelona, aquest matí han 
presentat la campanya Jo també 
hi vull anar, amb la qual es vol 
recordar que hi ha molts infants 
que encara no poden participar 
en les mateixes activitats que la 
resta dels seus companys i com-
panyes, així com conscienciar el 
conjunt de la societat que, en pa-
raules de Tascón, “l’educació que 
no és inclusiva no és educació”.

“L’educació inclusiva ha de dei-
xar de ser una lluita individual 
de cada família, sinó que s’ha de 
convertir en una prioritat per 
a la resta de famílies i per a la 
societat en general”, ha apuntat 
la presidenta de l’Affac, visible-
ment contrariada amb la recent 

creació de l’anomenada TAP-
SEI (Taula de participació per a 
un Sistema Educatiu Inclusiu): 
“Ara volen organitzar una tau-
la de debat i reflexió, però que 
no hem reflexionat prou? Hi ha 
una norma i el que s’ha de fer 
és complir-la i no esperar més”. 

Cinc anys després 
de l’aprovació del 
decret, continuen 
havent-hi infants 
que passen bona 

part del seu temps 
escolars en “el SIEI”, 
Continuen havent-
hi d’altres que no 
poden participar 
en una activitat 

complementària, 
com una sortida 
d’un dia o unes 

colònies, I 
continuen havent 

infants que no 
poden fer les 

extraescolars del 
centre amb els seus 

companys
 

La campanya compta amb un ví-
deo promocional i s’anirà desen-
volupament de forma indefinida 
en accions arreu del territori, se-
gons ha explicat la directora de 
l’entitat, Lidón Gasull, que tam-
bé ha explicat que està oberta a 
adhesions. La primera d’aquestes 
accions té lloc avui mateix, amb 
una carta de protesta que les 
AFA del Maresme entreguen als 
seus serveis territorials després 
d’una campanya de recollida de 
signatures. El Maresme és on es 
va fer la presentació oficial de la 
TAPSEI.

El moll de l’os del decret

Caterina Rilo, responsable de 
l’àrea jurídica de l’Affac, asse-
nyala com a grans mancances 
el fet que no s’hagin desplegat 
en reglaments els articles 8 al 
12 del decret, en els quals es 
parla de les mesures de suport 
a l’alumne, que es divideixen en 
universals, addicionals i intensi-
ves. Aquests articles descriuen 
què s’entén per cada concepte, 
però segons Rilo cal un des-
plegament reglamentari perquè 
“les escoles i les famílies puguin 
tenir clar amb quins recursos 
humans, materials, metodolò-
gics, formatius i tecnològics po-
den comptar en cada cas”. “Això 
és el moll de l’os del decret i en-
cara no està desplegat”, assegura 
aquesta jurista.

En els últims temps, el con-
seller d’Educació, Josep Gon-
zàlez-Cambray, afirma que en 
aquests moments el Departa-
ment d’Educació destina a edu-
cació inclusiva molts més diners 
dels que preveia el decret. L’úl-
tim cop que ho va dir va ser pre-
cisament en la presentació de la 
TAPSEI. Per Tascón, en canvi, 
això és un brindis al sol. “En els 
pressupostos del Departament 

no hi ha cap partida que posi 
escola inclusiva, o sigui que po-
den dir que hi inverteixen 5 o 
100, senzillament és impossible 
de saber”, afirma. Al seu costat, 
Lidón Gasull reiterava que “no 
són tant els recursos com la for-
ma d’invertir-los, i si ho fas po-
sant més mesures de contenció 
en comptes de codocència estàs 
llençant els recursos a la brossa”.

A la presentació de la campa-
nya hi ha assistit també Clara 
Edo, mare d’una nena amb 
autisme i una discapacitat del 
75% i grau 3 de dependència, 
com a representant del grup de 
famílies que, a títol individual, 
s’han estat coordinant amb l’Af-
fac els últims mesos per analit-
zar el tipus de problemàtiques 
amb què es troben. Edo ha la-
mentat que situacions com les 
descrites a l’inici (no poder fer 
colònies, sortides, extraescolars, 
menjador…) són el pa de cada 
dia de moltes famílies i que ha-
bitualment les viuen en solitud 
i impotència, i que per una fa-
mília amb un fill o filla amb dis-
capacitat les teràpies que s’ha 
de pagar fora de l’horari escolar 
“són una hipoteca”.

*Article publicat a El Diari de 
l’Educació

 ▪ D’esquerra a dereta, Caterina Rilo, Belén Tascón, Lidón Gasull i Clara Edo, a la roda de premsa  
del 20 d’octubre

VICTOR SAURA

Presidenta 
de l’Affac 

(Associacions 
Federades de 

Famílies d’Alumnes 
de Catalunya): 

“L’educació 
inclusiva ha de 

deixar de ser una 
lluita individual 
de cada família, 
sinó que s’ha de 
convertir en una 
prioritat per a la 
resta de famílies i 
per a la societat en 

general”
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L a política municipal no pot viure només de publicitat 
i propaganda, ha de tenir una proposta amb contin-
gut, una estratègia real i, sobretot, coherència i trans-

parència. Com no es pot tenir un discurs mediambiental 
i malbaratar sistemàticament el concepte sostenibilitat. No 
podem convertir els greus problemes mediambientals en 
una mera anècdota, un discurs buit de contingut i estar per-
manentment en contradicció, això és una irresponsabilitat i 
una pèrdua evident de credibilitat davant de la ciutadania, 
si llavors vols demanar la seva complicitat, col·laboració en 
l’aplicació de solucions.

Ja fa anys que hi ha una denúncia evident de científics, 
persones i col·lectius, sobre tot allò que afecta al medi ambi-
ent, tant a nivell del planeta com dels territoris i les ciutats, 
i Terrassa no és cap excepció. Molts dels  vectors mediam-
bientals ja no tenen solució, d’altres encara hi som a temps, 
si ens creiem l’aplicació de solucions. I el sistema econòmic i 
model de consum, per mitjà dels responsables polítics, han 
d’entendre que no hi ha possibilitats d’equilibris entre l’eco-
nomia capitalista, depredadora i destructiva, i les solucions 
per salvar-nos com a societat. L’aplicació de mesures medi-
ambientals afectaran plenament el model imperant.

Encara recordo, a l’inici d’aquesta legislatura municipal, 
com el govern va fer aquella afirmació publicitària sobre la 
“Revolució verda”. Utilitzar aquest concepte tant impactant 
era molt agosarat i perillós, es podia quedar en una mera 
frase sense contingut, pura propaganda a cop de titular pe-
riodístic. I així ha estat, no s’ha produït cap revolució, ni de 
verda en tenia res.

Si anem a la política municipal en cada un dels vectors me-
diambientals, veurem que per desgràcia no hem avançat, al 
contrari, una política plena de contradiccions i incoherènci-
es, això sí, on la paraula sostenible és un mer eufemisme. El 
Servei de Medi Ambient, cada vegada sembla més aquell 
que va crear el Psc, en un moment de moda, només dedicat 
a l’entorn natural i sense cap política mediambiental creïble 
i de curt abast.

Fa uns dies, els comerciants del centre van tenir una reunió 
amb l’Alcalde, que en comptes de defensar i aprofitar per a 
explicar que motivava la illa de vianants pels temes de con-

taminació de l’aire, es va excusar endossant el problema a la 
directora de mobilitat, una incontrolada.

En els temes de residus, el desgavell i no tenir cap estra-
tègia ni línies d’actuació en temes de prevenció i gestió, el 
problema s’agreuja i no es compleix cap dels objectius que 
cal abordar.

S’han eliminat de forma incompressible alguns serveis i 
departaments en el seu dia estratègics en temes de comuni-
cació, informació, sensibilització i educació ambiental, com 
era el Centre de Documentació i Educació Ambiental. És 
més, els pressupostos dedicats a aquests apartats no han 
crescut, al contrari. Al no haver-hi cap estratègia, només es 
depèn per a fer algunes campanyes de sensibilització quan 
es disposa de subvencions i ajuts externs.

Creiem tant en les polítiques de sostenibilitat que reduïm 
el pressupost municipal en un 6%, que encara deixarà més 
limitada la política d’aquest srvei d’una forma evident.

“L’Ajuntament farà dues 
coses que contradiuen 

la necessitat de reduir el 
consum, posar més llums 
de Nadal i posar la pista 
de gel que genera un fort 

consum i uns alts índexs de 
contaminació”

I entrem en les contradiccions evidents, reclamar junt amb 
l’Ajuntament de Sabadell l’ampliació del Quart Cinturó, 
que farà malbé pel seu impacte en el territori tota la zona 
nord i l’Anella Verda, que ja pateix un fort impacte amb el 
camp de golf; i el futur desenvolupament amb la posada en 
marxa dels Bellots II ja demostra el contrasentit i la poca 

credibilitat d’aquest Ajuntament. I així podríem anar fent 
llista de la famosa Revolució Verda i els conceptes de sos-
tenibilitat.

Faré referència a un últim aspecte que ja em sembla del 
tot impresentable i injustificable. Tornarem a posar la famo-
sa pista de gel a la plaça Nova aquests festes de Nadal, tot 
argumentant la necessitat de dinamitzar aquest espai i, de 
rebot, el centre.

Aquest és un contrasentit amb tots els criteris de sosteni-
bilitat, despulla el concepte de revolució verda i deixa retra-
tat el govern amb tot el referit a l’estalvi i eficiència energè-
tica, i la lluita contra el canvi climàtic. Tot per la incapacitat 
d’enfrontar-se als interessos econòmics d’un sector, la seva 
solució no passa per posar pistes de gel, sinó per una política 
diferent de dinamització i promoció del comerç durant tot 
l’any. Això treu tota credibilitat al mateix govern municipal, 
i sobretot, al regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, que 
només li deixa el nom, sense cap credibilitat en qualsevol 
política del seu servei.

És més, la Unió Europea, el govern central, la Generalitat, 
s’omplen la boca de la necessitat d’estalvi energètic tot de-
manant la màxima col·laboració i responsabilitat a tots els 
àmbits i sectors per a reduir el consum. I l’Ajuntament farà 
dues coses que contradiuen aquesta necessitat, posar més 
llums de Nadal i posar la pista de gel que genera un fort 
consum i uns alts índexs de contaminació. Per tant, s’ha 
perdut una bona oportunitat per a tenir una mínima cohe-
rència, sobretot en el context actual.

Llavors, com demanarà a la ciutadania que tingui sentit de 
la responsabilitat davant dels problemes mediambientals? 
amb quina exigència ètica pot demanar res, quina credibi-
litat es pot tenir? Cap ni una.

Senzillament, una política de curt termini, sense cap cri-
teri, mera propaganda, un volum d’incoherències, quan per 
a afrontar els problemes greus de caràcter mediambiental, 
es necessita convenciment, coherència, transparència, par-
ticipació i una forta ètica per tenir la força moral per a ser 
exemple enfront de la ciutadania. Llavors, alguns podrien 
parlar de Revolució, sense necessitat de rebolcar pel fang 
aquest concepte. Però bé, és el que hi ha…!

Pista de gel, entre revolucions verdes, 
miratges i contradiccions va la cosa

Salvador Pérez Riera

No es pot ser demòcrata sense ser antifeixista. No 
es pot educar en democràcia sense educar en an-
tifeixisme.

Hem d’analitzar com és possible que tantes persones 
(moltes de classe treballadora) hagin passat per les aules 
i el sistema educatiu públic durant la democràcia i defen-
sin en ple segle XXI postulats i ideologies ultradretanes, 
patriarcals, feixistes, xenòfobes, racistes, neoliberals i ca-
pitalistes, donant suport a sistemes basats en l’egoisme, la 
lògica depredadora del més fort i la desigualtat. Què hem 
fet a l’educació?

Ens hem de preguntar què hem fet tots aquests anys a 
l’educació perquè contemplem aquest auge del neofeixis-
me a Espanya i a Europa. Com és possible que, establint 
lleis i programes per educar en drets humans, en justícia 
social, equitat, solidaritat i igualtat, tants joves estiguin 
apuntant-se a la moda de la ultradreta. ¿No ens haurem 
centrat massa en els afers tècnics a l’escola, a dedicar la ma-
jor part de l’esforç a preparar als joves per al mercat, i no 
en el que és important: el model de societat i de principis 
i valors pels quals ha de regir-se una societat del bé comú? 
¿No hauran influït tantes exigències de les empreses per 
preparar l’alumnat per al segle XXI amb competències, 
bilingüisme, robòtica, esforç, competitivitat i èxit, i tan po-
ques per combatre el feixisme, promoure el suport mutu, 
la cooperació, etc.?

Necessitem repensar l’actual model d’educació. Neces-
sitem un sistema educatiu que ajudi a construir un altre 
model de societat en la qual no sigui possible, ni tan sols 
pensable, el neofeixisme i les seves doctrines de l’odi al di-
ferent, d’antifeminisme, d’antiecologisme i de menyspreu 
als drets humans més fonamentals. Un model d’educació 
basat en el bé comú. A Pedagogía Antifascista es plante-
gen propostes concretes i línies estratègiques per avançar 
en aquesta educació del bé comú que combati el neofeixis-
me a les aules i en les polítiques educatives.

    Hem de continuar avançant cap a un model educatiu 
que contribueixi al bé comú de les futures generacions i de 
tota la comunitat educativa i social actual

Pedagogia antifeixista 
Enrique Díez

Diari de l’Educació

Com plantegen Nichols & Berliner: “Hauríem de 
ser el número u en el món en percentatge de joves 
de 18 anys que estan políticament i socialment im-
plicats. Molt més important que les nostres puntua-
cions en matemàtiques i les nostres puntuacions en 
ciència és la implicació de la generació següent en 
el manteniment d’una democràcia real i en la cons-
trucció d’una societat més justa per als qui més la 
necessiten: els joves, els malalts, els ancians, els atu-
rats, els desposseïts, els analfabets, els famolencs i els 
desemparats. S’haurien d’identificar les escoles que 
no poden produir ciutadania políticament activa i 
socialment útil i divulgar les seves taxes de fracàs en 
els diaris”.

Per a això es requereix una tasca conjunta de famí-
lies i professorat que s’esmercin a ensenyar als seus 
fills i filles i al seu alumnat que el més important 
no són els resultats, l’èxit individual, sinó la justícia 
social i la solidaritat cap als seus companys i com-
panyes i el bé comú que enriqueix la comunitat i el 
planeta. Però també es requereix la tasca de “tota la 
tribu”. Especialment els mitjans de comunicació i 
les xarxes socials, que estan contribuint profunda-
ment a “educar” les actuals i futures generacions. És 
imprescindible que el benefici econòmic i l’afany de 
lucre d’uns pocs deixin de regir els criteris i el funci-
onament dels mitjans per convertir-se en un servei 
al bé comú i contribueixin, juntament amb el siste-
ma educatiu, a educar en drets humans, en solidari-
tat, en suport mutu, en decreixement, en feminisme, 
en tots aquests principis i valors que es proclamen a 
tots els tractats i acords internacionals, però que no 
es compleixen.

Hem de continuar avançant cap a un model educa-
tiu que contribueixi al bé comú de les futures gene-
racions i de tota la comunitat educativa i social actu-
al. Un model d’educació global, en la qual s’impliqui 
tota la tribu, que impulsi la formació de persones 
més iguals, més lliures, més crítiques i més creati-

ves. Lucio Anneo Sèneca, en el segle IV abans de la nostra era, 
afirmava: “No ens atrevim a fer moltes coses perquè assegurem 
que són difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les”. 
Hem d’atrevir-nos a somiar. Ens juguem el futur dels nostres 
fills i filles, el de la societat i el del planeta en el seu conjunt.

Paulo Freire deia que “l’educació és sempre un quefer polític, 
un quefer humanista i alliberador en lluita per l’emancipació”. 
Per això, com a comunitat social hem d’educar en la igualtat, 
en la inclusió, en la justícia social, en el bé comú i en els drets 
humans des d’una pedagogia clarament antifeixista. Sense con-
cessions ni mitges tintes. Educació antifeixista o barbàrie, no hi 
ha neutralitat possible.

Enrique Díez Assagista i professor titular de la Facultat d’Edu-
cació a la Universidad de León. Doctor en Ciències de l’Educació. 
Llicenciat en Filosofia.



10 MALARRASSA Novembre de 2022MÓN COOPERATIU

Redacció

La XI edició de la FESC, l’es-
deveniment anual de troba-
da i exposició del moviment 

d’economia solidària a Catalunya 
va tancar el passat 23 d’octubre al 
Recinte de la Fabra i Coats de Bar-
celona.

Des de l’equip organitzador es va-
lora “molt positivament l’esdeveni-
ment, tal pel que fa a l’assistència 
general a la Fira com l’assistència 
a les múltiples i variades activitats 
oganitzades”. 

La Fira va comptar amb 140 expo-
sitores i més d’un centenar d’activi-
tats, entre aquestes, amb una mitja-
na de 30 assistents per activitat, es 
va poder assistir a xerrades de refle-
xió sobre, per exemple, com afron-
tar el col·lapse i treballar per a la 
transició ecosocial; viure altres més 
lúdiques com els tastos de xocolata 
i cafè de comerç just; o distreure a 
tota la família en un espai infantil 
de joc sostenible. 

També fou de rellevància l’acte 
inaugural de la #FESC22: una con-
versa entre Carme Ruscalleda, xef 
d’alta cuina i Creu de Sant Jordi i 
Lola Vendetta, influencer i activis-
ta feminista, moderades per Joel 
Díaz, comunicador i humorista, 
que va donar pas posteriorment als 
concerts de La Cantina i Los Bongo 
Beat.

Aquesta va ser la primera Fira 
d’Economia Solidària de Catalunya 
(FESC) postpandèmia, que s’ha 
pogut realitzar sense cap mena de 
restricció, el que ha comportat un 
ambient alegre i tranquil.

Les idees clau de la Fira més va-
lorades entre expositores i visitants 
durant la Fira van ser:

    • La intercooperació com a ne-

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya 
consolida l’auge de l‘economia alternativa  
al territori català

La Defensa dels Drets Humans
a Llatinoamèrica

Conferència de Miguel Montenegro
director de la Comissió de Drets Humans 

El Salvador

«222 dies de violacions als Drets Humans a El Salvador.
Més de 7 mesos de règim d’excepció.

Set pròrrogues inconstitucionals.»

Dimarts, 8 de novembre a les 18.30 h
a la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa

Passeig de les Lletres, 1

amb la participació de Pau Cónsola, 
candidat a Síndic de Greuges de Terrassa

Organitzen:

20221108 Miguel Montero.indd   1 25/10/2022   11:45:35

Acció cooperativista 
a Terrassa 

Fèlix Pardo
@felixpardova

L a història del cooperativisme a Terrassa 
comença a l’inici del segle XX amb la 
creació l’any 1900 de la mutualitat Segu-

ro Tarrasense Contra los Accidentes de Trabajo. 
Aquesta primera pràctica de comunalització de 
recursos la trobem en l’autoorganització d’uns 
quants industrials que van crear una associació 
sense ànim de lucre per gestionar les contin-
gències d’accidents de treball i malalties profes-
sionals del personal de les empreses associades. 
Aquesta entitat encara existeix, però amb una al-
tra denominació social, Egarsat. En aquell temps, 
la llei vigent en relació a la baixa laboral només 
obligava al pagament de la meitat del salari, però 
aquesta mutualitat, en el seu primer reglament, 
ja va fixar el pagament de la totalitat del salari.

Tanmateix, és a les cooperatives on trobem 
la major part dels impactes positius en la so-
cietat. Alguns casos d’acció cooperativista són, 
a més a més,  exemples paradigmàtics de la 
diversitat de cultures cooperatives: en el perí-
ode comprès des dels inicis del segle XX fins 
la Guerra Civil trobem Els Amics (1929-) i La 
Igualdad (1933-1936); en el període de la dic-
tadura franquista destaca INDÚCAR (1969-
2003), i finalment en el període de la transició 
i la democràcia tenim Alternativa 3 (1992-).

La Cooperativa Popular Els Amics de Terrassa, 
“Els Amics” és una cooperativa de consum que 
encara existeix, essent la més antiga a Terras-
sa. D’aquesta entitat va ser rellevant l’emissió 
de monedes l’any 1935, a l’envers de les quals 
veiem una guardiola amb el lema “Tots per un. 
Un per tots”, amb el que s’expressa la força del 
binomi individu-col·lectiu amb el que es fa el 
treball cooperatiu.

La Sociedad cooperativa de producción de ladri-
llos La Igualdad de Terrassa, “La Igualdad”, va 
ser una cooperativa de producció (avui diem 
de treball associat sense diferenciar les de tre-
ball i les de producció) de rajoles. Aquesta en-
titat va establir un model col·lectivista que va 
comportar el no repartiment de l’excés de per-
cepció entre els socis, destinant aquests diners 
a la caixa de solidaritat (vellesa, invalidesa, etc.) 
i a un fons de reserva i de creixement econò-
mic.

La Industrial de carrocerías, “INDÚCAR” va 
ser la primera cooperativa de treball associat 
que es va constituir a Terrassa en la postguer-
ra. Durant els anys 50 i 60 del segle passat es 
van crear unes quantes cooperatives de treball 
associat a Catalunya en circumstàncies sem-
blants a les dels anys 80: empreses en fallida 
les instal·lacions de les quals són recuperades 
pels seus treballadors per mantenir els llocs de 
treball i l’activitat de l’empresa, capitalitzant la 
totalitat de les prestacions d’atur. INDÚCAR 
no va pretendre cap transformació social i no 
va aplicar la gestió democràtica en la direcció 
de l’empresa. Però va resoldre la conflictivitat 
laboral existent en moltes grans empreses del 
tardofranquisme.

Alternativa 3 és una cooperativa de treball 
associat del sector de l’alimentació que té com 
a activitat l’elaboració pròpia i local de produc-
tes ecològics de comerç just, en particular café, 
cacao i sucre. A l’actualitat és l’única empresa 
elaboradora de cacao ecològic de Comerç Just 
a Espanya. A través d’AlterNativa 3 ONG 
realitza projectes de cooperació internacional 
amb els seus proveïdors i té un programa de 
beques per a joves d’unes comunitats rurals de 
Nicaragua per al seu desenvolupament econò-
mic, social i cultural. 

Totes aquestes cinc entitats de l’economia 
social i l’economia solidària representen  es-
pais de sociabilitat en el món del treball que 
permeten eixamplar les formes d’emancipació 
humana i han contribuït al foment d’un nou 
ideal de civilitat ja sigui des de la missió de dig-
nificar les condicions de vida dels seus asso-
ciats, la gestió democràtica de les empreses, la 
satisfacció de necessitats bàsiques sense afany 
de lucre o la voluntat de transformació social.

cessitat: una intercooperació que 
és difícil d’impulsar dia a dia però 
que serà clau davant un futur ple de 
reptes. 

    • La transició ecosocial és clau 
en l’Economia Social i Solidària 
(ESS): un concepte per treballar 
el col·lapse en positiu, que totes les 
iniciatives de l’ESS estan explorant 
i que es seguirà treballant de cara 
al Fòrum ESS del febrer del 2023.

    • El protocol antiassetjament 
impulsat per la Xarxa d’Economia 
Solidària (XES) és la primera eina 
necessària a les organitzacions per 
una transformació feminista i és un 
compromís polític que cal anar re-
novant.

Pel que fa a xifres d’assistència, l’or-
ganització calcula que van ser molt 
similars als darrers anys i que el “el 
repte és seguir treballant per arribar 
a tota la ciutadania”. 

Creixement del 30% en dos anys

La FESC es consolida en un moment clau de 
visibilització de l’ESS: tant cap a l’exterior, on 
cada vegada és més coneguda per el gruix de 
la societat; com cap a dins, on les expositores i 
participants valoren molt positivament aquest 
punt de trobada per conèixer altres projectes, 
compartir temps i debats amb els projectes 
del mateix sector, i com a espai de construcció 
col·lectiva de propostes (no només de crítica al 
sistema capitalista).

Per analitzar com està evolucionant l’econo-
mia solidària, s’agafen les dades obtingudes a 
través del Balanç Social i s’extrapolen al número 
de sòcies de la XES. Utilitzant el mateix siste-
ma de càlcul, veiem com el creixement es pot 
veure en el quadre adjunt.

La FESC, una exposició d’eco-
nomia social en tots els sectors 
 
Novament les expositores han estat agrupades 
per sectors econòmics, i podien exposar-se tot 
el cap de setmana, només una franja concreta 
o virtualment sent presents a través de la con-
sulta dels seus projectes mitjançant la disposi-
ció d’una pantalla tàctil a la nau Elisa Garcia. 
Els sectors representats a la Fira han estat: 
Alimentació, Assessorament, Comunicació, 
Cultura i Oci, Educació i Recerca, Espais i Xar-
xes, Finançament i Moneda Social, Habitatge 
i gestió de l’entorn, Salut i cures, Subministra-
ments i Logística, Tèxtil.

 ▪ Dades obtingudes a través del Balanç Social  2022 
de la XES 

 ▪ Sala d’expositors a la FESC 2022 FOTO: PV
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Miquel Gordillo

Què és l’Atenció Centrada en la Persona?
Vol dir que ens centrarem en les necessitats 
de les nostres persones grans i que hem d’es-
coltar-los per saber què volen. El terme, de 
vegades s’utilitza massa per fer màrqueting, i 
ara tothom fa ACP. Fins ara, ens hem centrat 
en les cures, l’organització, en com fem que els 
professionals arribin on han d’arribar, en la Co-
vid... I al final, el que vol la persona, on queda? 
La clau és que tothom pugui decidir què és el 
que vol. Com a societat ens hem de plantejar: 
realment estem escoltant els nostres grans? 

I cada cop la gent viu més anys.
Fa vint anys, l’esperança de vida era de 70 
anys, però ara quan algú es jubila, li queden 
potser vint anys de vida. La gent gran vol con-
tinuar dirigint la seva vida, clar que és normal 
que a mesura que passa el temps ens fem 
dependents. Hem de veure de quina manera 
la societat és capaç de compensar aquestes 
necessitats i, a la vegada, trobem els valors 
d’aquesta gent gran, perquè els necessitem. 
Continuaran votant, continuaran comprant, i 
si poden i volen, han de continuar vivint a casa. 
Tampoc l’ACP és una barra lliure per poder fer 
el que et doni la gana, això ningú ho pot fer, 
però hem de trobar l’equilibri entre la segu-
retat i la llibertat per donar valor i dignitat a 
totes les persones.

Com es treballa tot això?
Ens hem de reinventar, en cada una de les si-
tuacions serà diferent. I sempre mirant l’altre 
amb el mateix respecte que a tu. En el domi-
cili, el treball serà d’una manera, en una resi-

dència d’una altra, sempre tenint en compte 
que tothom té drets i deures, i que tothom pot 
ser actiu fins al final. Per exemple, quan algú 
té una demència o Alzheimer, tothom s’orga-
nitza perquè ja ho deixi de fer tot, això és una 
pèrdua de drets i un paternalisme, potser no 
pot demanar una hipoteca, però hi ha coses 
que sí que pot fer. Que sigui el més autònom 
possible, fins allà on les seves capacitats li 
permetin, decidir sobre la pròpia vida és un 
dret que no es pot perdre. 

Ha de ser un treball multidisciplinar?
Sí, i és una feina de tota la societat, que ha de 
mirar la gent gran de forma diferent. Existeix  
gerontofòbia, no ens agrada veure vells, que 
vagin en cadira de rodes... L’estigma sobre les 
residències també és molt greu. Durant la Co-
vid, tot i ser cert que hi ha hagut centres on les 
cures no han estat les adequades. Però la gent 
gran no ha mort sola, ha estat  acompanyada 
de la gent que hi treballa. Evidentment, s’han 
de dotar de més recursos les residències, 
però no ens podem quedar que els deixen sols 
i lligats, això no és així. 

Hom prefereix viure al domicili propi.
S’ha de potenciar el temps a casa, és el lloc 
que hem escollit per viure. Les residències ja 
s’estan organitzant en unitats de convivència 
petites de 10 a 15 persones, però la idea és viu-
re el màxim de temps possible en el domicili. 
També les tecnologies ajudaran a millorar les 
adaptacions. Tot i això, que les persones pu-
guin escollir viure en una residència.
La societat és paternalista amb els nostres 
pares, la nostra generació ho és. Hem pensat 
que sabem el que els hi convé, com ara que el 

pare vidu tingui una parella. Quan ja no és un 
valor actiu, la societat s’encarrega de decidir 
per ell. I també té dret a equivocar-se, ho han 
fet tota la vida, no cal protegir-los tant! 

“Encara es poden fer 
moltes coses amb 70 
i 80 anys”.

“La societat és molt 
paternalista, i encara 
hi ha gerontofòbia, 
els vells molesten”

Crec que un dels mals endèmics que tenim és 
la solitud no desitjada, hem de veure com ho 
gestionem, ja que cada vegada et trobes més 
gent sola. I hem d’aprofitar la solidaritat i el 
voluntariat, cada cop més persones fan co-
ses de manera altruista, serà una de les grans 
potes per poder sostenir que la gent gran ju-
bilada tinguin un paper a la societat i que els 
omplim de sentit. Ha d’haver-hi un reconeixe-
ment perquè encara es poden fer moltes co-
ses amb 70 i 80 anys.
El que no se és fins a quin punt tothom té les 
ulleres posades, vol dir seure al seu costat i 
escoltar, i que ells ens diguin. Si continuem 
decidint nosaltres, no tenim les ulleres po-
sades. Hem de permetre’ls que facin. Es fan 
molts plans, però tinc la sensació que es fan 
per a ells. Cal demanar què necessites perquè 
continuïs planificant la teva vida. 

Però quan la dependència és més avançada el 
panorama potser no és el mateix.
Evidentment, et permetré ser autònom fins on 
el teu grau ho permeti. Una persona que es tro-
ba en el llit, també decideix obrir la boca o no 
per menjar, i tu ho veus.

Llavors l’eutanàsia encaixa en aquest àmbit 
de decisió personal.
Sota aquesta mirada de l’ACP sí. És un debat 
complex, amb connotacions ètiques i religi-
oses, però si em preguntes a mi, jo hi estic a 
favor, poder decidir que aquesta vida ja no li 
trobes sentit perquè la qualitat de vida no és 
l’adequada. Tenim a l’abast les voluntats anti-
cipades. Pensem a fer testaments, deixar els 
diners a algú sembla més important. Però què 
farem amb tu fins que et moris? Llavors, no 
fem el document de voluntats anticipades. És 
el testament vital on detalles com vols que si-
gui el teu final de vida. O com no vols que sigui 
en realitat. A més ens pot passar en qualsevol 
moment, per exemple en un accident de jove.

Així, hi ha una consciència més gran en canvi-
ar aquesta mirada.
Cada vegada es fa més palès que la gent que 
ara té 60 anys té una altra manera de fer, de 
forma que l’ACP arribarà a bon terme i se li do-
narà una gran empenta, la gent gran defensarà 
aquest dret. La meva generació no permetrà 
que altres decideixin per tu. Cada vegada hi ha 
més cohousing, es pensa com fer les residènci-
es arquitectònicament de manera diferent... La 
generació anterior era més resilient, s’adapta-
va al que els havia tocat viure, però nosaltres 
no ho acceptarem i ho canviarem tot plegat. 
A més ens sembla que no ens farem grans, oi? 
Doncs és mentida! 

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

CONTACTE

685 624 480 /  937 364 722 

www.cuidemnos.info

“La clau és escoltar els 
nostres grans, defensar 
el dret a decidir fins al 
final el que volen“
La qualitat de vida de la gent gran, de l’actual i de la futura que ens espera, ha 
de girar al voltant del concepte de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP). 
Per explicar-nos millor en què consisteix, conversem amb Isabel de la Fuente 
Cruz, psicòloga general sanitària. La Isabel treballa a l’empresa Grup Mutuam, 
en un projecte impulsat per la Fundació La Caixa, dins un equip d’assistència 
a les malalties cròniques avançades. Aquí es fa suport en situacions de dol 
i final de vida, acompanyant el resident, la seva família i l’equip de treball. 

Voluntats anticipades: com escollim el nostre final de vida?

E l document de voluntats anticipades (DVA) es denomina també com el testament vital. En 
aquest document dirigit al metge o metgessa responsable, com a persona major d’edat, amb 
capacitat suficient i de manera lliure, expressem les instruccions, les atencions mèdiques i  

les cures  que desitgem  rebre  o rebutjar quan ens trobem en una situació en què les circumstàn-
cies no ens permetin expressar la nostra voluntat. El document també serveix per designar un 
representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l’equip 
sanitari, en cas que no puguem expressar la voluntat per nosaltres mateixos. Aquest document 
s’ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.

Així, el DVA  ens proporciona tranquil·litat, ens permet controlar com serà el final de la nostra vida. A 
més, les persones properes, queden descarregades de la responsabilitat de decidir per  nosaltres. 

A l’equip mèdic que ens atén, els donem orientacions  sobre com actuar. Cal incorporar aquest docu-
ment a la història clínica del pacient.

En aquest document, arran de la llei d’eutanàsia, pots instar que s’inici el procés eutanàsic si no tens 
les teves capacitats preservades. Has d’estar cognitivament preservat, per això una persona amb 
demència no podrà accedir a aquest dret, a no ser que estigui recollit en el document de voluntats 
anticipades. 

Per tal de facilitar-ne l’accés als metges que l’han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al Registre 
de voluntats anticipades del Departament de Salut. D’aquesta manera el document queda incorporat 
a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l’Estat espanyol.

 ▪ La gent gran vol seguir estudiant, votant, comprant i fent la seva vida FONT: CEDIDA
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 >Resum del Vè Congrés de Coeducació celebrat a Leganés

“La perspectiva de gènere ha de ser una eina 
transversal des d’infantil fins a secundària”
Miquel Gordillo

Els passats dies 1 i 2 d’octubre va tenir lloc 
el V Congrés Internacional de Coeducació 
a Leganés, organitzat per l’associació CLA-

VICO (Claustro Virtual de Coeducación), el qual 
va comptar amb una nodrida representació de 26 
persones provinents de Terrassa i comarca, sobre-
tot professorat vinculat a la coeducació i la igualtat 
en l’ensenyament. 

Parlem amb algunes de les assistents, que des-
taquen la qualitat de les ponències realitzades. 
Es  mostraren nous recursos, a la vegada que la 
trobada serví per descriure la situació al voltant 
de la coeducació, no només a les aules sinó també 
a la societat. «És un espai de reflexió amb inter-
vencions de gent que té un pes, venen els millors 
referents», explica Mercedes Gómez Llobregat, 
«tot plegat ens serveix per aturar-nos a pensar en 
aquests moments difícils de postpandèmia».

Durant el congrés, en què van participar unes 
300 persones, es presentaren projectes de tot el 
territori espanyol, «Asturias, Melilla, Andalusia, 
etc., que a més tenen l’acompanyament d’institu-
cions al darrere», afrima en Carlos Moriana Gar-
rido. Aquí fan una crítica al Departament d’Edu-
cació de la Generalitat: «no entenem que no faci 
més ressò ni participi en aquest congrés explicant 
alguna de les activitats que fa, o bé és una qüestió 
política, o no se n’assabenten». Per això, des del 
grup es plantegen adreçar-los una carta manifes-
tant aquesta estranyesa. «Aquí el full de ruta ha 
quedat molt desvirtuat arran de la pandèmia, no 
hi ha un pla estratègic de com implementar de 
debò un treball que s’ha fet i que ha quedat molt 

en mans de les persones individualment», detalla 
en Carlos. En aquest sentit, assenyalen com a bona 
pràctica presentada el programa Coeducastur, 
«que és un encàrrec del govern asturià», detalla la 
Puri Carmona Díaz.

Entre els temes abordats en el congrés, destaquen 
els relacionals amb la música, l’audiovisual, l’edu-
cació física, una taula rodona sobre masculinitats, 
i la coeducació a través de l’humor. També fou de 
profit un taller «per donar-li la volta al reggaeton 
que escolten tant els joves, sobretot quan no es fan 
aquestes lletres tan masclistes que hem escoltat», 
diu la Mercedes.

També en Carlos assenyala com a aspecte po-
sitiu el fet que «la perspectiva de gènere com a 
eina transversal des d’infantil fins a secundària ja 
apareix en el currículum de la LOMLOE, és un 
moment clau per no perdre el fil i saber cap on 
hem d’anar». «Encara hi ha centres on parles de 
coeducació i no en tenen ni idea», expressa Júlia 
López Quintana, «a més ara hi ha molts recursos 
per poder aplicar a les aules», afegeix. Un altre lli-
bre a destacar per les assistents, Nuestros cuerpos 
nuestras vidas, de la Carme Repullo, el qual parla 
sobre les violències masclistes.

Guia de joguines no sexistes

Una altra fita a destacar va ser la presentació del 
llibre Libertad para jugar, a la qual va assistir el mi-
nistre Alberto Garzón Espinosa. Es tracta d’una 
guia, editada per Yolanda Domínguez Rodríguez, 
artista visual i experta en comunicació per la igual-

 ▪ Representats de Terrassa i comarca que van assistir  
al V Congrès de Coeducació celebrat a Leganés

tat, per «canviar els models de joguines amb estereotips sexistes que 
pot fer servir qualsevol. I és que encara veiem com es busca vendre a 
partir d’estereotips», diu en Carlos. «Ara és encara pitjor que fa una 
dècada, tant de joguines com de roba, que és molt sexualitzada per 
a les nenes, veig que encara es mantenen el rosa i blau!», lamenta la 
Laura Hedo García, que també va assistir al congrés.

També ens informen que pròximament, Yolanda Domínguez vin-
drà a Terrassa a fer una conferència sobre manipulació dels mitjans i 
imatges, dins el Festival Emotiva que se celebra al llarg del novembre. 
La conferència serà el dia 20 a les 11h al Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil.

Des de Terrassa i el Vallès, van assistir al congrés celebrat a Le-
ganés membres del Grup ICE Coeducació de la UAB, del Centre 
de Recursos Pedagògics, del Grup promotor del Casal de la Dona, 
del Pacte de Coeducació de la ciutat, i formadores del Coeducat del 
Departament D’Educació.  

CEDIDA
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
19 i 20 de novembre: Senderisme, ferrada i orientació a Vall-
cebre

ALTA MUNTANYA
FEMAlpí
12-13 de novembre: Pico Turbón

EMCET
2 i 6 de novembre: Tastet · Iniciació a les vies ferrades

SENDERISME
Passejades pel Parc
9 de novembre: Balma de la coma d’Aumà

Travessades familiars
20 de novembre: Puig de Clarà i les Estunes

Horitzons
5 de novembre: de la Nou de Berguedà a Vilada 

Senders
20 de novembre: Camí dels Miradors · Sitges - Olesa de 
Bonesvells

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres
19 de novembre:  Entorns de la Colònia Güell – Sant Ra-
mon – Cripta de Gaudí 

ESPELEOLOGIA
del 3 al 27 de novembre: 62è Curs d’iniciació a l’espeleolo-
gia - Nivell 1
19 i 20 de novembre: Sortida sorpresa

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

Muntanya inclusiva: a l’abast de tothom

Des de fa uns mesos, al Centre 
Excursionista de Terrassa hem obert un 
nou programa d’activitats. L’hem batejat 
amb el nom de Muntanya Inclusiva, 
perquè el que pretenem amb aquest 
programa és fer accessible la muntanya a 
col·lectius que fins ara teníen molt difícil 
accedir-hi a causa de la impossibilitat de 
fer servir el cinc sentits per avançar pels 
terrenys costeruts que porten als cims o 
que recorren les valls del nostre país.

benestar igualitàries. Nosaltres, el Centre, ho fem en l’àmbit que ens 
és propi: proposant activitats adequades per a tothom.

Aquestes activitats no són només dirigides a persones amb 
diversitats funcionals. Tothom hi és convidat i tothom hi té un 
paper important: fer de guia, equilibrar el conjunt, ser guiat, ser 
coneixedor del territori... El bon ambient, les ganes de passar-ho bé i 
la satisfacció de formar part d’un col·lectiu que treballa per a l’equitat 
estan garantides. I, a més, sempre hi ha l’oportunitat de conèixer 
nova gent i nous espais.

La proposta
El sistema que s’utilitza per fer la muntanya accessible a persones amb 
dificultats visuals és la barra direccional. Consisteix en una barra de tres 
metres portada per tres persones. La del davant fa de guia, la del mig és qui té 
les dificultats visuals i la del darrere equilibra el conjunt. És una tècnica simple, 
que no requereix tecnologies d’última generació i que després d’una petita 
formació de 30 minuts pot practicar tothom.

Aquest més de novembre, des del Centre organitzarem una visita adaptada a 
la cova Simanya. És una bona oportunitat per visitar o revisitar aquesta cova 
tan emblemàtica del massís de Sant Llorenç del Munt. Hi podeu participar 
en qualsevol de les tres posicions de la barra direccional: com a guies, com a 
guiats o bé com a equilibradors del conjunt.

També, aquest mes de novembre farem la presentació oficial de la nova vocalia 
a la sala d’actes del Centre Excursionista fent oficial allò que ja fa uns mesos 
que funciona. Les persones amb discapacitat visual/auditiva (de moment) i 
els/les guies d’aquesta secció volem compartir amb vosaltres què fem i com ho 
fem. Nosaltres estem carregats d’il·lusió per a aquest projecte.

Il·lusiona-t’hi tu també!

Les activitats de novembre

Trobareu tota la informació del 
Centre Excursionista de Terrassa 

i les nostres activitats a:

ce-terrassa.cat

CIÈNCIES NATURALS
Botànica
13 de novembre: Sauva Negra

FOTOGRAFIA
fins al 4 de novembre: Admissió de fotografies per al 
LXXXII Concurs fotogràfic
7, 14, 21 i 28 de novembre: Trobades fotogràfiques

EXPOSICIONS
del 2 al 25 de novembre: Fotografies de Rafa Pino

CULTURA
8 i 15 de novembre: Taller d’Iniciació a la Glosa

MUNTANYA INCLUSIVA
19 de novembre: Cova Simanya
29 de novembre: Presentació de la nova vocalia de Mun-
tanya Inclusiva 

ACTES CET
Calendari 2023
Ja és oberta l’admissió de fotografies per al Calendari 2023 
del Centre Excursionista de Terrassa. Es cerquen fotografies 
que reflecteixin les activitats i els valors del Centre Excursio-
nista i de les seves seccions i vocalies. 
L’admissió de fotografies estarà oberta fins a l’11 de novem-
bre. Cal enviar-les al correu electrònic centre@ce-terrassa.cat 
i han de complir les següents característiques:
• Format: JPG, TIF o RAW
• Orientació: horitzontal
• Mida: mímin 3000x2000 píxels
• Espai de color: preferiblement Adobe RGB
• Al correu indiqueu-hi el vostre nom, la Secció o grup 

d’activitats que representa i la ubicació on ha estat 
feta la fotografia.

Muntanya Inclusiva és la 
conseqüència natural de dos dels 
trets principals de la nostra entitat: la 
voluntat de divulgació de les activitats 
a la natura i a la muntayna, amb els 
valors que aquestes activitats porten 
associats —esforç, respecte, sentit 
crític, etc— i el desig de col·laborar a 
fer una societat més justa i equitativa, 
en la qual tothom rebi l’atenció que 
necessita per accedir a quotes de 
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 FITXA 

Atrapats a la feina
Com escapar del capitalisme
 
Amelia Horgan

Tigre de paper Ediciones, Manresa, 2022 
170 pàgines

Escapar del capitalisme, “reivindicar la propietat i el temps de 
vida”, propostes d’Amelia Horgan (Tigre de paper edicions)

Lluís Costa

«E l treball és per a la majoria de les 
persones un atac a la llibertat», 
ens diu l’autora d’aquest assaig 

sobre aquesta activitat, tan central de la vida 
de la humanitat com difícil de concretar i 
definir, que podria ser, en la línia defensada 
per Horgan, una tortura (tripalium llatí, en 
l’origen etimològic del terme, segons molt 
ampli consens de filòlegs) o condemna bí-
blica; mentre en l’altre extrem, una l’activitat 
que dignificaria les persones.
L’hegemonia cultural del capital, i les relacions 
socials (econòmiques i polítiques) de domini 
que produeix i el mantenen, ha imposat, entre 
totes aquestes concepcions, una «narrativa 
de progrés que vol ser tranquil·litzadora». El 
treball esclau i forçat, que explotava, a més a 
més, les particularitats físiques de les dones i 
les criatures en la més tendra edat, seria cosa 
del passat. 
Feliçment, ara viuríem ja en un món on nin-
gú discuteix el respecte dels drets humans i 
col·lectius. Els problemes que, eventualment, 
poguessin aparèixer serien només «externali-
tats» o «conseqüències no desitjades» del sis-
tema capitalista i la democràcia liberal. 
Fins a on podem saber i entendre, el domini 
dels poders econòmics capitalistes i els seus 
governs és incontestat. Ni la Xina, governada 
per un partit dit comunista, proposa un siste-
ma no capitalista; parlen, de fet, d’un «socialis-
me de mercat». 
Les diferències es plantejarien entorn del sis-
tema polític, d’acord amb la majoria d’anàlisis i 
estudis en els darrers anys i, ara especialment, 
quan s’escalfa el conflicte entre potències. 
Viuríem l’anomenada «lluita de civilitzacions» 
(cultural?) i un ressorgiment de disputes interi-
mperialistes. 
Tot això, tanmateix, semblaria deixar de banda 
el tema que ens ocupa gràcies a l’aportació que 
fa Horgan amb aquest estudi que publica Tigre 
de paper, una cooperativa i jove editorial, vull 
subratllar, que està fent una contribució impor-
tantíssima a la vida cultural del país amb les 

seves publicacions.
Recuperant el fil que ens ocupa, la realitat del 
treball avui dia, podem constatar de forma fe-
faent que tot contradiu l’idíl·lic discurs de pro-
grés que ens volen fer creure. El pròleg al text 
de la investigadora britànica el signa el sindicat 
Las Kellys de Catalunya, denunciant: «El pro-
fund pou del treball precari que ens castiga per 
ser dones sense salaris justos, a no sortir-ne. I 
sense sortir del pou, sense un salari just ni una 

legislació social, la dona no pot accedir a estu-
dis ni capacitacions que l’ajudin a conèixer els 
seus drets i tenir un camí que la porti al brocal.»
Parlen com a dones treballadores d’una rea-
litat del treball que afecta tothom. Per si algú 
dubtava, afirma Horgan, «la covid va posar en 
qüestió la reconfortant idea que el treball mi-
llora amb el temps i va revelar el domini de no-
ves feines dolentes». Totes les dades, a tots els 
països del món, mostren un «mercat laboral» 
radicalment polaritzat, «el centre s’ha desplo-
mat», destaca l’autora referint-se a les feines 
considerades dignes i relativament ben paga-
des.
Paral·lelament, la protecció de l’estat de ben-
estar que havien assolit els països centrals 
del capitalisme es troba «destruïda o erosio-
nada».
En aquest context de realitats adverses, de 
degradació de les formes de treball i de vida 
que ningú nega, «la resposta de la classe polí-
tica» insisteix en el vell argument que «la gent 
no sap del que és capaç, amb empenta podria 
trobar feina». La culpa de tot plegat, per tant, 
seria de l’individu que, en definitiva, no vol tre-
ballar.
El problema, no obstant això, argumenta 
Amelie Horgan, és que «no podem decidir en 
què ni com treballem», no tenim control sufi-
cient d’aquest procés. Ens trobem, doncs, en 
una situació «d’indefensió i falta de llibertat» 
que, com mostren els estudis històrics, és una 
«precondició del treball en si».
La investigadora, en la línia marxiana de les 
tesis de Feuerbach, fa l’anàlisi i estudi que vol 
«transformar la realitat», vol «entendre com 
és el capitalisme» i el treball en el seu cor: «En 
tractar del treball, aquest llibre tracta, per la 
seva naturalesa, de la violència», afirma man-
llevant una cita de l’historiador Studs Terkel, 
per superar aquesta forma imposada del tre-
ball assalariat.
No hi hauria res de natural en el desenvolupa-
ment del sistema capitalista, com proposen 
tota mena d’apologetes i defensors d’aquest: 
«les condicions indispensables per al capita-
lisme (acumulació de capital i assalariats «lliu-

res») són creacions humanes». 
Aquestes característiques, especialment la 
violència amb la qual ens roben el temps, ens 
consumeix la vida i lleva la llibertat, a més a 
més, determinen les relacions socials totes 
que es construeixen i reforcen en aquest sis-
tema.
Un escenari, fins aquí, poc animador, però no 
apocalíptic. Històricament, el capital ha hagut 
de negociar i acceptar reformes que han millo-
rat les condicions de vida d’amples majories 
socials en els països centrals del capitalisme, 
especialment, amb el ja citat model de l’estat 
del benestar social, tot i que en les darreres 
dècades visquem el també citat deteriora-
ment dels drets assolits. Amb tots els seus 
límits, aquests drets han estat aconseguits 
només gràcies a les lluites portades endavant 
per les organitzacions de la classe obrera, les 
lluites populars i de les dones.
D’acord amb l’anàlisi militant d’Horgan, una part 
de la regressió que vivim es podria explicar per 
la pèrdua de força del moviment sindical, entre 
altres motius: així que «un moviment sindical 
fort i renovat podria millorar les condicions la-
borals mínimes», afirma i defensa. En tot cas, 
afegeix, «això no tocaria el problema fonamen-
tal: les relacions de poder i les formes de propi-
etat que sostenen el sistema».
Caldria, per tant, mirar molt més enllà d’aques-
tes eventuals i necessàries millores per arribar 
al moll de l’os de la qüestió. Més encara en una 
situació com l’actual, on enfrontem com a soci-
etat i planeta dos problemes urgents: «la crisi 
climàtica i el fantasma de l’estancament de la 
demanda de treball». I planteja, «no n’hi ha prou 
amb reivindicar millores de treball en una acti-
vitat que destrueix el planeta».
En tot cas, la situació d’emergència fa que calgui 
una «acció més ampla i contundent que mai», i 
amb aquest objectiu «refundar les organitzaci-
ons de la classe, potser a partir dels fonaments 
que ja coneixem: programes de garantia ocupa-
cional, gestió obrera de les empreses, reducció 
de jornada laboral, renda mínima, serveis uni-
versals, automatització; combinar tàctiques 
per reivindicar el control del nostre temps».

 → LLIBRES

Llibres d’artista a Terrassa
 

Anaïs Weimar

U na tarda del passat mes de 
setembre vaig tenir la grata 
sorpresa de conèixer un bon 

personatge terrassenc: Fèlix Sam-
pietro, nascut el 1950. Vam estar 
xerrant unes dues horetes i em va 
explicar un xic la seva vida. Pinta des 
dels setze quan els seus pares el van 
deixar dedicar-se a conrear les arts 
visuals durant un any. Va entrar en 
contacte amb Floreal Soriguera i va 
practicar tot tipus de pintura: acrílic 
sobre fusta, oli, collage... Entre els 18 
i 20 anys va exposar algunes obres a 
la Sala Parés, al carrer Petritxol de 
Barcelona.
Com que no veia una sortida laboral 
en aquest àmbit, va emprendre un 
camí professional més convencional. 
Va estudiar empresarials —després, 
va treballar tota la vida a una entitat 
bancària—, però alhora també va 
assistir a cursos de disseny gràfic a 
l’Escola Municipal d’Art i a l’Escola de 
la Llar de Terrassa. 
Des de 2014 es dedica a la creació de 
llibres d’artista per als quals utilit-
za papers de molts tipus diferents, 
robes i  tintes, i recorre a diverses 
tècniques d’estampació. Amb aquest 
tipus d’obra d’art, està gaudint de 
reconeixement dins l’àmbit estatal, 
doncs ha estat premiat a la Llotja, a 

la Fundació Tàpies i a Miralibro (Val-
demorillo, Madrid), així com a certà-
mens de L’Hospitalet i Sant Pere de 
Vilamajor.
Sampietro també conrea l’aquarel·la, 
ja sigui en sortides pels voltants de 
Terrassa o bé pels viatges que realit-
za per tot el món.  
Després d’haver conversat amb ell, 
he recordat altres autors terras-
sencs de llibres d’artista. Tenim la 
desapareguda Roser López Monsò 
que feia unes obres precioses, d’una 
delicadesa exquisida, però un cop de 
força brutal sobre temes de denún-
cia feministes. Havia fet exposicions 
a Amics de les Arts i al Centre de Do-
cumentació del Museu Tèxtil de Ter-
rassa, on treballava. 
No podem oblidar al més veterà dels 
nostres creadors de llibre d’artista 
—i també conreador d’art-natura, 
land-art—,  Joan Ignasi Ros, que crea 
uns llibres magnífics utilitzant un 
munt de tècniques i materials. Apro-
fito per recordar el desaparegut 
taller d’artistes del carrer Topete, El 
Mussol, al qual ell pertanyia.
Quan vaig parlar amb Sampietro 
també vaig pensar en els coneguts 
Moreno & Soria que des de 1998 es 
dediquen a fer llibres d’artista junts i 
per separat cadascú d’ells. Fins i tot 

en tenen una obra al Museu de Tokio. 
De fet els vaig conèixer perquè la 
Lidia va ser alumna meva, però com 
que era avantatjada tan sols va ve-
nir a una classe. Després, cap a l’any 
2010, vaig coincidir amb ella quan 
vaig tenir el plaer de participar en la 
creació d’un «cadàver exquisit» amb 
l’AMPA de l’escola Roser Capdevila, a 
Torre-Sana. 
Per a qui no sàpiga què és un cadàver 
exquisit ho explico: és un llibre on ca-
dascú fa una plana i després es mun-
ta i enquaderna. Hi ha qui ho fa més 
fàcil i ja amb el llibre muntat diversos 
creadors omplen els fulls. O sigui, és 
un llibre collage. 
Lídia Moreno és llicenciada en Belles 
arts i va estudiar també a l’École Na-
tionale Supérieure d’Art de Bourges 
(França), on va aprendre molt sobre 
els llibres d’artista i el treball inter-
disciplinari. I encara ara estudia en-
quadernació i gravat a l’Escola de la 
Llotja a Barcelona. 
Fent una ullada a l’estat de la qüestió 
em pregunto si es reconeix prou els 
artistes veterans? Hem d’entendre 
que tots som un tot i ajudar-nos els 
uns als altres i nodrir-nos dels co-
neixements que tots tenim. No es 
pot negligir l’obra artistes per afa-
vorir l’ego de quatre privilegiats. Em 
sembla que el favoritisme en el mon 
de les arts visual està arribant a uns 
límits inacceptables. I no ho dic per 
dir-ho. El tema de tenir bons padrins, 
altrament dit tenir endolls, em sem-

bla escandalós.
La meva pregunta és: què està pas-
sant amb les arts visuals a Terras-
sa? Potser el que necessitem és un 
regidor de Cultura i un de Teatre per 
separat? Potser necessitem un gran 
Museu, que disposi d’un espai ampli 
com el mNaCTec, on a més es pugui 
poder parlar de l’art més contempo-
rani  i amb uns bons magatzems per 
guardar les peces que no es poden 
exposar, sigui pel motiu que sigui. 
Es podria aprofitar qualsevol de les 
grans naus industrials que tenim bui-
des a la nostra ciutat i que immobili-
àries o constructores tenen tantes 
ganes de tirar a terra.
Bé, com que en les meves divagacions 
he sortit una mica de mare, tornem al 
tema que ens ocupa. Sampietro ens 

oferirà properament Silentium, una 
exposició que es podrà visitar a l’Es-
cola Municipal d’Art, al carrer Colom. 
Les obres exposades tractaran del 
silenci i del buit. Entre aquestes vull 
destacar el llibre Silentium, basat en 
la poètica d’Antoni Clapés, i el llibre 
Màlevitx in memoriam, dedicat als 
clàssics contemporanis Quadrat ne-
gre sobre fons blanc i Blanc sobre 
blanc, de Kazimir Màlevitx. 
El gener de 2023 presentarà una al-
tra exposició a La Cúpula d’Amics de 
les Arts, on es podran veure obres 
seves basades en textos dels poetes 
terrassencs Antonio Pérez Roldán i 
Jordi Badiella. 
Ja sabeu on trobar-lo, si voleu com-
prar-li un llibre. Ell, com tots els artis-
tes terrassencs, necessita el vostre 
reconeixement.

 ▪ Fèlix Sampietro
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Cerbantes Park,  
retrat sociològic de Terrassa

 
Xavier Rodríguez Ruera

1. Una mica de context
Encimbellat sobre la modesta muntanyeta del Tibidabo, el 
parc d’atraccions del mateix nom representa i simbolitza, 
des de la seva creació a començaments del S.XX, la paròdia 
i les vicissituds de la no sempre fàcil relació entre la indiscu-
tible capital del Pla de Barcelona, la gran ciutat, i altres ciu-
tats, menors quant a geografia i dades demogràfiques, però 
plenes de força i iniciativa industrial al llarg del darrer segle i 
mig, com ara Sabadell i Terrassa.
De banda i banda dels seus escassos 512 m., els habitants de 
totes tres poblacions poden veure, de nit, les agulles il·lumi-
nades del parc, el parpelleig elèctric i l’encanteri dels neons. 
El Parc del Tibidabo, encara avui, era lloc de preferència d’ex-
cursions escolars i visites familiars de la majoria de nens i 
nenes dels anys setanta i vuitanta del passat segle.
Pel que fa al nom, Tibi dabo (Et donaré) són les paraules amb 
les quals el diable tempta Jesús de Natzaret en un dels epi-
sodis més enigmàtics i lisèrgics dels Evangelis. «Després el 
diable se l’enduu dalt d’una muntanya molt alta, li mostra tots 
els reialmes del món i la seva glòria i li diu: et donaré tot això 
si et prosternes i m’adores» (Mt, 4,1).
I certament, de nits, a banda i banda del cim, s’estenen ina-
cabablement els llums urbans com pedruscalls d’un tresor 
arbitrari i dispers.
Qui no recorda el començament d’El Día del Watusi de Fran-
cisco Casavella al cim del Tibidabo?
De temptacions, de pactes amb el diable, d’aprenentatge de 
la fantasmagoria de l’èxit, d’ascensos i daltabaixos en parla 
Casavella i en parla Carlos Robles Lucena a Cerbantes Park.

2. Del Parc de Cervantes a Cerbantes Park
Segons explica l’autor a les diverses entrevistes i presenta-
cions del llibre, una temporada en què completava els ingres-
sos com a professor contractat temporalment, va treballar 
a la intendència d’un local que organitzava saraus nocturns 
a la zona alta de Barcelona. En acabar, mentre davallava cap 
a prendre el transport públic per tornar a Terrassa, passava, 
nit sí nit també, ran de l’esponerós Parc de Cervantes, a la Di-
agonal. La seva imaginació sempre alerta, sempre desperta, 
sempre literària va a anar confegint una mena de juguesca: 
Què passaria si, amb aquest nom tan lletraferit, en lloc d’un 
parc vegetal hi construïssin un parc literari?
Mig dibuixat, tenia un personatge que apareixia en un relat 
impecable anomenat Malá Strana i que formava part de l’an-
tologia de relats Uno más ocho (Reservoir Books). En aquest 
relat, ple de lirisme, de fantasmagoria, carn i redempció, i am-
bientat a Praga, feia el seu debut literari el Comisario. Mig en 
broma, mig seriosament, aquest comissari, tot i desprendre 
un perfum crepuscular, chandlerià i no amagar l’homenat-
ge al detectiu de Vázquez Montalbán, ho era d’obres d’art, i 
viatjava a la capital txeca per tal de resoldre un cas del seu 
passat sentimental.
Així les coses, tenia un personatge protagonista i la quimera 
argumental de la construcció d’un parc literari. Fidel al seu 
amor per la literatura fantàstica (llegiu, si us plau, «Último 
peón de reina» a No pregunten por Gagarin (Témenos), el seu 
primer llibre de relats), la novel·la ràpidament es va anar om-
plint d’artefactes, mecanismes, estructures que confegien 
les atraccions del parc i la sala de comandament des d’on es 
dirigia l’enorme leviatan del parc. El pas de parc a park, anglo-
saxó i steampunk, era natural.
I la b?, la b al cognom del novel·lista, tot i semblar una provo-
cació, que ho és, està ben documentada en papers signats 
per l’autor del Quixot. Fixeu-vos en la combinació diacròni-
ca de mots al títol. Per una part, la fidelitat a les tradicions 
onomàstiques. Per altra, reventant-ho tot, el lúdic park ple de 
promeses -acomplertes- per al lector.

3. Càlcul d’estructures
Com ens va ensenyar el poeta i arquitecte Joan Margarit, 
qualsevol construcció, edifici, poema, novel·la, peça musical, 
requereix un pacient i savi càlcul d’estructures.
Calia, doncs, incorporar d’altres personatges per acompa-
nyar el Comisario a l’aventura de la construcció del parc. Però 
calia també incorporar-los per tal d’evitar que la novel·la que 
l’autor tenia entre mans s’esllavissés cap als territoris de la 
literatura de gènere, el fantàstic i la ciència ficció. Empeltar 
el to i la imatgeria de la part més aparent i vistosa de les 
atraccions literàries, amb altres subtrames i tons que ajudés 
l’autor a acomplir una de les seves declarades ambicions a 
banda de la fantàstica: alçar el retrat sociològic d’una ciutat, 
Terrassa, d’una època, la dels fills de la immigració que han 

tingut accés als estudis superiors, i una manera d’entendre la 
cultura en un món sobreinformat i sobreexcitat.
Per tal d’aconseguir-ho, l’autor alterna al llarg de la narració 
dues veus: una, la de Jacob Expósito, en primera persona 
i que explica, a través de missatges de veu que s’envia ell 
mateix, les circumstàncies gairebé postapocalíptiques que 
l’envolten després de l’esfondrament del parc.
La seva veu febrosa, al·lucinada, dispara flashos lírics con-
tra una realitat difícil d’empassar. Constitueix el nucli visce-
ral, visionari i shakesperià de la novel·la.
L’acompanya el gos Argos, tan carregat de xacres i resigna-
da saviesa com el del mític heroi.
L’altra veu, en tercera persona, carrega el pes en les cir-
cumstàncies externes de la construcció del parc i les inter-
nes, biogràfiques, de la vida del Comisario. Fill de xarnegos, 
nascut i criat a una ciutat de l’extraradi, el narrador es qües-
tiona, en cert mode, el victimisme ideològic que encara avui 
omple els discursos i sovint la literatura de ciutadans amb 
formació universitària, professions liberals i hipoteques 
raonables.
Aquesta veu, la veu Chirbes, per entendre’ns, pel que té de 
descripció i denúncia de corrupcions ètiques i polítiques, 
però també la veu cervantina, pel to de compassiva huma-
nitat i l’humor que mostra el narrador en presentar i acom-
panyar les seves criatures, ens permetrà conèixer la relació 
difícil del Comisario amb el seu pare; la seva fugida cap a 
Viena, un cop acabats els estudis, i la coneixença de la seva 
companya, l’Almudena, advocada madrilenya que l’ajuda 
en certs embolics a la capital austríaca; la parella d’inver-
sionistes madrilenys, els Duques, que com els cervantins, 
posen a 
disposició d’Expósito i el Comisario la possibilitat material 
d’acomplir el seu projecte, el seu somni; ens permetrà tam-
bé conèixer Aran, altermundialista, utòpica, antic affair, 
fada lleugera i consciència moral del Comisario.

4. Quan la cultura esdevé -només- espectacle
A L’agulla daurada, el reportatge sobre el seu viatge a 
la Unió Soviètica l’any 1980, l’enyorada Montserrat Roig 
explica com, una vegada finalitzada la Segona Guerra 
Mundial, les dones del poble rus, malgrat les inenarrables 
penalitats que havien sofert, encara tenien l’esma d’acos-
tar-se a l’estàtua del poeta Puixkin a Sant Petersburg per 
a deixar als seus peus, com a homenatge, rams de roses 
i de flors boscanes. Em fa pensar en el mateix respecte 
solemne, gairebé religiós, que bona part de la comunitat 
gitana rendeix a la figura del gran poeta granadí Federico 
García Lorca.

A Cerbantes Park, en un cert sentit, assistim al trenca-
ment i a la perversió d’aquest respecte. Si en els dos ca-
sos esmentats, a tall d’exemple, el que regna no és sinó la 
flama dolça i discreta d’una transmissió, sovint de pares a 
fills, d’avis a nets, la radiografia cultural que Carlos Robles 
Lucena ens proposa en la seva novel·la és la que correspon 
a una societat accelerada, infantilitzada, addicta als estí-
muls externs i poc o gens interessada a cercar en la inte-
rioritat la ressonància que les grans obres de la literatura 
provoquen quan ens hi acostem en silenci, amb respecte, 
atrets pel seu misteri perdurable.
Si a la novel·la de Cervantes, fundadora de la modernitat 
en tants aspectes, els seus protagonistes són sovint apa-
llissats malgrat les seves bones intencions, i acaben ac-
ceptant la derrota definitiva que els infligeix un món des-
encantat, a Cerbantes Park un darrer bri de consciència 
ètica del Comisario serà la causa que precipiti el final del 
parc, i  desperti en els lectors, en apropar-se a la conclusió 
del llibre, la mateixa humana sensació de reconeixement 
en la derrota que provoquen les grans novel·les, miralls 
que ens acompanyen.

 → LLIBRES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Duras i Olland, Viena 1962, és aquesta posició 
on el blanc va aprofitar el torn de joc per atacar de forma convin-
cent el rei negre forçant el mat. Com ho va aconseguir?
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Les cares del medalló (Aledis 
editorial) és la darrera novel·la 
de la Tessa Julià Dinarès, i que va 
veure la llum aquest estiu. «La gent 
em diu que publico molt», declara 
l’autora a Malarrassa. Preguntada 
per la seva 11a narració, comenta 
que «fa molt temps que escric i 
tenia moltes coses al calaix, no 
paro de treballar al meu ritme».

Aquesta obra l’ha anat redactant al 
llarg de sis anys, dedicats també a 
una necessària i important inves-

tigació històrica sense la qual el text no 
s’hauria pogut escriure. Tot a partir d’un 
projecte concebut a partir d’una col·labo-
ració amb el director de cinema egarenc 
Antoni Verdaguer, un documental sobre 
les esglésies de Sant Pere per demanar el 
reconeixement de les mateixes com a pa-
trimoni de la humanitat. Aquí saltà l’es-
purna.
Cercant documentació per elaborar el 
guió d’aquest documental, la Tessa des-
cobrí una història inesperada sobre el 
paper de la dona a l’església. Va anar es-
tirant el fil i fent llum sobre la vida de 
«moltes dones que, al llarg de la histò-
ria han fet coses que desconeixem, i amb 
això vaig sentir la necessitat de donar veu 
a aquestes dones».

«Escriure requereix 
hores d’investigació i, 
sobretot, molt de pensar. 
Un escriptor dedica 
més temps a pensar, a 
planificar, reflexionar 
sobre el que has 
d’escriure i ja has escrit»

En aquest punt, ja comença la imaginació 
a crear propostes, a «cosir un fil que lliga, 
des de l’inici del cristianisme fins a l’èpo-
ca actual, aquestes vides i experiències», 
explica amb entusiasme i molt satisfeta 
amb el resultat, que parla d’importants 
contribucions en diferents àmbits, des 
de la literatura fins a la medicina.
Serà la Sara, jove estudiant terrassenca, 
veïna del barri Antic Poble de Sant Pere, 
l’encarregada de desvelar aquestes histò-
ries, a partir de la descoberta casual de 
set diaris pertanyents a una nissaga de 
dones a la qual ella pertany. 
Set etapes diferents de la història gene-
ral i de Terrassa, aclareix la Tessa, tot 
destacant el cas de les 5 dones que van 
ser penjades després de ser acusades de 
bruixeria, l’any 1716, i el de les dones 
beguines, que protagonitzaren un «mo-
viment social i religiós» sorgit a les dar-
reries del segle XII a tot Europa, portant 
una vida religiosa al marge de l’Església i 

qualsevol autoritat masculina. Des de la 
ficció, òbviament, la narració respecta les 
dades històriques.
Per a la Tessa Julià, tot i la importància 
d’aquesta obra, la mateixa no representa 
una fita nova. «És un pas més en el meu 
recorregut creador. Les històries, nor-

Sara, amb 30 anys, torna a casa després d’haver cur-
sat un màster a París sobre periodisme local. És a la 
casa on viu amb la seva amiga Berta i el seu pare. Un 
mas molt antic de l’antic poble de Sant Pere, a Ter-
rassa, catalogat. Tipa d’ell, projecta vendre-se’l i amb 
els diners obtinguts comprar-se un pis petit i tirar 
endavant el seu projecte: crear un diari local amb 
esperit crític i començar a treballar de debò com a 
periodista.
En el procés de desmantellar la casa va quedant 
al descobert que la Sara forma part d’una nissaga 
de dones que es remunta al segle I, que el mas té 
indrets amagats rere portes falses i soterranis fan-
tasmes. El mas parla amb les veus de les dones que 
l’han habitat des de les pàgines de diferents diaris 
que va trobant.
Tot un món desconegut més ple de preguntes que de 
respostes que es condensa en un medalló de bronze 
que, en el present, forma part del fons del Museu 
d’Empúries. La Sara el reconeix com a propi de la seva família i el reclama al museu, 
amb la mateixa contundència que reclama al bisbat el retorn del diari de la Judit, la 
iniciadora de la saga. Davant la negativa del museu, es fa el propòsit de robar-lo, al 
mateix temps que demana al bisbat la devolució dels papers familiars.
Mentre busca com portar a terme el robatori, inicia una sèrie d’articles i de vídeos 
que difonen els diaris i les vides de les dones per les xarxes. El ressò que obté és tan 
important que ni el museu ni el bisbat el podran obviar.
Dones valentes que des del segle I fins al XX van prendre com una obligació deixar 
testimoni de les seves idees, aventures, lluites, penes, descobriments, amors, infidelitats. 
Dones científiques, remeieres penjades a la forca per bruixes, dones que xerrotejaven 
amb els ocells, aventureres, escriptores, dones enverinades per ser massa llestes...

“Les cares del medalló”, última novel·la de Tessa 
Julià, set dones fan història a Terrassa

Sara i les dones vs. Goliat (sinopsi)

malment, les imagino enmig de l’activi-
tat, davant de situacions o fets, com em 
va passar quan vaig fer aquest documen-
tal amb el Toni». D’altra banda, i seguint 
amb el motiu cinematogràfic, afirma, «jo 
sempre em comparo amb un bon actor, 
que ha de fer els diferents papers i perso-

natges; jo vull ser així, anar amb les noves 
històries que sorgeixin».
Tenir coses a dir, «clar que cal tenir coses 
a dir», subratlla l’autora també d’El cosidor 
d’errades i Refugiada, «i en el meu cas, he vis-
cut una vida amb força experiències, moltes 
en l’àmbit de l’educació», a la qual s’ha dedi-
cat la Tessa professionalment, fets i motius 
que, com en la seva última novel·la juvenil, 
La Júlia fa de mama, alimenten un relat d’in-
fant en acollida.
Res no disculpa, en tot cas, d’una intensa de-
dicació a l’ofici o vocació. «Per mi, en el fons, 
és com si treballés. Jo treballo, amb l’horari 
que m’organitzo i decideixo, però complint 
amb l’horari, com una feina, com tothom 
que treballa», sentencia. «Hi ha gent que 
m’ho pregunta», diu amb certa sorpresa: 
«No hi ha secret, això requereix hores d’in-
vestigació i, sobretot, molt de pensar. Als col-
legis, quan vaig a parlar, els dic això, que un 
escriptor dedica més temps a pensar que a 
escriure, a planificar, reflexionar sobre el que 
has d’escriure i ja has escrit».
La Tessa afirma que escriu com a dona, 
«com a persona, però com a dona, per-
què soc una dona i he viscut les coses des 
d’aquesta perspectiva. Res de nou. Em con-
sidero feminista, sí, clar», subratlla. «El que 
passa és que no entenc això com una dico-
tomia masclisme-feminisme. El feminisme 
reivindica el paper de la dona a la societat. 
Jo reivindico que la dona ha de tenir un pro-
jecte, anar endavant».

«Cada novel·la és 
un repte, i en el cas 
d’aquesta última, set 
reptes diferents, set 
biografies en contextos 
històrics molt diversos»

Preparant aquesta última novel·la, as-
segura, «m’he adonat que hi ha moltes 
dones interessantíssimes que no són 
conegudes». Recorda, respecte a dones 
desconegudes, el cas de l’Alice Roughton 
(1900-1995), psicoanalista anglesa, pio-
nera en la lluita contra les armes nuclears 
i l’ecologia, una història coneguda gràci-
es al llibre d’en Xavier Múñoz Puiggròs 
sobre ella, Alice’s (Edicions de l’art de la 
memòria). 
De la importància de les dones en la lite-
ratura, la Tessa afirma que elles sempre 
han escrit. Una altra cosa és que ara es 
publiquin més els seus treballs. Cita, al 
respecte, un altre llibre, Guardar la casa 
y cerrar la boca, de la Clara Janés, una 
investigació sobre dones escriptores des 
del segle II o III aC que caldria llegir per 
anar esvaint dubtes sobre aquesta qües-
tió.
Finalment, Julià conclou afirmant que 
«cada novel·la és un repte, i en el cas 
d’aquesta última novel·la, set reptes di-
ferents, set biografies en contextos his-
tòrics molt diversos, ben documentats, 
però intentant, al mateix temps, que 
la història no fos massa pesant. Tot 
un aprenentatge, perquè, en definiti-
va, crec que ser escriptora no s’assoleix 
d’una vegada, es va fent, cada novel·la 
és un repte». 

 ▪ Tessa Julià amb la seva nova novel·la, Les cares del medalló
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