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Pamela Navarrete 

Ens hi va el futur! 
Complau llegir en 
un article de març de 

2022, de paraules de la re-
gidora Teresa Ciurana, 
l’expressió “zero triomfalismes” 
referint-se als avenços de la 
seva regidoria en la reducció de 
la segregació escolar, donant 
per fet que el tema és prou 
complex com per a mostrar 
cautela davant d’un abordatge 
a llarg termini, necessari i ur-
gent. Tanmateix, mesos més 
tard, des del Consistori, s’han 
llençat les campanes al vol -com 
qui guanya un mundial de 
futbol- en veure els resultats 
publicats pel Síndic de Greu-
ges de Catalunya en el seu 
“Informe de progrés sobre el des-
plegament del Decret 11/2021”, 
publicat el gener. 

El motiu d’aquesta eufòria és 
que, cito textualment, “Terrassa 
baixa fins al 10è lloc de la llista de 
municipis de més de 5.000 ha-
bitants amb més segregació es-
colar a primària”. Val a dir que 
la ciutat partia del número 1, 
però, realment aquesta dada 
justifica l’autocomplaença i l’ 
alegria? Potser només es pot en-
tendre davant de la proximitat 
de les eleccions.

Els mitjans de comunicació 
locals s’han fet ressò de la notí-
cia sense cap més anàlisi. El cert 
és que, encara avui, la segre-
gació escolar a la nostra ciu-
tat és un assumpte boirós, 
incòmode, que no acaba d’en-
tendre’s massa bé. Tothom sap 
que és un problema, però no 
se sap ben bé el perquè. El que 
sí que emergeixen són molts 

dels biaixos que precisament 
causen aquesta segregació, com 
aquella afirmació que justi-
fica l’existència de les escoles 
gueto perquè són les mateixes 
famílies migrants les que vo-
len estar entre iguals. ¿És per 
aquest mateix motiu que una 
part molt important de la ciuta-
dania de Terrassa escull escoles 
concertades, a les quals no-
més es pot accedir des 
d’una determinada posició 
socioeconòmica? Per estar entre 
iguals?

“La manca de 
finançament 

per a la totalitat 
dels centres amb 
una composició 

social desfavorida 
fa palesa una 

manca d’aposta 
contundent per tal 

de revertir  
la situació”

La bretxa social que estem 
construint ens passarà factu-
ra més d’hora que tard, però 
mentrestant, hem de conti-
nuar insistint i ser molt més 
assertius en les mesures a 
implementar. El Decret d’Ad-
missions, al qual es refereix l’in-
forme del Síndic, és només la 
punta de l’iceberg de tot un se-

guit de mesures que reclamem 
des de fa molts anys. Hem de 
reconèixer que, a Terrassa, 
s’ha avançat en dos fronts: 
la detecció d’alumnat amb 
necessitats específiques de 
suport educatiu (que en 
bona part responen a raons 
socioeconòmiques) i l’escola-
rització equilibrada, que in-
clou actuacions en planificació, 
reserva de places NESE, re-
ducció de ràtios, repartiment 
de matrícula viva... Amb tot, si 
analitzem punt per punt 
aquests avenços, tenim molts 
motius per afirmar que hi ha 
expressions d’eufòria que estan 
completament fora de lloc.

Aquest esforç de l’Ajunta-
ment ha fet aflorar una població 
NESE que abans no es coneixia, 
fins a arribar al 25 % de la po-
blació en edat escolar (i segura-
ment encara hi ha casos sense 
detectar). Això no significa que 
aquesta població no existís, 
sinó que no s’havia detectat, i 
que, per tant, al llarg dels anys 
hem estat negant la igualtat 
d’oportunitats i l’escolarització 
en condicions d’equitat a un 
quart de la mainada terrassenca. 

Tampoc s’ha complert, en 
molts centres, el manteniment 
de la ràtio a 20 alumnes per 
aula, i així ho han visibilitzat les 
AFA de la nostra ciutat. Pel què 
fa al repartiment de la matrí-
cula viva, tampoc s’han blindat 
-com s’ha reclamat insistent-
ment- els Centres de Màxima 
Complexitat (CMC). L’excusa és 
que aquests centres disposen 
d’una aula d’acollida per tal d’aten-
dre aquest alumnat. Només 
cal trepitjar una aula de pri-
mària o secundària d’un CMC 

per fer-se càrrec del que això 
significa.

Tot i aquestes apreciacions, 
hem de reconèixer que, si ens 
comparem amb els municipis 
catalans que no han fet res de 
res per tal de complir el De-
cret, hem fet passes importants. 
Però encara en queden moltes 
més.

La meitat de centres públics 
de secundària de la nostra ciu-
tat són de màxima complexitat, i 
entre aquests, més del 50 % 
estan a la mateixa zona esco-
lar. Per acabar-ho d’arrodonir, 
l’esmentada zona no té cap cen-
tre de secundària sense la qua-
lificació de CMC. Per contra, 
la zona escolar fronterera té no-
més un centre de primària amb 
aquesta qualificació. A més a 
més, la segregació escolar a 
primària segueix sent molt 
elevada. És evident que la 
zonificació escolar a Terrassa 
s’ha de redefinir urgentment, 
i també les adscripcions, que 
tendeixen a replicar aques-
tes desigualtats en el pas de 
primària a secundària. Calen 
decisions valentes i molta pe-
dagogia. Precisament, la peda-
gogia és una de les assignatures 
pendents, i això implica visibi-
litzar la situació, i no amagar-la 
sota la catifa.

D’altra banda, cal esmentar al-
tres iniciatives que depenen de 
l’actuació municipal i que, ara 
per ara, presenten un desple-
gament desigual i, per tant, 
poc efectiu. La manca de 
finançament per a la totalitat 
dels centres amb una composi-
ció social desfavorida fa palesa 
una manca d’aposta contundent 
per tal de revertir la situació. 

La intervenció del consistori 
en els projectes educatius d’al-
guns centres són, sovint, inicia-
tives amb data de caducitat on 
no es té en compte l’eficàcia de 
les propostes. Deixen d’existir 
els recursos sense que s’hagi 
revertit la situació de complexi-
tat, i el projecte se’n va a un al-
tre centre. Fer això i no fer res, 
té el mateix efecte, i no parlo 
de l’alumnat, sinó de la situa-
ció de complexitat dels centres. 
Un altre dels punts febles de les 
actuacions en clau municipal 
té a veure amb les nombroses 
deficiències detectades per les 
entitats implicades en la revi-
sió del Projecte Educatiu de 
Terrassa. 

La ciutat té una situació pri-
vilegiada pel que fa a la par-
ticipació ciutadana, i una 
rica xarxa d’entitats que fa possi-
ble la materialització dels Plans 
d’Entorn. Però en la revisió 
del pla s’han detectat abun-
dants mancances que encara 
es troben en procés d’anàlisi. 
L’educació 360°, que va més 
enllà de l’educació acadèmi-
ca i que respon a aquelles 
necessitats on les famílies 
amb menys recursos no arri-
ben, és un altre dels elements 
cabdals per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats.

A Terrassa en Comú Podem 
tenim molt clar com i quan (i 
el més aviat possible) volem 
eliminar aquest estigma, que 
ens fereix i avergonyeix, amb 
determinació i sense excuses ni 
pretextos, com a prioritat i amb 
convenciment. Ens hi va el futur!

Pamela Navarrete és membre 
de Terrassa En Comú Podem

Amb l’educació, prou autocomplaença, ens hi va el futur!

El 2022 va ser l’any més càlid registrat mai a Catalunya. Fa 
mesos que acumulem una sequera que ens acosta als mo-
ments crítics de 2008. I en els darrers 15 anys hem perdut 
el 25% de poblacions d’espècies animals salvatges. Estem 
vivint una crisi de model civilitzatori que, per altra banda, 
va de la mà d’un augment de les desigualtats socials, que 
acaben expressant-se amb diferències en l’esperança de vida 
de fins a 11 anys segons la renda en ciutats com Barcelona.

Aquestes dades, totes públiques, haurien de ser un punt 
de partida de les decisions del dia a dia si és que les institu-
cions es prenen de forma veritablement seriosa l’emergència 
climàtica. En canvi, la realitat, allò que queda després de les 
declaracions, és malauradament força menys coherent. I 
és que si s’arriba a un acord de pressupostos que impliqui 
projectes com el Quart Cinturó, el Hard Rock Cafè o l’am-
pliació de l’aeroport, és obvi que només suposarà apretar 
l’accelerador de la degradació ambiental que patim al nostre 
territori i allunyar-nos encara més d’una sortida ecosocial a 
les múltiples crisis que ens afecten.

L’Assemblea Ecologista de Terrassa – La Paparola, vo-
lem denunciar que el territori no pot ser una moneda de 
canvi. I ho hem fet avui posant 3 pancartes al llarg del 
recorregut de la B-40 per la ciutat. Per exigir que una ali-
ança suposadament d’esquerres no pot ser que es signi en 
asfalt.

Que un pacte de pressupostos a 2023 no pot implicar 
infraestructures i models basats en una mobilitat dels 
anys 80, el foment de la ludopatia i el blanqueig de ca-
pital i més avions cremant querosè subvencionat. Que la 
humiliació que pretén perpetrar el PSC exigint a ERC 
aquests 3 macroprojectes a canvi d’una aprovació demos-
tra que les elits segueixen molt convençudes de què es 
tracta d’una lluita entre el capital i la vida. Que el negacio-
nisme climàtic potser té la boca petita però té la mà molt 
llarga i continua ben instal·lat a les institucions. Perquè 
no és possible concebre una lluita contra el canvi climàtic 

o aturar la davallada de biodiversitat a Catalunya i el desen-
volupament d’aquestes infraestructures.

Que la solució als problemes de la mobilitat territorial 
actual passen, en primer lloc, per un decreixement i relo-
calització planificats i després en una potenciació de la 
mobilitat sostenible. Per la banda dels viatgers amb millors 
connexions ferroviàries, com l’orbital que fàcilment podria 
connectar Vilafranca amb Granollers amb trens i que con-
tinua al tinter en els plans de la Generalitat com pot ser 
el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. I pel què fa a les 
mercaderies, amb la potenciació i millora dels corredors fer-
roviaris de mercaderies que poden reduir significativament 
el trànsit de camions. Una mesura diametralment oposada 
a l’eliminació dels peatges perpetrada pel govern el setembre 
de 2021.

Però no totes les responsabilitats són del Govern. No 
oblidem que l’alcalde de Terrassa, que va marxar del PSC i 
declara l’emergència climàtica, després s’assenta amb els al-
caldes d’aquest partit de Sabadell i Granollers per a fer-se la 

fotografia defensant una infraestructura com el Quart Cin-
turó. Terrassa té ja dues connexions d’elevada capacitat amb 
Sabadell. No hi ha, realment, cap necessitat real de mobili-
tat de connectar Sabadell amb una “Ronda Nord”, si no és 
que realment el què es vol és construir tot el cinturó projec-
tat. Una nova gran infraestructura a una plana maltractada 
i trinxada del Vallès, per un benefici aliè totalment al terri-
tori i que serà una ferida de la vergonya que enfonsarà sota 
l’asfalt un corredor estratègic per a la biodiversitat i una de 
les poques àrees que encara tenen certa entitat ecològica a la 
ciutat, a la part nord del terme municipal.

Davant d’això, des de la Paparola emplacem a redoblar 
esforços per una transició ecosocial de base molt més pro-
pera, un decreixement redistributiu compatible amb la vida 
de les persones i el planeta. Un model que es troba a les 
antípodes d’aquests macroprojectes que PSC i Ballart de-
fensen amb tant cinisme climàtic, que només beneficien 
a les grans corporacions i les constructores de sempre, en 
detriment de la ciutat i del futur.

Paparola Assemblea ecologista

La Paparola-Assemblea Ecologista de Terrassa 
adverteix que les institucions no es prenen 
seriosament l’emergència climàtica en què vivim 
ni la pèrdua de biodiversitat que comporta, i 
denuncia projectes com el Quart Cinturó, el Hard 
Rock Cafè o l’ampliació de l’aeroport. A la vegada, 
assenyalen al PSC i a l’Alcalde Jordi Ballart per “fer-
se la fotografia” i “defensar infraestructures com 
el Quart Cinturó”, tot indicant que el “negacionisme 
climàtic continua instal·lat en les institucions”.

Pancartes de protesta a la B-40 contra la reactivació del projecte del IV Cinturó



3MALARRASSAwww.malarrassa.cat POLÍTICA

Lluís Costa/Pep Valenzuela

L a notícia del lideratge naci-
onal en segregació escolar, 
el 2016, disparà les alar-

mes al Raval de Montserrat. A 
partir d’una proposta de resolució 
d’ERC s’encarregà un estudi, amb 
suport de la Diputació, i es creà 
un grup de treball. Nasqué com a 
resultat una comissió d’escolaritat 
equilibrada, amb representants de 
tots els grups del consell escolar, de 
partits i sindicats. 

Les famílies 
que matriculen 
els infants a les 

escoles escollides 
en primera opció 

sumen el 90,5% del 
total, percentatge 
que puja al 96,5% 

quan es té en 
compte la segona i 

tercera opció
La regidoria d’Educació, dirigida 

per Teresa Ciurana, en assumir el 
2019, es plantejà com a objectiu 
central del mandat avançar en la 
solució del problema, tot dedi-
cant una persona en exclusiva a la 
qüestió. Es va fitxar en Rafa Ho-
met, tècnic i assessor de reconegut 
prestigi, que en aquell moment 
era Diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, des d’on es 
va encarregar i finançar l’estudi. A 
tall de balanç del mandat, Ciurana 
i Homet declaren a l’uníson amb 
una metàfora: «progressa adequa-
dament, però necessita millorar». 
«S’ha fet molta feina i estem molt 
satisfetes», assegura la Terrassa, 
«però queda molt per fer encara».

D’una banda, la segregació esco-
lar és resultat directe de la segre-
gació urbana, socioeconòmica. El 
que col·loca reptes de gran política, 
especialment en aquests temps en 
què la desigualtat social és un pro-
blema creixent, una gran injustícia, 
i és identificat com a causa poten-
cial i principal de conflictes (vegeu 
els reputats estudis de l’intel·lectu-
al francès Thomas Piketty). Actu-

alment, a la ciutat, la segregació ur-
banística és de 0,29, segons índex 
de referència, mentre l’educativa és  
de 0,46.

Al mateix temps, més a prop i 
més a l’abast de la política local, 
també identificada per nombro-
sos estudis, hi ha la mobilitat de 
les classes, dites mitjanes i riques 
en capital cultural, simplificant, 
les classes universitàries, que ten-
deixen a agrupar-se amb famílies 
com elles; mentre que la gent amb 
menys recursos, senzillament, van 
a l’escola més propera.

«Aquesta mobilitat està molt 
continguda», assegura Homet, 
gràcies a una intervenció més in-
formada i decidida de l’oficina 
municipal d’escolarització (OME), 
que compta amb el compromís 

 >Teresa Ciurana, regidora d’Educació, i Rafa Homet, assessor

Un mandat marcat pel combat a la segregació escolar
La signatura del Pacte contra la Segregació Escolar a 
Catalunya, el 2019, va ser resultat d’un ampli consens 
nacional sobre la gravetat del problema al país. Terrassa 
era la ciutat amb un índex superior de segregació al país. 
Quasi quatre anys més tard, l’informe de balanç de la 
sindicatura de greuges de Catalunya destaca que en una 
tercera part dels grans municipis els nivells de segregació 
escolar han augmentat malgrat el Pacte i, especialment, 
que no s’han complert encara els compromisos de 
finançament establerts. Terrassa, però, ha avançat bastant. 
La ciutat ocupa avui el desè lloc de la llista de ciutats amb 
segregació, pel que fa a primària, i 16è a secundària.

En una altra línia d’inter-
venció la regidoria es pro-
posa atacar el que identi-

fica com a segregació educativa, 
més enllà de l’escolar, o sigui la 
que pateix aquell alumnat que 
fora de l’horari escolar no fa cap 
activitat. Per avançar, es signà 
un acord amb l’escola de músi-
ca i conservatori, el Programa 
d’Oportunitats Musical, dirigit 
a centres de màxima complexi-
tat.

Com a visió de l’educació en 
general, la regidoria s’orienta per 
«l’anomenada Educació 360, 
l’educació no acaba en l’hora-
ri escolar, sinó que ocupa tot el 
dia i espais», explica la Teresa 
Ciurana. «Cal veure l’itinerari 
individual de l’alumnat, tota la 
vida, pensar que tothom tingui 
oportunitat d’accés a tot».

Una de les eines és el programa 
Més Estiu, ja implantat amb an-
terioritat, però millorat. Els Ser-
veis Socials, han sortit del pla, i 
ara es realitzen uns únics casals 
d’estiu, organitzats des de Joven-
tut amb participació d’Educació, 
que prioritzen «activitats amb 
un plus educatiu, artístic i emo-
cionals», subratlla la regidora. Es 
fan en juliol, com abans, però ara 
també en agost.

L’altra eina és el passaport Edu-
nauta. Nascut a Terrassa, inicia-

tiva de la Fundació Bofill, el pas-
saport obre l’accés a bona part 
del conjunt de l’oferta esportiva, 
extraescolar i cultural de la ciu-
tat, per a alumnat i famílies que 
habitualment tenen menys accés 
a aquesta oferta, per manca de 
recursos, desconeixent o manca 
de formació. Vincula així, activi-
tats extraescolars i participació 
en la vida cultural de la ciutat.

En aquest mandat s’ha posat 
en marxa també la dita Escola de 
noves oportunitats, per comen-
çar a combatre l’abandonament 
escolar prematur. Va començar 
amb retard l’últim trimestre del 
curs passat, amb 20 joves entre 
16 i 21 anys, amb classes als ma-
tins i amb una agenda d’activi-
tats comunitàries a la tarda.

«Les nostres guies d’actuació», 
confessa Ciurana, «són l’estudi i 
Terrassa Aprèn i Educació 360, 
superant l’etapa anterior de la 
‘guia d’activitats educatives’ que 
s’oferia als centres».

La lluita contra les segregaci-
ons escolar i educativa són part 
del que, en l’àmbit nacional, s’ha 
definit com a escola inclusiva. 
L’alumnat NESE, explica el tèc-
nic Rafa Homet, pot dividir-se, 
bàsicament, en dos, per raons 
socioeconòmiques o de capaci-
tats o funcionalitat diverses. Pel 
que fa al primer, «la tasca és di-

fícil, però s’està avançant; l’altre, 
però, demana un canvi de men-
talitat molt gran per incloure 
tothom, hi estem fent molt, però 
el canvi costa més».

Les propostes del Departa-
ment, reconeix, pràcticament es 
resumeixen en la contractació 
de personal vetllador, «tanma-
teix, no és això el que volem», 
emfasitza Homet, «perquè vas a 
escola a educar-te i no que et vet-
llin. La vetlla pot ser un recurs 
puntual, però no una solució». 
La Teresa, per la seva banda, re-
clama «més compromís per part 
de la Generalitat, Educació i Sa-
nitat, sense el qual els municipis 
no tenen eines per resoldre».

Amb dècades d’experiència 
com a professora i activista per 
l’educació, la regidora Teresa 
Ciurana no es autocomplaent 
i reconeix que cal fer molta fei-
na, però es mostra molt satisfe-
ta per tot el que s’ha assolit en 
aquest mandat, i «això, no ho 
podem oblidar, en el context de 
més de dos anys de limitacions 
i restriccions pandèmiques», 
assenyala. L’Homet, al mateix 
temps, subratlla que «ha estat 
un privilegi treballar amb ella; 
la regidora coneix el sector com 
a mestre dedicada per dècades i 
coneix tothom i la situació des 
de diferents perspectives.

d’una comissió amb representació 
de direccions d’escoles públiques i 
concertades, famílies, tècnics i ins-
pecció educativa, i que incorporarà 
també un sistema de geoinforma-
ció. En aquests moments, declara 

el tècnic i assessor especial, al mapa 
local s’identifica poc moviment en-
tre les 4 zones d’escolarització, però 
més dintre d’aquestes.

Assenyala, així mateix, dues acci-
ons clau: primer, la delimitació de 

zones, i segon, la reserva de places 
NESE (necessitats educatives de 
suport específic). 

Destaca el projecte 
implantat a l’escola 

Auró, que era la 
més segregada, un 
acord amb l’escola 
municipal d’Art i 

Disseny
Tot plegat, actualment, les famí-

lies que matriculen els infants a les 
escoles escollides en primera opció 
sumen el 90,5% del total, percen-
tatge que puja al 96,5% quan es té 
en compte la segona i tercera op-
ció. 

Paral·lelament, la regidoria està 
treballant en el reforç dels pro-
jectes educatius dels centres. Per 
exemple, l’escola del Vallès està fent 
un projecte Magnet amb la univer-
sitat politècnica UPC, i el Nicolau 
Copèrnic un altre magnet amb el 
museu de la ciència MNACTEC. 
Així també, el Jaume Cabré-Mar-
qués Casals té un magnet amb la 
facultat de cinema ESCAC.

La Teresa Ciurana destaca el 
projecte (dit infusió) implantat a 
l’escola Auró de Can Palet, que era 
la més segregada, un acord amb 
l’escola municipal d’Art i Disseny 
que impulsa un replantejament de 
projecte amb l’art com a eix verte-
brador, amb formació també del 
professorat i activitats artístiques 
en horari escolar i extraescolar. 
En l’escola França s’ha fet una al-
tra infusió amb l’escola dansa de 
la Factoria Cultura, «on estudien 
els millors dansaires d’Europa». 
Es preparen més infusions, amb el 
Pau Vila, Font de l’Alba, Pere Vi-
ver, i l’empresa municipal Taigua.

Educació 360 i Terrassa Aprèn,  
guies del canvi

 ▪ Teresa Ciurana, regidora d’Educació, i Rafa Homet, assessor FOTO: PV
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Pep Valenzuela

• Coneixes bé la ciutat...
Molt aviat vaig participar en 

la fundació d’una associació so-
ciocultural marroquina d’àmbit 
català, i a Terrassa, a la fundació 
sociocultural Mediterrània. He 
presidit l’Espai de Drets Socials 
i l’Associació Cultural Musul-
mana de Terrassa, durant 8 anys. 
Com a representant d’aquesta, 
he col·laborat amb el Consell 
Interreligiós local que vaig con-
tribuir a fundar, amb presèn-
cia de la fe catòlica, evangèlica, 
mormona i Bahá’í. En aquest 
camí he conegut la síndica Isabel 
Marquès amb qui he col·labo-
rat i donat suport, en el procés 
participatiu que la va portar al 
segon mandat i ajudant els seus 
treballs durant aquest.

“Dues metàfores 
per explicar la 

societat que vull: 
els castellers i la 

sardana”
• Què et va motivar a presen-

tar-te a la sindicatura?
Crec que els drets ens uneixen, 

no ens separem, i aquí puc apor-
tar moltíssim, perquè hi crec i 
perquè tinc experiència. D’altra 
banda, em preocupa el desconei-
xement que hi ha de la sindica-

tura, de la qual tenia constància 
abans i que durant la campanya 
he copsat. Ni la gent gran ni els 
joves la coneixen prou, així com 
es coneixen poc els drets que te-
nim.

• Tens un programa o objec-
tius de mandat?
La meva guia és la Carta Eu-

ropea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, crec que 
els polítics de la ciutat poden i 
haurien de contribuir, però els 
protagonistes són les ciutadanes 
i ciutadans.

• Quins problemes de vulne-
ració de drets veus a la ciutat?
De moment no puc dir res, ara 

he d’escoltar la gent, contrastar 
informacions i actuar, són els 
tres passos, i convido les perso-
nes a venir al despatx i reclamar 
els drets que estan garantits per 
la constitució, els estatuts i la 
carta europea.

• Has col·laborat amb la Sín-
dica, fas teu el treball realit-
zat? 
Continuaré amb els convenis 

signats per ella amb entitats 
socials de diferents àmbits, i 
atenent tota persona que ho ne-
cessiti, seré síndic de tothom, no 
d’un col·lectiu.

Així mateix, com a ciutadà mi-
grant, puc contribuir molt a la 
interacció i participació positiva 
entre les persones de diferents 
orígens que formen el teixit so-
cial, la ciutadania és tot això, i ha 

de participar tothom en les ins-
titucions de la ciutat i del país, 
això és la integració.

• Creus que hi ha prejudicis en 
relació amb les persones que 
han migrat?
El que jo sé és no hem vingut 

a transgredir normes, al contra-
ri, sempre volem treballar amb 
tota la gent que treballa, no vull 
individualisme. Utilitzo dues 
metàfores per explicar la societat 
que vull: primer, els castellers, 
per plantar el castell hi ha de 
ser tothom. Després, la sardana, 
aquesta rotllana que involucra 
tothom. Aquesta és la feina del 
síndic.

“No pot ser que 
una dona tingui 
una matrícula 
al DNI i se la 

identifiqui com 
pertanyent a un 

home”
• Has dit que vols escoltar, 

però segur que hi ha proble-
mes que et preocupen.
Penso en la gent gran, 38.000 

persones amb més de 65 anys, 
molta gent amb més de 80 anys 
que necessita atenció molt es-
pecialitzada i individualitzada, 

persones que pateixen estafes i 
necessiten protecció, començant 
per una oficina única per a elles 
per gestionar les necessitats. 
També les persones amb diversi-
tat funcional, que troben moltes 
barreres encara a la ciutat.

Així mateix, cal fer molta aten-
ció a la situació de les dones 
amb problemes d’independència 
econòmica, algunes que no po-
den treballar per problemes de 
reagrupament familiar, perquè 
sempre estan associades a l’ho-
me. No pot ser que una dona 
tingui una matrícula al DNI i 
se la identifiqui com pertanyent 
a un home o altre. Aquests pro-
blemes s’han de solucionar.

• S’ha parlat molt dels joves, a 
les escoles i al carrer.
Sí, perquè molts alumnes ne-

cessiten atenció especial, educa-
dores a l’escola. Al carrer, d’altra 
banda, falten molts mediadors. 
No pot ser que en una ciutat 
com Terrassa hi hagi només una 
mediadora per ajudar en tots els 
problemes que es generen a l’es-
pai públic.

D’entrada, penso en algunes 
accions que poden ajudar, com 
obrir els patis d’escoles als joves, 
o construir als barris llocs per ju-
gar i torbar-se.

“El síndic ha 
d’atendre tots 

els greuges, però 
també, si detecta 
alguna necessitat 
o vulneració, ha 

d’actuar d’ofici, no 
necessita tenir una 

denúncia”
• Parles d’accions a fer, quina 

tasca té la sindicatura?
La principal és defensar els 

drets de ciutadania davant 
eventuals vulneracions per 
part de l’administració local. 
Però cal conèixer els drets, 
perquè si no les persones po-
den creure que la vulneració és 
natural. Aquí cal informar dels 
drets recollits a la Constitució, 
per l’Estatut i per la Carta Eu-
ropea que he citat abans. Així, 

el síndic ha d’atendre tots els 
greuges, però també, si detecta 
alguna necessitat o vulneració, 
ha d’actuar, no necessita tenir 
una denúncia. I si el problema 
va més enllà de l’àmbit local, 
s’ha de posar en contacte amb 
qui calgui.

• Tornant al procés partici-
patiu en el qual has tingut 
un clar i notori suport ma-
joritari, ha sigut una sor-
presa?, quins sectors creus 
que t’ha fet més confiança?
Els resultats mostren que 

m’ha votat la ciutat, no un col-
lectiu específic. Recorda que 
he estat més votat a 5 dels 7 
districtes, només quedo segon 
al D5, i cinquè en el D1. Així 
doncs, és un vot transversal. 
Crec que perquè soc una per-
sona coneguda, fa molt temps 
que visc aquí, participant en 
diferents àmbits cívics, socials 
i culturals.

Aquesta ciutat plural ha mos-
trat que ho és, la gent ha votat 
per la feina feta, i així crec que 
se’m jutjarà, per la meva feina, i 
no lloc de naixement o el color 
de la pell.

“No represento un 
col·lectiu específic. 

He estat més 
votat a 5 dels 7 

districtes, només 
quedo segon al 
D5, i cinquè en  

el D1”
• Tens un equip de suport 

per a l’exercici del mandat 
de síndic?
Ara no puc dir res. Després 

del nomenament podem fer 
una altra entrevista.

• Res més a dir en aquesta?
Agraeixo molt a Terrassa que 

m’ha donat la confiança i m’ha 
votat, confirmo a totes les per-
sones i entitats que continua-
ré la tasca de la síndica Isabel 
Marquès, perquè ha fet una 
experiència que cal seguir, i 
seguiré buscant persones que 
treballin per una Terrassa mi-
llor, diversa i plural.

Nascut a Ksar El Kebir, ciutat a un antic protectorat 
d’Espanya en el nord, província de Larraix, el 1966, 
Mustapha Ben El Fassi Mezouar s’instal·là a Catalunya 
amb 26 anys. Casat, té tres filles i un fill. Llicenciat en 
Ciències Químiques continuà estudiant-les a la Universitat 
de Barcelona, com també ciències de l’Educació a la 
Universitat Ramon Llull, promoció de 2007-08. Educador 
social, treballa al Departament de Drets Socials i Família, 
des de fa 20 anys, és funcionari de la Generalitat.

 >Mustapha Ben El Fassi Mezouar, nou síndic de greuges municipal de Terrassa

“Continuaré la tasca de la síndica Isabel Marquès, 
ella ha fet una experiència que cal seguir”

 ▪ Mustapha Ben El Fassi Mezouar assumirà el seu càrrec a partir del 16 de febrer
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A favor dels drets i la igualtat  
per a totes les persones

Rosa Maria Fernández Sansa
Presidenta del Lobby Europeu de Dones d’Espanya

 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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El Govern espanyol va aprovar 
recentment l’anomenada “Llei 
Trans”; el seu contingut i les seves 

conseqüències en són desconegudes per 
la gran majoria de la societat. Igualment, 
es desconeix que a Catalunya ja es van 
introduir les línies generals d’aquesta llei, 
també per tràmit d’urgència, per tant, 
sense debat en el Parlament.

En molt poques lleis s’ha produït aques-
ta manca de debat. Hi ha alguna cosa a 
amagar? Em pregunto.

No cal dir, perquè és sabut, que les di-
verses demandes de diàleg que hem sol-
licitat les associacions feministes de tot 
el territori espanyol amb la Sra. Ministra 
no han estat escoltades i, per tant, no ha 
estat possible aclarir alguns dels articles 
que des de la defensa dels drets de les 
dones veiem com una pèrdua dels que al 
llarg de més de 300 anys les dones que 
ens van precedir van aconseguir i ens van 
passar la torxa per continuar lluitant i 
que intentaré exposar.

“Ara resulta que 
si una nena vol 
ser i jugar amb 

joguines de nen és 
que viu en un cos 

equivocat, segons la 
nova llei!!”

Vagi per endavant que l’objectiu prio-
ritari del moviment feminista sempre és 
i ha estat la lluita pels drets de totes les 
persones i la igualtat d’oportunitats sense 
distinció de sexe, religió o procedència.

Anomenar aquesta llei només com a 
Llei Trans ja ens confon, perquè ens fa 
pensar en transsexual i res més lluny del 
que proposa, es refereix a llei Transgène-
re, ja que prioritza el gènere per davant 
del sexe. En les seves exposicions inicials 
nega el sexe com quelcom identificador de 
les persones i aplaudeix el constructe de 
gènere, allò que la societat ens defineix a 
les persones segons ens agradi vestir amb 
talons, jugar a nines o a futbol i conduir 
camions. Així opina que ja en la infància 
una nena o nen si tenen preferència per 
les joguines de l’altre gènere és que viuen 
en un cos equivocat.

Tants anys treballant amb les criatures 
per la coeducació, pel dret de cada una a 
vestir com vulguin i jugar amb qualsevol 
joguina sense identificar-lo amb el sexe i 
ara resulta que si una nena vol ser i jugar 
amb joguines de nen és que viu en un cos 
equivocat, segons la nova llei!!!

I per si no n’hi hagués prou, la Gene-
ralitat ja està organitzant cursets de for-
mació per als i les mestres i professores 
per detectar alumnes amb “Disfòria de 
gènere d’inici ràpid” (DGIR).

La llei proposa “l’Autodeterminació del 
gènere” o sigui que qualsevol persona 
adulta, adolescent o criatura pot decidir 
que no està conforme amb el seu gènere 
i decideix anomenar-se per l’altre, sense 
cap diagnòstic ni cap valoració de profes-
sionals. La persona decideix que és una 
dona perquè diu sentir-se així malgrat 
que el seu sexe digui el contrari, ja que se-
gons els preàmbuls de la llei, el sexe és un 
element aleatori que algú ha diagnosticat 
en néixer (???).

Es substitueix la categoria biològica i ju-
rídica de sexe per una inexistent identitat 
de gènere.

Aquesta proposta política elimina la 
causa de la discriminació i la desigual-
tat que pateixen les dones d’acord amb 
el sexe i s’impossibilita la lluita contra la 
violència. També eliminen els concep-
tes de dona i mare. Ara s’ha inventat un 
nou llenguatge que ens identifica com a” 
persona menstruant” i/o “progenitor ges-
tant”. Però curiosament, els homes que 
s’identifiquen amb el seu sexe encara són 
homes en tot l’entrellat jurídic. Només les 
dones desapareixem com a tals.

Perdonin, però la terra no és plana, gira 
al voltant del sol i el sexe està inscrit en 
totes les cèl·lules del nostre cos. Negar la 
ciència no pot ser la base d’una llei. Per 
molts sentiments que hom tingui i prefe-
rències per l’altre gènere no podrà canviar 
totes les cèl·lules del seu cos. Això no vol 
dir que no pugui vestir-se segons com 
més li agradi i no vol dir que hagi de per-
dre drets. Ha de tenir tots els drets com 
qualsevol altra persona. Perquè el gènere 
és un constructe social que no tenim per 
què acceptar individualment. Cal tenir en 
compte que varia segons el país i la seva 
cultura.

L’etapa de l’adolescència és la més difícil 
de la vida d’una persona, estudiat per la 
psicologia científica. Poden sorgir diver-
sos trastorns de tipo psicosocial com la 
bulímia, l’anorèxia i ara també la disfòria 
de gènere d’inici ràpid (DGIR). En to-
tes elles hi ha possibilitat de tractaments, 
però la diferència és que amb la DGIR es 
prohibirà el diagnòstic o l’ajuda de qual-
sevol professional, i l’autodiagnòstic d’un 
o una menor serà suficient per iniciar els 
tractaments de bloquejadors de la puber-
tat, tractaments hormonals i cirurgies in-
vasives que eliminen els òrgans identifi-
cadors del sexe, tractaments irreversibles 
i medicats tota la vida.

Si és major de 16 anys no es necessita 
l’autorització materna ni paterna i si és 
menor i els pares es neguen que transiti, 
podran perdre la pàtria potestat i l’ado-
lescent podrà passar a dependre d’un co-
mitè “d’experts en transitar”.

L’eliminació del concepte dona compor-
ta unes conseqüències difícils de pair.

A l’esport de competició aquell trans-
gènere que en categoria “home” no gua-
nyava cap pòdium, ara en la categoria de 
dones o persones menstruants pot que-
dar el número 1 com ja està passant en 
països on la llei ja està establerta, perquè 
el seu cos de sexe masculí té unes caracte-
rístiques que li possibiliten superar a les 
noies.

També cal mencionar que un violador o 
maltractador que seria acusat de violèn-
cia masclista i un cop va a judici o abans 
es declara dona, pot demanar i entra a la 
presó de dones. A casa nostra ja està pas-
sant. Hi haurà violacions dins les presons 
femenines? I com es contempla el dret 
de les dones preses a no ser vulnerats els 
seus espais?

Els vestuaris femenins deixen de ser-ho 
com a tals i poden conviure-hi persones 
que es diuen dones perquè se senten així 
i no tenen que demostrar cap document 
que els acrediti com a tals. Ara el gènere 

és autopercebut i substitueix al sexe. Els 
espais de les nenes i dones poden ser uti-
litzats per totes les persones que en les 
seves percepcions se sentin dones. No 
així els espais masculins que només són 
usats per les persones que s’identifiquin 
com a homes. Ho veiem amb la simbolo-
gia als lavabos de les universitats i als del 
Parlament de Catalunya. Un guany més a 
favor del patriarcat.

“Aquesta proposta 
política elimina 
la causa de la 

discriminació i la 
desigualtat que 

pateixen les dones 
d’acord amb el sexe 
i s’impossibilita la 

lluita contra  
la violència”

Saber la situació de les dones en el món 
laboral, judicial, en l’educació, la salut o 
qualsevol altre, ara serà molt difícil per-
què es perden les estadístiques i els estu-
dis científics segregats per sexes, per tant, 
no es podran fer polítiques que garantei-
xin la igualtat de sexes.

Ens preguntem com es podrà saber a 
partir de la Llei la diferència salarial, la 
discriminació en el treball, la paritat en 
els llocs de responsabilitat política, les 
diferències en els tipus de contractes, les 
estadístiques de la violència masclista 
contra les dones (ara serà violència vicà-
ria, entre dues dones), les incidències en 
determinades malalties. Els tractaments 
mèdics que es precisin pel canvi de sexe 
seran a càrrec de la Seguretat Social.

La llei també proposa la reserva de llocs 
de treball per les persones que hagin 
transitat i jo em pregunto: per què no hi 
ha reserves de llocs de treball per les ma-
res soles amb criatures a càrrec seu, per 
què no hi ha cap llei que ho contempli?

Una llei no pot afavorir a una part de la 
població i en aquest cas no pot ignorar els 
avenços que va aconseguir el moviment 
feminista en les seves lluites continuades.

Igualtat de drets per a tothom, ara i 
avui!

Una vegada més No a la discriminació 
de les nenes i les dones!
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«S í, cal més pressupost 
per a la sanitat, però 
no només això, cal de 

forma clara i decidida gestionar 
aquest pressupost de forma dife-
rent, perquè l’actual és horrorosa. 
Tenim un entramat d’empreses 
sanitàries, més de 100 entitats en 
l’actualitat, que donen diferents 
serveis; això és, evidentment, total 
i absolutament ineficient».

Aquesta és l’opinió del president 
de Metges de Catalunya, Xavier 
Lleonart, clara i contundent, sen-
se matisos. Respon a Malarrassa 
mentre marxa portant la pancar-
ta de la Comissió d’Entitats en 
Defensa de la Sanitat Pública de 
Terrassa al capdavant d’una ma-
nifestació massiva, aquest dissabte 
14 de gener, que recull el clam de 
la ciutadania egarenca com a por-
taveu la ciutadania de país: prou!!!

En la concentració a la plaça de 
l’estació del Nord s’ensuma fort a 
l’ambient aquella agradable olor de 
masses. Hi ha qui aventura: avui 
serem 10.000 o més!

«A Terrassa, quan 
parlem de tots aquests 
problemes, parlem de 
la Mútua», alerta la 
Núria. «S’ha de fer 

quelcom ja! Defensem 
que ha de passar a ser 
100% pública. Sabem 
que això és molt gros, 
i que diuen que són 

molts diners i no 
els tenen. Nosaltres 

diem que encara 
més diners s’escolen 
per les juntures del 

mecanisme d’aquesta 
dita gestió públic-

privada”

«Jo veig que no arribo a veure el 
final de la mani», declara prudent 
el president de Metges de Catalu-
nya. «Però és evident que cal molta 
gent. Perquè la situació és crítica. 
Si les administracions no s’hi po-
sen no ens hi sortirem. La sanitat 
està tocada de mort!», sentencia 
dramàticament en Lleonart, pro-
fessional de la salut en diferents 
centres sanitaris des de fa dècada i 
molt bon coneixedor de la situació. 
«L’única forma que hi ha de solu-
cionar-ho és amb mesures clares i 
contundents», assegura i emfasit-
za.

«I és que fa temps que denun-
ciem i alertem que estem en el 
límit, però sembla no ser prou 
perquè hi hagi una resposta de 
l’administració. Aquesta continua 
aplicant receptes velles als actu-
als problemes. Fa molts anys que 
estan impulsant una sanitat low 
cost i ja la situació no dona per 
més». El president de Metges de 
Catalunya demana, per comen-
çar a resoldre problemes, millores 
de les condicions laborals i retri-
butives de les professionals sani-

tàries com a condició primera per 
a millorar les condicions generals 
de prestació del servei a la ciuta-
dania.

«I primer de tot, perquè no ens 
escolten, cal que ens veiem als 
carrers!! Aquest mes els metges 
fem vaga i sortirem!»

Hem trobat baixant pel carrer 
Salmeron en Ramon Clariana, 
protegit amb la seva mascareta, 
però sense estalviar-se una gran 
abraçada. Estimadíssim president 
de la Federació d’Associacions ve-
ïnals de Terrassa, en Ramon ha 
estat mesos i anys ja absent per 
raons de salut. Rep les salutaci-
ons afectuoses de companyes i 
companys en aquesta sortida.

«Estic estable», explica a Malar-
rassa, «venir a aquesta manifes-
tació tan maca segur que ajuda a 
millorar el meu estat de salut!», 
declara en començar a valorar: 
«Tenim uns objectius molt clars 
que, evidentment, comparteixo, 
la sanitat pública s’ha de defensar, 
és molt clar que la falta d’inversió 
ens està perjudicant ja fa massa 
anys, i aquesta manifestació tan 
gran respon a la inquietud de la 
ciutadania en aquests aspectes».

Responent a Malarrassa, 
afirma que «calia fer aquesta 
mobilització, per descomptat, 
i haurien de venir més. Ara 
tindrem les vagues dels met-
ges, que ens trobem el mateix, 
són grans professionals però 
falten recursos i material, és la 
falta d’inversió».

Amb altres companyes de 
la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública, amb més 
d’onze anys d’activitat ja, 
abans que hi hagués la cone-
guda Marea Blanca, la Núria 
Martí porta la pancarta de 
l’entitat. Només alegria als 
ulls i el somriure. «Conten-
ta? Sembla que sí, avui asso-
liment el nivell», afirma quasi 
cridant. Responent a les abra-
çades i preguntes de Malarras-
sa, la Núria afirma objectiva 
(pessimisme de la raó i opti-
misme de la voluntat): «Veig 
que s’ha fet molta feina i veig 
que és molt important que la 
gent comenci a entrar en la 
dinàmica, perquè o ens hi po-
sem o no tindrem res.» Xavier Lleonart (Metges 

de Catalunya): “Cal més 
pressupost, però, a més 
a més, l’actual forma de 
gestiónar el pressupost 
és horrorosa. Tenim un 
entramat de més de 100 
empreses sanitàries en 
l’actualitat que donen 
diferents serveis; això 

és, evidentment, total i 
absolutament ineficient»

Mercedes Gómez: «Clar 
que cal una mirada de 

dona! Perquè la mirada 
antropocèntrica que 

caracteritza la medicina 
tota, com tots els àmbits 

d’aquesta societat 
patriarcal i masclista, fa 
les coses com si tothom 

tingués un cos  
de mascle”

«Avui és un primer pas», afegeix, 
«cal mantenir i reforçar aquesta coor-
dinació i unitat, així com la seva ex-
tensió pels barris, tota la ciutat, això 
és el més fonamental», assegura la 

Convocatòria unitària a Terrassa. Milers de persones clamen: Sanitat pública 100%, de qualitat, universal!
 → La Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública va agrair la participació massiva que va tenir la manifestació, entre 5 i 8mil, del passat 14 de gener. Més enllà del resultat concret, una mobilització rècord d’entitats convocats i de manifestants

SOCIETAT



9MALARRASSAwww.malarrassa.cat

Núria, infermera jubilada i extre-
balladora de Mútua Terrassa.

Li demanem com és això del 
«primer pas», quan sabem que 
està en la creació de la Platafor-
ma fa uns 11 anys. «Hem hagut 
de pica molta pedra, cert. Tots 
aquests anys s’ha fet un treball que 
no ha aconseguit convocar la tan-
ta gent que pateix els problemes 
i mancances del sistema sanitari, 
però no hem deixat de fer les tro-

La Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública vol agrair la par-
ticipació massiva que va tenir la manifestació a Terrassa per 
reclamar una sanitat pública i de qualitat

Terrassa va despertar el passat 14 de gener a la manifestació con-
vocada per la Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública contra la 
situació crítica en la qual es troba el sector sanitari de la ciutat. 

Des de la Comissió volem agrair la participació a la manifestació i 
l’adhesió al manifest de 83 entitats de diferents àmbits socials. Des-
prés de la valoració feta, s’ha decidit la continuïtat d’aquesta comis-
sió davant la situació d’emergència sanitària que patim a la ciutat. 

Cal recordar, que malgrat ser la tercera ciutat de Catalunya quant 
a població, encara manca un Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP). La congestió de la sanitat pública en la ciutat fa que algu-
nes proves diagnòstiques i visites a especialistes dupliquin i fins i tot 
tripliquin els dies d’espera respecte la mitjana catalana. 

Algunes de les demandes del manifest són: que el metge de capça-
lera visiti en 48 hores tal i com indica CatSalut; la construcció d’un 
nou CAP Nord; gestió única del Consorci Sanitari de Terrassa 
(CST) del Cap Can Roca; que hi hagi pediatres i odontòlegs a tots 
els CAPs; i que es destini un 25% del pressupost de la sanitat per a 
l’atenció primària. Tot això no es pot fer, segons la Comissió, sense 

millorar les condicions laborals dels professionals del sector de la 
salut. Per aquesta raó, la Comissió també recolza la vaga de Metges 
de Catalunya que començarà els propers 25 i 26 de gener en defensa 
de poder donar una atenció digna a la població.

Durant molt de temps i davant la reiterada negativa de mantenir 
una reunió entre el Conseller de Salut amb entitats de diferents 
àmbits socials de Terrassa, ara la Comissió d’Entitats per la Sanitat 
Pública de Terrassa torna a demanar una reunió de forma urgent. 

Finalment, volem agrair als mitjans de comunicació de tot l’Estat 
la difusió feta de la manifestació a Terrassa i denunciar que TV3, 
sent una televisió publica, va obviar deliberadament donar informa-
ció sobre una gran manifestació d’una de les ciutats més grans de 
Catalunya i amb les pitjors llistes d’espera. 

El sistema sanitari públic és la nostra garantia d’una bona qualitat 
de vida i un pilar fonamental de l’estat del benestar. Per aquesta raó 
la Comissió, al costat de les 83 entitats adherides, defensem un sis-
tema sanitari públic, sostenible, pròxim i de qualitat amb suficients 
recursos per atendre la població. 

Continuem lluitant. Ens hi va la vida!

bades setmanals, cada dimecres al 
Casal del Cementiri Vell, i totes 
les denuncies, protestes, reclama-
cions, defensa de persones menys-
tingudes i maltractades, ocupaci-
ons d’instal·lacions del CatSalut i 
Mútua. Sempre hem tingut molt 
clar que s’havia de fer, defensar els 
drets i la dignitat de la gent, que 
estar-s’hi a casa no era cap opció».

Abundant sobre aquest primer 
pas encara una mica, la Núria as-
segura que «amb la pandèmia els 
problemes s’han fet tan evidents: 
les sales de visita buides, les ur-
gències atestades que no hi cap 
més gent, els metges amb visites 
telefòniques demanant fotos pel 
guasap, això no pot ser i no té res 
de racional».

D’altra banda, declara també: 
«els nostres fills estan a l’atur, no 
formarem metges ni infermeres ni 
personal sanitari i ara diuen que 
ho han de fer les màquines. L’altre 
dia ens explicaven això del gu-
guel i l’amazon, com ens salvaran 
la vida, seran la nostra assistència 
sanitària. És increïble!!! Estem en 
situacions límit, ho pateix molt 
i immediatament la gent amb 
malalties cròniques, la gent gran i 

Comissió d’entitats: Continuem lluitant, ens hi va la vida!!

Convocatòria unitària a Terrassa. Milers de persones clamen: Sanitat pública 100%, de qualitat, universal!
 → La Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública va agrair la participació massiva que va tenir la manifestació, entre 5 i 8mil, del passat 14 de gener. Més enllà del resultat concret, una mobilització rècord d’entitats convocats i de manifestants

el personal sanitari sens dubte. La 
gent que es creu la seva professió 
no vol exercir-la d’aquesta mane-
ra», destaca.

Una qüestió molt i molt impor-
tant abans de tancar el micròfon 
de la gravadora: «A Terrassa, 
quan parlem de tots aquests pro-
blemes, parlem de la Mútua», 
alerta la Núria. I planteja: «S’ha 
de fer quelcom ja! Defensem que 
ha de passar a ser 100% pública. 
Sabem que això és molt gros, val!, 
i que diuen que són molts diners i 
que no els tenen, diners, val! No-
saltres diem, però, que encara més 
diners s’escolen per les juntures 
del mecanisme d’aquesta dita ges-
tió públic-privada. O sigui, que 
si el focus es posa sobre les raons 
i motius reals dels problemes, les 
solucions hi són i no tan compli-
cades ni cares, al contrari. Perquè 
hem demanat moltes vegades i, 
primer, que s’havia de controlar 
això per part del CatSalut, que 
no ho controla ni vol controlar, ja 
ho sabem». Llavors què? «Només 

ens queda passar a la següent opció: que sigui 100% pública 
de publica de gestió i de tot. Tardarem un temps? No sé, però 
no tenim cap altra opció, o això o anar al metge privat qui el 
pugi pagar», conclou.

Pancartes de comitès de Sant Cugat, Rubí, Sabadell, Vila-
decavalls han mostrat l’accent i caràcter també comarcal de la 

convocatòria en defensa de la sanitat 
pública. El problema és de tothom, 
però en aquest cas, a més, l’ombra de 
Mútua es la mateixa que tapa el sol a 
les persones usuàries de Terrassa i ro-
dalies.

El Consell d’Entitats d’Acció Ciuta-
dana, del comitè d’empresa de Mútua, 
i com no, la de la Federació d’Associ-
acions Veïnals de Terrassa, una de les 
principals entitats impulsores de la 
coordinació d’aquesta mobilització. En 
Pepe Sánchez camina portant-la amb 
altres companyes de la junta directiva: 
«Avui, després de molt temps inten-
tant que les administracions ens faci 
cas, fem el primer pas de gran assis-
tència, és el primer pas per millorar la 
sanitat, i parlem en nom de la ciutada-
nia de Terrassa, perquè és un servei es-
sencial que ho necessita tothom. Ja era 
hora que sortíssim, és insuportable la 
precarietat de servei, les llistes per espe-
cialistes, les llistes d’espera en general… 
ens afecta a tothom».

Veí de Sant Pere Nord, l’actual presi-
dent de la Favt assegura que la comis-
sió unitària creada continuarà activa i 
garantirà una agenda d’accions, eines 
per informar i mobilitzar. Emfasitza 
un dels lemes i consignes de la campa-
nya: «Ens hi va la vida!!, no hi ha ne-
gociació!».

«Per una sanitat amb mirada de 

dona», proclama la pancarta del Casal 
de la Dona. «T’explico», respon a Ma-
larrassa la Mercè Gómez Llobregat, co-
ordinadora i portaveu de l’entitat, «vaig 
anar a la metgessa de capçalera i em va 
dir: quant temps fa que no vas a una re-
visió ginecològica? Doncs ja fa uns anys, 
a més no em criden. Però que dius! 
Mira, puja a la planta setena… I pujo. 
Allà em diuen que no tindré cita amb 
ginecologia, per l’edat. Com?! O sigui 
que a partir dels 60 ja no tinc dret?»

«Però què passa?», es demana escan-
dalitzada l’activista i referent de la lluita 
feminista. «Si no hi ha control ni pre-
visió, quan detectessin qualsevol malal-
tia ja podem fer tard! Com pot ser que 
no hi ha prevenció a partir d’una edat, 
una mamografia, una revisió ginecolò-
gica!!!»

El volum de les consignes cridades a 
la manifestació mentre baixa pel pas-
seig i comença la Fontvella s’uneixen 
a la indignació sense límits de la Mer-
cè. «Clar que cal una mirada de dona! 
Perquè la mirada antropocèntrica que 
caracteritza la medicina tota, com tots 
els àmbits d’aquesta societat patriarcal 
i masclista, fa les coses com si tothom 
tingués un cos de mascle, quan sabem 
que les mateixes malalties no afecten de 
forma igual. Sí, clar que cal una mirada 
de dona, que vol dir una mirada per a 
tothom de la sanitat».

SOCIETAT
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Educar des del 
cooperativisme 

Fèlix Pardo
@felixpardova

A Catalunya hi ha unes 118 cooperatives 
registrades com a centres docents d’un 
total de 1797 centres privats no univer-

sitaris, això és el 6,6%. Aquí tenim una primera 
data rellevant que no s’hauria d’obviar quan es 
parla sobre la contribució del cooperativisme 
d’ensenyament al moviment cooperatiu i del 
paper que pot jugar en la transformació de la so-
cietat. Per altra banda, a l’hora d’establir els fets 
diferencials de les escoles cooperatives no es para 
prou atenció al sentit de la pedagogia de la coo-
peració, perquè aquesta és més que una metodo-
logia i un conjunt de tècniques didàctiques; és el 
modus operandi del cooperativisme en l’àmbit de 
l’ensenyament. Tot just va ser aquest dinamisme  
el que va portar a les cooperatives d’ensenyament 
en el tardofranquisme i en la transició a ocupar 
una posició de lideratge pedagògic en la qualitat 
educativa. 

Del conjunt d’aquestes 118 cooperatives, 
unes 41 estan agrupades en la Federació de 
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya 
(FCEC), això és el 35%. D’aquestes, 29 són 
de treball associat, 7 són de consum (els so-
cis de les quals són els pares i les mares dels 
alumnes) i 5 són integrals. Pel que fa a les 
cooperatives no federades, moltes són de 
consum. Aquí tenim una segona data relle-
vant perquè una de les finalitats del coope-
rativisme és l’emancipació econòmica de la 
condició d’assalariat dels treballadors per tal 
de garantir la superació de l’alienació en el 
treball. El treball cooperatiu a les aules hau-
ria de ser una extensió del treball que fan les 
sòcies a la cooperativa d’ensenyament; si el 
cooperativisme implica repensar l’economia 
vers l’emancipació, sobre aquesta base s’ha 
de resignificar l’acció docent de tal forma que 
l’aprenentatge cooperatiu també sigui eman-
cipador per als alumnes. 

I una tercera dada rellevant és el tancament 
d’unes 37 cooperatives d’ensenyament des de 
finals de la dècada dels 80 del passat segle. Fins 
el 31 de desembre de 2000 hi havia registrades 
a Catalunya 235 cooperatives d’ensenyament. 
Les primeres d’aquestes cooperatives es creen 
en la dècada dels 60. Durant el període de la 
transició va créixer el seu nombre fins als pri-
mers anys de la dècada dels 80, quan aques-
ta tendència es va revertir. Avui dia és difícil 
d’imaginar l’existència de cooperatives d’en-
senyament sense el doble finançament dels 
concerts econòmics. Es pot garantir l’educació 
com a servei públic tot i que la gestió dels re-
cursos públics no sigui directament pública. 
Ara bé, si aquesta gestió no es fa sense ànim de 
lucre i no es fa un retorn a la comunitat d’una 
part dels excedents del resultat cooperatiu, 
com per exemple amb beques que permetin 
una coeducació social amb l’abast que sigui 
possible, pot generar segregació i una deficient 
inclusivitat, la qual cosa entraria en contradic-
ció amb l’acció cooperativista.

A la llum de totes aquestes dades i considera-
cions cal cridar l’atenció que el cooperativisme 
d’ensenyament a Catalunya corre el perill de 
convertir-se en un fenomen més rellevant en 
el passat que no pas en el present. Tanmateix, 
davant dels grans problemes mediambientals 
i socials que tenim avui dia, les cooperatives 
d’ensenyament poden representar un model 
de socialització alternatiu al competitiu, de-
predador i individualista actualment hegemò-
nic. Els principis i els valors del cooperativisme 
poden informar un nou paradigma cultural 
dels centres docents i oferir un model replica-
ble de corresponsabilitat entre tots els agents 
de la comunitat educativa. Però per assolir 
aquesta fita cal que des del cooperativisme 
d’ensenyament es respongui de manera con-
creta i honesta les dues preguntes següents: 
Quines són les possibilitats reals d’un projecte 
pedagògic des del conjunt de les cooperativis-
me d’ensenyament en la transformació social? 
Quines coses cal prioritzar i per les quals paga 
la pena lluitar des de les escoles cooperatives?

Redacció

Impulsada pel Procés Consti-
tuent de Terrassa i el Consell 
d’Entitats d’Acció Ciutada-

na, fa setmanes que es va iniciar 
una campanya amb la difusió 
del manifest A Terrassa, volem 
un carrer en memòria a l’Arcadi 
Oliveres i la recollida de signa-
tures d’entitats i a títol personal, 
que ja recull unes 600 adhesions, 
d’acord amb informació publica-
da a la web de la campanya arca-
dioliveres.com.

Ja fa més d’un any, concreta-
ment el 6 d’abril del 2021, que 
morí l’economista, professor de 
la Universitat Autònoma, co-
fundador i president de la Uni-
versitat Internacional per la Pau, 
president de Justícia i Pau, co-
fundador del Procés Constitu-
ent, activista pels drets humans, 
l’Arcadi Oliveres, per a molts de 
nosaltres, un savi, una persona 
coherent i per damunt de tot, 

una bona persona.
Les entitats promotores infor-

men que “la campanya plante-
ja una cosa tan senzilla com la 
d’aconseguir que l’Ajuntament 
de Terrassa li dediqui un carrer 
o una plaça a la seva memòria. 
Perquè Terrassa era una de les 
ciutats privilegiades que el va 
poder acollir i el va poder gaudir 
moltíssimes vegades. Ell estava 
encantat de venir a Terrassa a 
qualsevol acte, esdeveniment o 
xerrada. Són innombrables els 
joves i no tant joves que porten 
dins seu, com escut protector,   
els principis i les ensenyances de 
l’Arcadi!!!”

Així mateix, afegeixen: “I no 
voldríem que aquesta demanda 
sigui a costa d’un carrer qualse-
vol, voldríem que ocupés el lloc 
d’un carrer molt determinat, un 
carrer que a l’Arcadi li fos del 
seu grat, tant pel lloc, una en-
trada oberta i humil a la ciutat, 
com l’entorn, ple d’oliveres, i so-

bre tot pel seu sentit de justícia i pau, fent tom-
bar un carrer a la memòria d’un general patriarca 
d’un clan militar, de colpistes, feixistes i antica-
talanistes, el carrer del General Milan del Bosch. 
És aquest carrer el que volem pel nostre estimat 
Arcardi!”

Així doncs, demanen “públicament que la nos-
tra demanda sigui recolzada pels veïns i veïnes 
de Terrassa i per les entitats i associacions de la 
ciutat, així com escoltada i executada per l’Ajun-
tament de Terrassa.”

Dijous 2 de febrer a les 11:30h, davant l’Ajun-
tament, es realitzarà una lectura pública del ma-
nifest “Volem un carrer en memòria a l’Arcadi 
Oliveres”, a càrrec de l’observatori de Drets So-
cials de Terrassa, el suport del Consell d’Enti-
tats d’Acció Ciutadana de Terrassa i el Procés 
Constituent de Terrassa, entitats impulsores de 
la iniciativa.

Un carrer en memòria 
d’Arcadi Oliveres
El Consell d’Entitats i el Procés Constituent de 
Terrassa han engegat una campanya a favor

Les dones, contra els “senyors  
de la guerra” a Afganistan
Malalai Joya, exdiputada al Parlament afganès:  “És mentida que  
els talibans han canviat, són més cruels que mai»

Miquel Gordillo

La situació catastròfica de 
les dones afganeses i que 
en general viu el país, va 

centrar l’atenció el passat 25 
de gener als Amics de les Arts. 
Malalai Joya, exdiputada al Par-
lament afganès, va acudir a la 
ciutat en un acte organitzat per 
Malarrassa i l’Observatori dels 
Drets Socials. Així, vam poder 
escoltar un testimoni en pri-
mera persona sobre la «tràgica 
història que torna a repetir-se al 
nostre país», des que el setembre 
de 2021 es va tornar a proclamar 
l’Emirat Islàmic, i que ha portat 
de nou la «ideologia absurda i 
podrida dels talibans i els se-
nyors de la guerra». Tot plegat,  
després de dècades d’intervenció 
estrangera i de la «fallida guerra 
de l’OTAN».

«Els EUA han comès incomp-
tables crims de guerra al nostre 
país», assegurà Joya; un dels 
darrers exemples, quan van dis-
parar contra la multitud que es-
perava a l’aeroport per fugir del 
país, amb l’excusa de disparar 
els talibans, causant 9 persones 
mortes incloses dones i infants.

Joya exposà clarament la cruel-
tat dels talibans des que van arri-
bar al poder: l’expulsió de dones 
i nenes de l’educació i de la vida 
pública, execucions i tortures, 
genocidis de minories ètniques, 
desaparicions de periodistes i 
artistes, exilis, etc. En aquesta lí-
nia, la diputada mostrà imatges 
colpidores de l’atemptat recent a 
un centre educatiu a Kabul en 
què van morir 50 estudiants, la 

majoria dones. 
«Us animo a qüestionar la 

mentida que els talibans han 
canviat, són més cruels que 
mai», assegurà. «Hi ha 25 mi-
lions de pobres al país, i per 
descomptat, la situació de les 
dones ha anat a pitjor». El dar-
rer exemple il·lustratiu que va 
transcendir ha estat el de la jove 
diputada de Kabul, Mursal Na-
bizada, que va ser assassinada el 
passat gener.

«‘Pa, treball i llibertat’, i ‘L’Edu-
cació és el meu dret, Reobriu 
les escoles’, han estat sempre 
les nostres consignes per refor-
çar els moviments de dones al 
país», assegurà Joya. Un país 
marcat per la pobresa («més de 
la meitat del país passa gana»), 

el tràfic d’opi i la inseguretat. La diputada explicà 
sense miraments com és d’habitual que les famí-
lies hagin de vendre els seus fills o els mateixos 
òrgans per sobreviure.

En la seva intervenció davant una cinquante-
na d’assistents, Joya cridà per la solidaritat de 
les forces progressistes, tot assegurant que «les 
nacions només es poden alliberar per elles ma-
teixes», va dir, a la vegada que obria la mà a 
la solidaritat internacional. Per això, la Malalai 
procura explicar aquesta realitat allà on la con-
viden: «en la meva opinió, hi ha dos superpo-
ders: els EUA i l’opinió pública mundial». 

En la presentació de l’acte, l’advocat i activista 
pels Drets Humans, Joan Tamayo, assenyalà la 
contradicció que el 23 de gener va ser el Dia 
Internacional de la Llibertat declarat per Naci-
ons Unides, quan precisament hi ha manca de 
llibertat! D’aquí que «el testimoni de la Mala-
lai ens mostri una realitat que aquí ja havíem 
oblidat».

 ▪ Malalai Joya, exdiputada al Parlament afganès, al centre de la imatge

 ▪ Arcadi Oliveres
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En Roger Verdaguer Serrat 
ha estat condemnat a una 
pena-multa de 12 mesos 
que suma 2.190 euros, 
per un suposat delicte de 
«desobediència a l’autoritat» 
que hauria comès durant 
una mobilització pacífica 
de protesta contra la 
inhabilitació del llavors 
president de la Generalitat 
Quim Torra. Roger explicà, 
en una concentració de 
solidaritat, el 27 de gener al 
Raval de Montserrat, detalls 
del cas i la seva posició 
davant la repressió de l’Estat 

 
Roger Verdaguer

Em van detenir arran de la pro-

testa contra la inhabilitació del 
MHP Quim Torra i em van acu-
sar de desobediència i resistència a 
l’autoritat per no identificar-me. El 
dia del judici em vaig sentir molt 
acompanyat i recolzat per molts de 
vosaltres i us en vull donar les grà-
cies. Quan realitzes un acte difícil 
penses que ha de ser per un bon 
motiu. A banda d’haver-hi un bon 
motiu personal, de consciència, hi 
havia un bon motiu social i és per 
això que poder-ho comunicar i que 
arribés com més lluny millor, era 
tan important per mi. No només 
em vau donar això, sinó que em vau 
donar el vostre recolzament i no-
més us puc dir de paraula l’immens 
sentiment de gratitud i seguretat 
que et dóna aquest fet. Gràcies. 

Ara ha arribat la sentència de la 
justícia espanyola i, evidentment, 
és condemnatòria. Diu mentides 
com que vaig organitzar el tall de 
la C-58, diu que l’inspector TIP 
1500 em va demanar que m’esperés 
a tallar la carretera i que no li vaig 
fer cas. Això és mentida. Jo em vaig 
esperar i la resta de companys de 
la manifestació ens va passar pels 
costats. Quan ell es va retirar, jo 

em vaig reunir amb el grup. I per 
acabar, diu que jo, pels meus prin-
cipis, no reconec l’autoritat. Això 
és mentida. Jo la que no reconec és 
l’autoritat judicial espanyola, que 
ha trencat la separació de poders, 
coaccionant i inhabilitant polítics 
votats pel poble. No reconec l’au-
toritat executiva perquè desobeeix 
la voluntat popular i, és clar, des de 
l’1 d’octubre de 2017 no reconec 
l’autoritat de l’ocupant. L’autoritat 
que reconec és la moral, la que surt 
dels meus conciutadans, la del bé 
comú i quan hi hagi una autoritat 
mínimament democràtica, també 
la reconeixeré. 

Però per altra banda, la sentència 
també diu veritats. Diu que “la ne-
gativa a complimentar aquello que 
se le ordena de forma franca, clara, 
patente, indudable, indisimulada, 
eviedente, inequívoca, contumaz, 
deliberada”. Culpable!, i amb molt 
de gust. Quan llegia aquesta pro-
fusió de qualificatius se m’escapa-
va el riure per sota el nas i alhora 
experimentava alguna cosa similar 
al que devien sentir aquelles brui-
xes condemnades a la foguera i que 
acabaven cridant que sí, que tot allò 
era cert. Se sent satisfacció i orgull 
quan et reconeixes diferent de la 
bogeria i l’astracanada de l’opressor. 
I ho reconec, no ho  amago, ho dic 
amb ànim de fer proselitisme. 

Després del judici vaig quedar 
amb una sensació de pau i tran-

quil·litat de consciència que encara 
em dura i que la sentència no ha 
pertorbat ni una mica. Al contrari, 
potser ha fet créixer l’ànim i deter-
minació de continuar lluitant per 
la independència, perquè la pròpia 
sentència és una altra evidència que 
no hi ha cap més camí per sobre-
viure com a poble, de ser tractats 
amb dignitat humana sense haver 
d’humiliar-nos i amputar-nos la 
identitat. 

Avui rebo amb una immensa gra-
titud la vostra solidaritat en tots els 
aspectes i que heu volgut materia-
litzar omplint les guardioles de la 

TRACA i dels Cants per la Lliber-
tat, a qui agraeixo enormement tots 
els esforços per donar-me suport 
en tot. Però també tinc un senti-
ment d’ambivalència, com us vaig 
dir el dia del judici. La repressió de 
l’estat espanyol ens prendrà aquests 
diners i els utilitzarà per als seus 
fins i això em fa sentir que malbara-
to recursos, la qual cosa em fa sen-
tir doblement en deute amb vosal-
tres. I és per això que, com vaig dir 
també, em comprometo a doblar 
aquesta quantitat i invertir-la en els 
nostres interessos i per contrarestar 
els seus.

“Els anys del plom”
Jaume Bofill 
Militant de la CUP de Terrassa

Així es va combatre l’extrema dreta espanyola des dels anys 90:
Principis de gener de mil nou-cents noranta-tres, és un dissabte 

nit a la Terrassa postolímpica, la crisi i la falta de treball i una mena 
de ressaca del que ens van vendre com l’any de les nostres vides, 
“el 92”, impregna una ciutat depressiva. Falten just tres mesos per 
l’assassinat del Guillem Agulló, aquella nit, el Xavi i l’Alícia tornen 
dels bars de Ca n’Anglada cap a casa seva, aquells anys el barri de Ca 
n’Anglada era el lloc de trobada del jovent alternatiu i punk.

Decideixen marxar més d’hora d’un bar de la Plaça Catalunya i 
baixen pel carrer Prat de la Riba, sempre alerta, són temps compli-
cats, “els anys del plom”, els nazis campen pels carrers fent les seves 
particulars caceres. Unes ombres apareixen per les seves esquenes, 
caps rapats amb bats de beisbol els venen per darrere, senten el so-
roll de les botes militars picant l’asfalt, corren, però de la primera 
cantonada, surten més ombres, més pals i una navalla. És una em-
boscada i els comencen a apallissar, el Xavi rep dues punyalades, 
una a la cama i l’altre al ventre, les botes amb punteres de ferro i els 
bats de beisbol reboten al cap de l’Alícia i a l’esquena del Xavi, tots 
dos queden a terra i es fa el silenci, un silenci després d’una brutal 
agressió, que es trenca amb els crits de l’Alícia demanant auxili.

El dimecres següent, una vintena de joves de diferents moviments 
socials de la ciutat es reuneixen a l’Ateneu Llibertari, les ràtzies po-
licials del 92 van deixar les organitzacions polítiques sota mínims, 
però aquell jovent està fart de patir amb total impunitat agressions 
feixistes cada dia sense cap rebuig, condemna o suport per part 
de les institucions o de la ciutadania, la gent mira cap a una altra 
banda, estan sols, però aquell dia neix la Plataforma Antifeixista 
de Terrassa.

El llibre “Antifeixistes, així es va 
combatre l’extrema dreta espa-
nyola des dels anys 90” del pe-
riodista Miquel Ramos, ens ex-
plica la història de l’antifeixisme 
des de dins, és un llibre fet per la 
gent que durant molts anys i ar-
reu de l’estat, van organitzar-se i 
van crear la base de l’antifeixis-
me. Ramos, explica com la gent 
va viure aquells anys, fent un lli-
bre del tot col·lectiu. Un recull 
de mil vivències i un reconeixe-
ment de memòria històrica, de 
la qual Terrassa en forma part. 
El llibre repassa com es van or-
ganitzar col·lectius i Platafor-
mes per tal de combatre aquella 
brutal violència que exercia al 
carrer una nova ultradreta en 
forma de caps rapats neonazis o 
ultres de futbol.

“El discurs feixista ara hi és  
a les institucions”
El periodista Miquel Ramos presentà a la ciutat un recull d’episodis  
de tres dècades d’història de lluita antifeixista a l’Estat
Miquel Gordillo

E l llibre Antifeixistes, així es 
va combatre l’extrema dreta 
espanyola des dels anys 90 

(Capitán Swing, va per la segona 
edició), es va presentar el passat 
26 de gener, al Casal La Tafanera. 
Hi havia la presència del seu autor, 
Miquel Ramos, que ha dut a terme 
«tot un treball d’estudi i investiga-
ció» d’història del moviment anti-
feixista al llarg de les últimes tres 
dècades, ple de testimonis de «gent 
que va estar lluitant i autoorganit-
zant-se contra el feixisme», tal com 
ho va descriure Jaume Bofill, mili-
tant de la CUP Terrassa i alcalda-
ble a les eleccions municipals.

El del Jaume és també un testi-
moni en primera persona, quan a 
la nostra ciutat es vivia i es patia 

aquesta violència als carrers: «Vam 
passar por, ens van amenaçar», 
afirmà, «hi havia molta impuni-
tat, podien fer el que li vingués en 
gana, i els sectors més alternatius 
érem els que més rebíem». Com 
a fets cabdals, Bofill relatà l’agres-
sió salvatge que van rebre el Xavi i 
l’Alícia, el 1993, una nit quan tor-
naven de sortir de marxa. Poste-
riorment, la primera gran manifes-
tació antifeixista, el juny de 1994, 
arran de l’agressió a l’Elvira, una 
noia d’origen guineà de Can Palet. 
Prèviament, una assemblea de di-
versos col·lectius de la ciutat havia 
donat peu a la Plataforma Antifei-
xista. Afirmà Bofill que gràcies en 
part a la lluita coordinada, «es va 
fer neteja dels nazis al carrer», tot 
reconeixent que «el seu discurs es 
va institucionalitzar».

En la mateixa línia ho apuntà 
Anna Rius, membre de UCFR 
(Unitat Contra el Feixisme i el 
Racisme), que també participà en 
la presentació: «els feixistes són 
els mateixos, es van reconvertint, 
a més té moltes cares, hem de te-
nir diverses estratègies per com-
batre-ho». En referència directa a 
Vox i els seus discursos d’ultradre-
ta, malauradament ja present a les 
institucions, «el que fem és apun-
tar el que diuen i el que fan per 
explicar-ho a la gent». Per això es 
mostren actius a les xarxes socials, 
«per desmentir els seus bulos» que 
llencen els seus acòlits. Rius té clar, 
això sí, que «sense unitat és molt 
difícil combatre aquests discursos, 
el repte és ampliar la lluita, perquè 
si puja Vox, perdem totes». 

L’assassinat de Guillem Agulló 
el 1993 per una ganivetada per 
part de nazis, va marcar tota una 
generació al País Valencià i arreu, 
reconegué l’autor i periodista Mi-
quel Ramos. «Aquesta no és una 
història oficial, hi ha moltes veus 
amb qui he parlat». I les sis-centes 
pàgines del llibre són un recull ben 
documentat d’episodis d’interès i 
d’impacte de tot l’Estat: «Aquestes 
històries comparteixen la violència 
de colles que apallissaven amb im-
punitat, sempre a persones sense 
sostre, LGTBI, prostitutes, immi-
grants sense papers...». 

Ramos destacà que «aquesta 
lluita contra el feixisme la vam fer 
adolescents i joves entre 14 i 20 
anys». I també la crítica directa al 
paper que jugaven els mitjans de 
comunicació, els quals «enfocaven 
aquesta violència com un tema 
d’ordre públic o de baralles entre 
joves, banalitzant així el feixisme».

 ▪ Miquel Ramos, al centre, acompanyat d’Anna Rius (UCFR) i Jaume Bofill (CUP 
Terrassa), al Casal La Tafanera

 >La persecució de l’independentisme no para

Roger, condemnat a 12 mesos de 
pena-multa per «desobediència»  

 ▪ Concentració de solidaritat amb en Roger Verdaguer
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Gonzalo Marín: “Quan parlem de Mínim Vital, caminem 
cap a la implementació del Dret Humà a l’Aigua”
Membre de la Red de Agua Pública, Marín ens explica el concepte de Mínim Vital i les negociacions que s’estan 
portant a terme amb el Gobierno de España, pel que fa a la transposició de la Llei Marc Europea. 

Sònia Giménez Guzman

• Per què és necessari que l’aigua 
sigui entesa en el si de les nos-
tres lleis com un Dret Humà, 
que ja és reconegut per les 
NNUU?
És necessari perquè el dret reco-

negut per NNUU (Nacions Uni-
des) no vincula directament els 
països. Malgrat això, el Consell de 
drets humans el setembre de 2010 
reconeixia que el Dret Humà a l’ai-
gua i al Sanejament eren legalment 
vinculables per als països que ha-
vien subscrit el Pacte Internacio-
nal de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals. Així és possible una exi-
gència des de la ciutadania. Però 
això no és una obligació forta, per 
dir-ho d’alguna manera. És neces-
sari que el Dret es reculli a la legis-
lació espanyola, i com més alt sigui 
el nivell legislatiu millor. Des de la 
RAP (Red de Agua Pública) exi-
gim això i entenem que aquest re-
coneixement es pot començar amb 
la implementació d’alguns princi-
pis del Dret Humà, per exemple 
el Mínim Vital, que implica alguns 
principis com el de no discrimina-
ció, i alguns criteris normatius com 
la disponibilitat i l’assequibilitat. 
Aleshores el Dret Humà el po-
dem anar implementant a través 
dels seus principis i criteris.

• Què entenem per Mínim Vital 
d’aigua? Ha de ser universal o 
només per als més vulnerables? 
El Mínim Vital és la quantitat 

necessària per assegurar una vida 
digna. Quant ha de ser aquesta 
quantitat, és un tema a concretar 
en cada lloc. Normalment, es parla 
entre 50 i 100 litres-persona-dia. 
El tema és que els drets humans 
són drets per a tota la ciutadania. 
El Mínim Vital també és un dret 
de tota la ciutadania, és a dir, és 
universal. Com es materialitza 
això? A la RAP no hi ha hagut 
un debat suficient sobre el tema. 
NNUU diu que en cas que les 
persones no tinguin capacitat de 
pagament se’ls ha de garantir un 
mínim vital gratuït, sense que ge-
neri cap classe de deute.

• I com es pot fer això?
Tenim dues maneres de fer-ho: 

una, a través de l’estructura de 
blocs de la tarifa, assignant un pri-
mer bloc associat al Mínim Vital, 
de tarifa plana i cost zero, amb el 
qual satisfem la possibilitat que 
tothom accedeixi al Mínim Vital, 
sense haver de presentar cap docu-
mentació.

Una segona fórmula seria que 
les famílies que no poden pagar, 
demostrant la seva condició de 
vulnerabilitat, tindrien accés al Mí-
nim Vital i el pagament l’assumiria 
l’Administració.

Personalment, soc partidari d’un 
primer tram de cost zero. L’estruc-
tura tarifària ha de basar-se en 
consideracions de Drets. Aquest 
primer tram a cost zero es podria 
subvencionar a través de subsidis 
creuats dels trams més elevats, els 
de major consum o associats a un 
major poder adquisitiu. O també 
la subvenció podria venir d’altres 

usos de l’aigua, com els industrials 
i productius.

La qüestió és com arbitrar el Dret 
de manera que evitem estigmatit-
zar les persones.

• Podria explicar algun exemple?
A Sudàfrica, després de l’apart-

heid, amb la nova constitució es re-
coneix el Dret Humà a l’aigua i es 
va establir una quantitat mínima, 
60 litres, persona i dia, a cost zero, 
per a garantir una vida digna. Es va 
establir així, un primer bloc gratu-
ït. A Flandes, també es garanteixen 
15 m³ l’any (41 litres, dia), sense 
haver de justificar res. A l’Estat Es-
panyol també hi ha algunes ciutats 
que l’implementen.

El tema és que aquestes quanti-
tats són per connexió, sense tenir 
en compte les persones que viuen 
en un domicili, per la qual cosa po-
dria ocórrer que fossin del tot in-
suficients. I per això s’ha de pensar 
i regular bé.

“Com més 
qualitat tinguin 
els ecosistemes, 
millor serà la 
qualitat de 

l’aigua per a les 
persones”

• Per això és tan important en-
tendre el concepte d’usos i 
prioritats en gestionar l’aigua 
tal com explica el relator de 
NNUU, Pedro Arrojo, quan 
categoritza els usos en Ai-
gua-Vida, Aigua-Ciutadania, 
Aigua-Economia i Aigua De-
licte, per tal de regular de for-
ma correcta.
Sí. De fet, en la legislació espanyo-

la, en la Ley de Aguas es considera 
quines són les prioritats i la màxi-
ma prioritat és l’aigua d’abastiment, 
després hi ha els altres usos, però 
hem de ser més integrals i consi-
derar les necessitats hídriques dels 
ecosistemes prioritat màxima, com 
l’aigua de consum humà.
• Com aconseguim que els nos-

tres governs garanteixin la 
universalitat de l’accés al sub-
ministrament i al sanejament? 
Parli’m de la normativa marc 
europea i com està treballant 
per una transposició òptima a 
les nostres lleis de forma senzi-
lla i entenedora per a tothom.
Actualment, està aprovada la Di-

rectiva d’aigua de consum humà i 
s’està en la fase de transposició a 
la legislació espanyola. Els movi-
ments socials per l’aigua pública 
fan una aproximació a una inicia-
tiva ciutadana antecedent a escala 
europea (Right to water) que rei-
vindicava el Dret Humà a l’aigua, 
la no mercantilització, la universa-
litat de la cobertura, i el compro-
mís europeu amb aquest dret en 
l’àmbit planetari i una revisió de 
l’anterior Directiva Marc. Les ex-
pectatives es van veure frustrades 

perquè la nova Directiva europea 
no parla explícitament de garantir 
el Dret Humà. 

• Sembla que el compromís 
amb la universalitat queda una 
mica lax. 

Sí que parla de garantia del sub-
ministrament als sectors més 
vulnerables, però pel que fa al 
conjunt de la ciutadania només 
es compromet a “continuar millo-
rant l’accés a l’aigua potable”. No 
és el mateix nivell de compromís. 
Tampoc desenvolupa els principis 
transversals del Dret Humà com 
la participació, la transparència, 
l’accés a la informació, la rendició 
de comptes. La transposició a la 
llei espanyola tampoc reconeix 
el Dret Humà i en lloc d’avançar 
una mica respecte a la Directiva és 
encara menys ambiciosa. 

• Com expliquem els usos pri-
oritaris a la gent tenint en 
compte que el sistema econò-
mic es basa en un model de 
creixement sostingut que no és 
sostenible de cap de les mane-
res?

 Primer és necessari de cara a la 
ciutadania, reivindicar els drets de 
consum humà i tenir en compte 
els vincles que existeixen amb els 
drets ecosistèmics perquè es re-
troalimenten. Com més qualitat 
tinguin els ecosistemes, millor serà 
la qualitat de l’aigua per a les per-
sones.

Un segon aspecte està lligat a la 
quantitat i a la sequera. En molts 
casos quan parlem d’escassetat 
ho fem pensant en la sequera i la 
manca de precipitacions, i no és 
aquest el motiu. El motiu fona-
mental és l’excés de demanda per 
a usos productius, en concret per 
a l’agricultura, que ocupa entorn 
del 80 o 85% de l’aigua global uti-
litzada. L’aigua per a la indústria 
és entre un 3-4 o 5%. Per consum 
humà, al voltant del 5-7%. No 
és aquí on s’ha d’atacar quan ens 

plantegem estalviar com una de les 
mesures per afrontar el canvi cli-
màtic. On hem d’actuar és enfront 
de les pressions dels lobbies de la 
indústria agroalimentària que no 
paren de demandar increments de 
la superfície de regadiu a Espanya. 
Estem per sobre dels 3,5 milions 
d’hectàrees de regadiu i continua 
augmentant. Això causa l’escasse-
tat. Les precipitacions aquest any 
i el darrer no han variat significa-
tivament respecte anys anteriors. 
Per tant, on hem d’actuar és en 
una gestió de la demanda que posi 
fre als usos creixents de regadiu i 
implementi mesures d’estalvi en 
aquest sector. Posar fre a la bo-
geria que vol transformar cultius 
de secà en regadiu en nom de la 
millora de productivitat.

• Què podem fer davant la pres-
sió dels lobbies de l’aigua i da-
vant els desequilibris que mar-
quen les relacions de poder? 

Hi ha un aspecte previ, el tema 
de la participació, que es podria 
entendre com a part dels drets 
humans. No ha de ser mera-
ment consultiva. Tenim un bon 
exemple en l’OAT (Observato-
ri de l’Aigua de Terrassa), amb 
un paper més enllà del control 
de la gestió de l’operador o la 
fiscalització, ja que és copro-
ductor de coneixement i políti-
ca pública.

La primera relatora del Dret 
Humà a l’aigua a NNUU, Ca-
tarina de Alburquerque, deia 
que la participació ha de ser as-
sumida i finançada per les ope-
radores. Hauríem de veure com 
implementem això sense que 
qui finança vulgui mediatitzar 
el funcionament, com instituci-
onalitzem els Observatoris com 
organismes independents, amb 
els mitjans financers i de perso-
nal que el seu propi funciona-
ment necessiti i demani.

 ▪ Gonzalo Marín entrevistat per Sònia Giménez Guzmán
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
12 de febrer: Raquetes al Mirador del Pla de la Llet

ALTA MUNTANYA
FEMAlpí
11 de febrer: El Puigmal per la vall de la Cometa de Fon-
talba

Col·lectives d’Esquí de Muntanya
5 de febrer: Pic de Nérassol

Núria - Puigmal - Núria
Inscripcions obertes

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

SENDERISME
Passejades pel Parc
8 de febrer: Balma dels Debanadors i Pins Cargolats de 
l’Era dels Enrics

Travessades familiars
19 de febrer: Tamariu - Aigua Xelida

Horitzons
4 de febrer: Port del Compte amb raquetes de neu

Senders
19 de febrer: Camí dels Miradors · Collbató - Rellinars

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres
18 de febrer: De la tossa de Montbuí a la Fou de Tous

> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Les flors de l’hivern
Sempre relacionem les flors amb la 
primavera, perquè és en aquesta estació 
de l’any, quan s’acaba el fred de l’hivern 
i tot sembla recomençar, que hi ha una 
explosió de flors a la natura. Les plantes, 
que havien aturat tota la seva activitat 
per suportar els mesos amb menys 
llum i amb temperatures més baixes, 

per treure les sevs flors quan la resta encara estan adormides. Aquesta 
estratègia, tot i ser arriscada a causa de possibles gelades sobrevingudes, 
els és positiva perquè floreixen en una època en la qual no tenen 
competència. Les seves són les úniques flors que decoren els boscos, prats i 
vores de cursos d’augia i els pocs pol·linitzadors actius d’aquests mesos no 
els queda més remei que aprofitar les poques flors disponibles.

Una d’aquestes plantes és el lliri de neu. Floreix en ple hivern, sovint 
voltat de neu, i omple la natura amb les seves precioses flors blanques. I 
ens recorda que l’hivern no és infinit. Que els dies curts ja s’acaben. Que 
tornaran les tardes largues i que el sol trnarà a escalfar la terra. I amb 
aquesta escalfor tornarà la vida.

La proposta
El lliri de neu és una planta petita i discreta que passaria totalment 
desapercebuda si no fos per la seva capacitat de suportar el fred i florir quan 
gairebé cap altra planta ho fa. És natural a Euràsia, i s’estén des del Pirineus 
fins al mar Negre i des de Polònia fins a la Mediterrània. Per la seva bellesa i 
pel fet de ser de les primeres a florir també es conrea en jardineria.

Normalment viu en boscos de ribera o altres caducifolis, però també se la 
pot trobar en replans rocallosos, sobretot a zones de mitja muntanya. Si la 
voleu veure, l’heu de cercar des de finals de gener, a les terres més baixes, 
fins a princuipis d’abril als indrets més freds.

La vocalia de Botànica de la secció de Ciències Narurals de la nostra 
entitat ha organitzar una sortida al Moianès per trobar, veure, fotografiar i 
conèixer aquesta planta. Es tracta d’un recorregut fàcil, d’uns 8 km al que hi 
dedicarem unes 3 hores. El desnivell és pràcticament inapreciable.

Us convidem a participar en aquesta sortida de la qual trobareu més 
informació seguint el codi QR de la fotografia.

Les activitats de febrer

ce-terrassa.cat

ESPELEOLOGIA
del 28 de febrer al 19 de març: Curset d’espeleologia nivell II

CIÈNCIES NATURALS
Botànica
12 de febrer: Lliris de neu al bosc de ribera de la Riera del 
Gai, Moià

Ornitologia
18 de febrer: Anella verda de Terrassa
25 de febrer: Acte SOS Vallès

CULTURA
Del 2 de febrer al 9 de març: Cicle de conferències-debat 
Biodiversitat al Vallès, espècies i hàbitats amenaçats
9 de febrer: Una aventura per les muntanyes submarines

EXPOSICIONS
fins al 24 de febrer: Experimentacions

MUNTANYA INCLUSIVA
9 de febrer: Torrent de Gotelles
18 de febrer: Les Cases i les Boades
26 de febrer: Participació a la Vallès Drac Race

EMCET
Tastets
1 i 4 de febrer: Iniciació a progressió amb piolet i gram-
pons
1 i 5 de febrer: Iniciació a progressió en corredors de neu
2 i 5 de febrer: Tècniques bàsiques d’orientació
22 i 26 de febrer: Iniciació a l’Escalada en Gel

Tallers
7 de febrer: Suport vital bàsic en muntanya i utilització 
del DEA
8, 11 i 12 de febrer: Alpinisme nivell I

reaccionen a l’augment de les hores de sol 
i a l’increment de l’escalfor ambiental i 
comencen la seva activitat reproductiva: 
flors, pol·linització, fruits, llavors i nous 
plançons.

Però hi ha algunes plantes que suporten 
prou bé les baixes temperatures de 
l’hivern i aprofiten el moment en què els 
arbres encara no tenen fulles per recollir 
els raig de sol que arriben fins al terra 
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Lluís Costa

«L ’1 de febrer de 1960, 
en la ciutat de Gre-
ensboro, Carolina del 

Nord, estudiants de la comunitat 
negra van seure a la barra d’un bar 
Woolworth’s, L’acció esdevingué 
un catalitzador per a un moment 
important del moviment pels 
drets civils als EUA. Com negra, 
recordo molt viu aquell dia. Jo vaig 
créixer a la ciutat de Birmingham, 
Alabama, que en la dècada de 
1950 era coneguda com la ciutat 
més segregada racialment al nostre 
país. M’havia aixecat moltes vega-
des de la barra del Woolworth’s de 
la ciutat, vivint la humiliació de ser 
tractada com no prou humana per 
a seure i menjar un bocata. (...)

Vaig aprendre el llenguatge del 
racisme, explicitat en plaques pen-
jades als banys, dintre del bus, en 
els vestuaris. Aprendre a llegir i 
escriure implicà, per tant, la adqui-
sició d’una gran familiaritat amb 
els protocols del racisme durant 
l’època anterior als drets civils. (...)

Cap paradigma pot explicar, per 
exemple, el paper desenvolupat per 
la colonització i el genocidi contra 
els pobles indígenes en la formació 
del racisme en els EUA. El geno-
cidi històric contra indígenes es 
basa exactament en la invisibilitat 
-en un rebuig obstinat a reconèixer 
l’existència dels pobles originaris 
d’Amèrica del Nord, en un reco-
neixement o equívoc que només 
els reconeix com a obstacles a la 
transformació del paisatge, obsta-
cles a ser destruïts o assimilats. (...)

Diverses poblacions racialitzades 
dels EUA -primeres nacions, me-
xicanes, asiàtiques i, més recent-
ment, d’ascendència mig-oriental 
i sud-asiàtica- han estat objecte de 
diferents formes de  subjugació ra-
cial.»

Parla l’Angela Davis en una con-
ferència pronunciada el 18 de març 
de 2008, a la Universitat de Mur-

doch (Perth, Austràlia). És una ex-
periència personal, viscuda en els 
anys 50 i 60, no fa tant de temps. 
No molts anys abans encara, l’es-
clavisme era legal o permès en al-
guns països (només el 1888 aquest 
crim va ser abolit a Brasil, últim 
indret on resistí legalment recone-
gut). També a l’estat espanyol, car 
l’esclavisme era legal a les colònies 
en el territori jurídicament del Rei-
no de España, «donde no se ponía 
nunca el sol».

Aquesta llarga introducció a la 
ressenya del llibre Dones, raça i 
classe, de la professora d’Història 

de la Consciència a la Universitat 
de Califòrnia (EUA) i militant co-
munista Angela Davis, no és cap 
digressió. El racisme, en tant que 
definició d’altres com a éssers in-
feriors, ha permès i permet la seva 
explotació laboral i econòmica per 
part de pobles, nacions i imperis 
dominants durant segles i fins als 
nostres dies. 

Ha estat un element estructural 
de l’explotació colonial i del desen-
volupament del capitalisme, el 
nostre capitalisme, el que ha enri-
quit els països del dit primer món 
gràcies a l’empobriment dels del dit 

tercer món. Amb tota la distància i 
canvis, no és tan difícil veure un fil 
de continuïtat entre aquella explo-
tació i esclavisme colonials i la si-
tuació de tantes persones migrants 
treballant a l’agricultura, serveis, 
obres, en tot el món de la precarie-
tat, amb o sense papers.

En aquesta perspectiva, la de 
l’explotació de les persones «in-
feriors» per a produir riquesa, de 
forma jurídica i legalment justifi-
cada i permesa, si s’estira una mica 
més el fil, tampoc no seria gens 
difícil trobar traces del mateix en 
l’estructura de relacions econò-
miques i laborals que afecten tot-
hom qui viu del cantó del treball 
assalariat en els nostres dies.

El menysteniment de «l’altre», 
considerant-lo inferior i o incapaç, 
pervers o dolent, permet així la 
segregació i discriminació de per-
sones a la carta (dones, migrants, 
negres, moros, discapacitats...) en 
funció dels interessos de les clas-
ses dominants, aquelles que con-
trolen l’estructures del poder eco-
nòmic i que aconsegueixen que 
la seva visió del món esdevingui 
hegemònica o sentit comú.

La lectura del llibre de l’Angela 
Davis, Dones, raça, classe, és im-
portant perquè, en el marc dels 
Estats Units, recorre analitzant a 
fons el desenvolupament històric 
d’aquesta construcció que hom 
coneix com a capitalisme. Com 
també, paral·lelament, idees i visi-
ons d’aquest per part de diferents 
protagonistes. 

En aquest desenvolupament, la 
discriminació i explotació de la 
dona és un factor principal. Ella 
no forma part de la força de tre-
ball explotada pel capital només 
numèricament. En tant que per-
sona de segona o incapaç o feble, 
esdevé la responsable de les cures 
i serveis domèstics, un treball que 
no té res de privat, sinó que és 
condició sine qua non per a la crea-

 >Dona, raça i classe, obra clau d’Angela Y. Davis, publicat en català per Tigre de paper 

Esclavitud, colonialisme i explotació capitalista
ció i manteniment de la mà d’obra 
(home, infant -en molts moments 
històrics, i molt recents- i dona) el 
capital explota sense escrúpols i 
sense pagar els «serveis».

Tot plegat, avançant en la idea 
de la interseccionalitat, només 
l’alliberament, entès com a respec-
te de totes les persones, cultures i 
pobles, la realització plena de les 
seves capacitats i potencialitats, 
en una societat d’iguals en les 
diferències, pot portar-nos a una 
societat lliure, realment democrà-
tica, justa. Angela Davis l’anome-
na socialisme.

 ▪ Cartell de la campanya internacional per la llibertat d’Angela Davis, 
detinguda per l’FBI, l’any 1972

«Que ve en Pitarra!» omple La Patronal 
de Sant Quirze en doble sessió
La companyia local Onze al teatre fa riure de valent el públic de Sant Quirze del Vallès 
amb una comèdia costumista i satírica escrita per Eloi Falguera i Toni Guillamon

Josep Manel Martínez

A Sant Quirze s’ha escampat 
un rumor extraordinari! 
Sembla que la companyia 

de teatre d’en Pitarra, amb l’autor 
al capdavant, passarà pel poble de 
camí cap a Manresa, on han de 
representar el seu darrer gran èxit. 
Pitarra és un dels personatges més 
famosos de tot el país i el seu pas 
pel poble, sens dubte, és l’esdeve-
niment de l’any. Per aquest motiu, 
tothom corre per mirar de treure’n 
profit: des del nou alcalde -que do-
narà suport a una arriscada idea, 
que el podria fer passar als annals 
de la història-, fins a l’hostalera, 
la mestra del poble, el regidor de 
l’oposició o el mossèn. Tots volen 
impressionar l’home del moment. 
Sortirà tot bé o tant de rebombori 
acabarà com el rosari de l’aurora?

Aquest és l’atractiu punt de sor-
tida de la comèdia escrita a qua-
tre mans per Eloi Falguera i Toni 
Guillamon «Que ve en Pitarra!». 
I, com podeu endevinar, efectiva-
ment, tot acaba com el rosari de 
l’aurora. En aquest sentit, cal felici-
tar els autors per escriure un sainet 
que signaria, si pogués, el mateix 
Frederic Soler «Pitarra». 

I és que, com l’immortal drama-
turg barceloní, Falguera i Guilla-
mon aconsegueixen, a través de la 
sàtira i la paròdia del mateix gènere 
teatral i dels esdeveniments, reals o 
probables, de l’època, donar vida a 
una comèdia d’embolics que ens fa 
riure de valent i que no deixa de ser 
un magnífic homenatge a un teatre 
injustament oblidat que conforma 
un dels moments culminants de la 
literatura dramàtica catalana.

En aquest sentit, recursos esce-

nogràfics com els dels llençols que 
es van desplegant per situar-nos en 
els diversos escenaris on se situa la 
història, ens fan reviure amb fideli-
tat i originalitat el teatre català que 
triomfà als escenaris durant bona 
part del segle XIX. 

Cal felicitar els autors 
Falguera i Guillamon 
per escriure un sainet 

que signaria, si pogués, 
el mateix Frederic 

Soler «Pitarra»
No és gens fàcil dirigir una co-

mèdia amb tretze actors i actrius a 
escena obligats a mantenir sempre 

un ritme endimoniadament àgil, 
com requereix la paròdia satírica 
que s’interpreta. Cal dir, però, que 
l’Eloi Falguera, que signa la direc-
ció escènica, se’n surt de manera 
brillant, aprofitant el bon fer de la 
companyia i situant-los amb mes-
tria a dalt de l’escenari sense donar 
un sol respir a un públic àvid de 
riure amb ganes els embolics con-
catenats que se’ns plantegen.

Molt bona nota treuen també els 
i les intèrprets, que combinen jo-
ventut i veterania. Tots se’n surten 
sense cap mena de dificultat d’un 
text exigent a nivell interpretatiu. 
No ens podem estar, però, de des-
tacar un Carles Gutés brillant en 
el paper de Domènec, el regidor 
de l’oposició que serà una pedra 
a la sabata de l’alcalde durant tota 
l’obra. Gutés domina a la perfecció 
l’art de la comèdia i necessita molt 
poc per omplir l’escenari amb mes-
tria i bon ofici. 

Remarquem també les interpre-
tacions de la joveníssima Laura 
Vila en el paper de Maria, la mes-
tra de la vila que defensa el seu pa-
per amb una discreció d’allò més 
convincent, del Toni Guillamon, 
que broda el paper de Joan, el pre-

goner del poble; o el simpàtic con-
trapunt costumista que ens oferei-
xen la Lídia Laborda en el paper 
de Julita i de Manel Sabés en el 
paper de Quirze, que amb els seus 
refranys reblen el clau a moltes de 
les situacions plantejades a escena, 
un autèntic monument a la saviesa 
popular.

En definitiva, una obra ben escri-
ta i magníficament dirigida i inter-
pretada a la que desitgem un llarg 
recorregut. 

No voldria acabar sense fer es-
ment de la que ja comença a ser una 
trajectòria més que prometedora 
de l’Eloi Falguera, que signa aquest 
Que ve en Pitarra! juntament amb 
en Toni Guillamon. Un autor de 
drames històrics magnífics, com 
25 de gener o El traspàs, obra per la 
que va guanyar el Premi Recvll de 
Narrativa de Blanes, o d’obres de 
ficció com La moneda que encara 
podem gaudir en teatres d’arreu 
de Catalunya. Un nom a seguir, 
sens dubte, exponent d’una nova 
generació de dramaturgs catalans, 
però, sobretot, un amant i divul-
gador del teatre fet a casa nostra 
per companyies vocacionals com 
Onze al teatre.

Dones, raça i classe

Autora: Angela Y. Davis
Traducció:  Fran Seva

264 pàgines
Publicat: setembre 2022
Dimensions: 14,5 x 22,5 cm
Format: Rústica amb solapes
Col·lecció: Assaig
Col·lecció: Tigre de Paper
Gènere: Assaig

 → TEATRE
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Purificació Mascarell, Mireia
 
Xavier Rodríguez Ruera

U na serp recargolada, gruixuda, lourde s’esmuny, 
recorre els plecs, les corbes d’una noia nua, de pits 
rodons com pomes i cabellera daurada com casca-

da. N’és amiga. O almenys estan en bones relacions. Com-
parteixen confidències, xiuxiuejos. La vella serp s’adorm 
recolzant el seu caparró sobre l’espatlla de la noia, qui a 
la vegada l’acarona amb la galta. Hi ha llibres que  van per 
feina, comencen, negre sobre blanc, tipogràfics, al text. 
N’hi ha d’altres, com aquest relat llarg, novel·la curta de la 
Purificació Mascarell (Xàtiva, 1985) que ho fan a la portada, 
al pòrtic, en aquest cas amb una pintura del pintor prera-
faelita John Collier. D’aquest darrer en destacarem la seva 
sensual forma d’atansar-se a la nuesa femenina embolca-
llant-la d’una mirada simbolitzadora i situant-la en esce-
naris mítics. Qui no recorda la seva Lady Godiva a cavall? 
Gens gratuïta aquesta manera d’obertura operística, en 
aquest cas pictòrica, de la novel·la. No cal insistir massa en 
allò que els nous feminismes i els antics remarcaven: com 
el cos de la dona ha estat creat per la mirada anhelant de 
l’home, modelant-lo, representant-lo segons el seu desig. 
De la desconstrucció i alliberament d’aquesta mirada en 
parla Puri Mascarell utilitzant hàbilment els recursos nar-
ratius del thriller psicològic i la formulació horaciana esde-
vinguda clàssica ut pictura poesis (com la pintura així és la 
poesia). En aquest cas el relat.
La Neus és una noia apocada, introvertida i sensible, 
pintora ocasional i llicenciada en Belles Arts. Orfe de 
mare, viu a Xàtiva (una Xàtiva magníficament i continguda 
descrita per l’autora amb pinzellades breus i plenes de 
color) en companyia del seu pare, un bon home encarregat 
del cementiri municipal. Aquesta circumstància, tenir 
des de nena el cementiri com a lloc d’esbarjo, afegida a 
la seva imaginació, la faran hipersensible als fenòmens 
externs podríem dir-ne morbosos, que canalitza a través 
de la pràctica artística. La seva millor amiga és la Mireia, 
doctoranda en psiquiatria, qui per contrast és atractiva, 
carismàtica i brillant. Han anat juntes a escola i fet 
trapelleries pels carrers xativins. La Neus n’està una mica 
enamorada de la seva amiga. La fascina, de bell antuvi, la 
seva presència sensual i el seu caràcter arriscat i epicuri. 
La Mireia, assabentada dels dubtes i la irresolució de la 
Neus, se n’aprofita per enjogassar-la a fi que la seva amiga 
trenqui la closca que la separa del món i es decideixi a viure. 
Però cal un catalitzador, un element extern, sobrevingut, 
que incrementi la tensió de la trama i dugui els personatges 
i les seves pulsions a la catarsi. Cal, seguint les indicacions 
que feia sobre la pintura de Collier, una mirada masculina i 
abrusadora que capgiri l’estat de coses actual.
Aquest personatge és en Llorenç, psiquiatre i professor 
universitari especialista en l’obra de l’eminentíssim doctor 
i investigador xativí Lluís Simarro, alumne de Charcot 
a la Salpètriêre de París i considerat el fundador de la 
psiquiatria moderna espanyola. Amb ofici remarcable, 
l’autora ens anirà assabentant, a través d’interessants 

capítols empeltats entre la narració, de la figura 
capdavantera del doctor Simarro, orfe de pares des 
de nen, amic de personatges significats de l’Espanya 
avançada de l’època (finals del s. XIX - començaments del s. 
XX) com ara Ramón y Cajal, Joaquín Sorolla o Juan Ramón 
Jiménez. La veu pictòrica de la Neus, que narra en primera 
persona els esdeveniments ficcionals (la descripció plena 
de plasticitat del seu encontre sexual amb una companya 
de facultat, per exemple) i les petites cròniques d’època, 
aconsegueix fer-nos gaudir de tots dos elements.
A la soirée de la seva primera exposició important a Xàtiva, 
la Neus i la Mireia coneixen en Llorenç, qui a la manera 
dels diables de Bulgàkov o el dimoni de Faust, no triga a 
atraure-les per a ser retratat (la Neus) i esdevenir el seu 
amant (la Mireia).
En paral·lel, la Neus ha estat veient als encontorns del 
poble, al cementiri, l’estranya figura d’un home alt, prim 
i esmunyedís que sembla vingut d’una altra època, un 
fantasma romàntic. Encertadament, l’autora deixarà fins 
al final en suspens el judici del lector sobre la realitat 
o projecció d’aquestes aparicions davant els ulls de la 
Neus, atesa la importància de la histèria femenina en 
el seu registre històric al llarg del relat. Mentre la Neus 
freqüenta de matins la mansió llogada pel Llorenç per tal 
de fer-li el retrat, la Mireia la visita de nits per a entregar-
se a veritables maratons sexuals. De dia, la sàvia paciència 
artística de la Neus tracta de captar, com el sofert pintor 
al Retrat de Wilde, l’ànima de Dr. Jekyll-Llorenç. Al vespre, 
Mr. Hyde posseeix demoníacament la Mireia, acompanyat 
d’un personatge misteriós...
Una d’aquelles nits d’aquelarre, tots dos convencen la Neus 
perquè venci la seva timidesa i el seu pudor i assisteixi com 
a convidada de pedra, espectadora, a la funció. Després 
de l’espectacle esborronador, els esdeveniments es 
precipiten. Esclata la catarsi. Els dimonis se’n tornen al 
seu infern deixant un rastre de flama, sofre i cendra, i les 
dues amigues retornen al seu ésser, com diuen els filòsofs, 
transformades per l’experiència, però més sàvies i millors 
persones.
No és això en què consisteix estimar?

 → LLIBRES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Kostic i Ivanovic, Belgrad 1984, és aquesta 
posició on el blanc va aprofitar el torn de joc per atacar de forma 
convincent forçant el mat o el guany de material.

Com ho va aconseguir?

Nivell: mig

Solució: 1.Txe5!,Dxe5 / 2.Cfg6!! Si 2...Dxh2 / 3.Cde7++
                      Si 2...Dxd5 / 3.Ce7+ guanyant.
                      Si 2...De8 / 3.Cde7+ guanyant.

Victor Rivas → PROBLEMA D’ESCACS

Victor Rivas 
 

Tècnic de Nivell 1,  
Mestre Català d’escacs  

i Candidate Master 
(CM)

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

Contacte: 679 654 719

vrg18081977@gmail.com

 → VINYETES

FITXA 

Mireia
Purificació Mascarell
Premi Lletraferit  
de Novel·la 2022

Llibres de la Drassana,  
València, 2022 
116 pàgines
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 → PERFIL: ROSALIA LEÓN ABAT 

• Vas ser membre molt activa del comitè 
de solidaritat amb els presos. Quines 
activitats realitzàveu?

Recollíem diners per ajudar les persones 
que eren detingudes i preses, i a les seves 
famílies. Teníem molts companys a la pre-
só i els passàvem com una setmanada a 
cada un perquè poguessin mantenir-se les 
famílies.

• Com era la recollida d’aquests diners 
solidaris?

Fèiem moltes activitats, com concerts o 
teatre, i també rondes de porta a porta, 
casa per casa. La gent de Terrassa donava 
diners; i era gent que potser no era mili-
tant, però que entenien què era la lluita que 
portaven perquè canviés la situació. No per 
casualitat Terrassa era coneguda com la 
«roja».

• Hi havia moltes persones preses?
Ara no recordo de memòria, però de ve-
gades eren fins a 20 famílies. A banda, hi 
havia les persones detingudes i que podien 
sortir pagant fiança, amb volums impor-
tants de vegades. Recordo, per exemple, un 
cas de 900.000 mil pessetes (més de 5.000 
euros) per treure’ls.

• Molts diners a l’època! 
Sí. Per sort, també comptàvem amb la soli-
daritat d’entitats. En aquest cas va ser l’Ins-
titut Industrial. Uns diners que ens van 
tornar temps després, era una fiança, com 
he dit, i jo mateixa els vaig retornar a l’Ins-
titut. Cal dir que com a comitè de solida-
ritat teníem reunions amb aquesta i altres 
entitats per tractar la situació de repressió 
que hi havia. Es van comportar molt bé, 
sempre ens atenien.

• Quines entitats participaven en  
el comitè?

Hi havia les CCOO i associacions veïnals. 
Ens reuníem a can Boada, i allà parlàvem 
de tot, de les necessitats que hi havia i de 
tots els problemes que teníem la gent obre-
ra, els que treballàvem. Hi havia molta uni-
tat en aquells moments. El sindicat era l’or-
ganització més gran. Després, hi havia gent 
de tots els barris de la ciutat, gent conscien-
ciada, de partits, sobretot del PSUC. 

• Com vas decidir participar en aquesta 
activitat?

No recordo bé, confesso. Però sempre he 
estat molt compromesa, recordo l’associa-
ció veïnal de Ca n’Aurell on hi era, teníem 
reunions, també reunions de tots els barris, 
la fèiem a can Palet perquè hi havia una sala 
gran, molt sovint havíem d’escapar corrents 
perquè venia la policia. A casa, la família 
havia estat a la CNT, el sindicat anarco-
sindicalista, ells m’ho havien explicat. Així, 
doncs, a casa hi havia una alta educació i 
consciència de ser de classe obrera. 

“Quan detenien les 
persones mai sabies a on 
els enviaven”

“He ajudat treballadores, 
feia classe perquè es 
traguessin el títol, alguna 
ha fet psicologia”

• A més de recollir diners per les famílies 
dels presos, quina activitat feies tu?

Jo anava a veure els presos a les comissa-
ries i a la presó. Com que soc cristiana, els 
anava a preparar per a la Comunió, també 
parlava molt amb les famílies i facilitava 
la comunicació entre família i presos. Em 
vaig fer un tip d’anar a la comissaria de via 
Laietana, no recordo els anys concrets, ho 
sento.

Portava el socors roig a les famílies. Aques-
ta tasca la realitzava amb un aval de Cáritas 
de la parròquia del Sant Esperit, un certifi-
cat conforme com que portava ajuda econò-
mica, si no m’haurien detingut, però ja em 
coneixien i ho sabien i no em deien res.

• Tot i això, participaves a les 
manifestacions.

Sí, clar. Vaig córrer molt per la Rambla. Re-
cordo una vegada que ens vam refugiar al 
Doré, però la policia ens va colpejar, érem 
cinc dones, i vaig portar un bon morató 
molt temps, i això que jo portava alguns 

jerseis, perquè ja sabíem el que ens podia 
passar, anàvem preparades.

• Recordes alguna persona en especial?
Hi havia la Francisca, que era del PSUC, 
érem molt amigues, érem molt valentes, li 
tenien una ràbia que no podia. En el bàn-
dol contrari, recordo el comissari Aníbal, 
sempre em vigilava.

• Com ho sabies?
Sabia qui era, i sempre hi era a la canto-
nada. També tenia el telèfon intervingut, 
es notava quan l’agafava. Però jo reia i els 
saludava (riu encara). És massa, perquè 
es notava molt que escoltaven. Jo sem-
pre deia als companys que no vinguessin 
a casa, perquè si no l’Aníbal els fitxava a 
tots, però ells venien sovint, les persones 
som molt inconscients.

• Coneixies els presos? 
Clar. Recordo el Martínez i la seva dona, 
ell va marxar a França, ajudàvem a la 
dona. També el Cipriano García i la dona, 
nosaltres ajudàvem a tothom, tot i que 
alguns, que eren del PSUC, rebien ajuda 
per altres conductes. A mi em va molestar 
molt, alguna vegada, que no ho diguessin, 
em vaig enfadar molt, vam tenir proble-
mes, però bé, no era important.

• Has comentat les visites a  
les comissaries. 

Quan detenien les persones mai sabies 
a on els enviaven, tant podien estar a via 
Laietana com a altres comissaries, i jo hi 
anava, ja em coneixien, «ja tenim aquí 
aquesta!!», em deien. 

• Amb tot això, com és que mai et 
detinguessin també a tu?

Jo tenia aquella cobertura de Càritas, de 
l’església, i feia catecisme al Sant Esperit. 
Hi havia alguns capellans que també hi 
participaven.

• Recordes alguna activitat especial del 
comitè?

Sí, nosaltres vam organitzar el concert del 
Pete Seeger. Coneixíem el Raimon, que ja 

havia cantat també, i ell va que, coneixia 
en Seeger, va fer els contactes. Allò va ser 
molt sonat, molta gent, milers, i molts po-
licies, també a cavall.

• Dius que hi havia el Josep Maria Font 
en l’organització?

El conec bé, ell estava a Òmnium Cultu-
ral, després també a Rialles, hi era sempre 
en aquestes coses. El concert el vam orga-
nitzar el comitè de solidaritat de presos.

• A més de l’activitat al comitè pels 
presos, vas estar al PORE.

Després del comitè vaig entrar al PORE, 
perquè amb Stalin no estava d’acord, mai 
he estat d’acord amb l’estalinisme. Les 
barbaritats fetes a Rússia les denunciàvem 
a tot arreu. Perquè també havien assassi-
nat gent dels nostres, aquí, com l’Andreu 
Nin, a la guerra.

• No vas ser militant sindical també?
Jo vaig treballar a l’Acondicionamento, era 
secretària, recordo una vaga general molt 
gran, jo hi era amb la vaga. Al cinema Ale-
gria hi va haver una gran assemblea.

• Després dels grans canvis polítics i la 
Transició, què vas fer?

El comitè va deixar de funcionar. Després 
vaig sortir de PORE. Vaig considerar que 
ja havia fet prou. Em vaig dedicar a ajudar 
amigues i persones que coneixia que no 
tenien el batxillerat i els feia classe perquè 
es traguessin el títol i perquè continuessin 
estudiant. Eren treballadores, treballaven 
a la fàbrica, per elles era un esforç, i algu-
nes es van treure la carrera, recordo una 
psicòloga.

D’altra banda, ens vam ajuntar amb el 
Pau Cotiella, ell era activista, havíem estat 
a l’associació veïnal de ca n’Aurell. Conegut 
i molt estimat ell, li anava molt la petanca 
i va organitzar algunes coses d’aquestes al 
parc. Allà havíem compartit activitat amb 
el Suriguera i la Dolors Duocastella.

Es troben al casal per dinar, són un bon grup, sobretot dones, «bon dia, 
com va!», se saluden mentre es van instal·lant a taula per demanar el 
dinar. Als seus 86 anys, la Rosalia León Abat arriba puntualment al 
local. «Ara ja no faig res, no estic en cap entitat», diu en relació amb 
l’activitat política i solidària a la qual havia dedicat esforços. Però ha fet 
molt, la Rosalia. Nascuda el juliol de 1936, de pare i mare anarquistes, 
participà en el comitè de solidaritat amb els presos polítics de Terrassa, 
anys 1960 i 1970. «Em vaig implicar perquè es fes el canvi, per això es 
feien totes aquelles manifestacions, per canviar el règim, volíem la 
democràcia», recorda. Per això també fou militant del PORE (Partit 
Obrer Revolucionari d’Espanya). La dita Transició, tanmateix, no va ser 
suficient, declara qui fou treballadora com a secretària a l’empresa 
Acondicionamiento, «no estem en una democràcia plena, com hem 
comprovat clarament amb la repressió de tot el procés independentista».

«No estem en una 
democràcia plena»

 ▪ Rosalia León Abat


