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opinión
EDITORIAL

Ruido

EL ruido fornia parte de nuestras vidas. Tan
to que no son pocos los que encienden el 
televisor o la radio, a determ inadas horas 
del día, no para informarse o disfrutar, sino 

para evitar el silencio, como acom pañamiento de 
tareas cotidianas en las que concentran su aten
ción mientras la música o las voces de los presen
tadores suponen una forma más de acom paña
miento. No obstante, no somos tolerantes al ruido 
de los demás. Lo demuestra que uno de cada cua
tro de los expedientes sancionadores deVía Públi
ca del Ayuntamiento de Terrassa se tram itan por 
exceso de ruido. Y es que todo depende del volu
men de las diversas actividades de nuestros veci
nos y la hora en que éstas se llevan a cabo.
Hoy es el Día Internacional de Sensibilización so
bre el Ruido. Una fecha en el calendario escogida 
para que reflexionemos sobre como el exceso y la 
intensidad de los ruidos pueden llegar a afectar a 
nuestra salud y para tomar conciencia de la nece
sidad de limitar nuestra “libertad” a generarlos al 
derecho de los demás a no tener que compartirlos. 
En las ciudades, los centros de ocio, pero especial
mente las entradas y salidas de los mismos, son uno 
de los principales motivos de queja ante las adm i
nistraciones. El exceso de ruido en la calle es la ra
zón de casi el 25 por ciento de los expedientes san
cionadores en Terrassa. El binomio ocio-descanso 
siem pre ha generado im portantes problem as de 
convivencia, hasta el punto de que se ha tendido a 
crear centros de ocio apartados de la trama urba
na o compartiendo espacio con zonas industriales 
para evitar al máximo su coincidencia en el terri
torio, aunque ello haya tenido como consecuencia 
colateral no pocos problemas de movilidad.

No obstante, las estadísticas más generales se
ñalan la música y la televisión demasiado al

tas como la causa del 38 por ciento de las quejas; 
las pisadas con tacones en el piso de arriba y los 
golpes originan otro 34 por ciento de las denun
cias. Los ladridos de perro suponen el 16 por cien
to; y el llanto de los niños, otro doce por ciento. 
En la gradación de las causas de las denuncias se 
aprecia que precisam ente originan más quejas 
aquellas que probablemente con un pequeño es
fuerzo de concienciación sobre la necesidad de la 
convivencia serían más fáciles de evitar. Bajar la in
tensidad de la música o el volumen del televisor es 
una acción que en muchas ocasiones sólo depen
de de saber que tras la pared de nuestra vivienda 
otras personas pueden querer dedicar su oído a 
otros sonidos que no los de nuestros aparatos do
mésticos. De la misma manera, utilizar zapatillas 
para andar por casa siempre será más cómodo que 
utilizar zapatos con tacón de aguja y evitaremos 
molestias a los demás. En el caso de los perros, evi
tar que ladren de forma gratuita porque llueve, o 
porque se encuentran solos forma parte de la res
ponsabilidad de sus dueños. En la misma línea ha
bría que incluir las conversaciones a grito pelado, 
o las risas cuando se abandona un local de ocio. 
Máxime cuando el exceso de ruido continuado 
puede acarrear problemas de salud a los que tie
nen que soportarlo sin desearlo.

Claudia Moreso
J O S É  A N T O N I O  

A G U A D O

E LS núvols serveixen de 
motor de creació a molts 
artistes per crear els seus

_______  espectacles. Com l'últim
espectacle infantil de la 

com panyia catalana de dansa  Nats 
Nus, un espectacle en què la seva di
rectora Claudia Moreso desplega tot 
el seu art de traçar la cartografia tant 
del cos com  de l'espai, tant de les pos
sibilitats com  de les certeses, tant dels 
minúsculs episodis com dels grans di
buixos de l’il·lustrador Jim m y Liao. 
Perquè Claudia Moreso mira igual que 
dirigeix una com panyia de dansa: 
abordant el m ón d 'una m anera inti- 
mista com pletam ent personal.

No és un espectacle de dansa dens i 
complicat, to t al contrari, la seva filo
sofia i el seu encert rau en el fet que 
explica una història directa perquè per 
als nens am b realitats dures, la dansa, 
el m ovim ent, és una form a de viure, 
de viatjar i de crear, tres facetes en una 
reuneixen experiència corporal: el ball. 
Els personatges obren portes i es ves

teixen am b lleixes i barrets fets de nú
vols. I és que la mirada de Claudia Mo
reso m és el treball dels ballarins: 
Gema Díaz, Emili Gutiérrez, loan Pa
lau i Noemí Ventura produeix un de
sig, una curiositat que és un veritable 
afany de coneixement.

Menció especial requereix l’esceno
grafia de Miquel Ruiz. La d au  que per
m et a l’espectador entrar en un m ón 
sorprèn, d 'im atges que van passant, 
de vegades fins i to t de m anera con
tradictòria, pel ciclorama o pel marc 
d ’una finestra. Construir espais escè
nics requereix connectar am b una sè
rie de convicdons, una m anera de viu
re, de pensar el món, de reacdonar da
vant totes les coses - la  intel·ligència 
de Miquel Ruiz m ai no es m ou feixu- 
gam ent- cultivant el difícil art del m a
tís: boscos d’arbres, escales al cel. per
sonatges alats, flors, coreografies amb

Què veiem 
quan perdem 
la nostra vista 
d’adults 
en un núvol?

cadira de fantasia i imaginació, com 
l'enquadernació d ’un llibre m olt an 
tic i valuós. Així és el bon fer dé Miquel 
Ruiz.

Què veu un nen quan tanca els ulls? 
Què veiem quan perdem la nostra vis
ta d ’adults en un núvol? Aquestes pre
guntes i moltes altres ens fem quan ve
iem l’últim espectacle de Nats Nus que 
porta per títol “Mons (quan tanco els 
ulls)" construït am b una pacient pul
critud. Un espectacle de dansa que és 
tam bé un acte d 'am or a la infància i 
reconeixement al m ón de la innocèn
cia, aquest regne on la vida es tradu- 
eix en fantasia i la fantasia s'impregna 
de vida.

Les restes del naufragi que ens 
acom panyen en la nostra vida diària 
els deixa aparcats Claudia Moreso per 
submergir-nos en un oasi de llum i de 
cossos que ballen entre flors gegants. 
Una solem ne i suggestiva alegria in
fantil que és una iracunda i alhora pi
adosa meditació sobre com  veure les 
coses am b els ulls del cor. La dificul
ta t de posar to t això en un escenari, 
am b una estructura narrativa, és em 
presa d’uns pocs tocats per la gràcia 
de la creació, i el cas de Claudia Mo
reso i tot el seu equip de Nats Nus n’és 
un d ’aquests.

Comunitats de propietaris: nova llei (II)
J O A N  PLAN AS 

C O M E R M A ' ' i

S EGUINT am b el com en
tari anterior dedicat a la 
modificació que plante-

________  ja el D epartam ent de
Justícia, en l’avantpro

jecte de llei de modificació de les nor
mes reguladores de les com unitats de 
propietaris de Catalunya, aquest hem  
de relacionar-lo am b el tem a de la mo
rositat.

La proposta  de norm ativa segueix 
am b el criteri de donar prelació i afec
tació real en favor de la comunitat, per 
a  l’any vigent i l’any im m ediat anteri
or, als crèdits que la pròpia com unitat 
té contra propietaris que no  estan  al 
corrent de pagam ent (vol dir que  la 
com unitat té preferència per cobrar 
els deutes que m anté am b ella qual
sevol propietari dins aquell termini, i 
a m és el pis o departam en t queda 
afectat per aquest deute).

El tem a no és menor. A banda de la 
morositat normal, la banca espanyo
la deu a les com unitats de propietaris 
a 31 de desem bre de 2012, segons di
verses fonts, uns 256 milions d ’euros

de quotes impagades en pisos em bar
gats adjudicats.

Hi ha diversos problem es en la d e 
term inació legal i extensió d ’aquesta 
"garantia” que la prelació i l’afectació 
real que esm entàvem  (és a dir, tenir 
com a prioritària a la com unitat sobre 
la part del deu te  esm entada i a m és 
haver-ne de respondre per afectació 
real).

Els processos legals de les execuci
ons hipotecàries m oltes vegades 
s’allarguen judicialm ent (i que abans 
de començar-los el banc, el propieta
ri que sap que l’executaran, moltes ve
gades ja  deixa de pagar a la com uni
tat en tenir clar que el seu pis deixarà 
de pertànyer-li), i que la banca quan 
s’adjudica judicialment i directa o mit
jançant de societats pròpies els pisos, 
tarda a inscriure’ls al Registre de la 
Propietat.

També és així que les com unitats no 
són a vegades gaire diligents a l’hora 
de procedir a fer les corresponents re
clamacions judicials.

Atesa aquesta situació, la Cambra de 
la Propietat Urbana de Terrassa i Co
marca ha formulat entre d ’altres al·le
gacions a  aquell avantprojecte, que es 
procedeixi a ampliar aquell termini de 
prelació i afectació, de forma i m ane
ra que els crèdits de la com unitat de

propietaris tinguin protecció no no 
més els corresponents a l’any vigent, 
sinó tam bé els crèdits vençuts i líquids 
corresponents als tres anys anteriors. 
El tem a no és balder.

Si la com unitat continua am b el ni
vell de protecció actual, podrà només 
reclam ar les quotes im pagades en 
aquest exercici i en l’an terio r al nou 
propietari, però les anteriors, encara 
que legalment les pot reclamar al pro
pietari anterior (executat i desnonat), 
a la pràctica es convertiran en inco
brables.

En canvi, am b la proposta  de la 
Cam bra de la Propietat de Terrassa i 
Comarca, la com unitat tindrà protec
ció dos anys més, la qual cosa pot ser 
molt transcendent.

És possible que aquesta extensió tin
gui problem es de com petència per a 
regular-se per part del Parlam ent 
català -e n  xocar am b altres norm es 
pròpies de l’Estat-, però seria conve
nient tirar-ho endavant i -s i més no- 
dem anar al Parlam ent espanyol 
que ho reguli de forma igual per enca
bir aquesta millora que afecta les co
m unitats catalanes i tam bé les espa
nyoles.
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