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L a 38 Assemblea de les As-
sociacions Veïnals de Cata-
lunya que cada any organit-

za la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya, s’ha celebrat 
al Museu Marítim de Barcelona, el 
25 de març, amb la presència d’una 
vuitena de persones d’entitats veï-
nals de tot Catalunya.

Un dels plats forts d’aquest en-
contre ha estat la presentació del 
document, “El moviment veïnal 
davant de les eleccions munici-
pals”, que s’ha presentat i planteja 
18 punts vertebrals de com les 
AV i federacions de l’entorn de la 
CONFAVC – una suma de 400 
entitats de tot Catalunya- volen 
que s’enfoquin les polítiques mu-
nicipalistes.

D’antuvi però, el document fa tres 
reflexions crítiques sobre la devalu-
ació de la participació democràtica, 
la burocratització i deshumanitza-
ció de l’atenció ciutadana – tant en 
l’administració pública com des del 
sector privat- i com les administra-
cions públiques han abusat de cul-
pabilitzar la ciutadania i li han fet 
caure les majors responsabilitats 
de les conseqüències de les crisis 
– ecològica, generadora de grans 
desigualtats-, deixant sense canvi-
ar els nòduls durs del sistema, és a 
dir, els actors que generen aquestes 
crisis i se’n beneficien.

El corpus central del document, 
que recollirà les aportacions fetes 
a l’assemblea, s’ha treballat en dife-
rents etapes participatives amb les 
federacions veïnals sòcies, i debatut 
en l’assemblea amb totes les AV 
participants, planteja 18 punts ver-
tebrals per on el moviment veïnal 
català proposa que les polítiques 
municipalistes s’han d’enfocar. 
Reivindicacions com aturar l’exter-
nalització (privatitzacions) i mer-
cantilització dels serveis públics, 

desincentivar la creació de centre 
comercials i macroprojectes, refor-
çar l’atenció primària forta, pública 
i de qualitat, entre altres 15.

Aquest esborrany serà tancat i 
presentat durant el mes d’abril en 
un acte públic perquè tingui una 
incidència real davant de les for-
macions polítiques que concorre-
ran a les properes eleccions muni-
cipals del maig.

Fomentar grups de treball 
descentralitzats

Cal destacar l’aposta del Pla de 
Treball del 2023 per seguir enfor-
tint els projectes d’intervenció co-
munitària – com per exemple el 
projecte A-porta que ja s’ha des-
plegat a 23 barris de Catalunya - a 
més de seguir promovent l’enfor-
timent de l’organització veïnal a 
través de grups de treball temàtics 
participats per activistes de les 
AV i federacions als seus barris. 
Com exemple, el Pla de Treball 
proposa seguir potenciant els 
grups de treball veïnal per a pro-
moure comunitats energètiques, 
polítiques feministes des de les 
AV, així una comissió que treballa 
per la dignitat de les persones des 
de la mirada intercultural, amb 
una aposta clara perquè el padró 
sigui un dret que es pugui exercir 
sense traves administratives, asse-
gurant altres drets fonamentals. 

Un altre grup de treball temàtic 
rellevant és el de salut, que segui-
rà promovent mobilitzacions per 
apostar per la sanitat pública i 
sobretot, l’atenció primària, i dins 
d’aquest grup, la Comissió de 
l’amiant, que planteja promoure 
una campanya de sensibilitza-
ció als municipis on hi ha fede-
racions veïnals locals i AV amb 
barris sensiblement afectats per 
l’amiant.

“El moviment veïnal: el sindi-
calisme ciutadà del segle XXI”

L’assemblea ha arrencat amb les 
paraules de la presidenta de la Fe-
deració d’AV de Barcelona, Anna 
Menéndez, qui ha recordat que 
justament aquesta assemblea s’es-
tava desplegant al costat d’un ter-
reny on, del pla inicial que havia 
d’albergar un projecte d’habitatges 
socials, ha passat a ser un projec-
te d’una residència d’estudiants, 
destacant el paper del moviment 
veïnal de bastió contra un model 
de ciutat especulativa.

Posteriorment ha estat Marc 
Serra, regidor de Participació de 
l’Ajuntament de Barcelona, qui 
ha destacat el paper del moviment 
veïnal com a “cervell i pulmó “ de la 
democràcia del dia a dia , del “ba-
tec” dels barris, recordant la seva 
història “a cada equipament de les 

ciutats hi ha una lluita veïnal al 
darrera”, i la seva vigència actual.

Ha estat el director general d’Ac-
ció Cívica i Comunitària, Xavier 
Godàs, que ha seguit destacant 
la importància per la lluita del bé 
comú del moviment veïnal, tant 
en el passat com en el present, 
desmentint que hi hagi una “cri-
si” com actors interessats sempre 
volen destacar: “És un moviment 
que torna a enfortir-se, fent del 
dret de la ciutat a favor de les clas-
ses populars el seu principal mo-
tiu. “Un sindicalisme ciutadà del 
segle XXI amb qui les adminis-
tracions públiques hem de seguir 
treballant”.

La taula d’obertura s’ha clausu-
rat amb les paraules del mateix 
president de la CONFAVC, Jordi 
Giró, que ha recollit el guant de 
Godàs, afirmant que efectivament 

el moviment veïnal ha de seguir 
treballant, colze a colze amb les 
administracions públiques per 
seguir desplegant el treball comu-
nitari pel bé comú, més enllà de 
les campanyes reivindicatives que 
el moviment veïnal sempre fa, se-
guint el lema de l’Assemblea:“Vi-
da, barri i dignitat”

El punt final de l’Assemblea l’ha 
donat la secretaria d’Igualtats de 
la Generalitat de Catalunya, Mi-
reia Mata, qui ha ha agraït la tasca 
que fa el moviment veïnal “a baix al 
carrer, al portal”, per a dignificar la 
vida del veïnat, agraint també que 
la CONFAVC l’hagi convidat, 
“he vingut a escoltar i realment 
me’n vaig amb molts apunts” -i ha 
acabat el seu discurs afirmant que 
efectivament “Catalunya comen-
ça als barris i Catalunya acaba als 
barris”.

L’Assemblea de la CONFAVC davant les municipals

Manuel Márquez Berrocal  
Doctor en Història Comparada Políti-
ca i Social (UAB) Vocal del CEHT

L a memòria col·lectiva d’una 
ciutat o nació s’ha de cons-
truir sota els principis de-

ontològics de la història i dels 
valors democràtics i dels drets hu-
mans, per considerar-se digna de 
ser anomenada memòria històrica 
i memòria democràtica. L’objectiu 
dels historiadors com a professi-
onals és la recerca de l’objectivitat 
històrica, però alhora, com a ciu-
tadans, també situar-nos al costat 
dels que han patit i pateixen la in-
justícia.

A Espanya, la nova Llei 20/2022, 
de 19 d’octubre, de Memòria De-
mocràtica, deixa molt clara la situ-
ació legal de les víctimes del fran-
quisme, ja que ha declarat il·legal 
el règim franquista i els seus tribu-
nals, per la qual cosa s’anul·len to-
tes les seves sentències i condem-
nes. Era una demanda històrica 
del moviment memorialista, car 
com hem explicat, aquests tribu-
nals militars, instaurats un cop 
acabada la guerra, estaven mancats 
de qualsevol legitimitat i tenien un 
caràcter inquisitorial i repressiu, 
on la possibilitat de defensa era 
nul·la. Per la qual cosa ens corres-

pon a nosaltres restaurar el bon 
nom d’aquests ciutadans terras-
sencs i realitzar un reconeixement 
ciutadà de forma ineludible. Dur a 
terme un homenatge i un monu-
ment esdevé un gest imprescin-
dible de la ciutat per recuperar la 
seva dignitat anihilada per la dic-
tadura a aquestes persones.

L’equidistància davant dels crims 
contra la humanitat que va dur a 
terme el règim franquista és into-
lerable i una evidència del suport 
que molts encara donen a un rè-
gim brutal, inhumà i criminal 
que ens va dur a la destrucció, la 
violència, la guerra i la mort. A 
Europa i al món, cap persona civi-
litzada gosaria defensar els règims 
nazis o feixistes, homònims del 
franquisme, com succeeix al nos-
tre país, encara avui, on observem, 
tristament, un ressorgir dels nos-
tàlgics del franquisme i el feixisme.

Les institucions democràtiques 
terrassenques, catalanes i espa-
nyoles estan fent un gran esforç 
perquè les noves generacions 
coneguin aquest terrible passat 
que vàrem viure a casa nostra, i 
alhora evitar la seva reaparició. Els 
i les historiadores som part fona-
mental en aquest procés, per això, 
recuperar la memòria dels afuse-
llats terrassencs és un projecte de 

coneixement del passat, que es 
projecta en el present i ens ha de 
servir per construir el futur.

El grup d’historiadors/es que 
estem treballant, des de fa més de 
vint anys, la recuperació de la me-
mòria històrica, que hem de donar 
suport el projecte municipal de 
les Stolperstein, pensem que ara 
és imprescindible donar suport a 
l’estudi i homenatge als afusellats 
per la dictadura i donar a conèixer 
la tràgica història que els va portar 
a la mort. Al llarg d’aquests prò-
xims mesos donarem a conèixer 
totes les biografies i altres dades 
sobre els afusellats –al voltant de 
cinquanta– als mitjans de comu-
nicació locals i les xarxes socials, 
amb i un doble objectiu: divulgar 
les nostres investigacions i intentar 
retrobar als familiars d’aquestes 
persones, per poder retre’ls un ho-
menatge públic, el 15 d’octubre de 
2023, “Dia Nacional en Memòria 
de les Víctimes de la Guerra Civil 
i les Víctimes de la Repressió de la 
Dictadura Franquista”.

Homenatjar els afusellats, no pot 
entendre’s de cap manera com a 
un menyspreu vers les víctimes de 
la repressió produïda durant els 
primers mesos de la guerra civil 
a la nostra ciutat, per part de les 
anomenades patrulles de control. 

Ans al contrari, l’objectiu és en-
tendre els fets i poder demostrar, 
que aquestes persones van ser 
afusellades essent innocents i, en 
cas d’haver estat culpables, van ser 
condemnades, sense la possibilitat 
de tenir un judici just. Les proves 
de les acusacions eren les úniques 
veus que s’escoltaven als judicis 
farsa –i sempre en forma de de-
claracions textuals– i mai les de 
les defenses, que estaven absent, 
només cartes de suport, que podi-
en servir d’atenuant i que els tribu-
nals formats per militars (inclòs el 
defensor) no tenien mai presents 
al llarg del consell de guerra, fos 
sumaríssim o ordinari.

“Donarem a 
conèixer totes les 
biografies i altres 
dades sobre els 

afusellats, al voltant 
de cinquanta”

A Terrassa, els estudis realitzats 
pel Centre d’Estudis Històrics 
de Terrassa sobre les víctimes de 
la guerra civil sempre hem tingut 

presents a totes les víctimes sen-
se cap mena d’exclusió. Construir 
una memòria col·lectiva democrà-
tica no ens pot fer oblidar que la 
guerra i la violència exercida con-
tra els nostres veïns i veïnes va te-
nir uns orígens i uns responsables, 
la qual cosa ens obliga a graduar 
aquesta responsabilitat, no amb 
l’objectiu d’exculpar els responsa-
bles, sinó més aviat de demostrar 
que sense aquestes accions princi-
pals i detonants no s’haguessin co-
mès els crims terribles que després 
vàrem haver de patir.

El cop d’estat franquista va des-
truir el règim democràtic repu-
blicà desencadenant una terrible 
guerra civil, on es varen desfermar 
totes les violències pròpies d’un 
conflicte bèl·lic i, alhora, d’un con-
flicte molt més gran, la lluita entre 
la democràcia i el nazi-feixisme, 
durant la Segona Guerra Mun-
dial. Els homes i dones, que varen 
viure aquella terrible situació a 
Espanya, van ser les primeres víc-
times del primer acte d’una de les 
guerres més violentes, inhumanes 
i terribles que ha patit la humani-
tat, amb més de cinquanta milions 
de morts.

Per això, recordar el passat és una 
obligació moral de tots i totes. Me-
mòria és democràcia.

Homenatge als terrassencs víctimes del franquisme 
afusellats per la Dictadura

 ▪ Moment de la 38 Assemblea de la CONFAVC celebrada el passat 25 de març a Barcelona
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 >La FAVT porta demandes i reivindicacions al Ple extraordinari de l’estat de la ciutat

«Demanem més participació, no volem solament 
ser informats, coneixem la ciutat i tenim opinió»
Redacció

V eu més representativa 
del moviment veïnal a la 
ciutat, la Federació d’As-

sociacions Veïnals de Terrassa 
(FAVT) portà al ple municipal ex-
traordinari sobre l’estat de la ciutat 
del passat 17 de març les opinions 
i reivindicacions més importants. 
Entre aquestes, la millora de la 
qualitat de la participació ciutada-
na, perquè «no n’hi ha prou amb 
crear espais i organismes amb el 
títol «participatiu», cal que aquests 
ho siguin realment, que no només 
s’informi el veïnat, sinó que també 
aquest tingui veu». 

Així mateix, l’entitat exigí accions 
per aturar el deteriorament de la 
sanitat local, per tractar el proble-
ma de l’amiant, que encara conta-
mina espais públics, i el de la segu-
retat pública.

«Tota persona de la Junta de la 
FAVT pot representar la FAVT 
en qualsevol acte, ja que els docu-
ments estan consensuats per tota 
la Junta», informà en Pepe Sánc-
hez, president de l’entitat a l’inici 
del seu parlament, abans d’alertar 
que «per nosaltres, la participació 
és molt important, tant en l’àmbit 
organitzatiu intern com en l’ex-
tern». 

PARTICIPACIÓ 
 
«Hi ha un desencant que ha 
produït la pèrdua de confiança 
d’un nombre creixent de 
ciutadanes» 

RIERES 
 
«Cal un projecte general de 
com volem les rieres, que 
estiguin integrades a la ciutat, 
que no siguin una cicatriu que 
separa els barris»

SANITAT 
 
«la reversió del CAP Can Roca, 
la consecució del CUAP-CAP, el 
nou CAP Nord i l’ampliació del 
CAP Sud, demanen marcar un 
calendari i un seguiment» 
 
«Ens preocupa el tema 
de l’amiant, cal crear una 
comissió per fer un mapatge 
de la ubicació d’aquest 
producte altament tòxic» 
 
Hi ha també una preocupació 
creixent entorn de les 
eventuals conseqüències 
de la posada en marxa dels 
sistemes i antenes 5G

En el primer, informà, les associ-
acions veïnals han elaborat un do-
cument sobre renovacions de les 
juntes de les AV, que els «ajudarà a 
marcar el camí en aquests pròxims 
anys», assenyalà, perquè «les difi-
cultats de renovació no solament 
passen a les AV, creiem que també 
està passant a moltes altres entitats 
i cal veure què podem fer a la ciutat 
entre tots». 

En l’àmbit extern, la Federació 
demana participació de qualitat en 
les taules, comitès i assemblees de 
districtes, perquè «no solament vo-
lem ser informats, sinó que també 
volem dir la nostra. Les mocions 
que es porten al Ple i s’aproven han 
de tenir un seguiment i s’han d’exe-
cutar en els terminis decidits».

D’acord amb la FAVT, hi hau-
ria «un desencant» amb la dita 
participació que hauria produït la 
«pèrdua de confiança d’un nombre 
creixent de ciutadanes» que han 
arribat a pensar que «no serveix 
de res». Es va fer referència al cas 
concret del Comitè per a la millora 
de la neteja i la gestió de residus. 
La mateixa federació havia posat 
«moltes esperances» amb la nova 
proposta i etapa. Però, «al final han 
hagut de plegar desanimats per la 
lentitud a l’hora de l’execució de les 

seves demandes». I la foto, assegu-
raren, és molt nítida: «Cal millorar 
molt la neteja dels carrers».

En Pepe Sánchez esmentà, així 
mateix, el dit procés participatiu 
sobre «molts temes de ciutat en 
els districtes. No sabem com està 
això...», i deixà respondre el silenci.

Més desencant encara pel que fa 
a la Comissió de les Rieres. «No 
s’avança», afirmà el president ve-
ïnal. Els projectes que es van pre-
sentar per ser subvencionats amb 
fons de la UE no han estat apro-
vats. D’altra banda, encara manca-
ria una «proposta en condicions», 
motiu pel qual recordà: «Ho hem 
dit més d’una vegada, cal un pro-
jecte general de com volem les ri-
eres, que estiguin integrades a la 
ciutat, que no siguin una cicatriu 
que separa els barris».

Tot plegat, la FAVT i el Consell 

d’Entitats d’Acció Ciutadana con-
voquen un fòrum d’entitats, el 13 
de maig, «que servirà per valorar 
com tenim la participació a Ter-
rassa, interna i externa, i veure com 
podem fer per millorar-la».

Pel que fa a la sanitat, «un tema 
que ens preocupa i ens han ocupat 
i ocupa molt, hi dediquem temps 
i esforços», amb importants resul-
tats, com mostra l’èxit de partici-
pació en la manifestació del passat 
mes de gener, en Pepe Sánchez 
es felicità pel que consideren una 
«canvi de xip» sobre aquesta qües-
tió per part de l’Ajuntament, que 
«ha entès que malgrat que no és un 
tema de la seva competència direc-
ta s’ha d’implicar». «Queda per a 
la història la manifestació del 14 de 
gener, una de les més massives que 
hi ha hagut a Terrassa, amb la uni-
tat de més de 83 entitats, mai vist 
a Terrassa. Esperem que aquesta 
manifestació marqui un abans i un 
després», subratllà. 

Sense confiar-se, però, ni abaixar 
la guàrdia: «des de la Comissió 
d’Entitats per la Sanitat Pública, 
que haurem de continuar lluitant i 
que l’Ajuntament també ha d’estar 
al capdavant». Destacà que «la re-
versió del CAP Can Roca, la con-
secució del CUAP-CAP, el nou 
CAP Nord i l’ampliació del CAP 
Sud, ha de ser gràcies a la implica-
ció de tota la ciutadania de Terras-
sa. S’haurà de marcar un calendari 
i un seguiment. I si no compleixen 
haurem de sortir al carrer. Ja hem 
demanat reunió al conseller». 

Encara en l’àmbit dels serveis 
sanitaris, el dirigent veïnal feu es-
ment del pàrquing de l’Hospital 
de Terrassa, «això sí que és com-
petència de la nostra ciutat, es po-
dria arreglar el problema». El dia 
17 de març, el Comitè del CST 
inicià una campanya per millorar 
aquesta situació, els sanitaris tenen 
dificultats per aparcar, sobretot en 
els canvis de torns, amb el que això 
comporta i els usuaris i usuàries 
veuen també que és molt compli-
cat trobar aparcament. «Cal cercar 
solucions al més aviat possible».

SEGURETAT PÚBLICA 
 
«En aquests darrers anys hem 
observat focus d’inseguretat 
en alguns barris» demanen 
«estudiar les causes que han 
creat aquesta situació per 
intervenir abans. 
 
MANTENIMENT URBÀ 
 
«S’ha abaixat el pressupost 
del manteniment urbà, aquest 
és garantia de drets com ara 
la mobilitat del conjunt de la 
ciutadania»

Sense deixar l’àmbit de la salut 
pública, en Sánchez continuà: 
«ens preocupa el tema de l’amiant, 
és un tema delicat, l’hem d’abor-
dar com a ciutat, cal crear una 
comissió per fer un mapatge de 
la ubicació d’aquest producte al-
tament tòxic. Des de la FAVT fa 
temps que ho demanem». Recor-
dà que es van acordar uns punts 
al Ple del 23 de juny de 2021 per 
a l’elaboració d’un pla de retirada 
d’elements amb amiant. «Però no 
sabem res del que s’està fent ni si 
s’ha fet alguna cosa. Tenim una 
reunió prevista amb Estructura 
Territorial pel 19 d’abril, esperem 
que d’aquí surti una comissió per 
treballar el tema».

Hi ha també una preocupació 
creixent entorn de les eventuals 
conseqüències de la posada en 
marxa dels sistemes i antenes 5G 
per a la telefonia mòbil i conne-
xions internet. Als barris hi ha 
malestar davant la manca d’infor-
mació mínima suficient. «Cal cre-
ar també una Comissió de segui-
ment del 5G per portar un control 
ciutadà, per tenir cura de la salut 
de les persones», sentencià.

Finalment, Sánchez reclamà 
atenció als problemes de seguretat 
pública i manteniment urbà. «En 
aquests darrers anys hem obser-
vat focus d’inseguretat en alguns 
barris». Informà que l’Ajuntament 
amb les AV, el veïnat més proper i 
policia s’ha intervingut en algunes 
ocasions i que ho troben positiu. 
Tanmateix, demanen «estudiar 
les causes que han creat aques-
ta situació per intervenir abans. 
Hem d’estar a l’aguait, vivim en 
una ciutat gran i el tema de la se-
guretat se’ns pot anar de les mans. 
Cal potenciar la policia de barri i 
que sigui una referència pels veïns 
i veïnes».

«S’ha abaixat el pressupost del 
manteniment urbà», assegurà 
alertant el Ple, «perquè aquest 
és garantia de drets, com ara la 
mobilitat del conjunt de la ciuta-
dania». Falten mitjans i fins i tot 
costa resoldre temes de manteni-
ment urgent». Reclamà per això 
que es potenciï el servei munici-
pal de manteniment i s’acabi amb 
«l’abandonament que pateixen 
els barris perifèrics, oblidats per 
l’Ajuntament», d’acord amb les 
queixes recollides en les associaci-
ons veïnals. «Cal canviar aquesta 
dinàmica tenint més comunicació 
i resolent els temes que més els hi 
preocupa».

 ▪ Pepe Sánchez, president de la FAVT

 ▪ La FAVT espera que 
la manfiestació en 
defensa de la sanitat 
pública del 14 de gener 
«marqui un abans i un 
després»
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Maria Mercè Batlle ha 
rebut aquesta tarda en 
un acte al Parlament 

el Premi Solidaritat, que atorga 
l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC), i el periòdic 
‘Malarrassa’, la menció especial 
als mitjans de comunicació. La 
vicepresidenta segona, Assump-
ta Escarp, ha presidit l’acte i ha 
reivindicat la feina de l’IDHC, 
“més necessària que mai”. Així 
mateix, ha destacat la tasca dels 
premiats com a “exemple del fet 
que és possible tenir un impacte 
positiu, cadascú de nosaltres des 
de la nostra petita parcel·la”, pel 
que fa a la feina a favor dels drets 
humans.

En el discurs de cloenda la vi-
cepresidenta ha recordat que el 
Parlament és “la casa del poble, 
i un espai on es treballa dia rere 
dia per garantir i promoure els 
drets humans”.

La presidenta de l’IDHC, 
Montserrat Tafalla, ha agraït al 
Parlament que torni a donar a la 
seva organització “aquesta tradi-
cional oportunitat” de fer aquest 
acte, i ha recordat que quaranta 
anys després de la seva creació 
encara cal estar “alerta” i “reivin-

dicar constantment els drets hu-
mans”, a causa del “perillós dis-
curs del populisme”, la “sospitosa 
inflació”, que comporta “un pas 
més en l’enquistament i amplia-
ció de la desigualtat i la pobresa”, 
i l’”escalada armamentista” arran 
de la guerra d’Ucraïna.

L’IDHC concedeix el Premi 
Solidaritat des del 1987 a per-
sones i entitats destacades per la 
seva tasca a favor dels drets hu-
mans. El jurat ha destacat aquest 
any la feina de Batlle, presidenta 
del Comitè Català de Represen-
tants de Persones amb Discapa-
citat i de l’Associació AREMI, 
de Lleida, de pares i mares de 
fills afectats de paràlisi cere-
bral, per la seva vida dedicada a 
les persones amb discapacitat. 
D’altra banda, el periòdic ‘Ma-
larrassa’ ha estat distingit amb 
la menció especial als mitjans de 
comunicació pel seu compromís 
amb els drets humans donant 
visibilitat a les situacions de de-
sigualtat i conflicte social i a les 
lluites ciutadanes de Terrassa.

A l’acte hi han assistit, entre 
d’altres, el conseller de Drets 
Socials, Carles Campuzano; la 
presidenta suspesa del Parla-

Montserrat Tafalla Plana 
Presidenta de l’IDH 

De nou ens trobem com 
cada any en aquest noble 
espai per fer el lliurament 

del Premi Solidaritat i la menció 
als Mitjans de comunicació que 
atorga l’Institut de Drets Hu-
mans.

Agraïm que el Parlament de 
Catalunya, la casa de tots, ens 
torni a donar aquesta tradicional 
oportunitat.

Felicitem a Maria Mercè Batlle i 
Amorós i al periòdic Malarrassa 
com a premiats d’enguany.

El premi que concedim des de 
l’Institut, és un reconeixement a 
la trajectòria de persones i enti-
tats que discretament però amb 
passió i forta implicació, treballen 
dia a dia en la defensa dels drets 
de les persones més vulnerables 
amb la vocació de que tots i ca-
dascun dels Drets Humans si-
guin gaudits per tots i totes sense 
cap tipus de distinció.

Amb la Menció als mitjans de 
Comunicació guardonem un 
mitjà o professional de la co-
municació per la seva tasca en 
difondre en l’exercici de la lliber-
tat d’expressió, opinions, idees, 
pensaments, fets i notícies de les 
realitats quotidianes que supo-
sen vulneracions de drets amb 
l’objectiu de que el públic rebi 
informació veraç amb l’esperit de 
denuncia vers un canvi social.

Aquest any estem d’aniversari. 
Volem compartir amb vosaltres 
que l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya fa 40 anys.

L’Institut, diuen els arxius, es 
va constituir com a Associació 
el dilluns, 6 de juny de 1983. Als 

documents de la seva constitució 
figuren com a signants persona-
litats de referencia en el pas cap 
a la nostra democràcia com son 
l’ Arcadi Oliveres, Victoria Abe-
llan, Macià Alavedra, Agustí Bas-
sols, Eugeni Gay Montalvo, Josep 
Maria Vilaseca, Joan Gomis, 
Francesc Casares, Maria Teresa 
Tatjer, Agustí de Semir...

En aquell moment la jove de-
mocràcia que era Espanya - les 
primeres eleccions democràti-
ques s’havien celebrat en 1977- 
va iniciar un procés intensiu de 
ratificació dels tractats de drets 
humans existents llavors, però 
evidentment, en els programes 
d’estudi de dret no apareixia la 
matèria de Drets Humans com 
a contingut ni molt menys com 

a via d’interpretació de tot el sis-
tema jurídic. Recordem que no 
va ser fins tres anys més tard, en 
1986 que Espanya es va incorpo-
rar a la Unió Europea.

Aquells fundadors van iniciar 
la labor divulgativa i formativa 
del nostre Institut amb la voca-
ció de cobrir amb rigor acadèmic 
la mancança que en la incipient 
democràcia existia en l’estat es-
panyol. Van ser persones pione-
res en obrir el camí i van acon-
seguir instal·lar en la consciencia 
pública el valor dels drets hu-
mans. 40 anys després la realitat 
ens diu que hem d’estar sempre 
alerta i reivindicar constantment 
els Drets Humans.

Observem amb astorament, el 
discurs cap a la regressió de drets 

Malarrassa rep la menció especial a mitjans de 
comunicació de l’Institut Drets Humans Catalunya

ment, Laura Borràs; la presi-
denta del grup de la CUP, Do-
lors Sabater; altres diputats de 
diversos grups parlamentaris; el 
subdelegat del Govern espanyol 

a Lleida, José Crespín; l’alcalde 
d’Alpicat, Joan Gilart; regidors i 
representants dels ajuntaments 
de Barcelona, Terrassa i l’Hospi-
talet de Llobregat; Enric Casas, 

conseller del Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, i els síndics 
de greuges de Barcelona i Lleida, 
David Bondia i Dora Padial res-
pectivament.

Discurs de Montse Tafalla: “Informació veraç amb l’esperit  
de denúncia vers un canvi social”

 ▪ Pep Valenzuela i Isabel Marquès (Malarrassa), Maria Mercè Batlle (Associació Aremi), Montse Tafalla (presidenta 
IDHC), Assumpta Escarp (Vicepresidenta Segona del Parlament)

des d’un perillós populisme que 
pretén desconstruir el contingut 
normatiu dels drets humans que 
ja consideraven inqüestionables.

“La realitat ens 
diu que hem 

d’estar sempre 
alerta i reivindicar 
constantment els 
Drets Humans”

Observem amb preocupació 
l’evolució i les conseqüències de 
l’actual sospitosa inflació que 
amb una exacerbada escalada 

de preus està suposant un pas 
més en l’enquistament i fins i tot 
l’ampliació de la desigualtat i de 
la pobresa.

Considerem que treballant des 
d’una perspectiva de Drets Hu-
mans, les polítiques públiques 
no únicament s’han de desti-
nar a pal·liar les conseqüències 
d’aquesta injustícia sinó que han 
d’anar encaminades a acabar amb 
les causes estructurals d’aquest 
sistema que porta al món a un 
col·lapse de desigualtat que no 
pot beneficiar a ningú.

Per acabar, recordem un altre 
fet. L’any passat vam fer aquest 
acte 6 dies després de la invasió 
d’Ucraïna per part de l’exercit 
rus que s’havia produït el dissab-
te, 24 de febrer 2022. Tornem a 
denunciar la greu violació del 
dret internacional que va supo-
sar aquesta inexplicable acció 
militar en ple S. XXI i reiterem 
que la pau constitueix la condi-
ció bàsica per a la plena realit-
zació dels drets humans i que la 
guerra es la forma més greu de 
negació d’aquest drets.

Un any després observem 
desconsoladament els resultats 
d’aquella invasió: destrucció, 
desplaçats, refugiats i mort. Ve-
iem també amb molta preocu-
pació l’escalada armamentista i 
el discurs bèl·lic preponderant 
que manifestament no estan en 
la línia del que va demanar l’ As-
semblea General de les Nacions 
Unides aquell març del ‘22: “la 
immediata solució pacífica del 
conflicte entre la Federació de 
Rússia i Ucraïna mitjançant el 
diàleg polític, les negociacions, 
la mediació i altres mitjans pa-
cífics”.

 ▪ Membres i amics de Malarrassa, en la recollida del premi al Parlament el passat 6 de març
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 ▪ ‘El Kalitxet ocupa i resisteix’
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 >Malarrassa, amb ‘Catalunya Metropolitana’ 

17 mitjans locals cooperen per crear un portal 
informatiu independent d’àmbit metropolità
Neix 
Catalunyametropolitana.
cat, una experiència de 
col·laboració periodística 
sense precedents, que 
té com a objectiu donar 
una visió global de la 
realitat que viu una bona 
part dels cinc milions 
de ciutadans de la regió 
metropolitana de Barcelona.

Redacció

D isset mitjans que s’editen 
a les comarques del Baix 
Llobregat, Barcelonès i 

Vallès Occidental publicaran a 
partir del dia 22 de març un nou 
mitjà de comunicació: Catalunya-
metropolitana.cat. Es tracta d’una 
experiència de cooperació inèdita 
en l’àmbit de la premsa i és fruit 
d’un procés de reflexió col·lectiva 
sobre la necessitat de dotar d’una 
visió global, independent i crítica 
la realitat de la regió metropolitana 
de Barcelona, a partir del periodis-
me que millor la coneix: els mitjans 
de comunicació de proximitat i 
amb una llarga trajectòria de servei 
a la ciutadania.

Les capçaleres que posen en 
marxa el projecte són: elBaix.cat, 
Collbató Avui, elCugatenc, Delta 
Llobregat, Districte 7, Fet a Sant 
Feliu, L’independent de Badalo-
na, Infograma, L’Estaca, Malar-
rassa, Sant Boi Diari, Viu Molins 
de Rei i La Vall de Verç.

Als tretze mitjans associats de 
deu municipis de la regió s’hi su-
men quatre editats des de Barce-
lona per la Fundació Periodisme 
Plural: El Diari de l’Educació, 
El Diari de la Sanitat, El Diari 
del Treball i Catalunya Plural. 
Aquests mitjans aporten una vi-
sió temàtica centrada en els drets 
essencials (educació, sanitat i tre-
ball) i també una visió plural i di-
versa del país.

El «mitjà de mitjans» de Cata-
lunyametropolitana.cat té seus a 
l’Hospitalet de Llobregat, Terras-
sa, Badalona, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Boi, Sant Cugat del Va-
llès, El Prat, Molins de Rei, Sant 
Just Desvern, Collbató i Barcelo-
na. En conjunt, ofereix una co-
bertura rellevant de la informació 
de proximitat de la regió, tant ter-
ritorial com demogràfica.

Els diaris i revistes que parti-
cipen en el projecte conserven 
intactes la seva línia editorial i 
la seva identitat ben diversa. Els 
uneix, això sí, que tots són nas-
cuts de la societat civil, sense 

ànim de lucre i, com figura en el 
portal, defensen “un periodisme 
independent, ètic i amb vocació 
transformadora”.

La iniciativa cerca també crear 
els suports i les sinergies neces-
sàries per reforçar uns mitjans 

que han aconseguit arribar fins 
aquí gràcies, en gran manera, 
al voluntarisme i el compromís 
social dels qui els fan possibles. 
Catalunyametropolitana.cat 
també pretén constituir una ex-
periència inèdita de governança 

A graïm moltíssim aquesta 
menció, un reconeixement 
a la feina feta durant més 

de 8 anys en què, però, segur que 
hem tingut molta més voluntat 
que capacitat, forces i recursos… 
bé, d’això millor no parlar, ben 
pocs, molt pocs. Més gran encara, 
per tant, aquest agraïment a l’Ins-
titut de Drets Humans de Cata-
lunya (Montse Tafalla, presidenta, 
Montse Pi i Àgueda Mera) i, ara, 
aquesta recepció al Parlament (vi-
cepresidenta Assumpta Escarp i 
autoritats), la casa de la sobirania 
popular, del poble (Rousseau me-
diant), segons consta en el paper. 
Un plany només al costat d’aques-
ta alegria, i és que mentre ens ha 
reconegut una entitat d’àmbit na-
cional com l’IDHC, a la nostra 
ciutat, aquesta menció no té cap 
paral·lel. Deu ser, qui sap, potser, 

per allò que es deia: ningú no és 
profeta a casa seva.

Som, en tot cas, d’aquelles per-
sones que creuen que aquests re-
coneixements o premis els reben 
altres. Ara ens sentim un xic es-
tranys, ens veuríem una mica, no-
més una mica, com allò de la palla 
en l’ull aliè i no la biga en el propi, 
però al revés. Sí que som culpables 
de tot els que se’ns imputa, i voldrí-
em ser-ho de més coses encara, i no 
deixarem d’insistir en els nostres 
fets, els tornarem a fer una i mil ve-
gades, fins a on arribem i, després, 
voldríem creure, farem encara més 
i amb més forces i ganes.

Creiem, ho hem intentat de ma-
terialitzar, que el periodisme local 
pot ser una eina poderosa per de-
fensar els DDHH, per informar i 
difondre de forma capil·lar, de por-
ta a porta, anar de boca en boca 

Malarrassa agraeix la menció especial
(com es deia fins fa poc, que ara es 
diu de boca a orella). No tenim la 
potència emissora de les televisi-
ons, però aprofitem la proximitat.

Una eina especialment indicada 
per exigir que la democràcia si-
gui més democràcia, més real, per 
empènyer-la en aquest procés de 
realitzar-se (aristotèlic o hegelià) 
com a tal democràcia, en potència 
o esperit de la història. Ser també 
vehicle per a la democràcia, per 
a l’exercici concret de la llibertat 
d’expressió, que no és només dret 
de rebre informacions, sinó també 
d’emetre-les encara que no tinguis 
imperis mediàtics ni grans capitals.

Llibertat d’expressió, opinió, con-
trol ciutadà dels poders, polítics i 
de tota mena, treballant estreta-
ment amb observatoris de drets i 
sindicatures de greuges. Volem ser 
motor de l’associacionisme i per 

l’articulació d’una societat civil for-
ta i amb caràcter, viva; que està ben 
informada, que té fòrums de debat 
i opinió a la porta de casa, a la plaça 
del barri.

Una mica de tot això, creiem, amb 
tota humilitat, ho hem fet. Malgrat 
que no hem tingut cap capital ini-
cial més enllà de les nostres mans 
i els nostres propis diners, la majo-
ria som mileuristes. Si amb tantes 
limitacions hem fet tant, què no 
podríem fer si arrepleguéssim uns 
quants recursos més!!!

Però no hem vingut a pidolar. 
Aquí no hauríem d’estar soles. Els 
poders constituïts, les institucions 
i administracions tenen tota la res-
ponsabilitat i obligació de garantir 
per al conjunt de la ciutadania i 
cada ciutadana i ciutadà la realit-
zació plena dels drets humans, del 
dret a una a la informació de qua-

litat, suficient, plural, a rebre-la i 
emetre-la. Que no siguin només 
els capitalistes i grans inversors, els 
hereus de grans fortunes nobles o 
mercantils aquells que puguin tenir 
mitjans de comunicació a l’abast.

Això, creiem que es concreta en 
suport logístic i econòmic suficient, 
transparent, responsable. Amb po-
lítiques locals, comarcals, de país i 
estatals que ajudin i donin suport 
als projectes nascuts al carrer, com 
nosaltres, de persones comprome-
ses amb entitats i organitzacions al 
seu poble i ciutat, al seu país. Ens 
agradaria ser escoltades. Fins i tot 
podríem parlar més i donar més 
opinions i fer propostes. Moltes 
gràcies a totes i tots. Seguirem!!

Llegit per Pep Valenzuela, redacció 
de Malarrassa, Associació Cultural 
Malarrassa

democràtica en l’àmbit dels mit-
jans de comunicació: un consell 
editorial format per represen-
tants de tots i cada un dels mit-
jans que participen en el projec-
te serà l’òrgan de govern del nou 
mitjà plural.
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Menjadors escolars: fora els fons voltors  
de les boques dels nostres fills

CUP Terrassa

L a CUP Terrassa denuncia l’adjudica-
ció via administrativa dels menjadors 
escolars de Terrassa a una empresa 

participada per fonts voltors i de dubtosa 
qualitat, i proposa una solució que passa per 
la municipalització del servei públic.

La CUP Terrassa ha declarat que el pas-
sat divendres 17 de febrer va saltar la no-
tícia de que el Tribunal de Contractes del 
Sector Públic, adjudicarà el servei dels 
menjadors escolars de Terrassa a Medi-
terránea de Catering. Aquesta empresa és 
una multinacional fundada per Mariano 
Muñoz Orejón l’any 1988, en els seus ini-
cis es va especialitzar a servir menjars als 
hospitals i hi treballen unes 8.000 persones. 
La seva expansió comença el 2009, quan 
el fons voltor Portobello ingressa com ac-
cionariat, iniciant així el seu creixement 
comercial. Durant aquells anys compra 
petites empreses d’alimentació, com la 
catalana Aliment Art. El 2019 és la pri-
mera empresa espanyola de restauració 
amb el volum més gran de facturació. 
L’any 2021 va arribar a facturar a prop de 
208 milions d’euros, servint 250.000 àpats 
diaris. La seva gestió, sempre ha estat ple-
na de crítiques i de polèmiques arreu, l’any 
2011 després de la privatització del servei de 
cuina, els treballadors de l’hospital La Villa, 
a Vila Joiosa, van denunciar la mala qualitat 
dels seus aliments. 

El seu servei de restauració als centres hos-
pitalaris i escolars està ple de reclamacions 
i expedients per tot l’estat espanyol, ja que 
ofereix una baixa qualitat dels seus produc-
tes. Tot i tenir una gran facturació, el 2022 
el govern espanyol va haver de rescatar 
Mediterránea de Catering, amb 28 milions 
d’euros i a dues empreses més del fons voltor 

Portobello Capital. Aquest fons voltor con-
trola infinitat d’empreses que durant la crisi 
del 2008 van necessitar que entressin com 
a accionistes: Condis, Legàlitas, vivandental, 
Vitalia, estan a les seves mans. 

Portobello Capital, s’ha especialitzat en 
absorbir serveis públics i convertir-los en 
privats, un cas conegut és el servei de 112 de 
la Junta d’Andalusia.

Mediterránea de Catering ha tingut con-
flictes com el de Navarra, que va aconseguir 
el servei de cuines de diversos centres hos-
pitalaris, fins que van ser expulsats. A més 
a més, són especialistes en recursos judicials 
com han fet a Terrassa. Mediterránea de 
Catering té concertats molts menjadors es-
colars d’Andalusia, a on també tenen forçes 
crítiques. A Almeria, l’AFA de l’escola Ginés 
Morata, va denunciar a la Delegación de 
Educación “la falta de menjar en els menús i 

la seva baixa qualitat”.
Mediterránea de Catering, tampoc ha es-

tat lliure de conflictes laborals a l’estat, aco-
miadaments improcedents, hores extres no 
remunerades o nòmines endarrerides. 

La CUP Terrassa ha explicat d’aquesta 
manera quin és el panorama que trobaran la 
nostra canalla sota els seus plats. La Candi-
datura d’Unitat Popular de Terrassa sosté: 
“que era qüestió de voluntat política evitar 
que el fons voltor Portobello Capital, mit-
jançant la seva empresa Mediterránea de 
Catering, gestioni els menjadors escolars de 
la nostra ciutat” 

La formació anticapitalista retreu a l’equip 
de govern que a pesar de les promeses elec-
torals, la realitat és que han decidit seguir 
apostant per l’externalització del servei: «És 
competència de l’Ajuntament la decisió de 
des-privatitzar un servei i mostrar quin és 

el model de ciutat que volen, és una qüestió 
de voluntat política personificada en aquells 
que poden prendre decisions, es diguin Ba-
llart, Marín o Ciurana».

Les Cupaires insisteixen en que el model 
de menjadors de la ciutat hauria de ser sa, 
inclusiu i de proximitat, i «dubtem de què 
l’empresa madrilenya Mediterránia de Cá-
tering sigui capaç de complir amb aquests 
requisits.»

«Mediterránia és d’aquestes grans empre-
ses que s’estan aprofitant dels serveis públics 
per a enriquir-se, traient rèdit de la preca-
rietat laboral i del baix nivell del servei, no-
més cal buscar per internet i veure la ingent 
quantitat de protestes i queixes arreu sobre 
la qualitat del seu servei», ha declarat Jaume 
Bofill, candidat a l’alcaldia, «hem d’evitar, si-
gui com sigui, que l’alimentació a les escoles 
de Terrassa quedi en mans d’empreses com 
aquesta. No els volem a les boques dels 
nostres escolars» i «si som el que mengem, 
deixar el temps de migdia i l’alimentació 
dels nostres fills i filles en mans d’un grup 
gestionat per un fons voltor, si més no, ens 
hauria de preocupar i molt. Com també ens 
hauria de preocupar molt la falta de paraula 
del govern actual de Tot per Terrassa i ERC, 
perquè totes dues formacions van portar en 
el seu programa, la municipalització dels 
menjadors escolars, i ara per ara, res de res. 
Tot el contrari, hem sortit del foc de Serhs 
Food per caure a les brases de Mediterránea 
de Catering. I veient la falta de qualitat 
tant del servei com dels drets de les treba-
lladores, queda clar que la municipalització 
d’aquest servei és l’única garantia que els 
nostres fills i filles tinguin la qualitat que es 
mereixen i sobretot un servei 100% públic.» 

A Terrassa treballem per Sumar. 
Perquè és de sentit comú

Agnès Petit i Estrenjer
Candidata a l’alcaldia per Terrassa En Comú Podem

D esprés que el maig de 2019 l’espai 
dels comuns quedés fora de l’Ajun-
tament i, després de molta feina, 

hem pogut anunciar que a Terrassa a les 
Municipals d’aquest 2023 anirem juntes 
amb la candidatura de Terrassa En Comú 
Podem, perquè és de sentit comú. Una no-
tícia que ens il.lusiona i que fa mesos que 
estem compartint amb la ciutadania de Ter-
rassa, amb una molt bona rebuda i ganes 
que tornem a ser decisives. Anem en comú 
per Sumar, per treballar juntes per construir 
la ciutat que volem i que les terrassenques i 
els terrassencs mereixem. 

Ja fa uns dies que per diferents indrets de 
Terrassa haureu vist una campanya prota-
gonitzada per la ministra de Treball i vice-
presidenta del govern de coalició, Yolanda 
Díaz i per mi mateixa. Una campanya que 
evoca a la feina conjunta que podem fer des 
de l’Estat, l’Ajuntament, passant pel Par-
lament i també a Europa. Una cooperació 
que és imprescindible si volem que Terrassa 
avanci i que jugui el paper de lideratge que li 
pertoca com a tercera ciutat de Catalunya. 
Durant aquests últims anys hem vist com 
Terrassa perdia oportunitats, lideratge i dei-
xava de tenir influència més enllà del seu 
propi terme municipal. 

Yolanda Díaz està impulsant i materialit-
zant les polítiques socials i laborals més im-
portants de la democràcia. Un escut social 
sense precedents al llarg de la pandèmia que 
ha permès que molts terrassencs i terrassen-
ques es poguessin beneficiar dels ERTOS i 
mantenir la seva feina, cobrar l’ingrés mínim 

vital o acollir-se a la moratòria de desnona-
ments, així com la creació de llocs de feina 
de més qualitat i més estables, com està pas-
sant a la nostra ciutat o la caiguda de l’atur 
continuada i estable de la que Terrassa no 
n’és l’excepció.  

El darrer gran èxit del govern de coalició ha 
estat la reforma de les pensions que el 17 de 
març es va aprovar al Consell de Ministres. 
Una reforma basada en l’augment d’ingres-
sos i no en reducció de despeses. D’aquesta 
manera s’evita  o no s’incentiva el fet que les 
persones grans i les persones que algun dia 
ho seran, hagin de recórrer a altres elements 
de protecció com plans pensions privats, 
davant possibles retallades posteriors. A 
Terrassa hi viuen més de 38.000 persones 
majors de 65 anys que tindran garantida la 
seva pensió, així com les futures generacions 
que ara estan en edat laboral.

Jèssica Albiach al capdavant del grup d’ 
En Comú Podem al Parlament de Cata-
lunya ha permès un acord de pressupostos 
de nou que recull zero euros per a grans 
infraestructures caduques i obsoletes com 
el projecte del 4t Cinturó que impactaria al 
nostre territori de manera desoladora i ben 
allunyada de les necessàries mesures per fer 
front a l’emergència climàtica. No podem 
oblidar la lluita de més de 30 anys dels mo-
viments socials del territori contra aquesta 
infraestructura. Nosaltres mirem al futur 
i defensem els espais naturals i agraris per 
coherència amb l’emergència climàtica que 
vivim. Altres segueixen mirant al passat de-
fensant infraestructures caduques i deixen 

en paper mullat l’eslògan de la revolució 
verda, els seus fets, contradient les seves pa-
raules. I clar, també hem aconseguit millores 
en un tema clau per nosaltres i que afecta 
una part important de la població, especial-
ment als i les joves, l’accés a l’habitatge. Un 
tema que ha estat absolutament abandonat 
a la nostra ciutat, on no s’ha fet cap promo-
ció pública des del 2014, per molt que a 2 
mesos de les eleccions ara ens vulguin pro-
metre promocions públiques pel 2026. No 
deixarem de batallar, al govern de l’estat i a 
l’Ajuntament, com ho està fent Ada Colau 
al capdavant de l’Ajuntament de Barcelona, 
per aconseguir una Llei d’habitatges que 
reguli el preu dels lloguers. Perquè és de 
sentit comú que els elevats preus del lloguer 
expulsen i no permeten que la gent jove es 
pugui desenvolupar i tenir futur a les seves 
ciutats. Terrassa també ha de jugar un paper 
clau en l’aprovació d’aquesta llei i fins ara no 
sembla que s’hagi fet.

I no oblidem que aquest acord de pressu-
postos convertirà Catalunya en el territori 
amb més inversió en atenció primària de 
la sanitat pública, amb un 25% del pres-
supost. I amb un objectiu clar: que abans 
que acabi aquest any, totes les persones 
que ho necessitin siguin ateses en 5 dies 
o menys pel seu metge de capcelera. Per 
a quants dies estan donant ara les visites 
els diferents CAPs de Terrassa? Fins a 30 
i 40 dies per visitar-te amb el teu metge de 
capçalera. Hi ha no competències que sí 
són incumbències dels governs de la ciutat 
i aquesta és una d’elles.

En política no ets el que dius, en po-
lítica ets el que aconsegueixes. I el que 
està clar és que nosaltres complim tant 
al Congreso, com al Parlament, com ho 
farem a l’Ajuntament. Sense represen-
tants polítics al gobierno, al Congreso; 
a Madrid i al Parlament de Catalunya 
és de sentit comú que no es poden fer 
polítiques valentes per Terrassa. Moltes 
competències no són municipals i si no 
ets allà on es prenen les decisions, corres 
el risc de quedar fora del mapa, per tant, 
de no tenir cap incidència i això només 
ho paga la teva ciutat i les persones que 
hi viuen.  Terrassa no és una illa descon-
nectada del món. El què pot semblar 
utòpic i bucòlic, no és més que, a l’hora 
de la veritat, una absoluta desavantatge 
respecte a la resta de ciutats que sí que 
tenen canals directes i relacions perma-
nents amb la resta d’esferes instituci-
onals per on passen moltíssimes de les 
decisions que afecten Terrassa. En gran 
part, el futur de Terrassa passa per estar 
connectades i tenir incidència a Catalu-
nya, l’Estat i a Europa. Terrassa ha de 
jugar el paper que li correspon com a 
tercera ciutat de Catalunya i que actual-
ment ha perdut.

Les setmanes vinents ens trobareu 
amb paradetes per a recollir les inqui-
etuds i les propostes de la ciutadania. 
És de sentit comú que ningú millor que 
qui viu i treballa a Terrassa, sap què 
necessita Terrassa.  Et sumes al sentit 
comú? 

OPINIÓ
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Hèctor Muñoz Rodríguez, Martina 
Prats Santano, Alexia Quintana Silva 
Alumnes de 3r d’ESO de l’Institut 
Escola Pere Viver

L a Nadia Ghulam ha visitat 
l’Institut Escola Pere Viver 
per explicar-nos la seva his-

tòria de vida. Una xerrada plena 
d’emocions a la qual hem tingut la 
sort d’assistir. Hem conegut com, 
en un segon, l’horror de la guerra 
pot destrossar una família sencera. 
Un horror que va ser menor grà-
cies a l’amor de la seva família, un 
amor mutu que li va salvar la vida. 
Ella no en té cap dubte que les his-
tòries que li explicava diàriament la 
seva mare a l’hospital, al llarg dels 
mesos que va estar ingressada, la 
van empènyer a sobreviure d’una 
mort pronosticada pels metges 
d’aquell hospital de Kabul. 

També hem pogut conèixer un 
país diferent. Els estereotips en-
fosqueixen i oculten l’Afganistan 
d’abans de la guerra. Kabul, la 
ciutat natal de la Nadia, és la més 
poblada d’Afganistan; la seva capi-
tal està situada a la part alta d’una 
vall estreta situada entre les mun-
tanyes de l’Hindu Kush. És una 
de les capitals més altes del món, 
a 1.790 metres sobre el nivell del 
mar. Una ciutat amb més de 3.500 
anys d’antiguitat. A través de les 
paraules de la Nadia, ens l’hem 
imaginat com un lloc bellíssim i 
misteriós, abans de la cruel guerra, 
plena d’històries passades i d’arrels 
culturals profundes.

La vida de la Nadia es va tornar 
molt gris el 1991 per culpa de la 
guerra i l’horror de les armes i els 
bombardejos. El país estava en 
guerra després de la retirada sovi-
ètica. El dia de la desgràcia a casa 
seva hi havia convidats, un fet molt 
comú a Afganistan, ja que és un 
país molt hospitalari. La seva mare 
anava a buscar els dolços que tenia 
amagats, i ella intentava seguir-la 
per saber on els ocultava. 

La mare en veure-la li va dir que 
s’esperés a la sala, just en aquell 
moment, una bomba va caure a 
casa seva. El caos i el foc van ser 
els nous terribles convidats. Tot 
s’estava cremant, incloent la Na-
dia. La seva mare va saltar sobre el 
seu cos per apagar el foc que l’es-
tava cremant amb el seu propi cos. 
Afortunadament, la Nadia i la seva 
mare van poder sobreviure, el seu 
germà no va tenir la mateixa sort, i 
el seu pare va emmalaltir i va entrar 
en una depressió post traumàtica 
de per vida. La seva ment no volia 
admetre que el seu únic fill hagués 
mort. 

Mentre la Nadia va estar ingres-
sada a l’hospital, tots els metges li 
van dir a la seva mare que no so-
breviuria, era impossible en l’estat 
en què havia quedat, fruit de les 
flames a causa de la bomba. Contra 
tot pronòstic ho va superar i mesos 
després va poder sortir del centre 
sanitari. Van ser moments d’alegria 
i de tristesa alhora. La Nadia esta-
va viva, però els talibans ja estaven 
al govern d’Afganistan i la vida era 
molt difícil per a les famílies que 
no tenien cap home.

Després de la mort del seu germà 
i la malaltia del seu pare, algú s’ha-

via de posar a treballar, però a l’Af-
ganistan, dominada per un règim 
opressiu, les dones tenien prohibit 
sortir al carrer sense estar acompa-
nyades per un home, i molt menys 
treballar, per tant, la Nadia va 
prendre  la decisió d’agafar la iden-
titat del seu germà per poder sortir 
al carrer i treballar. Aquella nova 
identitat la va tenir durant deu 
llargs anys, en els que va haver d’in-
ventar-se excuses estrambòtiques 
perquè no la  descobrissin.

“La Nadia va agafar 
la identitat del seu 
germà per poder 
sortir al carrer i 

treballar”
Avui dia la Nadia ja és ciutada-

na legal al nostre país, no ha estat 
fàcil, ha trigat setze anys en acon-
seguir-ho. Ens va explicar que el 
primer lloc del món on va ser re-
fugiada va ser al seu propi país, a 
l’Afganistan, on va passar dos anys 
vivint a un camp amb molts perills 
i mancances, es passava molta gana 
i moltes malalties. I malgrat que 
allà no arribaven les bombes, les 
condicions eren pèssimes, com ella 
mateixa ens va dir, “les bombes et 
maten una vegada, allà t’estan ma-
tant cada dia”. 

La Nadia és molt dura quan par-
la de la guerra i de les greus conse-
qüències que provoca a milions de 
persones innocents. Actualment al 
món hi ha 64 països que estan en 
guerra i 110 milions de persones 
desplaçades per motius de guerra. 
A Occident la gent pensa que la 
gran majoria van a parar a Europa, 
però això no és així, la gran majoria 
són refugiats al seu propi país o als 
països propers. 

La Nadia ens va voler fer una 
reflexió sobre la guerra al seu país 
i a tots en general. Ens va explicar 
que la causa dels conflictes són 
els recursos econòmics que tenen 

molts territoris dels que es volen 
apoderar persones sense escrúpols. 
Afganistan és un país ric en petroli, 
en gas i en pedres precioses. 

La sort li va arribar al camp de 
refugiats, quan  una periodista ca-
talana, la Mònica Bernabé, es va 
assabentar de la seva història, i la 
va ajudar a venir a Catalunya, on 

va arribar  amb 21 anys per ser in-
tervinguda a l’hospital i ajudar-la a 
superar les seqüeles de les bombes 

a la seva pell, 
marques d’una 
guerra que per 
ella no acaba-
ran mai. Al llarg 
de la seva vida, 
ha  passat  per 
vint-i-una ope-
racions d’una 
durada d’apro-
x i madame nt 
deu hores ca-
dascuna.

La vida a Es-
panya, Cata-
lunya, Europa, 
no és fàcil per 
a una persona 
refugiada. Hi 
ha moltes traves 
burocràtiques 

per aconseguir legalitzar la situació 
de residència, per aconseguir estu-
diar, per demostrar els estudis fets 
al país d’origen... Ella ha estat una 
afortunada. Té la gran sort de tenir 
una segona família, la seva famí-
lia catalana, que la va acollir i li va 
donar afecte i la va ajudar a fer el 
que més desitjava en aquest món, 

poder estudiar. Així es va poder 
matricular a un grau d’informàtica. 

“Les seves paraules 
ens van emocionar i 
ens van tocar el cor, 

ens va servir per 
obrir la ment als 

fets que succeeixen 
molt a prop nostre i 
que desconeixem”

Va escollir informàtica perquè 
com que no sabia l’idioma, creia 
que seria el millor, ja que amb l’an-
glès que sabia, pensava que seria 
suficient.  Ens va explicar l’anèc-
dota del primer dia de classe. Les 
classes començaven a les vuit del 
matí, ella a les sis ja hi era a la por-
ta. Anhelava començar a estudiar. 
Després d’esperar durant dues ho-
res, va anar-hi a l’auditori, on es va 
quedar admirada, ja que hi havia 
taules i cadires!!! 

A l’escola del camp de refugiats 

no hi havia ni cadires ni taules, ni 
material ni ordinadors ni... A Ca-
talunya s’ha pogut formar i gràcies 
a l’educació és una dona indepen-
dent que pot fer la feina que més 
li agrada, tant a Catalunya com a 
l’Afganistan, on espera tornar pro-
perament. Mentre arriba el temps 
de complir el seu somni de tornar 
a l’Afganistan i transmetre tots els 
seus coneixements, ajuda les nenes 
i les dones afganeses amb la seva 
ONG, Ponts per la Pau, una or-
ganització per donar educació de 
forma clandestina a l’Afganistan. 

Aquesta és l’admirable història de 
la Nadia Ghulam, una dona valen-
ta i valerosa que va haver de lluitar 
molt per poder tirar endavant la 
seva família en un país on l’opres-
sió cap a les dones era i és brutal. 
Per aquest motiu volem explicar i 
reconèixer la història i el valor de 
la Nadia. Les seves paraules ens 
van emocionar i ens van tocar el 
cor, també ens va servir per obrir la 
ment als fets que succeeixen molt a 
prop nostre i que desconeixem.

Ens acomiadem amb una frase 
de la Nadia que creiem que resum 
el seu esperit i el seu pensament: 
L’educació és el més important que 
tenim ja que és la llavor de la pau.

L’objectiu del projecte Vuit de Març de l’Ins-
titut Escola Pere Viver és aconseguir que 
l’alumnat sigui competent per viure i con-

viure d’acord als valors propis d’una societat de-
mocràtica, plural i diversa. 

El centre subscriu l’Agenda 2030, aprovada per 
Nacions Unides el 2015, que inclou disset objec-
tius de desenvolupament sostenible (ODS),  i 169 
reptes que s’han d’assolir el 2030. Els ODS fan 
referència a la pau, a la igualtat i a la prosperitat de 
totes les persones,  així com la dimensió ambien-
tal, econòmica i social de la sostenibilitat.

Estem convençuts que l’alumnat serà competent 
quan pugui respondre i actuar de manera ètica, 
respectant la diversitat i la perspectiva de gènere.

Per això, a l’Institut Escola Pere Viver pensem i 
programem contextos i situacions d’aprenentatge 
connectades al màxim amb la realitat actual i pro-
curem que hi hagi espais perquè els nois i noies 

reflexionin, col·laborin i actuïn en defensa d’una 
efectiva igualtat de gènere.

Fa quatre cursos que el projecte està en marxa i 
es treballa de manera transversal a tots els cursos 
de l’Institut Escola, des de I3 a 4t d’ESO. Aquest 
any el tema escollit ha estat Dones Valentes i Vale-
roses. Les aules, els patis i tots els espais del centre 
s’han inundat d’històries de dones poderoses que 
han servit d’inspiració a tot l’alumnat i al profes-
sorat. Des d’esportistes com la Paula Leitón que 
va visitar l’alumnat més petit del centre, la Clara 
Campoamor al cicle mitjà o la Yayoi Kusama al 
cicle superior. Hem gaudit d’actuacions musicals 
i recitals de poesia fabulosos de la Carla Collado 
i La Parrita.

L’alumnat de tercer de secundària va tenir el 
privilegi de poder escoltar i entrevistar la Nadia 
Ghulam, una dona que va fer de l’adversitat una 
oportunitat.

 >Projecte 8 de març a l’Institut Escola Pere Viver, alumnat periodista

Nadia Ghulam, la nena que va sobreviure  
a l’horror de la guerra a l’Afganistan

Projectes per a la Igualtat

 ▪ Nadia Ghulam durant la xerrada a l’Institut Escola Pere Viver
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 >L’escola Crespinell ‘viu intensament sense complexos’

El nou edifici resoldrà els problemes actuals d’espai
Lluís Costa

V isc intensament sense 
complexos!, amb la banda 
Doctor Prats, Batucada 

Wasabi, colles de cultura popular, 
fideuada popular, contacontes... 
Gran festa de l’escola Crespinell, el 
passat 25 de març, a la plaça Didó. 
Motius per celebrar, de generals 
i sempre en tot moment, com 
aquest mateix viure intensament. 
I de més concrets, com la confir-
mació del nou espai per a l’escola 
a l’antic edifici de Germans Amat 
i els 40 anys de la mateixa escola, 
que amb les restriccions de la covid 
van quedar una mica deslluïts. I 
amb tot això, una crida a col·labo-
rar amb la recollida de fons per al 
nou projecte d’edifici.

«Volíem agrair a la ciutat i l’ajun-
tament la cessió de l’espai», declarà 
a Malarrassa l’Esther López Mar-
tínez, directora de l’escola des del 
passat mes de setembre. «Encara 
que no hi hagi dates pel trasllat», 
matisà. De fet, aquesta mudança a 
l’antic edifici de l’escola Germans 
Amat, al barri de la Maurina, que 
durant anys havia ocupat l’institut 
les Aymerigues, necessita temps 
per fer-se efectiva i material. L’ale-
gria, de moment, no és menys per 
això.

Però cal espavilar-se una mica, 
perquè la casa del carrer Pantà, just 
davant de l’escola Lanaspa, antiga i 
bonica, enyorable fins i tot, no re-
uneix condicions d’espai suficient 
i ben condicionat per a l’alumnat 
amb necessitats especials que el fa 
servir. A sobre, des de la implanta-
ció de mesures sanitàries de segu-
retat implantades per lidiar amb 
la pandèmia, es va haver de com-
partir i dividir espais: hi ha grups 
d’infantil i primària a la seu de 
Pantà, mentre que els de transició 
a la vida adulta (entre 16 i 21 anys) 
van anar a l’escola Font de l’Alba, a 

Can Tusell, on ocupen tres sales, 
una de les quals de suport intensiu, 
d’alumnes amb necessitat d’acom-
panyament especial de diferents 
escoles i instituts de tota la ciutat.

Continua el conveni amb l’escola 
Lanaspa, camí dels 30 anys, aturat 
durant la pandèmia i restablert el 
curs passat, igual que el conveni 
amb l’institut Montserrat Roig 
i l’escola Sagrat Cor, als quals se 
suma aquest curs un de nou amb 
l’institut Can Roca. En tots els ca-
sos, l’alumat de Crespinell, format 
per poc més de 60 joves en total, 
comparteix aules amb l’alumnat 
d’aquests quatre centres educatius 
i van fent realitat experiències d’es-
cola inclusiva.

A cada centre, la col·laboració 
té característiques específiques, 
assenyalà l’Esther, «l’objectiu, en 
tot cas, és treballar junts i fer efec-
tiva l’escola inclusiva, un horitzó 
ple que s’albira encara llunyà», 
subratlla, «però estem caminant 
cap allà», afirma en remarcar que 
les institucions implicades, el De-
partament d’Educació i el Serveis 
municipal, hi creuen i aposten, 
«una altra cosa és com es desple-
ga la llei», alerta. D’altra banda, «la 
mentalitat de tothom està canviat, 
clarament, tant del professorat i 
direccions com de les famílies i la 
societat en general».

Sobre els detalls del trasllat amb 
el qual ja somien a Pantà, no hi 
ha data perquè encara s’han de fer 
reformes i adequacions de la in-
fraestructura, que no compleix les 
condicions d’accessibilitat univer-
sal, per exemple, la instal·lació d’un 
ascensor i altres modificacions ne-
cessàries per a una escola d’alumat 
amb necessitats educatives especi-
als. 

D’entrada, però, hi ha espai de 
sobres i les aules molt grans i il·lu-
minades, «esperem que això sigui 
aviat», afegeix la directora i sòcia 

d’aquesta escola que és també co-
operativa des del seu naixement i 
aposta per una economia social i 
solidària. «Estem molt contents i 
il·lusionades, perquè fa anys que 
buscàvem un espai més adient. 
Serà un gran canvi per a nosaltres i 
per als nostres alumnes».

Amb la música de Doctor Prats 
sonant alegre i fent ballar la plaça, 
famílies i joves que omplen l’in-
dret, l’Esther abunda sobre el ca-
ràcter d’economia social i solidària 
de l’escola: «Som una cooperativa 
de mestres, que és una manera 
diferent de fer, horitzontal i de-
mocràtica. Ens situem ideològi-
cament amb el compromís de fer 
real aquesta economia solidària i 

ho fem en tot moment en el nostre 
funcionament».

Pel que fa a l’ajuntament, la regi-
dora d’Educació Teresa Ciurana, 
present a la festa, declarava estar 
«molt contenta en l’actual situació, 
perquè feia anys que es buscava 
una solució per a l’escola, i és que, 
senzillament, no hi caben a Pantà». 
En aquest punt, de totes maneres, 
i mirant des de fora, semblava im-
possible, i és que hom parla d’anys, 
bastants anys. 

Responent a Malarrassa, la re-
gidora assegura desconèixer amb 
detall el que altres han fet: «he de 
dir que no sé el grau de feina que 
s’ha fet abans, puc parlar del que 
nosaltres hem fet, i és que ens hem 

trencat les banyes». Concretament, 
s’havia estudiat l’ampliació de l’es-
cola Lanaspa i la part posterior de 
l’espai dels serveis d’educació, «però 
eren solucions a mot llarg termini i 
costosíssimes». 

La solució actual, tot i compor-
tar un desplaçament relativament 
gran en l’espai i el sempre proble-
màtic abandonament de la «casa 
de tota la vida», ofereix solució al 
conjunt de necessitats, com s’ha 
apuntat abans. A més a més, les 
possibilitats de col·laboració per 
fer escola inclusiva s’amplien a l’es-
cola Roc Alavern, que fa costat a 
l’edifici dels Germans Amat, i l’ins-
titut Aymerigues, en el barri del 
Roc Blanc.

 ▪ Festa de Crespinell el passat 25 de març

 >En nom i representació del Consell d’Entitats de Terrassa-Espai Drets

L’Observatori dels Drets Socials demana a l’equip de govern un pas 
més en la dignificació i reconeixement de la Sindicatura de Greuges 

A quest passat 15 de febrer de 2023, va acabar el 
mandat de la Síndica de Greuges Isabel Marquès 
Amat.

Des que va accedir a la Sindicatura, per a primera vegada, 
el 29 de gener del 2010, la Sindica ha treballat, de forma 
continuada i conseqüent, perquè la Institució de la Sindi-
catura sigui plenament reconeguda i acceptada per l’Ajun-
tament de Terrassa.

També ha realitzat una difusió de la figura, arreu de la 
ciutat (barris, associacions, escoles, mitjans de comunica-
ció i altres) per tal que es conegui el paper d’aquesta im-
portant Institució. Ha impulsat la seva democratització, 
aconseguint que s’aprovés un nou Reglament que modifica 
l’elecció del Síndic o Sindica i dignifica el seu paper i la feina 
que fa.

Gràcies a la  Síndica  Isabel Marques, i les entitats soci-
als que li han donat suport i han col·laborat amb ella, s’ha 
valorat i s’ha reconegut la Carta Europea de Salvaguarda 
dels DDHH a la Ciutat aprovada l’any 2000 per més de 
400 ciutats europees, entre elles, Terrassa.

Però és evident que encara no s’han assolit tots els objec-
tius abans esmentats, de forma plena I eficient. Per tant, en 
aquests moments en què ha estat elegit nou Síndic en la 
persona de Mustapha Ben El Fassi .

Si bé, l’elecció ha estat democràtica com hem dit abans, 
queda, encara, molt lluny de ser l’ideal per una ciutat de 
més de 214.000 habitants que aspira a ser una ciutat re-
alment democràtica i participativa, ja que només s’han 

aconseguit que anessin a votar i a donar suport a la figura 
d’un Síndic o Sindica, només 3.324 persones.

Si Terrassa vol aconseguir els mínims que estableixen 
els Principis de Venècia per a LA PROTECCIÓ i LA 
PROMOCIÓ DE LA INSTITUCIÓ DEL DEFEN-
SOR DEL POBLE, adoptats pel Consell d’Europa en 
la seva sessió Plenària del 15 i 16 de març de 2019 (ara 
fa just 4 anys) en la línia d’enfortiment de la democràcia 
local, l’estat de dret, la bona administració i la protecció i 
promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, 
seria necessari i urgent aconseguir els següents objectius: 
 PRIMER. És  important un ple reconeixement polí-
tic , administratiu i social de la figura de la Sindicatura de 
Greuges com a element bàsic i fonamental en un estat i una 
societat basada en la democràcia, l’estat de dret, el respecte 
dels drets humans i les llibertats fonamentals, una bona ad-
ministració (el Bon Govern) i una màxima protecció dels 
drets humans de proximitat de la ciutadania.

SEGON. Les administracions públiques han de donar 
suport a  i protegir la institució de la Sindicatura i abste-
nir-se de qualsevol acció que perjudiqui la seva  indepen-
dència, reforçant la institució, i augmentant el seu nivell 
de protecció.

TERCER. El Síndic o Síndica ha de tenir el dret legal-
ment exigible d’accés il·limitat a tots els documents, bases 
de dades i materials rellevants, inclosa la informació legal-
ment privilegiada o confidencial. Això inclou el dret al lliu-
re accés a edificis, institucions i persones. També té el dret 

legalment exigible de requerir a les persones funcionàries 
i les autoritats perquè responguin en un termini raonable 
establert per a la pròpia Sindicatura.

QUART. El Síndic o Síndica ha de presentar un Informe 
o Memòria en un Ple Extraordinari Municipal de l’Ajunta-
ment, sobre les activitats de la institució com a mínim un 
cop l’any. En aquest Ple s’han de debatre, obertament, els 
incompliments en què hagi incorregut l’Administració Lo-
cal i les propostes de solució o rectificació per a la millora de 
la millora de l’administració de la ciutadania. També es pot 
pronunciar sobre qüestions específiques, si ho considera 
oportú. Els informes de la Sindicatura s’han de fer públics, 
i han de ser tinguts en compte per tot l’equip de govern.

CINQUÈ. L’Equip de Govern de l’Ajuntament ha de ga-
rantir els recursos pressupostaris suficients i independents 
a la institució de la Sindicatura, de forma anual. Aquesta ha 
de ser adequada a la necessitat d’assegurar el compliment 
complet, independent i eficaç de les seves responsabilitats 
i funcions. S’ha de consultar al Síndic o Sindica i se li ha 
de demanar que presenti un projecte de pressupost per a 
l’exercici següent.

El pressupost adoptat per la institució no 
pot ser reduït durant l’exercici pressupostari. 
La Sindicatura ha de disposar de personal suficient, lliu-
rement escollit pel  Síndic  Sindica  i amb una flexibilitat 
estructural adequada. La institució ha de poder disposar 
d’un o més adjunts, nomenats pel mateix Síndic o Síndica i 
aquest ha de tenir la capacitat de contractar el seu personal. 
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 >La TRACA Coordinadora Antirepressiva de Terrassa

Repressió de l’activismesocial i polític,  
cara oculta de la suposada democràcia plena

Lluís Costa

A Terrassa, els casos que 
ocupen actualment la llui-
ta antirepressiva són cinc. 

Primer, el d’en Cesc, activista del 
CDR i membre de l’esquerra inde-
pendentista de Terrassa, pendent 
de judici per manifestar-se contra 
el pseudosindicat feixista policial 
Jusapol, que el setembre del 2018 
homenatjava els policies nacionals 
que van reprimir el poble català la 
tardor del 2017. Està denunciat 
pels mossos d’esquadra pels delic-
tes de desordres públics, atemptat 
a l’autoritat i atemptat contra drets 
fonamentals, i es troba a l’espera de 
l’acusació fiscal i la data del judici.

L’Erik va ser identificat a plaça 
Urquinaona després d’una de les 
manifestacions contra la sentència 
als polítics relacionats amb l’execu-
ció del referèndum de l’1 d’octubre. 
Als pocs dies, agents uniformats 
i de paisà de la Policia Nacional, 
sense avís previ, van esperar que 
sortís de casa seva, a Terrassa, 
aquell dia casualment a passejar 
el gos, i el van detenir i portar a la 
comissaria de La Verneda, on va 
passar més de dos dies. Després, a 
la presó de Quatre Camins, 7 dies 
més. A l’Erik li demanen 7 anys de 
presó, 3 la fiscalia, per desordres, i 
4 la defensa del policies nacionals, 
que també reclamen 37.500€ de 
responsabilitat civil i 12 mesos de 
pena multa.

Peticions de presó «totalment 
desmesurades»

Amb l’ajuda del SAT i el CDR 
es va crear un grup de suport per 
exigir la serva llibertat i que, ara, 
treballa per l’absolució. Membres 
del grup informen que l’Erik és 
un jove compromès, tot i no estar 
vinculat a cap entitat de la ciutat ni 
participar a cap moviment social. 
Família i amistats s’han organitzat 
també. Que la vida privada tam-
bé és política ho estan descobrint 
amb dolor, però amb consciència. 
A diferència d’altres casos en què 
persones no vinculades a l’acti-
visme han quedat amb molt poc 
suport, «aquí tota la colla d’amics 
i família estan molt actius», desta-
quen des del grup de suport. Estan 

molt agraïts també a l’advocada del 
col·lectiu d’advocats/des IRIDIA 
que porta la defensa i a la Caixa de 
Solidaritat que s’ha fet càrrec de les 
despeses de l’assistència jurídica.

La petició de 7 anys, emfasitza 
en Franki, «és totalment desme-
surada, està en la lògica del càstig 
i l’escarment que es va comprovar 
amb la repressió d’aquelles protes-
tes, en què participà gent no només 
independentista sinó també gent 
farta de la manca de llibertats, far-
ta dels desnonaments, del racisme, 
de les privatitzacions des serveis 
públics... aquest acarnissament re-
pressiu va fer que les detencions 
anessin dirigides contra qualsevol 
persona que passés per allí».

En Roger va ser condemnat el 
passat mes de gener a una pe-
na-multa de 12 mesos que suma 
2.190 euros, per un delicte de 
«desobediència a l’autoritat» per 
haver participat a una mobilització 
que va tallar l’autopista C-58 en 
protesta contra la inhabilitació del 
llavors president de la Generalitat 
Quim Torra. El 28 de setembre de 
2020, després de la mobilització, 
en tornar cap a casa, va ser envol-
tat i retingut juntament amb unes 
50 persones per agents de la Bri-
mo dels mossos. Ell com a forma 
de protesta va decidir practicar la 

desobediència i negar-se a identifi-
car igual que a la resta de persones. 
Tot i així els mossos només el van 
detenir a ell acusant-lo de ser l’ins-
tigador del tall i de tota la protesta.

Ha passat més de 2 anys a l’espe-
ra de judici, amb tot el que com-
porta estar pendent d’un procés 
judicial, i finalment va ser jutjat i 
condemnat. Ell, com a protesta, va 
assistir al judici per dir que no par-
ticiparia d’aquesta farsa i va deixar 
plantada a la jutgessa. I ara un cop 
condemnat tampoc pensa pagar 
la multa imposada. En cas que li 
embarguin els diners de la multa, 
la campanya de suport organitza-
da des de TRACA ja ha recaptat 
la quantitat imposada que se li 
retornarà per tal que la repressió 
econòmica no recaigui sobre ell i la 
seva família.

«S’ha fet feina col·lectiva i políti-
ca», explica en Franki, «és així com 
s’ha d’afrontar la repressió, hem 
defensat el dret a la desobediència, 
i en Roger no ha estat sol”.

En resposta a les detencions per 
la mobilització en suport del can-
tant Pablo Hasel es creà el Grup 
de suport “Detingudes 26F-Ma-
nifestar-nos no és cap delicte”. El 
company Franki recorda que la 
policia va carregar contra la ma-
nifestació abans que finalitzés, 

«impedint així el dret a protesta i 
a la llibertat d’expressió». El primer 
detingut va ser en Pau, de l’organit-
zació Arran de Rubí, que en aquell 
moment aguantava la pancarta de 
la manifestació. A partir d’aquest 
moment va començar el que en 
Franki considera una “cacera de 
manifestants pels carrers del centre 
de Terrassa”, amb agressions i feri-
des a moltes persones i, finalment, 
la detenció, molt lluny de la mani-
festació, en Roger, d’en Joan, l’Igna-
si i 3 menors.

Els Mossos d’esquadra els van 
denunciar per desordres públics i 
atemptat a l’autoritat, «sense pro-
ves de res», subratlla en Franki, qui 
acompanya els treballs de l’equip 
d’advocats. Explica que sí que es 
van produir enfrontaments amb la 
policia, es van aixecar barricades i 
es van cremar alguns contenidors, 
però en cap cas la policia ha pogut 
demostrar la participació dels de-
tinguts en cap aldarull.

Als menors se’ls va arxivar la cau-
sa al cap d’algunes setmanes. La 
dels altres quatre està en fase ins-
trucció, esperant l’acusació del fis-
cal i la posterior data de judici. Por-
ten dos anys esperant. En aquest 
temps, les mares i pares s’han im-
plicat activament al grup de suport 
i també participen en les activitats 

de TRACA. Alhora s’han integrat 
a la Xarxa Antirepressió de Fami-
liars de Represaliats de Catalunya, 
una entitat creada a Barcelona 
arran de l’actuació policial en les 
mobilitzacions de defensa del cen-
tre social de Can Vies, al barceloní 
barri de Sants. L’equip jurídic de 
la defensa, d’Alerta Solidària, està 
portant el cas.

«En alguns casos, 
el cas s’arxiva o es 
resol amb multes 
administratives, 
però potser has 

passat 3 o 4 anys 
de la teva vida 

hipotecada, i qui 
et paga aquests 

anys!!!!»

Parlar català no és cap delicte

Aquest és el nom de la campa-
nya i de l’últim cas repressiu que 
porten des de TRACA, conjun-
tament amb la Plataforma per la 
Llengua en aquest cas, assenyala 
en Franki. Una professora de 
català, intentant fer gestions a la 
comissaria de la policia nacional 
espanyola, va ser «humiliada i 
vexada» per diferents agents que 
«l’obligaven a parlar castellà» per 
fer els tràmits en qüestió, i final-
ment va ser detinguda, ja al car-
rer, quan ja marxava. 

Mitjançant la llei mordassa va 
ser denunciada per una suposada 
falta de respecte a l’autoritat, i per 
la suposada negativa a identifi-
car-se, «cosa completament falsa 
ja que ella estava allà amb cita prè-
via, identificada en tot moment», 
declara en Franki. Aquestes dues 
denuncies li van comportar dues 
multes administratives de 100€ i 
601€ respectivament, que actual-
ment estan recorregudes.

Es va presentar denuncia a jut-
jats contra dos policies pels delic-
tes de coaccions, contra la integri-
tat moral, falsedat en document 
públic i detenció il·legal. Admeses 
a tràmit, posteriorment, després 
el jutjat les arxivà totes menys la 
de falsedat, motiu pel qual prope-
rament seran citats els dos poli-
cies. Igualment s’ha recorregut a 
l’Audiència Provincial l’arxiu dels 
altres delictes per tal que siguin 
acceptats. Des de Traca consi-
deren que el cas és clarament de 
«repressió i discriminació del 
català, així com de racisme i mas-
clisme, perquè la van humiliar 
agents masculins pel fet de ser 
una dona qui reclamava respecte 
pels seus drets, i racisme, ja que la 
professora és d’origen marroquí i 
ens consta que amb la gent no es-
trangera no tenen aquesta actitud 
tan prepotent».

«Com a moviment antirepressiu, el nostre objectiu seria desaparèixer. Això voldria dir que la repressió hauria finalitzat i ja 
no seria necessari estar organitzades per a defensar-nos», afirma en Franki, membre de la reconeguda entitat Solidaritat 
Antirepressiva de Terrassa (SAT) i, ara també, un dels portaveus de TRACA, nascuda el passat 2022. 
La repressió de l’activisme social i polític és una realitat de la qual s’informa poc, encara que, en teoria, estem en una de-
mocràcia plena. Els fets, però, mostren un escenari diferent. Hom parla de porres, multes, detencions i presó, però també 
d’infiltració en organitzacions del moviment socials i juvenil, com es va fer públic recentment, per espiar i controlar les 
seves activitats, en actes que vulneren de forma flagrant els drets polítics i cívics fonamentals. Hi ha, a més a més, el cas de 
l’espionatge, amb el programa Pegasus, a polítiques i periodistes. 
D’altra banda, la repressió no es produeix només en el moment de les identificacions, els cops de porra, trets de bales de 
goma o foam, la retenció, detenció, judici amb condemna de presó o multa, empresonament. No és per casualitat que les 
víctimes, en molts casos, passen llargs períodes de temps durant el qual els tràmits i gestions judicials els poden hipote-
car la vida, a elles directament i també, directa o indirectament, a familiars, amistats i persones de l’entorn associatiu. Un 
temps durant el qual poden viure amb l’ai al cor, sense poder fer vida amb un mínim de tranquil·litat ni tampoc plans de futur. 
«En alguns casos, el resultat és que no hi ha cas o que aquest es resol amb multes administratives», explica en Franki, «però 
potser has passat 3 o 4 anys de la teva vida hipotecada, i qui et paga aquests anys!!!!». Un consens còmplice, en tot cas, sem-
bla encobrir, implícita o explícitament, el treball dels cossos repressius, dits altrament de l’ordre.
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Pep Valenzuela

T endim a considerar la rea-
litat com quelcom donat, 
en sentit impersonal. Així, 

per exemple, passem davant l’arxiu 
Tobella, a la placeta Saragossa, i 
mirem per la finestra els quadres 
o fotos de l’última exposició i ens 
animen a entrar. A finals d’aquest 
mes de març, han presentat l’anuari 
del 2022, un impressionant recull 
de fotos comentades que permet 
una visió panoràmica i amb de-
talls de l’any que deixem enrere. 
Repassant-les, no poques persones 
podran recordar els fets i, al mateix 
temps, la figura de la Mercè amb 
la seva càmera immortalitzant 
aquells petits o grans moments de 
la vida pública local.

Així van 45 anys de feina d’espe-
cialistes i professionals, realitzada 
per l’equip de la Fundació Arxiu 
Tobella, una persona en nòmina 
i una quinzena de voluntàries, no 
sempre prou reconeguda, sobretot 
si considerem la importància de la 
mateixa per a la ciutat.

En aquest temps s’ha salvat, con-
servat i restaurat l’edifici, així com 
una memòria gràfica de la història 
de la ciutat en els darrers més de 
60 anys. Una «documentació que 
no hauria salvat l’administració», 
comenta orgullós, però amb un 
punt d’amargor, l’actual president 
de l’entitat, l’Aleix Pons, en decla-
racions a Malarrassa.

Finalment, l’arxiu ha signat un 
conveni amb l’ajuntament amb 
l’objectiu de resoldre aquesta ab-
sència i manca de suport a la in-
gent i necessària tasca. «El material 
que s’ha anat salvant no es pot con-
servar més temps en les precàries 
condicions físiques en què ho hem 
fet fins ara», afirma en Pons; «i sal-
vada tota aquesta documentació, 
no només gràfica i fotogràfica, cal 
que l’ajuntament se’n faci càrrec, 

perquè si hagués de viure aquí més 
temps, potser s’acabaria fent malbé, 
és millor que s’estigui a l’arxiu mu-
nicipal».

L’exposició amb motiu de la Fira 
Modernista del 2022 va ser la 
primera feta conjuntament entre 
l’arxiu Tobella i l’ajuntament. Una 
col·laboració que es torna a realit-
zar amb motiu de l’exposició sobre 
la «moguda rockera» local dels 
anys 1980. «Estem en una dinà-
mica de treball conjunt que mai no 
havia existit», explica el president, 
tot comentant les converses amb 
la regidoria de cultura i amb l’àrea 
de serveis generals, responsable de 
l’arxiu municipal, amb el Joan So-
ler i la Teresa Cardellach.

Hem volgut conèixer detalls, 
hom parla d’un pressupost anu-
al que ronda els 60.000 euros, la 
major part dels quals es dediquen 
a cobrir les despeses imprescindi-
bles de personal. Certament, cos-
ta de creure que es pugui fer tant 
amb tan poc. Disculpeu! Oblidava 
el treball voluntari...

«No vull cap premi», declara 
l’Aleix Pons, «no estem aquí per 
això, però sí que defenso que l’arxiu 
hauria de tenir més reconeixement 
i molt més suport».

Encara fan obres

A diferència d’altres entitats que 
tenen seu en edificis públics, el 
manteniment dels quals és respon-
sabilitat de l’administració munici-
pal, l’arxiu Tobella és d’aquelles que 
compten amb seu pròpia i s’havia 
de buscar la vida per mantenir-la, 
sense tenir en consideració el fet 
que fes un servei públic de més o 
menys rellevància, molta en aquest 
cas. 

Aquest problema, o sigui, allò 
que en molts casos representava 
una despesa molt onerosa, es va 
començar a resoldre a partir de 

l’aplicació, el 2018, d’un acord del 
ple municipal que estableix la con-
vocatòria de concurs a ajudes per 
a manteniment i obres. D’aques-
ta manera es va fer, primer, l’am-
pliació de la sala d’exposicions; i 
després, l’ascensor i adequació de 
sanitaris, una obra necessària, a 
més, per fer plenament accessible 
l’edifici. 

Les últimes obres, el trasllat al 
primer pis d’oficina, arxiu i magat-
zem, s’ha finançat amb la venda 
al Centre Excursionista de Ter-
rassa d’una part de l’edifici que fa 
paret amb la seu del CET i que 
representava, aproximadament, 
un 32% de la superfície total de la 
seu de l’antic magatzem tèxtil que 
ocupava la casa avui arxiu Tobella.

En el tres últims anys, marcats 
per l’aturada forçada de la pan-
dèmia i el perllongament de les 

restriccions de vida pública, s’han 
fet, de totes maneres, el dos llibres 
anuari fotogràfic corresponents als 
anys 2023 i 2021, a més de la pu-
blicació especial del llibre l’Abans 
Terrassa Recull gràfic 1965-1995, 
publicat per l’editorial Efadós el 
juny del 2020.

«Hem sigut capaces de tirar en-
davant malgrat tot», recorda en 
Pons, «de fet», afegeix, «nosaltres 
no hem tingut mai temps fàcils, 
tal com t’estava explicant». D’altra 
banda, voluntaris no en falten mai. 
Entre ells, tota la junta, amb el ma-
teix Pons al capdavant, la Montse 
Sorba, secretària, el Josep Massó, 
tresorer, en Ferran Pont, vocal 
d’obres, en Pere Pastallé i la Neus 
Peregrina, d’arxiu i exposicions; la 
Maria Puy, temes jurídics. L’ante-
rior presidenta, la Isabel Marquès, 
va deixar el càrrec per assumir la 

 >Un recull de fotografies i documentació per conèixer la ciutat 

L’arxiu Tobella necessita més suport per poder 
conservar el “tresors”

sindicatura municipal de greuges, 
deixant la responsabilitat a l’Aleix, 
fins ara. 

En mirar endavant, el president 
explica que encara s’han d’acabar 
obres, el pis de dalt, i restaurar 
portes de fusta, n’hi ha amb més 
de 100 anys que necessiten una 
restauració delicada que no serà 
barata. «Hem de pensar en es-
pònsors», diu rascant-se una mica 
el cap l’Aleix.

Immediatament, hi ha la pre-
sentació de l’anuari 2022 (el 14 
d’abril) i una exposició fotogrà-
fica «Tresors de l’arxiu Tobella», 
un recull d’imatges no exposades 
encara, «riqueses amagades, una 
trentena de fotografies que encan-
taran tothom». S’ha citat la feina 
per a la Fira Modernista i l’expo-
sició sobre els grups i bandes de 
rock dels anys 1980.

 ▪ Nova sala d’arxiu i documents a la primera planta de l’Arxiu Tobella

43 demandes urgents sobre l’aigua davant 
la crisi global i l’emergència climàtica

L ’entitat Aigua És vida ha elaborat un llistat de 
propostes bàsiques sobre l’aigua amb la mirada 
posada en l’àrea metropolitana de Barcelona i 

davant la crisi global i l’emergència climàtica. Posem 
a disposició el comunicat i document al mateix temps 
que convidem a totes les formacions polítiques que es 
plantegen governar els municipis d’aquesta àrea que en 
prenguin bona nota.

Comunicat íntegre d’Aigua és vida:
Davant la greu situació de sequera, els moviments so-

cials i ambientals de l’AMB presenten 43 demandes ur-
gents i insten  als partits a incorporar-les als seus progra-
mes per a les pròximes eleccions municipals.

En un context d’emergència climàtica, on totes les 
projeccions indiquen un augment de les temperatures, 
augment de la freqüència dels esdeveniments extrems 
com sequeres i pluges torrencials i menys disponibilitat 
d’aigua, és urgent posar en marxa mesures d’adaptació al 
canvi climàtic.

S’estima una disminució de la disponibilitat d’aigua per 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) del 22% 
aproximadament per al 2051. Davant d’aquest context, és 
urgent gestionar la demanda abans de planificar creixe-
ments urbanístics i econòmics. Si no plou passat l’estiu, els 
talls a les llars metropolitanes poden ser una realitat. En 
aquest context, és raonable preguntar-se si té sentit seguir 
creixent com a ciutats referents en el turisme de masses.

L’AMB ocupa el 2% del territori de Catalunya, però hi 

viu el 42,8% de la població del país. Aquesta concentració 
poblacional ha generat greus desequilibris territorials que 
afecten directament les masses d’aigua de Catalunya, 
com passa amb el transvasament del riu Ter cap a Barce-
lona. La garantia dels cabals de manteniment, la renatura-
lització i el bon estat ecològic del Besòs i el Llobregat, i la 
recuperació i gestió sostenible dels aqüífers metropolitans 
han de ser les prioritats de la gestió de l’aigua per cuidar les 
fonts estratègiques d’aigua locals.

Ara mateix ho estem apostant tot a la dessalinització i 
reutilització. Aquestes mesures són necessàries, però cal 
diversificar al màxim les fonts d’abastament, sobretot te-
nint present el cost energètic i l’impacte sobre el rebut de 
les famílies. És per això que cal apostar fermament per 
l’aprofitament d’aigües grises i pluvials als edificis i crear 
mecanismes com les tarifes socials, mínims vitals i comp-
tadors socials per garantir l’accés a l’aigua a tothom. L’aigua 
és un dret humà reconegut per l’ONU que cal garantir.

La resposta a la crisi de l’aigua a l’AMB necessita d’una 
governança pública i comunitària, que ara mateix no és 
una realitat degut a la seva captura per part dels interessos 
privats. Cal que els municipis instin a l’AMB a facilitar la 
gestió pública per als municipis que ho desitgin en comp-
tes de posar-hi obstacles, com s’ha fet fins ara. Cal im-
pulsar la creació d’un observatori metropolità  establert 
en el PECIA, que asseguri la governança de l’aigua per 
als ciutadans i usuaris, enlloc de per als interessos privats 
d’Agbar, Veolia i SUEZ.

Podeu descarregar el document 43 propostes sobre l’Aigua per a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona davant la crisi global i l’emergència climàtica en 
el següent enllaç:

www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2023/03/43PropostesAi-
guaAMB_municipals2023.pdf
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Pep Valenzuela

Pensions, salari mínim 
(SMI), reforma laboral, in-
flació i augment dels preus 

del consum bàsic desbocat... Es-
tem vivim mesos i anys agitats en 
els quals els canvis legislatius, ni 
quan afavoreixen les majories, no 
semblen trobar prou traducció en 
la cartera de les persones que tre-
ballen. Ivan Ramos, secretari gene-
ral del sindicat CCOO del Vallès 
occidental i la Catalunya central, 
fa balanç dels conflictes i reflexio-
na sobre la situació en general i el 
paper del sindicalisme. «D’aquí al 
final del mandat del govern central 
serà difícil treure bons acords», 
afirma, «hi ha massa pressions i 
actors que volen treure’n només 
benefici propi. En qualsevol cas, 
necessitem organitzacions de clas-
se fortes per poder defensar els 
nostres drets, els de les grans ma-
jories».

• Es veuen poc els conflictes la-
borals, tot i ser dels més im-
portants i representar els inte-
ressos dels sectors decisius de 
la societat: treball i capital?
-És un dels problemes que te-

nim, no interessa que se sàpiga el 
que fan els sindicats, l’organització 
de la classe treballadora, perquè 
som un contrapoder. Hi ha molts 
interessos pel mig i nosaltres no 
disposem de mitjans de comuni-
cació ni opinió, mentre que els po-
ders econòmics tenen molta més 
facilitat per donar publicitat a les 
seves  idees i conceptes en la lluita 
de classes.

«No interessa que 
se sàpiga el que 
fan els sindicats, 

l’organització de la 
classe treballadora, 

perquè som un 
contrapoder»

• Creus que els mitjans juguen 
en favor seu ?
Surten moltes notícies en clau 

negativa, poques de positives. Pot-
ser, en aquests últims anys de pan-
dèmia l’augment del salari mínim 
va tenir més ressò. Però, històrica-
ment, el moviment sindical no ha 
tingut bona premsa, el sentiment 
general, sembla de vegades, és que 
no servim per res; però, després, 
quan hi ha problemes la gent sí 
que ve a demanar suport.

• Els sindicats tenen realment 
un paper important?
És molt fàcil de comprovar que sí 

que servim: fixat en dues empreses 
de característiques semblants, si 
en una hi ha sindicat i en l’altra no, 
segur que les condicions de treball 
són millors en la primera. Però 
això costa molt que aparegui en els 
mitjans i que la gent ho entengui. 
Després, també, clar, depèn molt 
del que trobes en la teva empresa.

• Com afronteu aquest proble-
ma de la comunicació?
Tenim responsables d’aquesta 

tasca, donem tota la difusió que 
podem a les activitats que rea-
litzem, enviem moltes notes a la 
premsa.

• Els sindicats semblen funcio-
nar més de forma reactiva, a 
la defensiva, en lloc de fer pro-
postes.
No és el nostre cas. Som una 

organització més propositiva que 
reactiva o a la defensa. Clar que, 
davant dels conflictes, s’ha de reac-
cionar, plantar cara, si no se’t men-
gen. Però, sempre fem propostes 
a les patronals, als governs, i bus-
quem mesures i solucions, també 
dintre les empreses, potenciem les 
taules de negociació, però no ho 
aconseguim sempre. La veritat és 
que les patronals i el govern, fins 
que no veuen el conflicte al carrer, 
no fan cas.

• Quins són els problemes més 
importants ara?
Els salaris. Els convenis estan 

bloquejats perquè les patronals no 
volem parlar de recuperació sala-
rial o compensació de la pujada 
de l’IPC. I les pensions, que ara 
troben una sortida legislativa amb 
aspectes positius.

• Heu posat èmfasi en l’augment 
de l’SMI, en què afecta aquest 
augment?
Afecta tota la negociació col·lec-

tiva dels convenis. Molts sectors 
depenen d’això. Aquests 1.080 
euros superen o quasi el que en 
alguns sectors estaven rebent les 
treballadores, pensa en la neteja, 
els supermercats, comerç, tèxtil i 
altres. En general, ho noten més 
les treballadores que disposen de 
menys defensa sindical i de bons 
convenis.
• Aquest sector de població és la 

gran majoria, no?
Sí, perquè la gran majoria d’em-

preses són petites i mitjanes, un 
95% del total, i entre 5 i 10 treba-
lladors n’hi ha milers. Aquí, nor-
malment, és molt difícil organitzar 
les treballadores. Pensa que quan 
hi ha menys de 5, no tenim ni dret 
a convocar eleccions sindicals allà.

• Teniu pla d’acció en aquests 
casos?
Mirem de fer un repartiment 

solidari dels recursos interns, per 
poder fer més pressió i assessora-
ment, practiquem la solidaritat, 
tant entre territoris com entre sec-
tors, garantint els serveis a tothom, 
en qualsevol punt fe Catalunya.

• Quins resultats  veiem d’aques-
ta intervenció?
Denunciem els problemes i tre-

ballem per solucionar-los. Però, al 
final el conflicte real amb l’empresa 
o sectorial és on es veuen les de-
bilitats, on no hi ha organització i 
no es pot fer la interlocució neces-
sària costa molt garantir els drets. 
Et sorprendries la quantitat d’em-
presaris que amenacen els treba-
lladors per tal que no hi hagi cap 
representant sindical; a empreses 
petites són moltíssimes les amena-
ces i acomiadaments.

• La precarietat afecta també les 
grans empreses?
Sí, però crec que amb la reforma 

laboral de l’any passat s’està reduint. 
Pugen els contractes indefinits, per 
milers, i els altres més curts s’estan 
eliminant. Veiem, des de fa molt 
temps, una primera correcció de la 
precarietat, les dades són positives. 
L’informe trimestral de contracta-
ció ho mostra. Cauen els contrac-
tes parcials no desitjats. 

• Així, un aprovat clar per a la 
reforma laboral?
Ha estat una fita molt important, 

sí, està canviat la dinàmica de la 
precarietat, que també afecta sec-
tors de plataformes digitals; hi es-
tem convocant eleccions sindicals i 

aconseguint representació, la gent 
s’organitza dintre i reclama drets. 
Ara, tot i això, queda moltíssima 
feina a fer. Perquè alguns sectors 
econòmics insisteixen a competir 
amb salaris baixos i condicions 
laborals les més precàries possible. 
Estan obtenint grans beneficis i, 
al mateix temps, es neguen a aug-
mentar els salaris. Això, en tot cas, 
no és nou, és una dinàmica histò-
rica.

«És molt fàcil de 
comprovar que sí 
que servim: fixat 
en dues empreses 

de característiques 
semblants, si en una 

hi ha sindicat i en 
l’altra no, segur que 

les condicions de 
treball són millors 

en la primera»
• En aquest context, com veus la 

situació de la població migrada 
o nouvinguda? 
És totalment necessària per al 

nostre mercat de treball. La neces-
sitem com a mà d’obra, per mante-
nir el sistema social, les pensions..., 
que només es pot resoldre amb 
persones migrants.

• Però viure i treballen en condi-
cions pitjors!
La migració regulada té les matei-

xes prestacions que qualsevol altre 
ciutadà, i la migració no regulada 
no apareix en dades. Normalment, 
fan els treballs que la gent d’aquí no 
vol fer. Sí, amb salaris baixos, llocs 
precaris... El que cal és que la mi-

gració arribi en bones condicions 
i amb garanties de seguretat, con-
tractes dignes.

• Però això no passa. 
Una part de la patronal no vol 

parlar de migracions, no la volen 
en situació legal, i molta gent els 
compra el discurs, ja veus els par-
tits de dreta i extrema dreta que 
fa una gran part de la seva políti-
ca amb aquest discurs xenòfob i 
d’odi. Però no ha d’haver-hi cap 
problema de convivència, venen a 
treballar.

• Quines feines són aquestes que 
la gent aquí no vol fer?
L’agricultura sobretot, i també 

les de cures. Les treballadores de 
dependència són migrades en la 
seva majoria migrades. Trobem 
també les motxilles i bicicletes de 
distribució immediata les porten 
elles. Després, és clar, formen part 
creixent del conjunt de sectors, in-
dústria i altres.

«Estan obtenint 
grans beneficis i, al 
mateix temps, es 

neguen a augmentar 
els salaris. Això, en 
tot cas, no és nou, 
és una dinàmica 

històrica» 

• Què fa el sindicat al respecte?
Tenim una secretaria de migra-

cions i solidaritat, CITE, i el que 
més fem és assessorament i for-
mació professional i sobre temes 
legals, papers, reagrupament. No 
podem organitzar els que no estan 
registrats, però comencem, com a 
mínim, la seva orientació professi-
onal i laboral. Hi ha oficina a molts 
llocs, en algunes ciutats en col·la-
boració amb els ajuntaments, amb 
recursos legals gratuïts. També 
fem cooperació internacional, amb 
projectes de suport al sindicalisme 
a països on pateix molta repressió, 
com Colòmbia, per exemple.

• Per acabar, dir que sembla que 
hi ha coses que no canvien. La 
desigualtat i l’exclusió social 
semblen no superar-se mai.
Cert. Ens partim la cara contra 

això, però costa molt. Ens infor-
men que Amancio Ortega dona 
alguns diners per a projectes so-
cials, però no que defrauda molts 
més. El 95% de la població no te-
nim recursos, mentre el 5% ho té 
tot. La riquesa, que és una produc-
ció social, col·lectiva, es distribueix 
de forma totalment injusta. Tenim 
un gran problema amb el sistema 
fiscal i d’impostos, principalment 
que els capitalistes i rics no paguen. 
D’altra banda, les prestacions soci-
als no són suficients per  viure amb 
dignitat.

Conclusió: cal enfortir els sindi-
cats i les organitzacions de classe. 
En això estem.

 >Iván Ramos, secretari de CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central 

«Molts empresaris amenacen els treballadors  
per tal que no hi hagi cap representant sindical»

 ▪ Iván Ramos va rebre Malarrassa a la seu de CCOO a Terrassa FOTO: PV
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La moguda rock dels 80 reneix a Terrassa
Moguda Rock Terrassa 80s portarà concerts, exposicions, i col·loquis per rememorar i homenatjar aquesta època d’efervescència cultural 
i molta música rock feta a la ciutat.

El 29 d’abril hi haurà un festival a la Plaça Vella amb actuacions de bandes mítiques de l’època. 

Miquel Gordillo

A questa primavera vindrà 
plena de nostàlgia per re-
cordar tota una època, la 

de la música rock feta a la ciutat 
durant la dècada dels 80. Es tracta 
de la Moguda Rock Terrassa 80s, 
una iniciativa que serà un home-
natge als músics de l’època, i que 
a més està impulsada pels seus 
protagonistes, joves que en aquella 
època van provocar tot un esclat de 
llibertat i de creació a la ciutat. 

Va ser l’artista David Millán qui 
plantejà la idea, primer per propo-
sar posar una placa al Mesón Los 
Arcos de la Plaça Vella, lloc de 
trobada i bar emblemàtic fins que 
va tancar fa dues dècades, i fer-los 
un homenatge als seus protagonis-
tes. A partir d’aquí però, Millán va 
engrescar més persones, que van 
muntar una comissió per elaborar 
tot un programa amb concerts, 
exposicions i col·loquis i moltes 
ganes de reviure aquesta època de 
disbauxa. 

“Érem gent que ens atrevíem 
a agafar una guitarra, a pintar, a 
vestir-nos, fer fanzines i còmics”, 
segons Xavi Corral, artista i inte-
grant quan era molt jove de la ban-
da Esquizofrenia.

El passat diumenge 19 de març 
s’inaugurà, al Museu Tèxtil, la 
primera exposició amb un recull 
d’imatges i materials cedits, amb 
un mural que “farà caure alguna 
llagrimeta, amb objectes cedits per 

molta gent que evocaran aquells 
anys”. L’exposició es podrà visitar 
fins al 16 d’abril. Hi haurà una altra 
exposició en petit format, Fotoma-
toma, als Amics de les Arts, i una 
col·lecció de fanzines que es podrà 
veure a la llibreria Cinta (carrer 
La Palla, 6). A més, la mostra “I 
tu què pintes?” a l’Arxiu Tobella, 
contindrà artistes com ara en Joan 
Matraca. Hi ha altres noms propis 
que van tenir el seu protagonisme 
a l’època: “Pere Soler va promoci-
onar molt el rock de la ciutat”, va 
dir Corral en la presentació del fes-
tival. O en Josep Maria Farràs, el 
qual “prestava instruments als joves 
que muntaven bandes de rock i no 
tenien amb què pagar-les”, explicà 
Toni de Capdetrons, que també 
participa en la Comissió de la Mo-
guda Rock Terrassa 80s.

Terrassa, capital dels fanzines

Els col·loquis que s’han organit-
zat busquen també ser un lloc de 
trobada i d’anècdotes que revisquin 
aquells anys. Es tractaran temes 
com el fenòmen dels fanzines, “en 
el seu dia Terrassa es va catalogar 
com la capital del fanzine”, va re-
cordar Corral. Hi haurà també un 
debat sobre rock, drogues i tribus 
urbanes, un tema del qual reconeix 
Corral que va ser molt fulminant; 
o també el boom amb un grups 
mítics Código Neurótico i un ho-
menatge al Jorge, mort recentment.

Una fita central serà el concert del 

dia 29 d’abril a la Plaça Vella, en el 
qual tocaran durant mitja hora les 
bandes originals o bé amb modi-
ficacions de personal, donades les 
circumstàncies del pas dels anys. 
Entre aquests bandes, tocaran: 
Chapando Garitos, Kansaths, 
Jinetes del Tiempo, Hernández 
y Fernández, La Non Regresed 
Band, Forajidos, Arrastrados, Es-
quizofrenia, Isa Kaissa i ADN. La 
música seguirà l’endemà, 30 d’abril, 
amb un altre concert en aquesta 
ocasió a la Nova Jazz Cava, amb 
els grups La Línea, La Mosca i 

Factoria Multikolor. Tots els con-
certs de la Moguda Rock Terrassa 
seran gratuïts. A la trobada, Paco 
Álvarez de la mítica banda Ostia 
Puta, confessà que el grup s’ha tor-
nat a ajuntar arran d’aquesta inici-
ativa, tot i que no podran oferir el 
seu concert dins del programa per 
trobar-se en una gira internacional.

Entre aquestes artistes, van inter-
venir durant la presentació feta a 
la BCT: Paco Álvarez, baixista de 
Ostia Puta: Pedro Sánchez, bai-
xista de los Jinetes del Tiempo i 
de Isa Kaissa (per aquesta ocasió); 

Kiko Villar, baixista de Chapando 
Garitos; Diego Beltran, baterista 
de Commando i de Chapando 
Garitos (per aquesta ocasió); Juan 
Feria, guitarrista d’A.D.N., i Jordi 
Flores, artista polièdric.

La comissió organitzadora del 
Moguda Rock Terrassa està for-
mada per Pep Celdran, Pep Her-
nàndez “Pepo”, Juan Barrera, Sònia 
Torrens, Santi Palos, Xavi Corral, 
Toni Grau “Xungui”, Juan Feria, 
Paco Álvarez, Pedro Sánchez, Da-
vid Millán i d’altres col.laboradors 
puntuals.

Lluís Costa

«Crear una crisi política, 
cercar un conflicte no 
violent no era sen-

zillament una qüestió de convic-
ció moral o resolució espiritual», 
pensaven els Engler, Mark i Paul, 
i donaven voltes a la idea que una 
gran sublevació podia sorgir «no 
com el producte desestructurat de 
l’esperit d’una època sinó com un 
esforç planificat». 

La victòria de les mobilitzaci-
ons organitzades per la SCLC i 
en Martin Luther King Jr. a Bir-
mingham «canvià el curs de la po-
lítica nacional» als EUA, afirmen. 
És una demostració més, entre els 
molts casos estudiats, al seu tre-
ball Manual de desobediencia civil. 
Cómo la lucha noviolenta será de-
cisiva en este siglo (Icaria editorial, 
2022), en diferents continents i 
moments de la història recent, que 
la lluita noviolenta pot canviar la 
societat i el món.

«El moviment de masses que ha 
determinat els principals avenços 
històrics i que donen forma al 
nostre segle no són fills, només, 
del context, són producte d’un 
mètode d’organització social ple 

de lliçons poderoses i una història 
commovedora que s’ha de conèi-
xer i es pot aprendre», afirmen en 
Martí Olivella i Luca Gervasioni, 
del NOVACT-Institut per la 
Noviolència, en la nota a la tra-
ducció al castellà (de M. Luisa 
Martín Casalderrey) que encap-
çala aquest llibre.

L’estudi dels moviments i lluites 
s’ha desenvolupat durant el temps, 
fins que «en un gir interessant, un 
grup d’intel·lectuals i activistes ha 
decidit que el desenvolupament 
d’un conflicte noviolent estratègic 
és prou important per a no dei-
xar-lo en mans de l’atzar. La seva 
història comença amb un perso-
natge conegut com el Maquiavel 
de la noviolència».

El treball dels Engler, publicat 
el 2020, vol formar part d’aquest 
moviment que estudia per canvi-
ar la realitat, una proposta que no 
pot sinó recordar el marxià «els 
filòsofs tan sols han interpretat el 
món de diferents formes; ara la 
qüestió és canviar-lo» (www.mar-
xists.org/catala/marx/1845/the-
sen/thesfeue.htm). Ho fan analit-
zant a fons alguns dels moviments 
socials més importants de les dar-
reres dècades, des de les lluites pels 

drets civils als EUA als anys 1960, 
tot enriquint el coneixement sobre 
causes, motius, formes i resultats 
de les mobilitzacions populars 
i socials, que compten amb im-
portants aportacions ja clàssiques 
com són El poder en movimiento: 
los movimientos sociales, la accion 
colectiva y la política (Alianza edi-
torial), de Sidney Tarrow, o Los 
dominados y el arte de la resistencia 
(Txalaparta), de James C. Scott, 
entre altres.

Propostes teòriques i experi-
ències concretes que informen a 
bastament i fan necessari aquest 
«Manual de desobediencia» tant 
per a qui vulgui conèixer els mo-
viments socials noviolents com, 
sobretot, per a qui es plantegi can-
viar la societat des d’instàncies no 
institucionals o més enllà de les 
entitats que conformen l’status 
quo o «sistema».

Noviolència estratègica, subleva-
ció desarmada, boicot econòmic, 
reunions multitudinàries, forma-
ció massiva de les activistes, ocu-
pacions, acampades, mitjans de 
comunicació, xarxes socials, utilit-
zació del màrqueting corporatiu... 
una llarga llista d’eines per a pen-
sar campanyes ambicioses que, a la 

llum de l’experiència, apunten a la 
necessitat de combinar «esclats de 
revolució generalitzada amb orga-
nització a llarg termini».

No hi ha receptes acabades, cer-
tament. Això no obstant, no fa 
menys «indispensable» (cita de 
Naomi Klein a la contraportada) 
aquest manual, «regal genuí per als 
moviments socials de tot el món». 
Sense oblidar tampoc aquella altra 
i vella dita popular que es va recu-
perar i repopularitzar en les his-
tòriques acampades del maig del 

 → LLIBRES

El Maquiavel de la noviolència
Manual de desobediencia civil. Cómo la lucha noviolenta será decisiva en este siglo

2011: «vaig lentament perquè tinc 
pressa». A més a més, perquè, com 
afirmava l’abans esmentat Karl 
Marx, podem decidir què volem, 
però el context històric en què ens 
trobem ens és donat, i cal conèi-
xer-lo prou bé, esbrinar quines són 
les condicions estructurals, els ac-
tors, els equilibris de força... i així 
veure les condicions de possibili-
tat de les propostes de canvi, ben 
guarnides amb els gramscians pes-
simisme de la raó i optimisme de 
la voluntat en les dosis apropiades.

FITXA 

Manual de desobediencia ci-
vil. Cómo la lucha noviolenta 
será decisiva en este siglo

Mark Engler i Paul Engler

Icaria Editorial, 2022 

355 pàgines

 ▪ L’exposició Moguda Rock Terrassa 80s es pot visitar al Museu Tèxtil fins al 16 d’abril FOTO: MG
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INFANTIL, JUVENIL I FAMÍLIES
Coneixermon
22 d’abril: coves del Toll

Colònies d’estiu Aventura’t a la muntanya
Del 2 al 22 de juliol: inscripcions obertes.

Casal d’estiu
Del 26 de juny al 28 de juliol: inscripcions obertes

ALTA MUNTANYA
FEMAlpí
29 i 30 d’abril: Gran Facha

Col·lectives d’Esquí de Muntanya
15 i 16 d’abril: gran Tuc de Colomers

BICICLETA
22 d’abril: Alt Empordà, entre el Mediterrani i el Canigó 

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

SENDERISME
Passejades pel Parc
8 d’abril: l’Ocell de Pedra o la Trona del Gegant

Travessades familiars
16 d’abril: de Sitges a Vilanova i la Geltrú

Horitzons
1 d’abril: d’Espinalbet al conjunt paleontològic de Fumanya

Senders
16 d’abril: Camí dels Miradors · Sant Llorenç Savall - 
Sant Miquel del Fai

> Notícies i propostes del Centre Excursionista de Terrassa

Espai CET

Tornen les activitats 
d’estiu
És temps de planificar. El desig de sortir 
de la ciutat i entrar en contacte amb la 
muntanya i la natura és tan gran que, per 
molt variada que sigui l’oferta. s’acaben 
omplint totes les activitats i, si no ho 
planifiquem amb temps, ens podem 
trobar que tot és ple.

Com ja hem dit tantes vegades, un dels objectius de la nostra entitat és la 
divulgació dels valors de la natura, de la muntanya i dels esports que s’hi 
practiquen. És amb aquest esperit que preparem el programa d’estiu amb 
una oferta àmplia per a totes les edats, des dels més menuts de la casa 
fins als més grans. Des d’activitats en les quals cada infant hi participa de 
manera individual, com els casals o les colònies, fins al Campament social 
d’Alta muntanya, que enguany arriba a la 75a edició, pensat per a tota la 
família. Esperem que hi trobeu allò que us pugui interessar i que trobeu al 
Centre Excursionista de Terrassa un estiu ple d’experiències.

Les propostes
Ja hem obert, o s’obriran durant el mes d’abril, les inscripcions a quatre 
propostes per a l’estiu.

• Casal d’estiu Aventura’t a la muntanya:
Del 28 de juny al 26 de juliol a la seu social del CET i entorns de 
Terrassa. Per a nens, nenes i joves nascuts entre el 2007 i el 2019, 
ambdós inclosos. 

• Colònies de muntanya amb el CET:
Del 2 al 22 de juliol a Castellar de n’Hug. Dirigides a nens i nenes 
nascuts entre el 2007 i el 2015, ambdós inclosos. 

• Esplai matinal d’agost:
Del 31 de juliol al 1r de setembre a la seu social del CET i entorns 
de Terrassa. Dirigit a infants nascuts entre el 2011 i el 2018, ambdós 
inclosos.

• Campament social d’alta muntanya:
Del 30 de juliol al 13 d’agost a la vall d’Aosta, Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Itàlia.

Les activitats d’abril

ce-terrassa.cat

MARXA NÒRDICA
Les sortides dels divendres
14 i 15 d’abril: curset d’iniciació a la marxa nòrdica

ESPELEOLOGIA
del 7 al 10 d’abril: exploració d’avencs a Mallorca
del 29 d’abril al 1r de maig: avencs de Múrcia

CIÈNCIES NATURALS
Botànica
23 d’abril: les grandalles de Sant Llorenç del Munt

Ornitologia
Grup de treball de seguiment de fauna silvestre

CULTURA
20 d’abril: Taula Rodona Humorística
27 d’abril: Cafès científics · Com s’estudien els ratpenats?

EXPOSICIONS
del 27 de febrer al 21 d’abril: Gravats de Maria Antònia 
Campins i esmalts de Magda Riba

MUNTANYA INCLUSIVA
13 d’abril: ascensió al Turó de l’Home
30 d’abril: camí del Riu, Olesa de Montserrat

EMCET
Cursos
11, 13 i 16 d’abril: orientació amb GPS

Al Centre Excursionista també patim 
aquest fenòmen. Per poder participar en 
les activitats d’estiu, cal reservar plaça a la 
primavera. Si no, ens podem trobar que 
ja no hi som a temps.

És per aquest motiu que us anunciem 
ara, al mes d’abril, la nostra oferta 
per a l’estiu. Perquè ja s’han obert 
les inscripcions i per a alguna de les 
activitats, les places es van cobrint.
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 → TEATRE

Pep Valenzuela

«À ngels Poch és un 
nom sensacional per 
a aquest premi de 

teatre», afirma pletòric l’Eloi Fal-
guera, president del jurat, en la pri-
mera trobada d’aquest el passat 23 
de març. «És un reconeixement del 
motor teatral que és Terrassa a tot 
el país». El premi, així mateix, es 
va crear sota l’aixopluc de l’entitat 
Òmnium Cultural, que convoca 
també els premis XXXII de novel-
la i XXXV de narracions curtes 
Ferran Canyameres.

En Falguera recorda que la pri-
mera convocatòria de l’Àngels 
Poch (aquest any és la tercera) 
rebé 127 textos, un volum que 
deixà estorades totes les persones 
implicades i que, d’altra banda, su-
pera amb escreix tots els casos de 
referència. Aquest primer premi el 
guanyà l’obra El Retorn, de Manuel 
Brugarolas. 

La segona convocatòria, que pre-
mià el bon fer d’en Ferran Joanmi-
quel amb Samurai, rebé 58 obres, 
menys de la meitat que l’anterior, 
però igualment un nombre que 
supera el que és habitual en la ma-
joria de premis que es convoquen 
arreu del país, afirma l’Eloi Fal-
guera, com ara el prestigiós Josep 
Ametller dels premis Recull, amb 
una mitjana de 25. Aquest any tot 
sembla ajustar-se a aquests límits i, 
quan falta una setmana per tancar 
la recepció de propostes, el total de 
textos sumava poc més de la quin-
zena.

Una altra singularitat d’aquest 
premi terrassenc ha estat el fet que 
les obres premiades han estat im-
mediatament editades pel segell 
local Omniabooks, en col·labora-
ció amb Òmnium Cultural, i por-
tades a escena.

El jurat, presidit per Falguera, 
està format per la Rosa Aguado, 
en Guillem-Jordi Graells, la Mar-
ta Bou, en Josep Manel Martínez 
Sante, el Xavier Bertran, en Lluís 
Elias ‘Sito’ i la Montserrat Ruiz 
(secretària).

Recordant la primera edició,  
l’Eloi explica que les obres rebudes 
van ser molt interessants i que «va 
costar molt decidir», mentre que 
l’any passat, sigui pel nombre com 
per la qualitat, la sentència «no va 
comportar massa dubtes». En tots 
dos casos, el vot ha estat majoritari, 
però no unànime.

El president del jurat subratlla 
encara la qualitat de la selecció, per 
si hi hagués cap dubte, «algunes 
de les obres finalistes han guanyat 

després altres premis, o sigui que 
aquí no s’ha votat per cap bolet rar, 
s’ha afinat molt bé».

Les obres 
premiades han estat 

immediatament 
editades pel segell 
local Omniabooks
El text d’en Ferran Joanmiquel, 

per la seva banda, es va estrenar al 
poc de guanyar a la sala La Mer-
cantil, de Balaguer, una «sala al-
ternativa que creix amb molta em-
penta», informà l’Eloi, i després es 

presentà a sala Planeta de Girona. 
Ara es prepara per anar a Madrid.

Tasca feixuga i de molta respon-
sabilitat, l’experiència podria om-
plir fulls de relats, no sempre diver-
tits, intervingué en Guillem-Jordi 
Graells, autor i director teatral. 
«He estat a molts jurats i, malau-
radament, el problema de vegades 
és que moltes obres tenen nivell, 
potser sí literari, però no interès 
teatral». Així mateix, considerà 
que en aquest país «hi ha un excés 
de premis literaris de tota mena, 
també de teatre, un fet que provo-
ca falses expectatives i no menys 
frustracions». 

Hi ha gent que guanya premis 
que mai es porten a escena, al-
guns autors, informava sorneguer 

en Graells, es justifiquen criticant 
les sales que «prefereixen fer au-
tors mediocres estrangers». «Dei-
xem-ho córrer...». Afegí, en aques-
ta mateixa línia, que a l’Associació 
d’Escriptors hi ha no pocs socis 
que omplen el seu currículum 
gràcies a l’abundància de premis, 
i això «crea una falsa imatge. No 
és el cas aquí», emfasitzà, com ha 
demostrat l’èxit de les obres pre-
miades».

Al fil dels comentaris d’en Gra-
ell, l’Eloi Falguera, que ha publicat 
recentment l’obra Que ve en Pitar-
ra! (OmniaBooks) coescrita amb 
Toni Guillamon, considerà que, 
«moltes vegades hi ha premis que 
tenen por a declarar un desert»; 
tot afegint, que «és una decisió 
que, tanmateix, s’ha de prendre 
arribat el cas. Soc partidari del 
desert abans de premiar un text 
sense la qualitat adequada. Espe-
rem que no ens vegem en aquesta 
situació!». 

En Xavier Bertran, actor, escrip-
tor i guionista, s’afegí al diàleg tot 
confessant que s’estrena com a ju-
rat amb aquest premi, content així 
mateix de què sigui a la seva ciutat, 
valorant el fet que l’obra es porti a 
l’escenari, «aquest és el recorregut 
que un text de teatre necessita fer 
per realitzar-se». 

Una aposta que també conside-
ra bàsica, també i prèviament a 
l’hora de llegir i analitzar els tex-
tos a elegir, destacà en Lluís Elias 
‘Sito’, actor, amb 20 anys de treball 
amb la companyia Els Joglars en 
presentar-se en aquesta nova ex-
periència també per a ell: «Quan 
llegeixo un text teatral si no me 
l’imagino en un teatre, fins i tot la 
il·luminació, si els personatges no 
estan ben desenvolupats, ben re-
solts, no m’ho puc creure; és així, 
és la meva feina».

Elvira Franch

Amb aquest anunciat, Sa-
badell es disposa a retre 
homenatge a una persona 

apassionada al teatre que fa més 
d’un any ens va deixar: en Salva-
dor Fité i Borgunyó.

Fité va col·laborar com a jurat, 
des del primer any (1966) i des-
prés va continuar formant-ne part 
durant diversos anys, als «Premi 
Ciutat de Terrassa de Teatre», 
abans anomenat «Concursos pro-
vinciales».

Les entitats sabadellenques: 
Fundació Bosch i Cardellach, Jo-
ventut de la Faràndula, Espai Foc 
i Teatre del Sol, en col·laboració 
de l’Ajuntament de Sabadell, han 
trobat just i necessari organitzar 
una sèrie d’actes en honor a una 
de les persones més rellevants de 
la cultura i el món teatral, admirat 
i reconegut dins i fora de la ciutat.

Actor, director teatral, escriptor 
i gran col·leccionista d’articles i 
obres de teatre;  Salvador Fité va 
començar de molt jove a enamo-
rar-se de les arts escèniques. Les 
seves primeres actuacions teatrals 
van ser quan estudiava als Salesi-
ans i l’escollien per recitar poesia a 
les festes de San Juan Bosco. Més 

tard, quan tenia vint anys, va for-
mar part del Quadre Escènic de 
la Puríssima Concepció de Sa-
badell, actuant i dirigint diverses 
propostes teatrals; d’aquella etapa 
cal distingir les representacions 
de «Ponç Pilat», una obra que va 
tenir ressò inclús fora de la ciutat. 
D’aquest grup teatral va néixer 
Palestra, de la qual en Salvador 
Fité en va ser cofundador, un dels 
projectes teatrals més reconeguts 
tant a la seva ciutat com arreu del 
nostre país. 

Més tard, entre els anys 1966 
al 1981, va ser director general i 
president de la Joventut de la Fa-
ràndula; on va crear el taller de 
teatre d’aquesta entitat i primer 
de la ciutat. Va tenir una presència 
important als cicles de teatre de 
Cavall Fort del Teatre Romea de 
Barcelona. L’any 1984 va fundar i 
va ser actor i director de la com-
panyia sabadellenca Doble Via, 
representant diverses propostes 
escèniques; i també junt amb Ra-
mon Ribalta, van crear el Teatre 
del Sol, entitat teatral reconeguda 
arreu. 

Salvador Fité a més ha deixat 
escrits diversos llibres que parlen 
de teatre, «La direcció escènica» i 
«De comèdies i comediants», per 

aquest motiu i per la importància 
testimonial dels seus escrits va ser 
anomenat membre numerari de la 
Fundació Bosch i Cardellach, i la 
Fundació Arts de Sabadell, des-
tacant els valuosos documents de 
la memòria històrica del nostre 
teatre.

Lectures, exposició i represen-
tació teatral per homenatjar Fité

Quatre activitats són les que 
s’han organitzat per lloar la passió, 
visió i capacitat d’innovació en el 
panorama teatral de Salvador Fité.

El passat divendres 31 de març 
es va fer l’acte inaugural, al Teatre 
Principal de Sabadell, on a part 

dels seus familiars, també 
hi van ser presents repre-
sentants de l’Ajuntament 
de Sabadell i de les entitats 
organitzades dels actes, com 
també actrius i actors del te-
atre amateur i professional 
local, que consideren que 
d’alguna manera, Salvador 
Fité va marcar les seves tra-
jectòries.

A partir del dia 3 fins al 
20 d’abril, es podrà visitar 
una exposició retrospectiva 
sobre la seva trajectòria tea-
tral, al Casal Pere Quart de 

Sabadell.
Els pròxims dies 12 i 13 d’abril, a 

l’Espai Foc de la ciutat, es farà una 
lectura dramatitzada d’«Aquesta 
Ciutat», una versió lliure en ca-
talà de l’obra de Thorton Wilder. 
Es tracta d’una de les obres tea-
trals preferides de Fité, i que el va 
acompanyar tota la vida, ja que 
l’havia representat amb el Qua-
dre Escènic de la Puríssima Con-
cepció, els anys 1954 i 1957; que 
després va dirigir a Palestra l’any 
1970, oferint-la en castellà amb el 
títol «Nuestra Ciudad». Assenya-
lar, també, que l’any 1996, va par-
ticipar, com a actor a una lectura 
dramatitzada d’aquesta obra, amb 

el nom de «La nostra vila» amb 
l’Associació d’espectadors del Te-
atre Lliure. 

La lectura que s’oferirà aquest 
mes d’abril, és una versió lliure de 
Josep Torrella Pineda, on l’acció 
transcorre a Sabadell. Amb el títol 
«Aquesta ciutat», va ser estrenada 
pel Grup Doble Via, amb direcció 
de Salvador Fité l’any 1986. L’elenc 
que la interpretarà ara, sera pràcti-
cament amb els mateixos actors i 
actrius del grup Doble Via i Pales-
tra que en el seu dia la van repre-
sentar. Un acte coordinat i dirigit 
per Jordi Fité i Jep Barcelò.

I com a cloenda de tots els ac-
tes, el dimecres dia 26 d’abril, es 
farà un col·loqui a càrrec de Feliu 
Formosa, Francesc Ventura, i Joa-
quim Sala Sanahuja, sobre la figu-
ra de Salvador Fité, a l’auditori de 
Belles Arts de Sabadell.

Totes les activitats seran gratuï-
tes i es poden demanar invitacions 
o reservar entrades a la seu corres-
ponent on se celebrarà cadascuna. 

Una bona iniciativa, de ben segur 
tot serà molt emotiu i ben estruc-
turat, per honorar a qui va ser un 
entusiasta al teatre, director entre-
gat pacient i tenaç, mestre d’actors, 
referent del teatre amateur català i, 
per sobre de tot, una gran persona.

El jurat del III premi Àngels Poch escalfa motors

 ▪ Montserrat Ruiz, Eloi Falguera, Josep Manel Martínez, Rosa Aguado, Guillem-Jordi Graells, Marta Bou,  
Lluís Elias ‘Sito’, Xavier Bertran i Anna Carol (presidenta d’Òmnium Cultural)

Salvador Fité, un home de teatre

FOTO: PV
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Crònica de les  
moltes Àfriques

Jordi Sellarès

Molts occidentals, periodistes, historiadors i an-
tropòlegs, viatgers, aventurers o economistes 
i politòlegs han escrit sobre Àfrica, però pocs, 

molt pocs, l’han arribat a conèixer amb la propietat i 
profunditat amb que la va conèixer Ryszard Kapus-
cinski (1932-2007). Quan s’ha d’afrontar un espai geo-
gràfic tan immens i inabastable com Àfrica la tendència 
és sempre centrar-se en una regió, país, cultura, tradi-
ció o tribu concreta. Això és el que fan la majoria d’es-
tudiosos i erudits, sobretot els occidentals. I què passa 
amb els estudiosos i escriptors africans? Doncs que el 
poc que ens n’arriba són també estudis de casos con-
crets o, com passa en la literatura, ens parlen dels seus 
propis països (per exemple: Mia Couto, Gaël Faye, José 
Eduardo Agualusa o Fiston Mwanza Mujila), d’episodis 
històrics que ells mateixos han viscut o que han pogut 
reconstruir.

Aleshores, per què és tan important Ébano (publicat 
originalment el 1998 i per Anagrama l’any 2000)?

Com s’afirma a Los cínicos no sirven para este oficio 
(aparegut el 2000 i a Anagrama el 2002) Ébano és una 
fotografia d’Àfrica vista des de baix i des de dins, una 
observació participativa, gairebé militant, de les mil 
vides d’un continent immens que per a la majoria de 
nosaltres segueix sent simplement un gran forat negre 
en el mapa mundial. Perquè el periodista polonès no era 
pas un erudit ni aquest era el sentit ni objectiu de les 
seves cròniques. Ébano ens relata més de 40 anys de 
viatges al continent amb totes les experiències que va 
viure i, sovint, patir. Gana, set, calor infernal, malalties 
de tot tipus, por, amenaces a la seva integritat física, 
sensació d’abandó, d’estar perdut o experiències pro-
peres a la mort, de creure que li ha arribat l’hora per 
accident, per mà humana, animal, microbiana, per ofe-
gament...

Ryszard Kapuscinski s’allunya de la crònica política 
pura i baixa al fang, a totes les latituds d’aquest con-
tinent (Eritrea, Etiòpia, Somàlia, el Zaire, Ruanda, Tan-
zània, Zanzíbar, Txad, Senegal, Namíbia, Mali o Mauri-
tània, per posar-ne només alguns exemples), de totes 
aquestes Àfriques, per ser testimoni dels fets més 
importants que s’hi van desenvolupar al llarg de la se-
gona meitat del segle XX. Val la pena mencionar la seva 
crònica més concreta de la guerra d’independència 
d’Angola i posterior guerra civil entre l’UNITA i l’MPLA 
recollida a Un día más con vida (publicat el 1976 i a Ana-
grama el 2003).

A Ébano ens parla processos d’independència i desco-
lonització, dramàtics i caòtics, on l’esperança de les dè-
cades dels anys 50 i 60 és substituïda per les dècades 

dels anys 70 i 80, i els seus cops d’estat, genocidis i ma-
tances, violència, misèria, fam, sequeres i mort. I sem-
pre ho fa (amb excepcions com els capítols dedicats a 
Idi Amin Dada o a Haile Selassie, entre d’altres) donant 
veu als sense veu, al poble, a comerciants, camperols i 
ramaders nòmades, taxistes, veterans de guerra, met-
ges, missioners i pelegrins, als pobres de solemnitat 
que no posseeixen res més que una olla o una garrafa 
d’aigua per sobreviure. Observant, vivint i convivint 
amb tots ells, compartint els seus (molts) patiments i 
misèries i, de tant en tant, les seves (poques) alegries. 
Una visió polièdrica i coral, semblant a les que trobem a 
les obres d’Svetlana Aleksiévitx o a la magnífica Congo 
de David Van Reybrouck (Taurus, 2019).

Sense voler ser agosarat, dubto que hi hagi gaires lli-
bres sobre Àfrica que transmetin el que transmet 
Ébano, que ens facin sentir el batec d’aquest enorme 
continent i de la seva gent, amb tota la seva misèria, la 
espiritualitat que transcendeix allò tangible i la seva 
capacitat de supervivència irrompible, forjada a través 
de segles de submissió i sentiment d’inferioritat impo-
sat per l’home blanc. Perquè la resiliència dels prota-
gonistes d’aquestes cròniques, allunyades del drama-
tisme i del paternalisme, sorprèn. En pocs, molt pocs, 
casos ens trobem amb queixes sobre la seva situació 
desesperada i desesperançada. Accepten el seu pre-
sent i el seu destí, com el de procurar-se tan sols aigua 
per passar el dia i no morir al mig del desert, amb una 
tranquil·litat, gairebé parsimònia, que ens fa enverme-
llir quan pensem en les tribulacions que ens preocupen 
a Occident.

 → LLIBRES

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Vaccaroni i Mazocchi, Roma 1891, és aquesta 
posició on el blanc va aprofitar el torn de joc per atacar de forma 
convincent forçant el mat.

Com ho va aconseguir?

Nivell: mig

Solució: 1.Dg4+!!,Axg4 2.Txh6+!,gxh6  3.Af7++

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 

Ébano

Ryszard Kapuscinski

Traducció d’Agata 
Orzeszek Sujak

Compactos Anagrama, 
Barcelona, 2022 

352 pàgines
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 → PERFIL: DOLORS VICIANA

«Al Casal de la Dona venien dones apallissades, obríem cada dia, trucaven 
les dones que tenien por i no es fiaven d’anar a la policia, on el tracte era 
sempre de sospita o pitjor: «a tu marido no le hagas caso, ja se le passarà...», 
recorda la Dolors Viciana, membre de l’entitat des dels anys 1980. Ha estat 
un dels «treballs» («no m’agrada dir lluitar») que ha realitzat al llarg de la seva 
vida aquesta terrassenca, nascuda a Ca n’Aurell en els anys 40. Cosidora 
d’errades des dels 12 anys, «a casa feien falta diners», compaginar aquesta 
activitat amb el teatre, la ràdio, l’activisme a la JOC i el moviment veïnal. Ara, 
viu a Roquetas, però manté estreta relació amb Terrassa, on té la família.

• Records de la Terrassa anys 1950...
La música dels telers i filatures, dels dra-
paires als petits magatzems, les 24 hores 
del dia. Al barri, al carrer Infant Martí, se 
celebrava la festa de Sant Lluís, els veïns es 
cuidaven, amb ajuda econòmica dels boti-
guers. Hi havia els escenaris, sardanes i al-
tres balls, després les titelles i el xocolata per 
a la mainada. Diumenge tarda, catequesis a 
la Sagrada Família. Amb les dues pessetes 
que em donaven a casa anava a l’escola la 
Campana, al cine, i comprava caramels de 
mel i eucaliptus, també podia llogar els pa-
tinets de la pista per aprendre, a dalt estava 
el teatre. 

• Vas començar a treballar encara nena!
Vaig anar a l’escola fins als 10 anys, després 
vaig començar a treballar de cosidora d’er-
rades a ca l’Alegre, era l’ofici que podia fer 
que es pagava millor, i et portaves peces de 
roba per fer feina a casa. Necessitàvem els 
diners. Certament, avui pot semblar im-
possible. Amb 15 anys vaig conèixer joves 
de la Joventut Obrera Catòlica ( JOC) i em 
vaig integrar, feia funcions de sindicat dintre 
les empreses, demanar drets. Jo protestava 
quan hi havia alguna injustícia, això sempre.

• Molt activa en activitats de barri?
Als 13 anys vaig ballar sardanes i vam gua-
nyar un premi els Minyons d’en Serrat, tam-
bé cantava a la coral de la Sagrada Família i 
als 15 anys, quan vaig entrar a la JOC, vaig 
començar a fer teatre amateur allà.

• També ràdio i teatre al Poliorama, com 
és que no t’hi vas dedicar?

Sempre he treballat, a la fàbrica i a casa. Ho 
feia tot, sí. Quan sortia de la fàbrica podia 
anar a teatre i, després, a la ràdio, després 
de fer una prova, a Ràdio Terrassa, on vaig 
fer programes un bon temps. També vaig 
fer participar amb el Salvador Escamilla a 
Ràdio Barcelona i a Ràdio Joventut, els dis-
sabtes matí. 
Fins i tot en Chicho Ibáñez Serrador em va 
convidar a anar a la seva compayia; i durant 
un any vaig fer teatre al Poliorama, el Mar-
sillach em va cridar per fer un paper, però 
els vaig dir que no, perquè la mare no treba-
llava, el germà estava a la mili sense guanyar 
res, i jo cosint encara guanyava més i a casa 
feia molta falta.

• Eren els anys de la lluita antifranquista, 
t’hi vas comprometre, clar!

Vaig estar a la JOC. Després, en mudar al 
barri, primer a ca n’Anglada i, més tard, a 

Vallparadís, em vaig ficar a l’AV. Continu-
ava fent teatre amb l’Agrupación Cultural 
del Teatre i al Centre de Cultura Popular, 
al carrer del Racó, amb el Puiggrós, on hi 
havia el cineclub, a més d’activitat política, 
reunions clandestines de les CCOO, clas-
ses per a obrers... i sempre sindicalista al 
tèxtil, on treballava. Vaig col·laborar amb 
el PSUC i també amb el PCC, ja als anys 
1980, després em vaig afiliar al PSC, i fins 
ara. Però la meva activitat més important va 
ser al Casal de la Dona.

• Estaves en la creació del Casal?
No. Ho vaig conèixer pel meu company, 
el Francisco Lucio, que militava al PCC, 
conegut també com a poeta. Vaig començar 
amb la Mercè Gómez Llobregat i la Marisa 
Santander Aguilar. Després sí que vaig ser 
presidenta un temps.

• Quina activitat es feia al Casal en aquest 
temps?

Durant uns anys, vam fer una tasca molt 
important per protegir dones agredides i 
violades. Vaig participar al Grup de Dones 
Violades de Barcelona, amb l’advocada Va-
rela després d’una violació a Terrassa que 
va tenir una repercussió social molt gran. 
Recordo bé el cas, a més era la filla d’una 
coneguda, el violador fins i tot va entrar a 
casa seva a les 8 del matí.

• Era el Casal qui atenia els casos de vio-
lació i agressions masclistes?

L’administració pública no s’hi cuida i la 
policia feia costat als agressors. Les dones 
apallissades venien al Casal explicant que a 
la policia els deien: «a tu marido no le hagas 
caso, ja se le pasarà...». A Terrassa, encara 
no s’havia creat la Casa Galèria. Nosaltres 
obríem cada dia, trucaven les dones que te-
nien por i no es fiaven d’anar a la policia.

• Però la policia es devia justificar d’algu-
na manera, no? 

Jo anava a comissaria a parlar amb el comis-
sari, és veritat que era la seva obligació. Però 
nosaltres acompanyàvem les dones, per 
seguretat. Fins i tot, jo els donava el meu 
telèfon particular, perquè no hi havia res. 
Alguna vegada m’havien trucat a mitjanit i 
havia coincidit que el meu company, que era 
advocat, estava de torn d’ofici i ens havíem 
posat en marxa.
Per les violacions va venir molta gent, es-
tàvem connectades amb la Coordinadora 
feminista del Vallès, i l’Araceli i jo anàvem 
a Ca la dona, a Barcelona. Amb la defensa 

de les violacions, el Casal va jugar un paper 
fonamental.

• Amb ulls d’avui sembla increïble aques-
ta situació, vau funcionar com a servei 
d’acollida i protecció!

Sense l’organització de les dones no hi havia 
res. El Casal va funcionar, a la pràctica com 
a casa d’acollida, que era una reivindicació 
per la qual, fins i tot, havíem fet tancaments. 
Volíem la casa d’acollida a Terrassa i, final-
ment, es va fer a Granollers, una casa secre-
ta, és clar. Però, fins llavors, venien les dones 
que no podien tornar a casa seva i les por-
tàvem a una pensió que havíem de pagar 
nosaltres mateixes, i havíem de demanar 
diners per poder pagar. Teníem un matalàs 
al local per casos d’emergència.

• Aquesta relació amb policia, jutjats i ad-
ministració devia ser complicada.

Responien totalment a una visió patriarcal 
de la societat, però el moviment també for-
çava els canvis, abans que la legislació, com 
quasi sempre. En tot cas, jo tenia molta mà 
esquerra i aconseguia bona relació i diàleg 
que van permetre entendre’ns en molts ca-
sos.

«Jo no he militat, he 
treballat, no m’agrada 
el concepte lluita. 
Crec que si les idees 
no es porten a la 
pràctica no serveixen 
de res»

• Des d’aquesta experiència, com veus la 
situació de les dones actualment?

El feminisme, jo el vaig descobrir al Casal, 
aquest és la font de la lluita, les idees. Recor-
do que em va impactar molt el debat entre 
Clara Campoamor i la Victoria Kent sobre 
el dret a vot de les dones. Amb diferències 
i tot cometent errors, hem d’anar endavant 
juntes, per això s’ha pogut avançar. Però 

haig de dir que, malgrat aquests avenços, 
encara no hem tocat sostre. Queda molt 
per fer, les estructures dels masclisme són 
fortes.

• El masclisme és fort, ho has viscut en 
experiències més recents?

El 1998 em vaig mudar a Roquetas, amb el 
meu company. Allà vaig entrar a treballar en 
un magatzem de verdures. A pocs magat-
zems hi havia comitè d’empresa o sindicat. 
Vivim encara una situació molt endarrerida 
pel que fa a les dones i el treball com un tot. 
Doncs, vaig impulsar l’elecció d’un comitè 
d’empresa, com a afiliada a la UGT, vam fer 
assemblees de sindicat, també amb CCOO. 
Una primera lluita: els homes (mossos) 
guanyen més que les dones (envasadores): 
vam aconseguir millora per les envasadores, 
però vam tenir bronca amb els mossos...

• Estàs contenta amb el que ha fet aquest 
govern central?

Contenta no estic amb ningú, penso que tot 
es pot fer millor i fer més.

• Has militat en el feminisme d’una ma-
nera més pràctica, no tant ideològica?

Jo no he militat, he treballat, no m’agrada el 
concepte lluita. Crec que si les idees no es 
porten a la pràctica no serveixen de res, seria 
com els discursos dels capellans.

• A tot això no t’he preguntat sobre el 
fet que tu siguis una de les 10 dones 
retratada en el mural d’homenatge i re-
cuperació de la memòria de les dones a 
Terrassa.

Bé, m’ha tocat representar algunes dones. 
També és un reconeixement personal. Crec, 
de totes maneres, que el canvi ve mitjançant 
el patiment. Si tu fas el canvi, faràs que el 
que hi ha al teu entorn també sigui d’una 
altra manera.

• Per acabar, com veus el futur?
Penso que hem de treballar més, no m’agra-
da dir lluita, hem de ser més humans, tenir 
consciència de dones i ser fidel a la cons-
ciència que les coses és igual qui les faci, 
important es que es facin i es facin bé, això 
penso.

“Si tu fas el canvi, 
faràs que el teu 
entorn també sigui 
d’una altra manera”


