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E D I T O R I A L

El referente

AJordi Ballart, alcalde de Terrassa, le 
m ueve una innegable  vo luntad  de 
vestir su m andato de un halo de p ro 
ximidad a la ciudadanía, pero hay un 

m atiz que le define y es su voluntad de dotar 
a su m andato  de un cariz social que acerque 
la política m unicipal tam bién a los m ás des
favorecidos. En ese m ism o sentido, m anifes
tó públicamente, antes del verano, que los im
puestos y tasas de 2014 no subirían en Terras
sa por encim a del IPC puesto que en una co
yuntura com o la actual hay que estar al lado 
de los ciudadanos. A veces nos convertim os 
en  p ris ioneros de nuestra  palabras, quizás 
por exceso de entusiasm o y aún de buena vo
luntad.
Lo habitual es que el m es de referencia para 
el cálculo del aum ento  de los im puestos y ta 
sas sea el mes de septiembre. Pero resulta que 
este año, septiembre ha observado un descen
so del IPC, situando el interanual en  0,5. Apli
car ese referente al aum ento de im puestos de 
2014 hubiese sido problem ático y se ha ten i
do que echar m ano del IPC de agosto, que fue 
del 1,5.
En m uchas ocasiones es un sano ejercicio leer 
las informaciones más allá de titulares y leads. 
En lo que hoy publicam os precisam ente so 
bre las ordenanzas de 2014 se dice que se em 
pezó a trabajar en ello el m es de julio y que se 
tuvo la tentación de tom ar com o referencia el 
IPC de ese mes, que fue de 1,8 puntos. Pero el 
alcalde obligó a utilizar el de agosto, el 1,5, pre
c isam ente  para ser fiel a su consigna. Huel
gan com en tarios puesto  que siem pre se ha 
utilizado el IPC de septiem bre, salvo alguna 
rara excepción. El motivo evidente de utilizar 
agosto es que hubiese sido una auténtica te 
m eridad  que habría  puesto  en cuestión  el 
equilibrio  de las arcas m unicipales u tilizar 
com o referente el IPC de septiem bre.
Es innecesario acudir a subterfugios populis
tas. Las cuentas se tienen que cuadrar y la m e
jor form a de hacer política de proxim idad es 
la transparencia, explicando las cosas com o 
son. Es más, la obsesión de los políticos por 
establecer com o referente en las ordenanzas 
el IPC es una pequeña falacia. Norm alm ente, 
es en el IBI y en la recogida de residuos don 
de se aplica ese diferencial por ser im puestos 
de alto sim bolismo, pero el resto de im pues
tos, tasas y precios públicos se m odulan  en 
función de variantes diversos, m uchos de ellos 
bajo el m anido argum ento de acercar la tasa 
al precio real del servicio. Por poner un  ejem 
plo al azar, algunos de los segm entos de pago 
del Conservatorio habrán subido en dos años 
poco m enos del 50 por ciento, lejos del IPC de 
julio, m ás lejos aún  del IPC de agosto y m u 
cho m ás lejos todavía del IPC de septiem bre.

Ensenyança obligatoria
PERE CAPELLA

A
MB aquests termes evo
quem la gran consecució 
social que fa que tots els 
ciutadans puguin gaudir 

d’una educació escolar. El que sempre 
m’ha cridat l’atenció és el fet que se’n 
digui obligatòria; només aquest subs
tantiu ja em provoca el neguit de for
çós 0 imposat, quan l’ensenyança ha 
de ser el goig del coneixement; per al
tra part, no he acabat de saber si l’obli
gació es refereix al deure de la societat 
a donar ensenyament a la població en 
edat escolar, que em sembla que aba es 
fa, 0 a l’obligació dels estudiants a com
plir-la, que, en molts casos, esdevé un 
flagrant incompliment i no veig la pos
sibilitat de fer-la complir si l’alumne no 
en té ganes. Algú em pot dir que per a 
això hi ha els mestres i els pares, per 
il·lusionar els nois i noies a aprendre: 
segurament que així és en la majoria 
dels casos, però no siguem somiatrui
tes, sempre hi ha hagut estudiants que 
no han complert l'obligació que, osten
siblement, qualifiquem d’obligatòria.

Tant en l’època en què ens posaven de 
cara a la paret com en l’anterior de cops 
de punter i corretja i, també, en l’actu
al, amb els més avançats sistemes pe
dagògics, continuen existint escolars 
que no estudien, o no ho volen fer, i la 
negació que això sigui possible no n’evi
ta l'existència.

Aquest pensam ent m 'ha to rnat ara 
que tant es paria de la malintenciona
da llei Wert i, també, de les baixes valo
racions dels escolars i ciutadans que 
s’han fet comparativament amb altres 
països. Confesso que de la nova llei no
més sé el que he llegit a la premsa que, 
a part que aquí s’ha fet especial èmfasi 
en l’anorreament de l'ensenyament del 
català, propi del Partit Popular, em sem
bla totalm ent il·legítim establir un or
denament que només ha estat aprovat 
per un partit i rebutjat per tota la resta; 
en conseqüència, no podrà ser posat a 
la pràctica, quan tothom sap que, al pri
mer canvi de govern, serà revocat i, si 
alguna cosa de positiu podia tenir 
aquesta llei Wert, el seu procediment 
l’ha invalidada.

Quant a les baixes valoracions de m a
tem àtiques i comprensió lingüística, 
crec que caldria aprofundir-hi, perquè 
percebo que constantment apareixen a 
la societat joves professionals amb gran

preparació en els camps de la ciència i 
la indústria, que són estimats per em 
preses i corporacions, com també en 
molts països desenvolupats, i algunes 
de les nostres universitats gaudeixen 
de bon prestigi; per tant, si la nota mit
jana de valoració del rànquing és bai
xa, vol dir que la banda d’ignorants és 
catastròfica. Això ho lligo una mica 
amb el que he manifestat anterior
ment, ja que si hi ha moltes persones 
am b un grau superior de preparació, 
són molts els altres que no han com 
plert amb la cobejada ensenyança obli
gatòria.

Quan va esdevenir la democràcia es 
va pensar, sobretot entre els sectors 
més progressistes, que l’ensenyança 
superior, generalment privada, només 
se l'havien pogut permetre les famílies 
d’un cert poder adquisitiu, tot i que no 
era del tot cert, ja que en molts casos 
era fruit del sacrifici, i, també, que ha
via estat impartida majorment per co
munitats religioses. Amb bon criteri es 
va universalitzar l’ensenyament gratu
ït i laic, tot i que s’ha hagut de rectificar 
i compartir amb el privat, alguns cen
tres religiosos i els concertats; el que no 
s’havia calculat és que una part de 
l’alumnat no assumiria les cotes espe
rades.

“The hole show", al Coliseum
J O S É  A N T O N I O  

A G U A D O M
B ARCELONA sempre ha 

estat una ciutat moderna, 
oberta, cosmopolita i pi
onera en els espectacles 

de cabaret. Aquesta vegada no estem 
parlant del Molino ni del Paral·lel, sinó 
de la Gran Via i del Teatre Coliseum que 
gestiona el grup Balanà. Aquests dies s’ha 
convertit en un espai cabareter, s’hi han 
tret les butaques i en el seu lloc s’han 
col·locat tauletes rodones per a quatre 
espectadors amb polsador per cridar el 
cambrer 0 cambrera i demanar el sopar, 
unes copes 0 simplement unes crispe
tes i un refresc. La sensualitat, la música, 
l’humor, els números de circ es barre
gen.

L’humor el posa la mestra de cerimò
nies, que a Barcelona és Pepa Chamor
ro, més coneguda per “La Terremoto de 
Alcorcón”. L’última vegada que la van 
veure va ser al Molino. L’espectacle ve de 
Madrid on ha viscut amb gran èxit diver

ses temporades abans d’iniciar la seva 
gira. Com a mestre de cerimònies ha tin
gut actors com Eduardo Casanova - Fidel 
d”'Aída” - Alex O’Dogherty - Arturo Ca
ñas Cañas de “Cámara Café’’ - o el crea
dor de l’espectacle: Paco León, actor se
villà que tots coneixem per la sèrie “Aída”. 
A I'espectade treballa amb una rata enor
me que ha de besar, acariciar i portar so
bre les seves espatlles, la conductora del 
show. La Terremoto de Alcorcón encama 
una gran diva de I’espectade enamora
da d'aquesta rata masde que es din "Cris
tóbal", que almenys no la maltracta com 
els homes de la seva vida, ni la humilia. 
Per sobre de la imatge hi ha la vedet que 
explota el seu costat còmic, com si fos un 
monòleg, li treu punta a l’actualitat polí
tica, de les revistes del cor i a tot el que se 
li posa a tir amb glamur de la perifèria, a 
nivell del carrer i expressa crítiques del 
ciutadà mitjà amb l’èpica de la dona co
muna que passa de la teoria de les pomes 
i de les peres d’Ana Botella, a les experi
ències que ha tingut, les dietes, la crisi 
dels cogombres, la vida sentimental 
d'una rata que no és com les altres, i fins 
al lleuger sopar al qual és castigada dia 
rere dia.

“The Hole" és un espectacle per a 
adults, la companyia de teatre Yllana i la 
promotora d’espectacles Letsgo assegu
ren a l’espectador les sorpreses dels tra
pezistes i contorsionistes, els peculiars 
cantants i personatges d’allò més singu
lar van circulant per l’escenari per tal 
d'entretenir, erotitzar i sorprendre el 
públic.

En aquesta barreja de producte hibrid 
trobem Ystriptease amb llum negra de 
Gynoi, la divertida música de Primital 
Bros, o la dansa aèria duta a terme per 
les supemenes i Donet Collazo. A tot això 
se sumen les actuacions dels caps de car
tell, la seductora MadameVuiilaVonBis- 
mark 0 les intervencions del Pony'Toco”.

Ens ha agradat el treball d’escenogra
fia i el disseny gràfic de Miguel Brayda, 
uns llavis espectaculars molt dalinians 
a l’estil de Mea West Un altre aspecte de 
l’espectacle que mereix ser ressaltat és 
el disseny de llums de Juanjo Llorens. 
Tots aquests aspectes a mig camí entre 
el Circ del Sol, el cabaret choni, el club 
de la comèdia i el concert virtuós d'unes 
veus elegants i personals, donen com a 
resultat un espectacle per a adults endi
moniadament divertit.

Diari de ~feflassa
P re s id e n te  Editor:
Julián S an z  Soría
Directora Editorial:
Anna M uñoz Núñez

Director: Pedro Millán Reyes

Jefe de  redacción: Josep Amero Argüello
Jefe de  redacción (Suplem entos): Jordi Es
tap é  M adinabeitia

Jefe de Cierre: Josep Riera Pintó Jefa de 
sección de Terrassa: Laura Hernández Rojas 
Jefe de sección Deportes: Josep Cadalso 
Borjas
Coordinadora de dtComerç: Teresa Romero 
Serrano

R ed acc ión  y  A d m in is trac ión :
V inyals, 61.08221 T errassa

Teléfono 3 3 7 2 8 3 7 0 0
Fax redacción . _93 728 37J9
Tel. publicidad 33728 3717
Fax publicidad 937283718
E-mail publicidad anunciosQ jdiarideterrassa.es

D irec to r G en era l: Raúl S an z  Álvarez  
Director comercial: Enric López Sucarrats 
Coord- de  publicidad: Nuria Hernández 
Ortega
Producción: Albert Gabàs Mayol

D epósito legal: B-19.719-77


