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Greuges oberts no resolts amb 
multes imposades  
Isabel Marquès i Amat 
Síndica Municipal de Greuges  
de Terrassa

A la pàgina web de la Síndica Municipal 
de Greuges de Terrassa hi podreu tro-
bar l’apartat de Recomanacions fetes a 

l’Ajuntament de Terrassa, algunes d’elles resoltes 
favorablement i d’altres pendents de resposta 
per part dels responsables de l’Àrea.

Un parell dels greuges presentats, encara per 
resoldre, fan referència a multes imposades que 
la Síndica demana a l’administració local que es 
procedeixi a la revisió de l’expedient sancionador 
per tal que es retirin les penalitzacions econòmi-
ques imposades.

Volem posar com a exemple i descriure uns 
fets ocorreguts l’any 2018 que van comportar 
conseqüències perjudicials per una part vulne-
rable de la població que encara a dia d’avui no ha 
estat ni reparades, ni contestades.

Degut a les obres de millora del carrer Castell, 
les persones amb mobilitat reduïda o discapacitat 
acreditada, que precisen assistència per a poder 
desplaçar-se al seu centre sociosanitari, única-
ment ho podien fer per la plaça de la Quadra de 
Vallparadís.

Si aquest desplaçament havia de ser amb vehicle, 
es trobaven amb un espai d’accés restringit amb 
control fotogràfic i amb una placa de senyalització 
on s’informa que només hi poden accedir els ve-
hicles autoritzats, sense especificar quins ho són.

Una vegada finalitzades les obres de millora del 
carrer Castell, es va situar una nova senyalització 
vertical on ja s’especificava quins eren els vehicles 
autoritzats: taxis, bicis, residents, serveis sanitaris, 
parc i les persones amb mobilitat reduïda.

Els titulars de tots aquells vehicles que van 
accedir al seu centre mèdic (recordem que 
era l’única opció possible) per la plaça de la 
Quadra de Vallparadís mentre van durar 
les obres de millora del carrer Castell, van 
rebre totes les denuncies en bloc.

Davant d’una situació excepcional i tem-
poral, l’Ajuntament de Terrassa hauria 
d’oferir solucions també excepcionals i du-
rant el període d’afectació necessari, com 
per exemple fent ús de campanyes de màxi-
ma difusió i informació massives.

Com també calia preveure i evitar les 
denuncies, quan aquestes persones eren 
acompanyades per familiars o amics amb 
vehicles que no poden ser considerats au-
toritzats per accedir a l’esmentada plaça 
en no disposar de cap distintiu que així ho 
acrediti.

En cap cas és admissible la informació 
que es retiraria la denuncia i la sanció amb 
la posterior presentació d’un escrit i el vo-
lant de cita mèdica, ja que aquest fet podria 
comportar l’alteració dels principis de cul-
pabilitat i presumpció d’innocència.

Amb l’Actuació d’Ofici 1/2019 vàrem 
exposar i argumentar la necessitat que 
l’Ajuntament de Terrassa consideri en tots 
els casos l’autorització d’accés als vehicles 
amb mobilitat reduïda amb targeta d’apar-
cament per a persones amb discapacitats.

Considero que les persones titulars 
d’aquest vehicles haurien de poder gaudir 
de la màxima tolerància i permissivitat en 
la parada i l’estacionament del seu vehicle 
acreditat, tal i com s’especifica a l’article 5 del 
Decret 97/2002 de 5 de març.

Taller sobre assistència personal 
adreçat a persones amb discapacitat

L es entitats Espai Drets i Proubarreres de Terrassa, juntament amb la Fundació 
ECOM i la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa hem creat un grup de treball 
per intentar assolir que a la nostra ciutat puguem garantir un Servei d’Assistència 

Personal que proporcioni un suport humà dirigit per a les persones amb discapacitat, perquè 
puguin decidir en tot moment, i tinguin el control sobre què fer, de quina manera i en quin 
moment, fent possible la seva vida independent i facilitant la seva inclusió a la comunitat.

Després de mesos de treball, volem convocar-vos a una trobada informativa per presentar-vos 
i explicar-vos quines són les actuals línies d’actuació.

El paper de les entitats, les associacions, els agents socials i els mitjans de comunicació és clau 
per a aconseguir defensar els nostres drets, amb dignitat i perseverança. És per tot això que ens 
agradaria que participéssiu en aquest acte obert d’empoderament.

 >Capacitats diverses, nova entitat sense ànim de lucre a Terrassa

Daus Vallès, prioritzant la discapacitat invisible  
Pep Valenzuela

Daus Vallès, entitat sense 
ànim de lucre, ha nascut 
per oferir cures, atenció 

i serveis a persones amb discapa-
citats diverses i les seves famílies. 
El passat setembre es va presentar 
públicament, a la plaça de l’Assem-
blea de Catalunya de La Maurina, 
amb el suport de l’AV d’aquest 
barri.

Impulsen el projecte la Nati 
Sánchez, la Mari Garcia i la San-
dra Daban, totes tres amb experi-
ència d’anys de treball en diverses 
entitats i amb formació que va des 
de la Integració Social a la Peda-
gogia Terapèutica.

Coneixedores de la realitat en 
aquest àmbit, feia algun temps 
que treballaven juntes, creien que 
mancava una proposta o oferta 
de servei que les altres entitats no 
oferien. «Volíem fer coses noves i, 
el que ja es fa, fer-ho diferent», ex-
plica la Nati. A més, afegeix, «ens 
vam sentir empeses i reforçades 
perquè diverses persones amb les 
quals treballàvem també ens ani-
maven a anar endavant amb una 
proposta nova».

No consideren que ser un equip 
petit sigui cap entrebanc per fer les 
coses bé, tampoc que tinguin cap 
vareta màgica, «però sabíem què 
no volíem i teníem idees i criteris 
que, on treballàvem, no podíem 
realitzar i que creiem que valia la 
pena i és necessari intentar», de-
clara la Mari.

Volen, destaca la Sandra, tenir 
«molta cura de les professionals, 
és molt important per poder fer 
el treball, si no, t’acabes cremant 

i marxant». Això, després, té una 
repercussió molt negativa en les 
persones usuàries, explica, perquè 
«necessiten atenció especial i els 
canvis no els van bé». En parlar 
d’usuàries, hi ha incloses les fa-
mílies, perquè necessiten molt de 
suport i atenció també.

Tret diferenciador de Daus Va-
llès, destaca la Nati, són els pro-
jectes per a persones amb «disca-
pacitat invisible», com Asperger 
o trastorn i intel·ligència límit. 
«Hem detectat que sempre estan 
juntes amb altres amb discapacitat 
més severa, de manera que o no 
encaixen i acaben marxant, o es-
devenen protagonistes i els altres 
queden enrere». Paral·lelament, 
pensen en projectes per a les seves 
famílies, «perquè els costa trobar 
espais per al seu benestar perso-
nal», com respirs i colònies, amb 
activitats com ioga, expressió lliure 
i meditació.

Començaran amb un projec-
te d’atenció de dia, els dimecres i 
dissabtes, per a les persones que 
acaben la feina al centre ocupaci-
onal o Centre Especial de Treball. 
Amb activitats que posen el focus 
en l’estat emocional: manualitats, 
dinàmiques de grup, sortides cul-
turals i lúdiques. Està dirigit a per-
sones amb totes les discapacitats i 
de tots els nivells. 

Un altre projecte és el ja citat 
d’atenció a la discapacitat no visi-
ble, donant molta importància a 
les activitats amb noves tecnolo-
gies i relacions en xarxes socials. 
«Creiem que és molt important 
ajudar a fer servir aquestes eines 
i xarxes, i fer-ho de forma segura.

Mentrestant, l’entitat va teixint 

xarxa i van parlant amb les enti-
tats del sector que hi ha a la ciutat, 
com Prodis i Fupar, entre altres. 
«A tot arreu anotem idees i pro-
postes, la relació és bona, de fet ja 
ens coneixen en molts llocs, volem 
tenir relació i col·laboració», relata 
la Nati en comentar que també es 
trobaran amb escoles, entitats de 
suport i de familiars.

Les tres professionals que han 
constituït Daus Vallès compartei-
xin l’interès i passió pel col·lectiu 
de persones amb capacitats diver-
ses, a partir de la pròpia experi-
ència de treball, com la Nati, que 
compta amb 5 anys d’experiència 
com a monitora i coordinadora. 
La Mari, amb un fill amb Síndro-
me de Down de 35anys, ha treba-
llat com a monitora en 3 fundaci-
ons i empreses, des de fa més de 
26 anys; declara que, feina a ban-
da, «com a mare», li agradaria i 
espera que Daus Vallès pogués ser 
«també el meu espai i residència». 
La Sandra entrà en contacte amb 
«el col·lectiu, aquesta és la manera 
en què normalment ens referim al 
conjunt de persones amb capaci-
tats diverses», a partir de la realit-
zació de  les pràctiques d’un post-
grau, «em va entusiasmar i vaig 
decidir dedicar-m’hi».

Des d’aquesta perspectiva, com-
parteixen la concepció de Daus 
Vallès com a entitat sense ànim 
de lucre, «imaginem una entitat 
petita i propera, que prioritzi la 
qualitat dels projectes, que és el 
que necessiten i al que tenen dret 
les usuàries». Volen ser «referent 
de bon servei». Ni s’han parat a 
pensar a créixer. En tot cas, hauria 
de ser mantenint la identitat i ob-

jectius que les animen.
Pel que fa al finançament de tot 

plegat, les companyes de Daus es 
plantegen demanar subvencions, 
presentar-se a concursos de ser-
veis i projectes, i ingressar quotes 
de les persones i famílies sòcies i 
usuàries. Res fàcil, ho tenen clar. 
Però coneixen el terreny i no els 
falten ànims i idees.

Per aconseguir recursos propis, 
començaran amb algunes rifes i 
loteries; també articularan amb 
l’AV de La Maurina el seu suport, 
per dinamitzar el barri i aconse-
guir incrementar el finançament. 
Les usuàries pagaran una «quota 

de soci mensual que ajustarem 
tot el que puguem». En tot cas, 
pensen la figura de les sòcies no 
com a clients que paguen a canvi 
d’un servei, sinó com a sòcies que 
participin activament», informa la 
Nati. 

Tot començant, amb moltes co-
ses per concretar i posar en marxa, 
el que ja tenen compromès i segur 
és el servei de transport, «un dels 
grans problemes per a les famílies, 
acompanyar i recollir les usuà-
ries». Ho faran amb furgonetes 
adaptades de l’entitat Adaptalia 
Egara SL, «això està controlat», 
assegura la Mari.

 ▪ Nati,Sandra i Mari, creadores de Daus Vallès P.V.
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 >”No hi ha marge: l’Ajuntament ha de prendre mesures immediatament”

Les entitats criden a prioritzar les polítiques 
socials per ajudar les famílies més vulnerables

Les millores pendents al barri que reclama l’AVV Can Boada del Pi
La neteja de la riera del Palau, la rehabilitació de la Masia Marcet, i remodelacions de parcs infantils, entre les reivindicacions pendents

Redacció

Diversos barris de la ciutat 
mantenen reivindicacions 
urbanístiques i socials que 

es troben estancades i que sovint 
no s’han solucionat amb els go-
verns anteriors. Entre elles Can 
Boada del Pi l’associació del qual 
aprofita el recent nou govern per 
plantejar i insistir en tot un seguit 
de demandes que s’arrosseguen des 
de fa anys.

Aquestes reivindicacions junta-
ment amb la demanda de solucions 
i de compromisos immediats, els va 
tornar a plantejar la junta de l’AVV 
de Can Boada del Pi, el passat 23 
d’octubre, en una trobada amb re-
presentats del govern local. En con-
cret amb el President del Districte 
5, Xavier Rivero, i Carles Caballero, 
regidor d’Arquitectura, Urbanisme 

i Medi Ambient, i altes directives i 
tècniques de l’Ajuntament.

L’etern problema amb la neteja de 
les rieres continua sent una de les 
preocupacions principals. L’enti-
tat veïnal lamenta que la neteja de 
la riera del Palau encara no s’hagi 
produït, malgrat les dates ajorna-
des i «promeses incomplertes» que 
l’equip de govern anterior havia fet. 
Per això avisen del perill que supo-
sa una llera plena d’arbres, matolls 
i brossa i que es produeixen fortes 
pluges. El regidor Carles Caballero 
va assegurar a la reunió que es pro-
cedirà a adjudicar aquesta actuació 
a una empresa el mes de novembre, 
la qual tindrà un any per dur-ho 
a terme. En tot cas, l’entitat veïnal 
continuarà alerta i fent pressió per 
avançar els terminis en una qüestió 
que es ve arrossegant des de fa mas-
sa temps.

Pel que fa a la remodelació del 
parc infantil dels pisos de l’Avin-
guda Can Boada, ja el passat gener 
es va anunciar que es realitzaria en 
2010, tot i que l’entitat veïnal in-
forma que ha aconseguit una nova 
data de reunió per desbloquejar el 
tema i donar l’impuls definitiu a 
aquest projecte.

La situació de deteriorament de la 
Masia Marcet, catalogada com a Bé 
Cultural d’Interès Local, fa temps 
que preocupa. L’entitat veïnal es fa 
ressò que recentment, la immobili-
ària Solvia Banc Sabadell, propietà-
ria de l’immoble, ha netejat la masia 
per dins, i s’ha tancat l’accés per on 
entraven nens i joves. L’AV asse-
nyala que aquesta actuació s’hauria 
d’haver realitzat fa un any, i assegu-
ra que ha estat possible per la seva 
insistència a l’ajuntament, el qual va 
instar a la propietat a fer-ho. Ara, 

l’entitat reclama la rehabilitació 
total de la casa per frenar el dete-
riorament de l’edifici i el perill que 
aquest suposa. També afirmen que 
el mateix regidor Caballero es va 
comprometre a sancionar econò-
micament la propietat (fins a 3.000 
euros) els cops que calgui perquè es 
realitzin les obres.

Miquel Gordillo

F a temps que les entitats so-
cials locals adverteixen de 
la situació greu que viuen i 

pateixen moltes famílies a la ciutat, 
degut a la precarietat i a situacions 
de vulnerabilitat. I els problemes 
poden empitjorar amb el pas del 
temps, donada la gran quantitat de 
gent que està afectada. 

Aquestes entitats van dur a ter-
me el passat mes de juliol una roda 
de premsa en què anunciaven un 
seguit de demandes en diferents 
àmbits, com són: habitatge, educa-
ció, sanitat, feminisme, gent gran, 
economia social i solidària, depen-
dència, entre d’altres. Aquestes de-
mandes es van lliurar al nou govern 
local sortit després de les eleccions, 
sota la premissa de què «cal posar 
en el centre les polítiques socials». 
Ressaltaren igualment les entitats 
que el document elaborat havia es-
tat el resultat d’un treball col·lectiu, 
ja que «els drets no es poden divi-
dir». Les mesures estaven inspira-
des en les mocions aprovades en el 
segon Parlament Ciutadà realitat 
el passat any.

L’objectiu era rebre una resposta 
específica per part de l’Ajuntament 
i començar a posar fil a l’agulla amb 
mesures concretes en tots els àm-
bits, tot i saber les limitacions que 
hi ha des del consistori en molts 
temes.

Aquesta resposta va arribar a pri-
mers d’octubre, però no va satisfer 
les aspiracions de les entitats, les 
quals recriminen que es donés una 
resposta «massa tècnica i poc polí-
tica», amb la «sensació que és una 
resposta carregada de bones inten-
cions però lluny de les aspiracions, 
concreta poc i no assoleix cap dels 
mínims demanats», afirmava Do-
lors Frigola, del Consell d’Entitats. 
Així els van fer saber, el passat 24 
d’octubre, en una reunió que havia 
demanat la Comissió de Segui-
ment i Impuls de la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Hu-
mans, i a la que van acudir repre-
sentants de totes les entitats im-

plicades. Per part del govern local, 
van assistir el 4rt Tinent d’Alcalde 
i responsable de l’àrea de Drets 
Socials, Noel Duque, la 5a Tinent 
d’Alcalde i regidora de Drets Hu-
mans, Teresa Ciurana, juntament 
amb alts càrrecs tècnics d’aquestes 
àrees.

Fins a quatre desnonaments 
diaris i amb presència 
d’antiavalots

La problemàtica d’accés a l’habi-
tatge, amb continus desnonaments 
- tenen lloc a la ciutat una mitjana 
de tres diaris -, acapara les princi-
pals demandes. L’Ajuntament «ha 
de poder oferir dades concretes 
de la situació per exemple de pi-
sos buits, ja que no podem fer cap 
mena de diagnosi sense conèixer 
exactament la realitat», segons 
manifesten entitats com la PAH 
o el Colectivo Sin Vivienda, tots 
dos presents a la reunió, i que di-
àriament estan a peu de carrer per 
intentar aturar que els bancs dei-
xin al carrer a moltes famílies. De-
nuncien que han de veure com en 
molts casos «venen als desnonan-

ments els antiavalots dels Mossos i 
fan servir mètodes violents», i que 
no es compleixen els drets dels in-
fants de les famílies que volen fer 
fora al carrer. 

També es demanaren actuacions 
davant l’encariment del preu dels 
lloguers. En aquest sentit, malgrat 
afirmar-se que cal arribar a acords 
amb els bancs els col·lectius que 
lluiten per un habitatge digne ho 
tenen clar: «abans que  pateixi una 
família, preferim que pateixi el 
banc». Duque es mostrà favorable 
a la màxima de que «cal recuperar 
habitatge per poder fer polítiques 
socials». També va anunciar l’eina 
del Pla Local d’Habitatge, previst 
per ser aprovat en el Ple del mes de 
novembre.

Des de l’Espai Drets, que estan 
duent a terme tallers per assessorar 
contra l’anomenada pobresa ener-
gètica, es contrasta que des de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament s’estan 
denegant els informes de vulnera-
bilitat a famílies que estan ocupant 
pisos per necessitat. El regidor 
Duque va demanar saber els casos 
concrets de famílies en aquesta si-
tuació. A més, va reconèixer ober-

tament que «s’han multiplicat per 
quatre la gent que ve a Serveis So-
cials. El sistema s’està col·lapsant».

Pel que fa a demandes de políti-
ques feministes, des del Casal de la 
Dona, es demana que es revitalitzi 
el Consell d’Igualtat, i poder seure 
amb la Regidoria de Gènere, «per 
no fer tanta feina en paral·lel amb 
entitats feministes de la ciutat», 
en paraules de Mercedes Gómez. 
Una altra demanda és la d’una 
finestreta única que faciliti l’atenció 
a la gent gran; «volem saber dades 
concretes, de com serà i quan es 
pensa implantar», exposava José 
Luis Charles, dels Iaioflautes.

No menys preocupant és l’àmbit 
educatiu. «Com combatiu el pro-
blema de la segregació escolar? la 
situació és molt crítica!», assenyalà 
Puri Carmona, de la Comunitat 
Educativa. «Ens consta que esteu 
molt implicats en resoldre el tema, 
però falta més concreció en les me-
sures», recordà. Teresa Ciurana va 
reconèixer que es requereix un ma-
peig de tot el que s’està oferint des 
dels serveis d’Educació, i d’establir 
les necessitats per a cada escola. 

“Estem en estat d’emergència, 

sobretot amb les llistes d’espera. 
Sembla que l’ajuntament passa de 
tot per què no té competències en 
sanitat» assegurava amb preocu-
pació Jaume Pavía, de la Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Públi-
ca - Marea Blanca. Però és que el 
col·lectiu ha recollit algunes dades 
que fan esgarrifar, i que qualsevol 
ciutadà que acudeix a la seguretat 
social pot constatar. 46.000 per-
sones estaven en llista d’espera el 
2018, i ja són 75.000 enguany, afir-
mà Pavía, tot afegint que la mitjana 
per ser atès «per un especialista a 
Terrassa és de 198 dies, i a Mútua, 
identificada com el principal focus 
problemàtic, puja fins a 215 dies». 
Des de l’Ajuntament, es transmet 
que Mútua nega les dades de llistes 
d’espera, mentre que l’entitat pri-
vada manifesta que properament 
disposaran de dades reals i del sis-
tema que fan servir per calcular-les.

Pel que fa a residències per a 
gent gran, una altra gran man-
cança de ciutat, s’assenyalà que 
les  dades són genèriques i que 
cal disposar d’un informe que 
posi el focus en les llistes de gent 
que en demana plaça pública. A 
més, s’insta que la comissió bila-
teral d’Ajuntament i Generalitat 
en aquesta qüestió «funcioni de 
debò», apuntà Pepe Sánchez, 
membre de la Comissió de Resi-
dències Públiques. Pau Cónso-
la, de la XES Terrassa, també 
recriminà una «resposta massa 
tècnica i que només apel·la al Pla 
Estratègic d’Economia Social i 
Solidària, que es va aprovar me-
sos enrere, «us toca fer una apos-
ta política», va etzibar als mem-
bres del govern.

Finalment, la trobada va ser cor-
dial i va evidenciar coincidència  
per part de totes les bandes en 
assenyalar la urgència social que 
hom viu. Davant la gran quanti-
tat de temes a tractar, el regidor 
Noel Duque va proposar realit-
zar reunions de seguiment amb 
el conjunt de les entitats cada tres 
mesos.

Altres projectes i reformes que es 
demanen són la millora entre els 
Grups de Can Boada i el col·legi 
Marià Galí, de l’espai de jocs in-
fantils, jocs biosaludables i aparca-
ments. En tot cas, l’associació veïnal 
assegura que continuarà actuant 
amb tenacitat per tal d’assolir un 
barri i una ciutat millor.

 ▪ Trobada entre entitats socials de la ciutat i membres del govern i Ajuntament, el passat 24 d’octubre al CC Ca n’Aurell.
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La judicatura està deixant nu aquest règim polític. Sentència 
rere sentència els jutges estan imposant decisions que afec-
ten la vida política, les lleis, la convivència i a les relacions entre 
els empresaris i les classes treballadores i així estan definint 
un marc clarament antidemocràtic, patriarcal i defensor dels 
interessos dels capitalistes. I aquesta, exactament aquesta, és 
la imatge del règim monàrquic.
El Tribunal Constitucional acaba de legalitzar que les empre-
ses puguin acomiadar a una treballadora o treballador si man-

ca al treball el 20% o més de dies laborables durant el període 
de dos mesos, fins i tot encara que aquestes absències siguin 
justificades. A més de les greus repercussions laborals i per a la 
salut no és menys important analitzar el seu fons ideològic. Els 
magistrats que l’han dictat (quatre van expressar els seus vots 
particulars en contra) diuen prendre-la perquè l’important no 
és el dret al treball sinó “la llibertat d’empresa i la defensa de la 
productivitat”. Segons ells, la resolució té “una finalitat legítima 
-evitar l’increment indegut dels costos que per a les empreses 
suposen les absències al treball-, que troba fonament en la lli-
bertat d’empresa i la defensa de la productivitat”. Més clar és 

difícil dir-ho. La salut dels treballadors importa poc, l’important és el dret, encara que sigui 
usurpat i autoritari, del propietari i més encara la productivitat (base de l’explotació del tre-
ballador i del benefici privat del capitalista).
Així funcionen les coses en aquesta societat capitalista i amb aquest règim monàrquic. Els go-
verns del PSOE en 2010 i del PP en 2012 van imposar unes reformes laborals que van modificar 
l’estructura de les relacions laborals. 

Al cap dels anys, el Tribunal Constitucional li fa un volt més i dicta una sentència (que ni tan 
sols és unànime) per la qual converteix en constitucional una abominable decisió que afec-
tarà la salut dels treballadors i crearà un ambient de terror en totes les empreses. Posar-se 
malalt serà sinònim d’estar assenyalat i en risc d’un acomiadament legal i constitucional.  
El Tribunal Constitucional ofereix la salut de les persones treballadores a l’altar dels bene-
ficis patronals, que des de fa anys portaven desenvolupant una important campanya contra 
l’absentisme, moltes vegades usant i abusant de dades falses, familiars, etc., fins i tot les 
hores.
La sentència estableix a més una important discriminació contra les dones. Com sol ser ha-
bitual, ses senyories dediquen una especial atenció a denigrar, discriminar i ultratjar si cal 
les dones. És evident que en aquesta societat la dona suporta graus d’explotació superiors 
a la dels homes i una de les magistrades del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, 
que va redactar un vot particular, exposa que aquesta sentència incorpora “discriminació 
indirecta per raó de sexe” i en les dades que exposa demostra que  “són expressius d’una 
clara realitat social [...] que les dones sofreixen en molta major mesura que els homes la 
càrrega de la doble jornada laboral i familiar. I aquesta situació repercuteix notablement en 
la seva salut i el sentiment que la culpa és seva.
Curiosament és llavors quan es troba gent, i entre ells no pocs dirigents polítics de les es-
querres, que consideren que es podrien canviar les actuals lleis i millorar l’asfixiant i mala 
vida democràtica i social sense canviar l’actual règim polític. Tot és imaginable, encara que 
cada vegada menys possible i contradictori amb les tendències objectives de la política ac-
tual i la deriva del règim. O s’avança cap a un canvi de règim més democràtic, més social, 
diguem republicà, o hi haurà una reculada encara major. 
És urgent situar les lluites per transformacions democràtiques i socials en una perspectiva 
de canvi de règim, que obri pas un nou règim republicà amb valors respectuosos amb els 
Drets Humans.

JOAN TAMAYO SALA 
Advocat del 

col·lectiu Espai 
Humana

C/ Prior Tapia, 26

Telèfon 629 84 36 74

espaihumana@
gmail.com

Absentisme laboral. Nou cop d’estat  
contra els treballadors i treballadores
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Jornades d’economia feminista abordaran la cura 
de les persones
Cooperatives i  entitats feministes de la ciutat organitzen, en el marc de la Terrassa Cooperativa, un seguit 
d’actes per debatre sobre les cures de les persones, i el vincle entre vida productiva i reproductiva 

 ▪ Rosa Guinot (XES Terrassa), Mercè Gómez (Casal de la Dona), Rosa Garcia i Sònia Giménez (Dones d’Aigua),  
formen part de l’organització de les jornades d’economia feminista, a celebrar els dies 29 i 30 de novembre.

Miquel Gordillo

E ns trobem en plena campanya de 
la Terrassa Cooperativa. Cada mes 
de novembre es dedica a fomentar 

l’economia social i solidària com una for-
ma de produir béns i serveis, de consumir, 
de comprar, i també de revalorar el paper 
de les dones en pro d’una vida comuna. 

Per prioritzar aquest objectiu, els dies 29 
i 30 tindran lloc un seguit d’actes adreçats 
a analitzar i copsar més de prop una veri-
table economia feminista que compagini 
la vida privada amb la feina, a més de vet-
llar per la cura de les persones i les tasques 
de la llar de forma corresponsable entre 
homes i dones.

Les jornades de l’Economia Feminista 
a Terrassa començaran dijous dia 29 a les 
19 h, amb una xerrada a càrrec de Sandra 
Ezquerra, directora de la Càtedra Unesco 
de Dones de la Universitat de Vic, amb 
una llarga trajectòria en els estudis sobre 
l’economia feminista i la cura remunerada 
i no remunerada. La seva intervenció se 
centrarà en les relacions entre l’economia 
productiva i la reproductiva. Després hi 
haurà un pica-pica a l’Ateneu Candela, on 
s’haurà realitzat aquest acte, el qual està 
organitzat per la XES, Synusia i el Servei 
Polítiques de Gènere de l’Ajuntament.

L’endemà, dia 30, tindrà lloc una ruta, 
amb el nom de ‘Lideratge femení’, la qual 
passarà per diferents espais cooperatius de 
la ciutat. Es començarà a l’ecobotiga L’Ega-
renca, amb la presentació del documental 
“Veus per una economia transformado-
ra», el qual se centra en l’apoderament de 
les dones mitjançant el comerç just i les 
finances ètiques. La Rosa Guinot, presi-
denta de la XES Terrassa i sòcia coope-
rativista d’AlterNativa3, ens explica que 
aquest documental està «realitzat per La 
Coordi i finançat per L’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament i la 
Diputació de Barcelona». «El documen-
tal parla sobre l’empoderament de les do-
nes mitjançant el comerç just i les finances 
ètiques, amb entrevistes amb producto-
res del sud que parlen de la situació de la 
dona», afegeix la Rosa. L’acte inclourà un 
tast de cafè i productes de comerç just.

«En el comerç just, el 52% de les dones 

que hi treballen són directores de coope-
ratives, respecte al 9% en què ho són a 
l’empresa convencional, i el 54% treba-
llen en càrrecs directius, mentre són el 
24% en empreses convencionals», diu la 
Rosa, per il·lustrar el paper preeminent 
de les dones i la seva major participació 
en aquest sector. Afegeix també la pro-
blemàtica que revelen les dades recents i 
que situen la bretxa salarial a Catalunya 
amb una diferència de 6.522 € en favor 
dels homes vers les dones.

«S’ha de començar 
a desvincular les 
cures del gènere, 
l’home no s’ha 

corresponsabilitzat 
del tot»

Després vindrà una taula rodona so-
bre el valor de la cura de les persones, 
a les 11.30 a l’Ateneu Candela, organit-
zat per Synusia, La Tija, La Guerrilla 
dels Cossos i MES Cooperativa. En 
paraules de la Mercè Gómez i Llobre-
gat, del Casal de la Dona, el títol global 
«Economia Feminista a Terrassa vol 
referir-se a una economia per garantir 
la vida, i així deconstruir l’economia 
més enllà del que s’entén habitualment 
per obtenir benefici». Per això, «volem 
posar de manifest el conflicte capital i 
vida», puntualitza. «És que tota la feina 
de les cures encara recau molt sobre les 
dones, l’home no s’ha coresponsabilitat 
del tot», assegura al seu torn la Rosa. 

Un altre dels tallers se centra en el bé 
comú que és l’aigua. El col·lectiu Dones 
d’Aigua va sorgir arran de la manifesta-
ció del març de 2017 per la municipa-
lització del servei d’abastament d’aigua, 
el qual és una realitat des de fa un any. 
La Sònia Giménez defensa que «cre-
iem en la gestió pública i participada, 
volem una economia més centrada en la 

vida i en els béns comuns, l’aigua és 
precisament un dels béns més lli-
gats a les cures de les persones». El 
col·lectiu ha elaborat una exposició 
que reivindica «les tasques que les 
dones fan arreu», així com «l’eco-
feminisme de les dones indígenes 
que lluiten a molts llocs de món 
per tenir accés a aquest bé comú 
com és l’aigua».

Dones d’Aigua aposta «per 
un canvi de model energètic, no 
aquest model crematístic que ens 
imposen i que arrassa amb tot». 
A més, la Sònia detalla que el col-
lectiu col·labora amb l’Observatori 
de l’Aigua (OAT). «Anem a les es-
coles amb el conte La Princesa de 
l’Aigua, que mostra als nens i nenes 
les dificultats d’haver de fer  molts 
quilòmetres a buscar aigua».

Pressupostos municipals amb 
perspectiva de gènere

També es dedicarà un espai du-
rant les jornades a aplicar una pers-
pectiva de gènere en els pressupos-
tos municipals i per tant, a posar 
un enfocament feminista en les 

polítiques públiques. «Són diners 
públics i per tant de la comunitat, 
per això ens sembla fonamental 
seguir la pista d’on van a parar els 
diners, a quines àrees de l’Ajunta-
ment, i quin impacte tenen», expli-
ca la Mercè. Aquest taller i debat es 
farà al Casal de la Dona (Galileu, 
119) a les 13 hores. Són conscients 
que ja el 2016, es va aprovar en el 
ple municipal una moció per tre-
ballar uns pressupostos amb pers-
pectiva de gènere. «Ens vam tro-
bar en unes jornades una experta 
que va contractar l’Ajuntament de 
Terrassa, però no hi va anar cap re-
presentant del consistori», explica 
la Rosa Garcia, la qual es reafirma 
en l’objectiu de donar «visibilitat a 
les pràctiques de l’economista fe-
minista», i que amb aquestes jor-
nades es pretén «seguir treballat 
durant l’any i fer-ho en col·labora-
ció amb els col·lectius implicats de 
la ciutat».

Posteriorment, a la Revolta (Vol-
ta, 5) a partir de les 14.30, es farà 
un pica-pica i un espai compartit 
en què es trauran conclusions de la 
jornada.

MG
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 >Balanç de 40 anys de vertigen: les dones fan la seva colla, innovacions tècniques, previsió i seguretat 

La colla Minyons de Terrassa, transgressora i innovadora, clau per entendre els castells actuals
Parlen alguns protagonistes: Jesús Zamorano, actual president; Marc Roura, el cap de colla del 3d10 i el 4d9net; Gemma López, colla de dones, Josep Vallhonrat, dels primers pares; Pep Bellès, un dels primers

Pep Valenzuela

De la colla castellera Mi-
nyons de Terrassa, segura-
ment, s’ha dit tot o quasi 

tot el que es pot dir, de bo i gran. 
Però la vida no para i els anys pas-
sen, i ja van 40, i fa 20 anys que té 
20 anys i encara té forces, ganes, 
il·lusió, perspectives i reptes per 
assolir. Fa només 4 anys que des-
carregaven el primer 4d10 de la 
història, i la mirada continua fixa en 
el futur i els propers i nous castells. 
És aquest, d’acord amb un ampli 
consens intern i extern, un dels 
trets que ajuda a entendre aquesta 
trajectòria, com diu en Marc Rou-
re, cap de colla quan es va descar-
regar el 3d10 (també primer de la 
història), el novembre de 1998, «no 
volíem fer castells de 6 tota la vida, 
volíem l’autosuperació».

El 14 de juliol evoca revolució. I 
el del 1979, a Terrassa, encara que 
en aquells moments no ho sem-
blés, marcava sens dubte l’inici de 
vida d’una experiència castellera 
que impulsaria i marcaria fites re-
volucionàries en la història del món 
casteller. Tot plegat, en un ambient 
de gran eufòria cultural, social i po-
lítica, com recorda en Joan Pont, 
membre fundador de la colla i cro-
nista infatigable durant 39 anys, 
fins al seu encara recent traspàs. A 
la web de Minyons es poden llegir 
les seves cròniques anuals, un re-
corregut impagable i fonamental 
per a la història de la colla, amb de-
talls i comentaris també del context 
sociopolític.

«No hem parat mai d’investigar 
i provar coses noves», subratlla 
l’actual president Jesús Rodríguez. 
«El tarannà de la colla, el que Mi-
nyons té diferent», afegeix, «és que 
no porta cap motxilla ni tradició, 
sempre ha sigut molt transgresso-
ra en la forma de fer, d’entendre, és 
capaç de creure, imaginar i crear. 
Vam crear la nostra pròpia forma 
de fer castells, sense afany de com-

P.V.

La incorporació de les dones 
al món casteller va tenir un 
moment d’excepció entre 1981 
i 1983, quan a can Minyons 
una colla de dones va funcio-
nar de forma autònoma. Al-
guns homes anaven a l’assaig 
i donaven suport a les pinyes, 
però la colla tenia la seva as-
semblea només de dones. 

L’octubre del 1982, la Gemma López entrava a 
la colla, després d’haver-se apassionat en veure 
els castells a la Festa Major i burxar el seu pare, 
el conegut Pipes, fins a convèncer-lo. Va entrar 
directament al grup de dones. «Vaig començar 
amb els assajos de dones, i vam fer diverses ac-
tuacions pròpies, a part les que vam fer només 
les dones com a part de l’actuació de tota la co-
lla».

Ho va viure amb «poca consciència tot plegat, 
jo tenia 15 anys i poc criteri», recorda. Però des 
de la perspectiva d’avui, considera que «allò 
semblava difícilment sostenible». Va ser una 
assemblea del grup de dones, l’any 1983, la que 

decidí deixar-ho, però «sembla 
que, a més, grups d’homes es 
van queixar i que hi va haver 
conflictes perquè en algunes 
actuacions els trèiem castells». 
Recorda també que en des-
fer-se el grup «la majoria no 
van continuar a la colla, només 
les que pujaven».

Amb totes les contradiccions, 
el fet va trasbalsar el món casteller i canviar-lo 
per sempre. La Gemma recorda una a Valls, el 
1984, on un home la va fer sortir de la pinya: 
«encara era inconcebible una dona al mig, aquí 
sí que participàvem totalment; però en altres 
colles o no n’hi havia o era quelcom molt rar, 
que hi hagués moltes dones només passava a 
Minyons».

«La normalització, però», afegeix, «era obli-
gatòria; de la mateixa forma que ara no tindria 
sentit tampoc tenir una colla només de dones. 
El que no vol dir que no hi hagi actituds mas-
clistes». Així mateix, també és cert que tot i el 
gran avenç que va suposar aquesta experiència, 
encara no hi ha hagut cap de colla dona a la co-
lla, i només una dona presidenta.

La primera colla de dones

petir o guanyar, però sí volent fer 
els millors castells i actuacions, sent 
creatius».

Arribat a la ciutat el 1993, pro-
cedent de Cerecinos de Campos 
(Zamora), en Jesús, més conegut 
com a «Zamorano», buscava feina 
a Terrassa i la trobà, així com els 
castells, que també li van canviar la 
vida. El seu cunyat el portà a la colla 
i ràpidament va trobar-se al seu lloc. 
«Cap problema cultural», recorda, 
«jo no parlava català, però al cap 
de poc temps, em vaig dir que calia 
aprendre, sóc persona curiosa i vaig 
fer cursos de català, vaig trigar poc 
a aprendre».

Presidir la colla l’any del 40 ani-
versari ha estat una responsabilitat 
que l’enorgulleix, reconeix, però la 
cosa ha estat més casualitat que 
altra cosa. De fet, almenys a la vis-
ta dels darrers anys, a Minyons hi 
ha molt poca o cap disputa per la 
presidència i la direcció tècnica.
Més aviat costa trobar qui es faci 
responsable de continuar, i això que 
hom parla d’una colla puntera. 

En Jesús havia col·laborat amb di-
ferents juntes en tots aquests anys, 
«però mai m’havia plantejat po-
sar-me al davant, em semblava gent 
molt preparada i que jo no estava 
al nivell», confessa. De totes mane-
res, integrant de la junta del 2017, 
llavors presidida pel Jordi Juanico, 
formà part d’un equip que decidí 

optar a la presidèn-
cia per la tempo-
rada 2018. Llavors 
va ser elegida l’altra 
proposta, encapça-
lada per la Isolda 
Sucarrats, un equip 
que decidí no con-
tinuar. L’equip d’en 
Jesús decidí tornar 
a presentar-se, va ser 
l’única candidatura, 
i «en cap moment 
ens vam preocupar 
pel 40 aniversari, re-

cuperarem la proposta i volíem un 
projecte gran i de llarg termini».

Explica en Zamorano, a prop 
d’acabar la temporada i, amb ella, el 
mandat de l’actual junta, que volien 
«donar més visibilitat a la colla, que 
fos més propera a la ciutat, ser més 
propers, obrir-nos a la ciutat i ser 
una colla més del poble». Això, ma-
tisa, perquè «jo crec que quelcom 
diferent de Minyons ha estat ser 
una colla més de la gent normal, de 
carrer, i crec que això s’havia perdut 
una mica o, si més no, que no se li 
havia donat tota la importància que 
havia de tenir».

Aquest any s’han fet activitats 
amb molta participació, com el 
concurs de dibuixos a totes les esco-
les de la ciutat, i exposicions parlant 
dels moments màgics i fites assoli-
des. En aquest final de temporada, 
que s’ha vist afectat en la progra-
mació per la situació de mobilitza-
cions i lluita contra la repressió i per 
les llibertats, es presenta un conte, 
La família timbal i els Minyons de 
Terrassa, «com el regal que ens fem 
a nosaltres mateixos i especialment 
a la canalla pel 40 aniversari».

Els objectius, avalua, s’han acon-
seguit en bona part, pel que fa a les 
activitats i la participació de la gent 
de la colla i de la ciutat, declara en 
recordar l’èxit de la Diada del Patri-
moni, a les esglésies de Sant Pere, 
del cap setmana del 40 aniversari, 
amb totes les activitats al carrer, 

festa i cercavila pel centre, jocs in-
fantils i juvenils, assaig obert i gran 
diada, seguida pel dinar i el concert 
i gran festa al parc de Vallparadís. 
Després, la diada de Nova Atenes, 
al Parc Sant Jordi, i concert multi-
tudinari a la plaça Vella.

Pel que fa als objectius estructu-

rals, o sigui més gent als assajos i a la co-
lla en conjunt per continuar impulsant 
aquest projecte, assegura que ara «no 
podem contrastar números, la reper-
cussió del treball fet es veurà més en-
davant. De moment, però, sí que hem 
aconseguit molta implicació i compro-
mís de la comissió jove, els pkts, adoles-

P.V.

En Pep Bellès hi era en l’aniversari de la secció infantil del 
Centre Excursionista de Terrassa, el dia considerat com el 
del naixement de la colla de Minyons. Amb 58 anys, aquest 
treballador del metall i llavors soci del CET, recorda que «va 
ser una activitat engrescadora, i en Josep Falcato va preparar 
una mena de taller de circ amb la realització de figures de 
falcons i fins i tot algun pilar de 3; i va explicar d’on sortia 
això i la relació amb els castells». Allò, relata, va justificar la 
preparació d’algunes figures per la diada del CET, una «mini 
exhibició amb assaig previ, i van ser tan satisfactori per a tot-
hom que vam decidir tirar endavant».

Al principi es reunien unes 20 persones per assajar, però 
s’animà la gent i el grup creixé, i al juliol d’aquest any 1979 es 
presentà la colla amb una actuació a la plaça Vella, i a l’agost 
a Matadepera, fent ja el 4d6, que no estava gens malament 
per qui acaba de néixer i pels nivells de l’època, explica en Pep.

En Falcato era l’únic que coneixia els castells, venia de Sitges 
on havia començat amb la colla local. L’històric Emili Miró 
va ser el primer president. «Nosaltres ni imaginàvem on ens 
posàvem», declara en Marc Roura, ell també membre des de 
la celebració al CET, «almenys el 90% érem desconeixedors 
totalment del que eren els castells, potser no ho havíem vist 
mai. No hi havia cap activitat de castells a Terrassa, havien 

vingut alguna ve-
gada els Nens 
del Vendrell per 
Festa Major, jo no 
els havia vist mai, 
devia tenir llavors 
uns 14 anys».

Responent a 
Malarrassa, en 
Bellès explica: 
«No crec que 
Minyons tinguem 
res en especial per 
explicar la feina feta; potser, el caràcter terrassenc». Afirma, 
però, que Minyons va néixer amb la voluntat de «fer castells 
de forma seriosa, no només per fer una activitat de germanor 
o festa, ho vèiem com una activitat per posar-nos reptes, per 
pujar cada dia un pis més». És per això, rebla, que Minyons 
«ha tingut tant èxit, una trajectòria incontestable, vam arribar 
a ser colla hegemònica davant gent que nosaltres admiràvem, 
i encara mantindrem un nivell elevat».

Dues colles a Terrassa
Molt aviat, un grup de Minyons cregué impracticable la 

proposta que acabava de néixer o com s’encaminava i es de-

 ▪ Primer 4d10 descarregat, fita de Minyons, el 22 de novembre de 2015

cents de 14 a 18 anys, un grup molt 
xulo, que són el futur, això ho volem 
potenciar, que hi hagi més jovent».

I cal tenir en compte, afegeix, que 
«això ho hem fet en un any en què 
el món casteller ha estat de baixada, 
en general; totes les colles han tin-
gut menys assistència a assajos i ac-

Un aniversari de la secció infantil del Centre Excursionista i...

 ▪ Jesús Rodríguez

 ▪ Gemma López

 ▪ Pep Bellès
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 >Balanç de 40 anys de vertigen: les dones fan la seva colla, innovacions tècniques, previsió i seguretat 

La colla Minyons de Terrassa, transgressora i innovadora, clau per entendre els castells actuals
Parlen alguns protagonistes: Jesús Zamorano, actual president; Marc Roura, el cap de colla del 3d10 i el 4d9net; Gemma López, colla de dones, Josep Vallhonrat, dels primers pares; Pep Bellès, un dels primers

vingut alguna ve-
gada els Nens 
del Vendrell per 
Festa Major, jo no 
els havia vist mai, 
devia tenir llavors 
uns 14 anys».

Responent a 
Malarrassa, en 
Bellès explica: 
«No crec que 
Minyons tinguem 
res en especial per 
explicar la feina feta; potser, el caràcter terrassenc». Afirma, 
però, que Minyons va néixer amb la voluntat de «fer castells 
de forma seriosa, no només per fer una activitat de germanor 
o festa, ho vèiem com una activitat per posar-nos reptes, per 
pujar cada dia un pis més». És per això, rebla, que Minyons 
«ha tingut tant èxit, una trajectòria incontestable, vam arribar 
a ser colla hegemònica davant gent que nosaltres admiràvem, 
i encara mantindrem un nivell elevat».

Dues colles a Terrassa
Molt aviat, un grup de Minyons cregué impracticable la 

proposta que acabava de néixer o com s’encaminava i es de-

cidia a crear una nova colla. En Josep Vallhonrat recorda 
que li van portar una carta amb la qual «s’afirmava que es 
desfeia la colla» i es convidava a la formació d’altra. Ell havia 
entrat a Minyons com a pare de dos membres. Davant la 
situació, es va decidir convocar una assemblea urgent, «vaig 
veure que era gent que no estava d’acord com es feien les 
coses», declara.

L’assemblea va tenir lloc al Centre Aragonès. «Érem 7, en-
tre ells l’Antonio Mampel, a qui vam designar president, i 
jo vaig dir que s’havia de continuar, espavilar-se i convocar 
tota la gent». I la convocatòria funcionà.

«Jo crec que l’empenta de la gent que es va posar al davant, 
sobretot en Falcato, que venia de Sitges, i en Bubu ( Joan 
Brugués) va ser clau per començar i per l’èxit de la colla», 
avalua en Josep, artista i animador de la cultura popular en-
cara amb els seus més de 80 anys, i no té dubtes en afirmar 
que «la canalla i les famílies vam ser molt importants des 
del principi».

Amb aquesta perspectiva i molts assajos i actuacions a 
l’esquena, en Vallhonrat, creador entre altres del disseny 
de la figura de foc La Pàjara, assegura que «la diferència 
de Minyons l’ha fet la gent, molt decidida. Jo tenia des del 
principi al David i la Sara, després van passar tots els fills. 
Crec que canalla i famílies vam donar solidesa a la cosa per-
què érem gent gran que no se’ls movia així com així».

P.V.

«No sé si va ser sorprenent», 
respon a Malarrassa en Marc 
Roura, cap de colla la tempora-
da del 3d10 i el 4d9net, pregun-
tat sobre l’èxit i recorregut de 
Minyons, tot concretant: «Crec 
que és cosa d’implicació i de ga-
nes de fer, i si les tens arribes. Hi 
ha colles que han fet el 2d9 i ara 
estan com estancades, què els ha 
passat? Doncs que a diferència 
de Minyons, que han estrenat 
castells, han repetit; i això, a ni-
vell social, costa més aguantar la 
colla que no fa passes endavant. 
El fet d’estrenar castells dona en-
titat, intentar innovar i pujar més, 
dóna empenta».

Membre fundador de la colla, 
en Marc continua molt actiu, ara 
dedicant esforços amb la canalla. 
Creu que la «tossudesa» del Fal-
cato va ser un dels elements fun-
dacionals. «A la trobada al CET 
ell va venir amb la idea, n’estic 
segur, buscant el lloc on trobar 
jovent que es pogués motivar per 
això».

En aquell temps, a Terrassa, 
pensaven que fer el 4d8 aquí era 
impossible, però es va fer. De fet, 
es van fer cas-
tells de 6 als 
dos mesos de 
començar, i en 
el primer any 
ja es va fer un 
castell de 7, de 
manera que, 
subratlla, «la 
nostra projec-
ció va ser força 
meteòrica».

Entre les ra-
ons, apunta a 
la «constància 
i la implicació 
del grup que 
vam comen-

çar. I les ganes de fer, vivíem uns 
anys que tots els grups de cultura 
naixien, la gent venia de la repres-
sió i tenia ganes d’esplaiar-se, i 
això era una manera econòmica i 
diferent i que agradava i era par-
ticipativa».

Després, es van estrenar el 
2d9, el 5d9, el 4d9 net. «Hem 
tingut una progressió bastant 
continuada. Crec que una de 
les coses que ens va marcar va 
ser l’escissió, molt prematura 
per sort». Afirma que amb el 
trencament es van separar dues 
visions: la de qui volia passar les 

tardes amb la família i fer algun 
castell, d’una banda; i qui no es 
resignava a fer castells de 6 tota 
la vida, qui volia assolir i reptes 
i l’autosuperació».

Així mateix, creu que el món 
casteller en aquells anys estava 
com molt enquistat en el sostre 
de 8. «Recordo anar a Vilafran-
ca a veure un intent de 2d8, o a 
Valls a veure el 3d8 i el 4d8, era 
al·lucinant el nivell, i feies quilò-
metres per veure-ho». Assegura 
que «el sorgiment de Minyons 
va sacsejar aquest món».

Parla d’un «salt qualitatiu». El 
1981 les colles de Valls van des-
carregar el 4d8 i la Jove el 5d8, 
que semblava impossible, «es-
peronades per les colles noves 
que ja feien igual que les clàs-
siques». Certament, en aquest 
temps l’acceleració ha estat molt 
gran. Amb menys de 20 anys, 
Minyons ja estava entre les 
grans. «Aquesta audàcia va fer 
venir molta gent, així quan des-
carregàvem el 3d10 va ser tam-
bé perquè vivíem un moment 
social molt bo, hi havia un nu-
cli i una quantitat de gent molt 
gran, un bagatge de castells de 
9, gent que sabia pujar».

2d9, 4d9 net, 3d10, tocant el cel...

 ▪ Primer 4d10 descarregat, fita de Minyons, el 22 de novembre de 2015 MINYONS

cents de 14 a 18 anys, un grup molt 
xulo, que són el futur, això ho volem 
potenciar, que hi hagi més jovent».

I cal tenir en compte, afegeix, que 
«això ho hem fet en un any en què 
el món casteller ha estat de baixada, 
en general; totes les colles han tin-
gut menys assistència a assajos i ac-

tuacions, i nosaltres ens hem mantingut, hem fet 
propostes que ens han mantingut i fins i tot hem 
crescut respecte a altres colles».

Fent recompte d’aquests 40 anys, en Jesús em-
fasitza la «trajectòria espectacular d’aquesta colla 
nascuda fora de la zona tradicional, en una ciutat 
sense tradició de castells, que en pocs anys va anar 
assolint nivell fins a convertir-se en un referent del 
món casteller», amb orgull i recordant «fites clau» 
com descarregar el 2d8 i el 5d8 el 1987, i el 1988, 
un any després, carregar el primer 3d9 i el pilar 
de 6; «el que vol dir que amb 10 anys d’història 
només ja es feien els castells de màxima dificul-
tat de moment». Després, encara vindria el gran 
moment de la colla, quan el 1993 es carregava 
el primer 2d9 amb folre i manilles de la història. 
Dècada prodigiosa, sens dubte, quan també es 
plantaren el 5d9, el 4d9 i el 3d10, «trencant tots 
els sostres i una barrera que semblava impossible, 
deien que estàvem bojos».

Aspectes fonamentals que han fet possible 
aquest recorregut són innovacions en les quals 
Minyons ha estat molt important, com és, 
clarament, la incorporació de les dones als cas-
tells. La colla va ser portada de La Vanguardia 
per aquest fet que, explica en Jesús, «a Minyons 
de forma natural, segurament per no ser colla 
tradicional». Tot plegat, una incorporació l’as-
pecte més important de la qual no és el tècnic, 
tot i ser-ho també, sinó social.

En el terreny de l’estrictament tècnic, recorda 
el President de la colla, hi ha la incorporació de 
crosses a les manilles, que van permetre fer el 
2d9 i els altres castells emmanillats que vindri-
en després. D’altra banda, explica encara en Je-
sús, el fet de ser colla urbana i tothom nou va fer 
que la constitució física de la majoria de gent era 
«diferent, més lleugera, no ens va quedar més 
remei, i també la incorporació de les dones, això 
va fer que els nostres castells fossin més lleu-
gers». Cal afegir les innovacions en seguretat i 
previsió de lesions.

Preguntat sobre quines raons han fet dife-
rent la història de Minyons a la de Castellers 
de Terrassa, que igualment terrassenques i 
vivint en les mateixes condicions ambientals, 
socials i culturals, es manté en el nivell de cas-
tells de 8, en Zamorano afirma que poden in-
fluir molts altres factors, però que creu que té 
a veure amb «la gent que s’ha posat al davant, 
dirigents amb unes idees molt clares. Minyons 
ha sigut una colla més transgressora, ha fugit 
del tradicional, dels estàndards establerts; per 
exemple, no s’ha anat mai al concurs, això ens 
ha donat identitat».

Un aniversari de la secció infantil del Centre Excursionista i...

 ▪ Pep Bellès

 ▪ Marc Roura
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Cap a la sobirania alimentària i la transició 
ecològica al Vallès Occidental
Una trobada entre iniciatives que promouen l’agricultura sostenible i el consum responsable va traçar algunes 
estratègies per impulsar una transició ecològica en la producció, la distribució i el consum en el sector agroalimentari.
Miquel Gordillo

L a forma de produir ali-
ments, transportar-los i 
consumir-los es fonamen-

ta en un model agroindustrial, de 
transport motoritzat privat, en un 
paisatge atapeït de polígons in-
dustrials i centres comercials. Així 
passa a la comarca del Vallès Oc-
cidental, especialment industrialit-
zada. Des de diversos sectors es vol 
apostar per una transició cap a un 
model que posi el focus en l’agro-
ecologia, el consum conscient i de 
proximitat.

Amb l’objectiu de debatre al vol-
tant d’aquesta qüestió, l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Occidental 
(ACVOcc) va organitzar el 29 
d’octubre a Ullastrell una taula 
d’intercanvi entre agents que de-
senvolupen o promouen experi-
ències socioeconòmiques trans-
formadores  i que aposten per 
l’agroecologia des de diferents ves-
sants. Es tractava doncs de plante-
jar estratègies comunes i promoure 
pràctiques encaminades a assolir 
una major sobirania alimentària a 
la nostra comarca, tot reconeixent 
que es tracta encara d’un sector 
minoritari i amb pocs projectes 
vinculats a l’agroecologia a la co-
marca. En paraules del mateix 
Ateneu com a ens organitzador, 
per assolir un «model productiu 
sostenible i ecològic, social i eco-
nòmicament, lligat a un model de 
distribució amb el mínim impacte 
climàtic».

El canvi ambiental global que 
s’està produint «de forma accele-
rada» coincideix amb una «crisi 
sistèmica del capitalisme», al qual 
cada cop li resulta més difícil man-
tenir-se i reproduir-se, i que és res-
ponsable d’una «acusada pèrdua 
de la biodiversitat», exposà Roc 
Padró. «Ens trobem en una crisi 
del paradigma civilitzatori, amb 
una nova crisi econòmica mundial 
i una recessió en portes», concloïa 
Padró, qui considera que és «ne-

cessari generar alternatives amb 
una lògica transformadora, seguint 
un model basat en la recuperació 
de la sobirania alimentària».

Padró denuncià que «només hi 
ha una política agrària comuna 
imposada per la Unió Europea», 
on «el sistema alimentari global 
està controlat pels intermediaris i 
no pels productors». 

Per part de la cooperativa agroe-
cològica L’Aresta - una cooperativa 
agroecològica que treballa també 
en l’àmbit de l’educació, la dinamit-
zació local i recerca -, la Gemma 
Flores compartí més elements per 
avançar cap a la sobirania alimentà-
ria des de la pràctica de l’agroecolo-
gia i l’ESS. Flores va subratllar que 
actualment, «el 2% de la població 
viu de l’agricultura, mentre que els 
anys 50 del segle passat es tractava 
del 50%». La ponent denuncià les 
pràctiques que sovint realitza la in-
dústria alimentària, com «l’acapa-
rament d’espelta per provocar que 
augmentin els preus».

Pràctiques d’agroecologia per 
part d’entitats i administració

PIC Vallès és una xarxa que aple-
ga productores ecològiques i grups 
de consum que començà el 2013, i 
que ha anat realitzant fires al carrer 
en diversos municipis. «Volíem fer 
visibles aquests petits productors i 
grups de consum que hi havia a la 
comarca, que no eren molts, si ho 
comparem amb el Vallès Orien-
tal», explicà Marc Montlló. A més 
de la tasca de divulgació constant 
dels projectes i de l’intercanvi de 
coneixements, l’evolució de PIC 
Vallès ha cristal·litzat en projectes 
com l’Egarenca i El Rodal, les dues 
ecobotigues de consumidores que 
estan funcionant amb molt èxit 
des de fa un any i mig a Terrassa i 
Sabadell, respectivament.

L’entitat L’Ortiga vol fomentar 
l’agricultura sostenible i la pagesia 
a l’entorn de Sant Cugat i Collse-
rola, també amb un marcat accent 
social: «creiem que l’agricultura és 
una eina de promoció i empode-

El projecte de serveis tecnològics 
Communia es fa cooperativa
Després de vuit anys com a projecte, els dos socis fundadors i treballadors de 
l’actual Communia Sccl han rebut assessorament de l’Ateneu Cooperatiu a l’hora 
de realitzar els tràmits per crear aquesta nova cooperativa de treball.

Miquel Gordillo

R ecentment, el projecte ega-
renc Communia de serveis 
de tecnologies basades en 

programari lliure s’ha reconvertit 
en una empresa cooperativa. Dos 
dels seus membres fundadors i 
actuals treballadors són a la vegada 
els socis fundadors de la Commu-
nia SCCL, l’Aleix Quintana i en 
Carles Sala. Conversem amb ells 
per tal que ens expliquin com ha 
estat el procés i l’assessorament 
rebut per l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Occidental.

Segons explica l’Aleix, «ja ens 
havíem interessat fa un temps a 
fer-nos cooperativa, però no ho 

vam acabar de tirar endavant». 
Reconeixen que el pas definitiu ha 
estat possible arran de la seva parti-
cipació en projectes amb subvenció 
Singulars de foment de l’economia 
social i solidària que promou la Ge-
neralitat: «d’aquí ens surt l’oportu-
nitat de participar en un parell de 
projectes cooperatius amb altres 
entitats», apunta el Carles. 

Són dos els projectes cooperatius 
vinculats al Singulars en què Com-
munia treballa actualment. Un 
d’ells és el desenvolupament d’un 
software ERP de gestió de recur-
sos i de gestió, conjuntament amb 
les cooperatives locals Sprintcoop, 
l’Eina i l’Egarenca. «Es tracta que 
sigui una eina útil per aquestes co-

operatives i també a altres entitats 
de l’ESS; en breus provarem la seva 
fiabilitat», detalla en Carles. L’altre 
projecte en què Communia parti-
cipa és Educoop, una plataforma 
educativa amb recursos pedagògics 
que difondrà valors i pràctiques de 
l’ESS que es donen en el territori. 

Pel que fa a l’acompanyament 
que han tingut amb l’ACVOcc, 
ha consistit «sobretot un ajut en la 
burocràcia; tot i que hi ha guies de 
com crear una cooperativa, sem-
pre va bé tenir algú que t’assessori i 
t’ajudi», expressa en Carles. Ja tení-
em clars els números per la viabili-
tat, però necessitàvem aquest ajut 
en la burocràcia i les gestions». En 
el seu cas, no els calia elaborar un 

 ▪ Grup de treball de la taula sobre sobirania alimentària, el passat 29 d’octubre a Ullastrell.

rament de les persones», exposà 
l’Aitana Martín-Aragón. L’entitat 
compta amb un projecte de caire 
sociolaboral adreçat a persones en 
risc d’exclusió social que ofereix 
formació i accés a treballar a l’hort, 
a més de promoure hàbits per un 
consum alimentari ecològic. L’Or-
tiga forma part d’una xarxa de 
productors ecològics del Parc de 
Collserola.

El Parc Agrari de Sabadell, «mal-
grat va estar durant els anys més 
durs de la crisi molt parat, fa tres 
anys que s’ha reactivat», explicà 
en Pere Muñoz, tècnic de l’Ajun-
tament de Sabadell. Aquest parc 
comprèn més de 500 hectàrees de 
terres de regadiu i secà, on en bona 
part s’hi conreen varietats autòcto-
nes «amb denominació d’origen, 
com la mongeta del ganxet, el cigró 
menut, i el blat que s’utilitza per a 
l’elaboració del Pa de Sant Julià», 
va detallar en Pere. A banda de 
desvetllar les dificultats tècniques 
que sovint es troben les adminis-

tracions locals i els productors a 
causa de les reglamentacions, en 
Pere informà que pròximament 
sortirà a concurs la gestió de més 
explotacions hortícoles de finques 
municipals del Parc Agrari, «per 
tal de ser treballades amb certifica-
ció ecològica». 

A l’Institut d’FP Agrari de Cas-
tellar del Vallès es porten a terme 
cicles formatius de jardineria, i 
recentment un grau mitjà de pro-
ducció amb tècniques agronòmi-
ques. La Berta, docent del centre, 
explicà que amb aquesta formació 
«tenim l’oportunitat de transme-
tre a molt jovent que no ha sen-
tit parlar mai de cooperativisme 
els seus valors, i contribuir al seu 
empoderament personal». També 
promoguda des de l’administra-
ció, en aquest cas des del Servei 
de Turisme del Consell Comarcal, 
s’han creat algunes propostes que 
pretenen «cuidar molt la relació 
amb els productors ecològics del 
territori, donar-los visibilitat i crear 
xarxa entre ells». Com a exemple, 
la Marta Bertran explicà: «hem 
ajudat a crear aquí l’Associació de 
Productors d’Oli d’Ullastrell, i el 
conreu de l’olivera bacaruda, que 
dóna un oli molt apreciat». Altres 
projectes del Servei de Turisme 
han servit per donar visibilitat a la 
producció ecològica, a través de la 
Xarxa Productes de la Terra (con-
juntament amb la Diputació). ‘Al 
Vallès Veremem’ promou el cultiu 
de vinya autòctona i producció de 
vi a la comarca.

Tal com era l’objectiu, la trobada 
va donar pas a un debat conjunt 
entre les assistentes per plantejar 
reptes i solucions, en temes com 
l’ocupació en el sector, o l’establi-
ment de circuits econòmics agro-
ecològics al Vallès, així com sobre 
si per fer-ho s’ha de posar el focus 
en els hàbits de les consumidores, 
i el rol clau que haurien de jugar 
les administracions públiques més 
properes vers la transició ecològica.

MÓN COOPERATIU

pla d’empresa previ, ja que «te-
níem tot el bagatge d’anys com a 
projecte». 

Així doncs, des de finals d’es-
tiu la cooperativa està creada. En 
aquest moment els treballadors 
cotitzen com a autònoms, però a 
partir del mes vinent ho faran pel 
règim general de la Seguretat So-
cial. «Els tràmits de la creació de 
la cooperativa els hem fet nosaltres 
mateixos», per estalviar els costos 
que implica. De cara a la seva con-

solidació, explica el Carles que «la 
intenció és que el projecte sigui 
prou sòlid, la qual cosa ens obliga 
a ser més constants, donat que la 
cooperativa implica unes despeses 
fixes». A banda de tots els projec-
tes en què Communia hi treballa 
en l’actualitat (la seva seu es troba 
a l’Ateneu Candela de Terrassa), la 
cooperativa mostrarà la seva acti-
vitat a la FESC i a la Fira de Ter-
rassa Cooperativa que tindrà lloc 
dissabte 23 de novembre.

MG
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 >Organitzada per la Xarxa d’Economia Solidària, per sobre d’edicions anteriors

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya  
va tancar amb 14.000 visitants
Més de 200 entitats expositores i un centenar d’activitats han conformat la vuitena edició de la fira organitzada per la 
Xarxa d’Economia Solidàriavendre a la FESC

Redacció

P rop de 14.000 persones 
han visitat entre diven-
dres i diumenge la VIII 

Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya (FESC) que s’ha fet 
al Recinte Fabra i Coats del bar-
ri de Sant Andreu de Barcelona. 
La xifra dona mostra de la con-
solidació de la fira organitzada 
per la Xarxa d’Economia Soli-
dària (XES) de Catalunya i de 
l’interès creixent de la ciutadania 
per aquelles alternatives que ja 
s’estan oferint en la majoria de 
sectors des de l’economia soci-
al i solidària. La xifra, per so-
bre de les 11.000 persones que 
van visitar la FESC l’any 2018, 
és especialment significativa si 
es té en compte que dissabte, el 
dia central de la fira, s’ha tancat 
l’àrea d’expositores i les activitats 
a primera hora de la tarda per fa-
cilitar l’assistència a la manifes-
tació per la sentència del procés.

La FESC ha acollit aquest any 
més de 200 entitats exposito-
res, totes elles treballen segons 
els criteris de l’economia social 
i solidària, entre altres coses po-
sant el benestar de les persones 
per davant del lucre. També s’ha 
pogut participar en una vintena 
d’activitats culturals i familiars 
i en una vuitantena de xerrades 
sobre temes relacionats amb 
l’economia solidària. L’intercanvi 
econòmic que s’ha fet durant la 
fira s’ha fet amb ecosols, la mo-
neda pròpia de la fira. En total, 
durant els tres dies de la fira 
s’han fet circular prop de 30.000 
ecosols. La FESC ha estat possi-
ble gràcies a les més de cent per-
sones voluntàries que han col·la-
borat en l’organització de la fira, 
i especialment a les 40 persones i 
entitats de l’economia social soli-
dària que hi han treballat col·lec-
tivament des del mes de gener en 
un procés col·lectiu.

El lema d’aquesta edició ha es-
tat L’economia ha canviat. I tu, a 
què aspires?,  i s’ha posat el focus 

en l’economia solidària com a es-
pai de creació i resistència a les 
amenaces del model capitalista, 
en un context d’auge dels movi-
ments feminista i d’emergència 
climàtica, però també de l’extre-
ma dreta tant a nivell estatal com 
mundial, així com de retallada 
de drets i llibertats. En aquest 
sentit, Andalusia, on s’ha viscut 
l’auge de l’extrema dreta i on en 
canvi hi ha un fort teixit d’eco-
nomia solidària, ha estat la nació 
convidada d’aquesta edició.

Interès creixent del públic per 
un model alternatiu d’econo-
mia i consum

De fet des de l’organització de la 
fira també es vincula l’increment 
de públic a l’interès creixent de 
cada vegada més persones que 
busquen un canvi en la seva ma-
nera de consumir i que no se 
senten còmodes amb el sistema 
actual i que troben l’alternativa 
en les entitats de l’economia soli-
dària. D’aquí que des de la FESC 
es presenti també l’economia so-
lidària com espai de resistència 
davant les amenaces del model 
capitalista.

Precisament en el context de 
retallada de llibertats, després 
de l’aturada del dissabte a la tar-
da com a invitació a assistir a la 
manifestació convocada a Bar-
celona, la jornada ha tingut com 
a colofó un dels moments més 
emotius de la FESC d’aquest 
any. S’ha habilitat un espai de 
trobada i reflexió sobre el paper 
de l’economia solidària en el con-
text actual de repressió. La sessió, 
dinamitzada per David Fernàn-
dez, periodista i cooperativista, i 
Neus Andreu, de la cooperativa 
Fil a l’Agulla, ha estat seguida 
amb atenció i emoció per les 200 
persones que han participat en 
l’acte. En el transcurs de l’acte 
també s’ha donat a conèixer la 
carta que ha enviat des de la pre-
só Jordi Cuixart adreçada a l’eco-
nomia social i solidària.

Una base social de 186.000 
persones i 6.300 llocs de 
treball

Durant la Fira també s’ha 
presentat l’Informe del Mer-
cat Social, que permet fer un 
retrat fidel de com és l’econo-
mia solidària catalana. Si ana-
litzem les 261 organitzacions 
membres de la XES, entre to-
tes sumen una base social de 
186.000 persones, a més de 
generar 6.300 llocs de treball 
i uns ingressos de 221 milions 
d’euros anuals. Actualment, el 
78% de les iniciatives de l’eco-
nomia solidària són coopera-
tives, principalment de treball, 
i associacions. D’aquestes, un 
22% es dediquen a l’educació 
i la recerca, un 10% a l’alimen-
tació, un 10% a la cultura i 
l’oci i un altre 10% a la salut 
i les cures.

MÓN COOPERATIU

 ▪ Fira de l’Economia Social i Solidària, celebrada al Recinte Fabra i Coats. XES

«Cal fer resistència al capitalisme impresentable que tenim», afirmà l’Arcadi 
Oliveres en obrir la jornada de debats i conferències del dissabte 26 d’octubre. 
Com organitzar aquesta resistència, fer que esdevingui palanca pel canvi, és un 
dels eixos clau de la Fira d’Economia Solidària.

Primer, fent la crítica, perquè «si aquest sistema és completament condem-
nable des del principi, avui és, a més, totalment impresentable», emfasitzà l’eco-
nomista i activista social. Apuntà raons: si l’economia, en teoria, es posa com 
a objectiu principal el de cobrir necessitats de les persones, «l’actual economia 
mai les ha cobert, ni la més elemental: l’alimentació; malgrat els progressos de 
la tecnologia i la ciència la gent segueix patint fam, mentre es malbarata els ali-
ments i es llencen».

Fins i tot l’agencia FAO de l’ONU va afirmar que calia fer transformacions 
estructurals per arreglar això, «però també que això era lent i que calia actuar 
ràpidament per salvar vides», però ni els mínims es fan. «Hi ha diners per ar-
mament i tota mena de despesa en luxes, però no, ni el mínim per salvar vides».

«El capitalisme és un sistema criminal», sentència l’Arcadi, «que enriqueix 
uns i empobreix altres». Afegí encara que cal desvetllar algunes mentides, com 
ara la de que «les migrants roben, perquè qui ens roba són els bancs i les em-
preses amb el frau fiscal».

Davant aquesta situació «cal començar a treballar, i una de les alternatives 
més importants és crear una economia nova, social i solidària», i per això la 
FESC: mirar, debatre, entendre, proposar, fer i canviar la realitat concreta i 
real de cada dia.

Arcadi Oliveres obre els debats a la FESC



12 MALARRASSA Novembre de 2019

 → AUTORES TERRASSENQUES

 >Esther Valero, col·laboradora de Malarrassa, presenta la seva primera novel·la a Terrassa

Tratado de la involución, “contra el poder a través de la creació”

Pep Valenzuela

Amb un entusiasme i alegria vitals temperats per 
l’experiència i un sa escepticisme que més que es-
morteir-los els enforteixen, parla l’Esther Valero de 

la seva dedicació a l’escriptura i la publicació de la seva pri-
mera novel·la, de ciència ficció, Tratado de la involución, amb 
l’editorial libros.com, el passat mes de setembre. El fet la té 
trasbalsada, «estic molt emocionada», declara en entrevista 
amb Malarrassa.

Culmina l’Esther d’aquesta manera una primera fita del 
seu recorregut pel món de les lletres. Interpretació imagina-
tiva, crítica i creativa, l’Esther no para d’escriure, malgrat el 
seu treball en una empresa i com a mare, «és una necessitat 
vital, escric moltes notes, sobretot en paper, amb llapis, per 
tot arreu, a qualsevol hora», declara, «necessito un racó per 
escriure, i un lloc on he escrit moltes notes ha estat en el 
cotxe, aparcada a la porta de casa, abans de descarregar la 
compra».

A banda les notes i relats curts inèdits, va col·laborar amb 
contes llegits al programa Darrera la porta de Matadepera 
Ràdio, de la Maria Glòria Farrés. Amb tot, la decisió i l’im-
puls per ficar-se amb un text com aquest sorgí de l’experièn-
cia en un curs d’escriptura creativa. «No cal fer cursos per ser 
escriptora», assegura, «però m’ha ajudat en el sentit pràctic, 
per enfrontar el paper en blanc i començar», confessa en em-
fasitzar que «tot plegat, ha estat un part», literària i quasi 
literalment. 

Criada a Montcada i Reixach, ciutat que reivindica amb 
orgull, no se li ha fet massa difícil imaginar alguns escenaris 
de la ciutat distòpica del relat. El llibre està a la venda des del 
dia 7 octubre i es presentarà a la llibreria Synusia aquest mes 
de novembre.

• Qui és Esther Valero? 
Una curranta més d’aquesta societat gris i alienant. Vaig es-
tudiar Sociologia, però em guanyo la vida des de fa molts 
anys treballant al departament financer d’una multinaci-
onal. Suposo que és la meva consciència de classe la que 
sempre m’ha fet rebel·lar-me contra les estructures de po-
der a través d’activitats creatives, com l’escriptura o la cuina. 
És una manera de sentir-me en coherència amb les meves 

idees.
• Hem sabut que has publi-

cat una novel·la de ciència 
ficció amb libros.com, 
una editorial de Madrid. 

Es tracta d’una novel·la am-
bientada en una societat 
futura imminent, on la vorà-
gine capitalista ha donat pas 
a un nou món controlat per 
una única família. S’entrella-
cen molts temes d’actualitat, com ara la Biotecnologia, el 
poder invisible contra el que costa aixecar-se, la desaparició 
de les abelles, la sobirania alimentària, etc.
L’obra ha pogut veure la llum gràcies a una campanya de 
micromecenatge que vam engegar amb l’editorial fa un any.
• No sabíem res de tu fins fa poc. La teva col·laboració 

amb Malarrassa, amb la recepta vegetariana i feminis-
ta és l’única referència.

Des de fa dos anys, escric al meu bloc. Allà barrejo refle-
xions pròpies sobre feminisme i cuina vegetariana. Sem-
blen temes molt diferents, però ambdós comparteixen una 
mateixa base ideològica: l’alternativa contra la supremacia 
d’una espècie o gènere sobre la resta. En definitiva, el tema 
de la novel·la està en consonància amb aquesta idea.
A més del Malarrassa, he fet col·laboracions puntuals per a 
altres mitjans. Fa dos anys, escrivia per a Matadepera Rà-
dio. Creava relats radiofònics inèdits que es difonien cada 
setmana de la veu de la terrassenca Maria Glòria Farrés. 
• D’on et ve aquesta afició, inspiració, interès i forces?
De la necessitat de no sentir-me manipulada; de no dei-
xar-me anar amb la temptació del no-res de la societat “net-
flixista”. Nosaltres, les que estem a l’engranatge, no només 
les artistes consagrades, també tenim coses a dir. Em tran-
quil·litza saber que existeix un espai per a tothom per a la 
creativitat i que comptem amb noves eines com el micro-
mecenatge per tal de fer-ne difusió.
• Tens models o referències a l’hora d’escriure? Quins?
Por ser estrany dir que escric més que llegeixo, però sem-
pre m’han inspirat els personatges de la Rosa Montero. Les 
protagonistes com la Bruna Husky, de Lágrimas en la lluvia 
o Los tiempos del odio, són heroïnes que acaben sortint-se 

 ▪ Esther Valero LUC ROTA

amb la seva sense seguir precisament el patró de salvador 
masculí, i sense renunciar a la seva feminitat. Zoë, la pro-
tagonista de la meva novel.la, correspon a aquesta tipolo-
gia.
• Tens algun o alguns objectius amb el llibre o escriure 

és, més aviat, una necessitat?
De moment em conformo amb poder fer la presentació 
d’aquest i esperar la crítica de les lectores. Serà el dissabte 
16 de novembre a les 12h a la llibreria Synusia, a l’Ateneu 
Candela.
• Com et veus, escriptora amb llibre publicat, enmig 

d’aquest món tan poblat de la literatura?
Les poques coses que faig amb llibertat les faig perquè 
m’agraden. Quan em poso objectius perden interès per-
què ja em sento condicionada. De moment, em deixa sa-
tisfeta rebre els comentaris de la gent, sobre tot a Terrassa, 
que se l’està llegint.
• Prepares algun altre relat?
No he començat cap altre projecte. Espero que arribi al-
guna altra història que em truqui a la porta. Mentrestant, 
vaig esbossant relats breus que es queden amagats en mil 
quaderns perduts per casa.
• Com veus el futur com a novel·lista?
El futur no ha sigut mai tan incert, també per als novel·lis-
tes. Com ha passat al llarg de la història, l’art i la literatura 
han sigut dominis d’uns pocs. La literatura, en particular, 
la que arriba de mans anònimes, es castiga amb la indife-
rència. D’altra banda, està la tirania del temps per la qual 
els continguts d’absorció lenta, com els llibres, són rebut-
jats en pro de Netflix i Youtube.

Resistència en una societat futura imminent, on la vorà-
gine capitalista ha donat pas a un nou món controlat per 
una única família. S’entrellacen molts temes d’actualitat, 
com ara la Biotecnologia, el poder invisible contra el que 
costa aixecar-se, la desaparició de les abelles, la sobirania 
alimentària, etc.

Tratado de la involución

Editorial: Editorial libros.com

Idioma: castellà

ISBN: 9788417993306

Malarrassa nou cicle,  
necessitem arribar a les 200 persones sòcies

En els darrers anys Malarrassa ha avançat força. Hem creat una eina que es mostra 
pràctica i útil i que és només una petita mostra del potencial que té el projecte. 

A les portes del nostre cinquè aniversari, ara ens cal consolidar tot allò que 
hem aconseguit , ampliant la nostra base de col·laboració i suport per tal de 

mantenir la nostra independència econòmica i organitzativa.
Volem dignificar la feina de l’equip editor del periòdic, a més d’assolir un 

nivell d’intensitat i periodicitat informativa més alt i fort sobre el món cultural, 
social i polític de la nostra ciutat.

Quins són els nostres objectius?
• Assolir una periodicitat quinzenal.
• Ampliar la cobertura informativa.

• Augmentar l’equip redactor fins a cinc persones.
• Consolidar les condicions laborals.

• Millorar el manteniment i la gestió de la nostra web.

Per què Malarrassa?
Som un informatiu local crític i independent, que té com a objectiu esdevenir 

l’instrument i altaveu dels moviments socials de la ciutat i generar opinió i debat.
Portem editades més de 5.500 notícies i reportatges i 56 edicions en paper, i 

des de fa dos anys som una cooperativa de treball associat.
Amb tot, estem lluny de ser el mitjà informatiu que somiem, volem i creiem 

que la ciutat necessita.

www.malarrassa.cat/fes-te-de-malarrassa

Fes-te ara sòci/a de Malarrassa i tindràs un 
llibre a escollir sobre la història de Terrassa

Per gentilesa de la Fundació Torre del Palau

CULTURA
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Esther Valero

Recepta: Llenties en triangles

Ingredients (per a 6 persones):
• 240g pastanagues
• 1 ceba gran
• 200 ml llet coco
• 1 pot llenties cuites
• 2 grans d’all
• 250 g pasta fil·lo
• 1 cullerada de gingebre en pols o fresc
• cullerada de cúrcuma en pols
• 1 cullerada salsa de soja
• suc d’una llimona
• un manat de coriandre fresc

Preparació:
Començar fregint els alls en un bon raig d’oli d’oliva. Quan estiguin una mica daurats, afegir la ceba molt 
picada i saltejar. A continuació, incorporar la cúrcuma, el gingebre, la salsa de soja, la llet de coco i les 
llenties. Salpebrar i deixar coure a foc lent uns 20 minuts perquè es vagin barrejant els sabors. Un cop 
retirem la preparació del foc, afegir el suc de llimona i el coriandre fresc molt picat. Quan s’hagi refredat 
la barreja, ja podeu preescalfar el forn i començar a confeccionar els triangles. La pasta fil·lo ha de ser 
manipulada amb molta rapidesa perquè no s’assequi. L’important és que tingueu a mà un pinzell d’ús 
culinari i un got amb oli per anar pintant les làmines de massa abans de col·locar el farcit. Es tracta de 
formar uns triangles començant a farcir per un cantó de la massa i anar embolicant-los. Després els 
haureu de ficar al forn seguint les instruccions del fabricant de la massa fil·lo. És un plat perfecte per 
acompanyar amb una amanida i una salsa de iogurt.

 → TEATRE

Maria Miralda: “L’objectiu 
és que els espectadors es 
qüestionin coses”
El Grup de teatre d’Amics de les Arts estrena Les arrels, una 
obra ambientada en un petit poble d’Anglaterra, als anys 
50. Un text amb una història potent que convida el públic a 
reflexionar i a qüestionar-se l’actualitat.
Eloi Falguera 
Director i autor

E l proper 22 de novembre, el 
Grup de teatre d’Amics de 
les Arts estrena nou mun-

tatge: Les arrels, d’Arnold Wesker. 
Aquesta vegada no es tracta d’una 
comèdia, però tampoc podem dir 
que sigui un drama. Més aviat es 
tracta d’una història familiar, on 
els conflictes que s’esdevenen, con-
viden el públic a la reflexió. Teatre 
de les idees, però no us espanteu: la 
història és interessant i atractiva. I 
els personatges són molt humans.

Com sempre, el grup d’Amics de 
les Arts aposta fort per les inter-
pretacions: molt treballades i ben 
creïbles. Tot, a més, ben equilibrat i 
amb una escenografia sensacional, 
marca de la casa, com ens té acos-
tumats l’Ernest Castañé. 

Les arrels s’estrena el cap de set-
mana del 22 de novembre i es po-
drà veure cada  divendres, dissabte 
i diumenge durant un mes, fins al 
proper 22 de desembre.  15 repre-
sentacions per gaudir d’un text en-
tranyable i punyent alhora. 

Per saber una mica més sobre 
aquest muntatge, hem conversat 

 → RECEPTA DE CUINA

amb la directora, Maria Miralda, 
quinze dies abans de l’estrena, al 
bar d’Amics de les Arts.

• Quin és l’argument de Les ar-
rels?
L’obra ens trasllada dins d’una fa-

mília pobra d’un poble d’Anglater-
ra, a mitjans del segle passat. Una 
de les filles, de ben jove, ha marxat 
a Londres a estudiar i a treballar. 
Quan de tant en tant torna al 
poble, intenta explicar a la família 
totes les noves idees que va apre-
nent. Ella, al seu torn, ho aprèn 
del seu promès londinenc, que és 
una persona molt activa política-
ment. Però ens adonem que totes 
aquestes noves idees, ella mateixa 
tampoc no les acaba d’entendre. 
L’important de l’obra és l’evolució 
d’aquesta noia, que passa de repe-
tir simplement allò que li diuen a 
raonar i a decidir per ella mateixa.

• És un crit feminista?
Podria tenir un toc feminista. 

En principi no l’he plantejada així, 
però sí que és veritat que al ser la 
protagonista una dona i, a més 
jove, té aquest toc reivindicatiu. A 
més, el seu personatge és clarament 

oposat a la resta de dones de l’obra, 
que fan feina a casa per al marit i 
no es plantegen res. Ella reivindica 
que pot tenir una funció a la so-
cietat igual que un home, que pot 
pensar igual que qualsevol altre.

• Com definiries l’obra?
No sé ben bé com definir-la. Et 

diria que és un drama rural, però 
això no vol dir que faci plorar. Té 
molta reivindicació ideològica, que 
és el que més em va agradar a l’hora 
d’escollir-la. I és que la situació que 
viu aquesta família, a finals dels 
anys 50 en un poble petit i bastant 
pobre d’Anglaterra, és molt similar 
a la que vivim avui dia.  

• En què et recorda a l’actualitat?
Els personatges de l’obra s’han 

acostumat a anar tirant amb el que 
tenen. Estan convençuts que això 
és bo i no fan gran cosa per millo-
rar. Tenen un sostre on viure, tenen 
menjar, una feina. Duen tants anys 
acomodats en aquesta situació que 

els fa por reivindicar més drets per 
por de perdre els que ja tenen. Per 
això no fan res, per por. Quan la 
vaig llegir, ho vaig traslladar a avui 
dia. Tenim moltes comoditats. 
Ens han dit que la vida que estem 
vivint és fantàstica. I ens inciten 
a comprar-ho tot i a fer creuers... 
D’aquesta manera serem feliços i 
tot serà meravellós! I com que te-
nim tot això, ens fa por revoluci-
onar-nos i reivindicar més drets i 
llibertats. Ens fa por perdre el que 
tenim. La nostra societat, com la   
família de l’obra, està massa aco-
modada i té por de sortir al carrer a 
demanar el què una societat justa i 
democràtica del segle XXI es me-
reixeria.  

• Quin diries que és el punt fort 
del muntatge?
Jo diria que és el que sempre in-

tentem fer a Amics de les Arts: que 
hi hagi una bona interpretació, és a 
dir, que els personatges siguin cre-
ïbles. Que el que expliquin arribi 
als espectadors. I, llavors, que tota 
la resta acompanyi: l’escenografia, 
el so, la il·luminació... Que no es 
descuidi cap aspecte i tot estigui 
equilibrat.

• A què es refereix el títol de 
l’obra, Les arrels?
Les arrels serien allò que les per-

sones necessiten per entendre d’on 
venim i saber cap a on volem anar. 

Conèixer tot el que hi ha hagut 
abans de nosaltres, allò que ens 
defineix. Les arrels serien la cul-
tura, les tradicions, la llengua. En 
definitiva, l’arrelament a la terra i 
a la teva família. Conèixer-ho per 
poder tirar endavant tota aquesta 
herència. 

• Ens trobem, doncs, davant 
d’un teatre de les idees. S’ha 
descuidat una mica, avui dia, 
aquest tipus de teatre?
Sí, a la gent li costa. Quan els 

dius que aquest any no farem una 
comèdia, de seguida et contesten: 
“Ohh...” Doncs bé, jo els dic que 
s’ho passaran igual de bé. Du-
rant un parell d’hores s’oblidaran 
del món exterior i, quan surtin, 
els quedarà una cosa dins que els 
farà reflexionar. Aquest és l’objec-
tiu: que es qüestionin coses. Que 
traslladin allò que han vist a la seva 
vida quotidiana. Per això demano 
als espectadors que vinguin amb 
la ment oberta. 

• Per tant, és una obra reivindi-
cativa.
Sí. És una crida contra l’immo-

bilisme. No ens podem quedar 
aturats. Cal reivindicar tot allò que 
ens sembli just, perquè les arrels 
han de seguir creixent. M’agrada-
ria que, després de veure l’obra, el 
públic digués: Sí, hem de lluitar 
més pels nostres drets.

 ▪ Maria Miralda, directora de Les arrels, amb l’escenografia de l’obra al fons. ELOI FALGUERA

Si vols veure més articles gastrofeministes,  
visita: www.esthernalizando.net
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Novembre de 2019

El dia abans

 → LLIBRES

Jordi Sellarès

Les novel·les de Sorj Chalandon (1952) sempre tenen quelcom 
d’especial, d’extraordinari. Són novel·les que no deixen indife-
rent a qui les llegeix, tractin del tema que tractin, ja sigui el con-
flicte armat a Irlanda del Nord (Retorn a Killybegs, Edicions de 
1984, 2014), la guerra civil del Líban (La quarta paret, Edicions 
de 1984, 2015), una introspecció familiar dolorosa (Professió del 
pare, Edicions de 1984, 2017) o aquesta més recent El dia abans. 
Caldrà, doncs, abans d’entrar a fons en aquesta darrera publi-
cació, donar de nou les gràcies a Edicions de 1984 per seguir 
portant-nos aquest magnífic escriptor, i a Josep Alemany per 
les seves impecables traduccions que ens fan devorar els llibres.
En aquesta ocasió la prosa de Chalandon ens porta al món miner 
del nord de França, un món dur i desagraït on la tragèdia es 
barreja amb l’orgull de classe a diari. Els miners, aquells homes 
bruts, invisibles i oblidats per la societat, i no obstant peça clau 
per al funcionament d’Europa durant gairebé dos segles (dels 
que ja ens va parlar també David Peace en la colossal GB84, 
Hoja de Lata, 2018). Un exèrcit orgullós gratant les entranyes de 
la terra cada dia, jugant-se la vida cada cop que descendeixen a 
les seves profunditats. I per parlar-nos d’aquest món escull un 
fet tràgic i dolorós de la història francesa.
El 27 de desembre del 1974 una explosió al pou Saint-Amé de la 
mina Liévin-Lens a la regió carbonífera del Nord-Pas de Calais 
va produir 42 morts, en el que va ser un dels pitjors accidents 
del sector a França i una tragèdia que va sacsejar el país i que 
va fer replantejar-se el model energètic i d’extracció de recursos 
fòssils. En Michel Flavent, un jovenet fan de l’Steve McQueen 
de Les 24 hores de Le Mans, viu la tragèdia de primera mà quan 
el seu germà gran, en Jojo, a qui ell admira més que a ningú, mor 
en l’accident. Això és el detonant de la descomposició final de la 
seva família: la seva mare s’anirà consumint a poc a poc mentre 
son pare, agricultor que va odiar la mina des que es va endur al 
seu propi germà dècades enrere, es suïcidarà deixant un encàr-
rec post-mortem a en Michel: venjar al seu germà i a totes les 
vides llevades per la mina, aquella i qualsevol altre que hagi se-
pultat, asfixiat o enverinat els homes al llarg del temps.
40 anys més tard, en Michel torna a la regió després de dècades 
d’investigació i d’obsessió per l’accident, per descobrir les negli-
gències que es van produir en els sistemes i protocols de segu-
retat, en pro d’una major eficiència i beneficis pels empresaris, i 
que van desencadenar la tragèdia. I per trobar un culpable, que 
apareixerà sota el nom de Lucien Dravelle, el capatàs de la mina, 

el càrrec intermedi entre els miners i la direcció de l’empresa, 
de qui pugui venjar-se; pel seu germà, i per tots els miners 
morts en diferents forats al llarg de la Història.
El dia abans va molt més enllà d’allò que podríem esperar i que 
de fet esperàvem: una història de conflicte laboral i lluita de 
classes entre els miners i els patrons i les empreses del sector. 
I de fet en molts moments és així, com en gran part de la segona 
meitat del llibre, on no podem evitar prendre partit en el dile-
ma o judici de valors que se’ns posa davant dels nassos. Però 
no tot és el que sembla. Perquè aquesta també és la història 
d’aquesta obsessió gairebé malaltissa per conèixer la veritat, 
per trobar culpables a allò que no podem ni volem entendre. 
És una història també sobre el perdó i sobre la responsabilitat 
dels nostres actes, tan individuals com col·lectius. I sobre les 
històries que ens construïm a mida per justificar-los.
Llegir a Chalandon és una garantia. El seu estil sempre punyent 
i directe a les entranyes no et deixa respirar, les seves històries 
van directe a l’ànima, et destaroten i et deixen bocabadat. Pot-
ser sigui perquè tot el que expliquen és tan real, tan plausible, 
tan feridor... Sigui com sigui, sempre és una alegria trobar un 
nou Chalandon al mercat, perquè amb cada llibre es confirma 
com un dels nostres autors vius preferits. Per molts més!

FITXA BIBLIOGRÀFICA 

Humanitats en acció
 
Sorj Chalandon
Traduccio de Josep Alemany
 
Edicions de 1984, Barcelona, 2019 
320 pàgines

Victor Rivas 
Tècnic de Nivell 1, Mestre Català 

d’escacs.

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

Contacte: 679 654 719 
victor2315@telefonica.net

Juguen blanques i guanyen.

D’una partida entre Balanel i Szilazyi (Praga 
1956), és aquesta posició en la qual els dos 
bàndols tenen fortes amenaces. El torn de joc 
decideix. Com van fer mat les blanques?

Nivell:mig

Solució:1.Ad6+!,Rxd62.Da3+,Rc7 
3.Ta7+!,Cxa7 4.Dxa7+,Rd6 5.Dc5++

Victor Rivas

HORITZONTALS:  1. Tot de ba-
nyistes tarragonins s’hi torren 
en homenatge a les virtuts d’en 
Dalí (dos mots) / 2. Pixi contra 
el vent. Teixit amb D.O. Barce-
loneta / 3. Val per mig centenar. 
Sa companya tant com navega 
i ell només fixa el timó. Leuco-
cit d’ordinador / 4. Cremi el Du-
cados de cara a la paret. Si po-
sés seny ja no seria la mateixa. 
Val per un quinto d’aquell mig / 
5. Teixit de cotó capaç de pro-
vocal calicosi. Tenen un regust 
de tongo, aquestes calcetes / 
6. Al cor del fill. Qualsevol po-
ble així aquests dies està ben 
tranquil / 7. D’aquí a un meset i 
poc més començarà a mostrar 
símptomes de restrenyiment. 
Aproximació al porró / 8. Ini-
ciació a l’aproximació. Contro-
vèrsia de carrer / 9. Platafor-
ma sostenible amb farciment 
natural. Abans de l’altre / 10. 
Destacament militar en una re-
gió xinesa. Funest, amb un toc 
de patètic / 11. Xifra bàsica. Re-
laxació en la tensió de cotó. Fa 
servir al contrari / 12. La veritat 
feta dona. Intoxicació causada 
per psicosi de l’àcid / 13. Begu-
da destil·lada de l’aritjol. Torno 
cap a l’oest.

VERTICALS: 1. És la típica cosa 
de silici. Permet engrandir el 
desordre d’en Paul / 2. Símp-
tomes d’anèmia. Destraler, 
especialment amb un volant a 
les mans. Causen urticària / 3. 
Núvol sobrevolant Menorca. 
Ciclista sense iniciativa pròpia, 
com un mercenari / 4. De la nu-
trició que per culpa de l’hiper 
fa créixer massa. Concedit per 
atzarosa voluntat / 5. Somno-
lència induïda per la música 
cubana. Domini mental sobre la 
pilota. La lletra que t’encendré 
/ 6. En edat tercera. Herba un 
poc dròpola, un poc grossera. 
Vocalitzen en quarta / 7. Exalta 
les virtuts de l’olla remenada. 
Full plegat amb voluntat infor-
mativa / 8. Espiral al cap del 
violoncel perquè un italià l’ha 
volguda. Quan el gimnasta la 
repeteix comença a reflexionar 
/ 9. Encara aquells símptomes. 
Peix impossible de menjar sol. 
DNI sense identitat / 10. Apa-
rell per aguantar la madeixa a 
mesura que es debana. Amb 
aquesta navalla no es pot orar 
com cal / 11. Festival de la cançó 
d’humor involuntari. Està del 
color del tifus, pobrissó / 12. 
Ventada portafortuna. Com el 
bescuit però en versió sopa.

 → MOTS ENCREUATS
Pau Vidal

 → PROBLEMA D’ESCACS
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 → PERFILS: NÚRIA MARTÍ

“El moviment 
obrer llença sovint 
l’experiència, sense 
mirar si pot servir” 
La Núria Martí intervengué el passat 15 d’octubre en l’acte institucional 
d’homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista. 
Detinguda, jutjada i empresonada durant els anys 70, considera, tanmateix, 
que «segurament els més joves no vam valorar mai prou tot el que era 
l’experiència de qui havia viscut la guerra». Terrassenca nascuda a Manresa, 
ha deixat petja com a militant i dirigent del PORE i, més recent, de la CGT 
-Mútua, avui anima, entre altres lluites, la defensa de la sanitat pública.

 ▪ Núria Marti durant l’entrevista amb Malarrassa P.V.

• El franquisme no està massa lluny en-
cara.

Vaig néixer el 1956, feia dos anys que havi-
en acabat les targetes de racionament, però 
l’alimentació era encara escassa i contro-
lada, les relacions entre famílies marcades 
pels ressentiments de després la guerra. El 
primer marit de la meva mare, que era del 
POUM, va morir de tuberculosi mentre es-
perava l’ordre d’execució a la presó de Man-
resa. Teníem també un tiet vivint a París, 
després de sobreviure a Auschwitz. Vam 
venir a Terrassa per feina del pare. Recordo 
que, amb 10 anys, els diumenges anàvem a 
mirar les manifestacions, això a Manresa no 
passava. Terrassa, llavors, era «la Roja». 
• Així, la teva militància va començar 

molt aviat
Vaig estudiar Comerç i, després, batxillerat, 
al nocturn del Blanxart. Aquí vaig entrar als 
Círculos de Jóvenes Revolucionarios. Quan 
la meva mare va veure que tant jo com el 
meu germà, per cantons diferents, tornà-
vem a portar a casa revistes d’aquestes «ro-
jas» va dir: ja hi tornem a ser! Ho va tenir 
clar. Amb el meu germà Albert, que va estar 
en un seminari, per diferents llocs ens vam 
connectar amb la mateixa gent. A casa dis-
cutíem molt, fins ben entrada la nit. Con-
sidero que va ser part de la meva formació. 
Al barri d’Ègara ens reuníem als locals. Vaig 
estar a l’Organització Trotskista i, després, 
al Partit Obrer Revolucionari d’Espanya 
(PORE). El 1972 vaig ser detinguda per 
primera vegada, per fer pintades, amb judici 
al TOP i vaig pagar una multa de 20.000 
pessetes, encara guardo el rebut.
• Per què la militància en aquests par-

tits i no, per exemple, en el PSUC, 
que era molt més fort i organitzat?

Més enllà dels fulletons que es feien, 
infumables des del punt de vista d’avui, 
el més important va ser, primer, que re-
colzàvem totes les lluites obreres; segon, 
anàvem contra el sentit que prenia el 
PCE-PSUC quant a l’eurocomunisme i 
la dita ruptura pactada del règim fran-
quista, érem la part més radical del mo-
viment.
En relació amb l’URSS, a més de la res-
ponsabilitat en l’assassinat d’Andreu Nin 
a mans dels serveis estalinistes durant la 
Guerra Civil, quan anarquistes i trotskis-
tes van estar enfrontats als carrers contra 
els del PSUC, no volien una burocràcia 
com la que hi havia allà.

• Et dedicaves a estudiar i militar només?
No, què va! Treballant sempre, des dels 
14 anys. Primer d’oficinista, en diferents 
empreses. Vaig deixar el batxillerat en 5è, 
després la segona detenció, per un 11 de se-
tembre de solidaritat amb Xile i Allende. Jo 
no he sigut mai gaire independentista, fèiem 
una mani de suport a Xile i Allende i l’en-
demà ens van venir a buscar. Però també hi 
havia una cursa a Terrassa i la policia volia 
tenir controlades algunes persones, i van de-
tenir el Josep Maria Pi, el meu germà Albert 
i altres. Ens van portar a via Laietana, i des-
prés ja la presó. 
• Quant temps a presó? Què en destacari-

es de l’experiència?
Vam estar 2 mesos, fins al 10 de novembre. 
El 27 setembre afusellaren a Cerdanyola els 
militants d’ETA Txiki i Otaegui. Es van fer 
plantades a les presons, a la Modelo van en-
trar els grisos i van apallissar alguna gent, al 
Pi li van desgraciar l’esquena.
Després vaig estar encausada pel cas de la 
base aèria del Panís, a prop de Cadaqués. 
Em feien responsable d’un comando amb 
gent que feia la mili allà: en Pretel, Santia-
go Alegria i altres, jo que l’única arma de foc 
que he tocat a la meva vida és una escopeta 
de fira. Crec que va ser un intent més, com 
el de la sala Scala i altres, de criminalitzar i 
desarticular l’esquerra radical amb proves 
falses. Al final, no va passar res, i amb l’am-
nistia del 1977 van passar pàgina.

Ampliar la base no pot ser 
només el lema d’aquest 
o l’altre partit, hauria de 
ser la clau de volta de tots 
els moviments socials. 
Cal canviar els punts 
de referència si volem 
canviar les coses.

• Amnistia i transició... oblit també?
L’amnistia del 77 va ser molt important, so-
bretot, perquè van amnistiar tots els crims 
del franquisme, l’amnistia va ser per a ells 
no per a nosaltres. Molta gent afusellada, 
desenes de milers,  són encara a les cunetes; 
les persones preses van ser força de treball 
gratuïta per fer carreteres, túnels i pantans; 

expropiacions de propietats, els tribunals de 
vídues, els judicis sumaríssims, els mestres 
als qui van treure el lloc, l’exili de tants de 
milers; moltes empreses de l’IBEX35 acu-
mularen capitals durant el franquisme... Tot 
això va quedar dissolt i amagat amb l’am-
nistia del 77. No es va fer cap depuració. El 
PSOE ha governat més anys que el PP sen-
se fer res, i ara es posen la medalla de treure 
Franco del Valle, quan encara queden milers 
d’assassinats a les cunetes.
El que em sap més greu, per la part que em 
toca, és que nosaltres érem molt xulos, bé, 
érem molt joves també, i segurament no 
vam valorar mai prou tot el que era l’experi-
ència de qui havia viscut la guerra.
• I així es tancà la Transició, per mantenir 

el règim de poder?
Es va consumar una Transició lamentable. 
Ara estic llegint en Josep Fontana, uns anà-
lisis molt interessants. L’obertura del mercat 
espanyol ja estava en marxa, en Felipe Gon-
zález tenia feina avançada per tot el món, 
prometent tot. A les classes treballadores, en 
drets laborals, la Transició no els va portar 
res de positiu, excepte les llibertats sindicals 
tutelades per CCOO i UGT. La gent es va 
conformar perquè a partir d’un moment, a 
pesar de tot, hi ha millora de la situació eco-
nòmica, i així la segona residència, vacances, 
restaurants…, i ens vam començar a consi-
derar classe mitjana. Hi va haver una desin-
flada molt gran del moviment obrer.
• En tot cas, la gent no va estar amb les 

propostes més radicals.
Crec que ni el PORE ni la LCR ni les altres 
organitzacions no han fet un balanç mai, 
sinó que cadascú l’ha anat fent, individual-
ment, el balanç, però no com a grup. Vam 
estar o caure en un cert aïllament, propiciat 
pel règim. Quan es va crear Izquierda Unida 
jo considerava que havíem de ser-hi dintre. 
Ara no sé, tot ha canviat molt.
• Dius que, però, sí que hi ha els balanços 

personals, com ha estat el teu?
Primer, vaig parar per mirar de garantir con-
dicions personals. Em vaig casar i descasar, 
vaig viure a Barcelona, vaig tenir dues filles i 
vaig estudiar infermeria. I vaig tornar a Ter-
rassa, a la Mútua hi havia manca d’inferme-
res, tenia experiència a Can Ruti i el Clínic. 
I vaig continuar amb sindicalisme i política, 
a CCOO i EUiA, amb totes les discrepàn-
cies, perquè creia que no s’havia de dividir el 
moviment. Però després de 4 anys vaig veure 
que CCOO estava molt d’acord amb la di-
recció de Mútua. Vaig sortir i vam muntar la 
CGT, que desbancà CCOO clarament, això 

va ser el 2008 més o menys.
• En aquest temps es produí el 15M, com 

ho valores?
El 15M va ser gran pel que estàvem acostu-
mats, es van dir coses interessants que van 
obrir els ulls de molta gent. Ens vam retro-
bar alguns dels antics lluitadors, molt il·lusi-
onats, però sobretot els joves. Els resultats a 
Terrassa, així en perspectiva, són força dece-
bedors; a Madrid, potser encara més. Vam 
estar amb el moviment generat pel 15M fins 
a la dissolució, després vam tornar a sortir 
com a moviment: concentracions davant de 
la Mútua, cada dilluns; després, reunions els 
dimecres, al Casal del barri Cementiri Vell, 
recollint denúncies i fent activitats de suport 
a casos concrets i de denúncia de les llistes 
d’espera i altres. Una de les coses més posi-
tives, potser després del 15M, han sigut el 
manteniment d’alguns moviments socials.
• Creus que una de les mancances del 

15M podria tenir a veure amb l’absèn-
cia dels balanços de l’esquerra que deies 
abans?

És possible. Perquè el moviment obrer mol-
tes vegades llença a les escombraries l’experi-
ència viscuda, en lloc de veure si l’experiència 
d’altres ens pot servir i si la nostra serveix a  
d’altres.
Crec que els moviments que s’han format 
haurien d’entroncar amb el que ja hi havia 
abans. En particular penso en les AAVV 
que van tenir una gran importància durant 
el franquisme, van ser pioneres en la urba-
nització dels barris, serveis públics i drets 
fonamentals. Però costa treballar fora de la 
zona de confort. I el que cal és pensar com 
arribar a la gent de tota la ciutat, de tots els 
barris, que vota diferents partits i parla altres 
llengües; i arribar-hi enfrontant els proble-
mes: sanitat, opressió de gènere, precarietat 
laboral i de vida, segregació escolar i social, 
de la gent gran. Quan hi ha un desnona-
ment o qualsevol altre problema, hauria de 
ser tot el barri el que es mou.
Ampliar la base no pot ser només el lema 
d’aquest o l’altre partit, hauria de ser la clau 
de volta de tots els moviments socials. Cal 
canviar els punts de referència si volem can-
viar realment les coses. Entre els punts de 
referència hi ha també el temps, he escoltat 
gent demanar quants anys caldrà manifes-
tar-se. Veig una ingenuïtat que em deixa 
molt sorpresa. De fet les classes obreres i po-
pulars han de viure lluitant o, d’altre forma, 
retrocedeixen. Per tant fem-ho amb alegria!

Pep Valenzuela
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