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Comida

HAY terrassenses que pasan hambre. 
Esa es la cruda y terrible realidad y 
la m uestra palpable de que la p re
tend ida  recuperación  económ ica 

no ha llegado todavía a  pie de calle. M añana 
y el sábado se celebra la segunda edición de 
la recogida de alim entos en superm ercados 
de la ciudad con el objetivo de llenar el Rebost 
y paliar en  lo posible la necesidad de m uchas 
familias de Terrassa. Las personas que depen
den de la solidaridad para cubrir sus necesi
dades alim enticias básicas son cada vez m ás 
con  lo que se puede  com probar h asta  qué 
punto  ha llegado el nivel de deterioro del te 
jido social por la crisis y quiénes son los que 
la están sufriendo en mayor medida. Especial
m ente doloroso resulta com probar que las pe
ticiones de alim entos se centran  en los desti
nados a los niños.
Y es nuevam ente la sociedad civil la que debe 
responder ante la necesidad, puesto  que in 
cluso las ayudas europeas están en cuestión, 
probablem ente por la falta de conocim iento 
de las situación de extrem a necesidad de un 
im portante segm ento de la población o bien 
porque confían plenam ente en  las consignas 
del Gobierno de que la recuperación econó
m ica es ya un hecho. Recordemos que según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 
27,3 por ciento de la población española está 
en situación de pobreza.
Terrassa es una ciudad solidaria, com o lo ha 
dem ostrado cada vez que se ha necesitado de 
su  movilización. Los terrassenses volverán a 
responder una vez más, supliendo con esfuer
zo la incapacidad de la adm inistración de ge
nerar las condiciones necesarias para que sus 
ciudadanos puedan  vivir con dignidad.

Recogida selectiva

ESTA sem ana  se han  p resen tad o  los 
nuevos cam iones y contenedores de 
residuos que se im plantarán especial
m en te  en las grandes avenidas, que 

abara ta rán  el servicio con m enos pun tos de 
recogida y m ayor capacidad de los con tene
dores. El sistem a genera algunas dudas que 
seguram ente se despejarán con la experien
cia como es el caso de la reducción de los pun 
tos de contenedores y el espaciam iento en la 
frecuencia de la recogida. En ese sentido, no 
obstante, hay un dato que llama la atención: 
la única fracción que m an tendrá  la recogida 
diaria es la del resto, la del contenedor verde, 
la que debería generar m enor cantidad de re
siduos. Hay algo que todavía no hacem os 
bien.

Maternitat
JO S E  A N T O N IO  

A G U A D O

E N  la vida d u n a  d ona el 
n a ix em en t d ’im  n ad ó  
su p o sa  un  ca n  vi c o m 
p le t a curt, m itjà i llarg 

term ini. D on es de gran activitat pro
fessional canvien de la nit al dia en es- 
d even ir m ares d e  tem p s com p let. 
D ’això va "Mares! M aternitat a  crits”, 
una obra de teatre q u e aq u ests  d ies  
vam  poder veure al Teatre Condal de 
la m à de Sandra M onclús, Vanessa Se
gura, Lloll Bertran, Óscar Jaique i M i
reia Gubianas. Es tracta d ’una obra es
crita a trossos on es reuneixen diver
ses  experiències maternals. La c o m è 
dia és un gènere terapèutic per a l’e s 
pectador i la m aternitat, u na  experi
ència  universal: d ues qualitats vitals 
q u e s'uneixen  e n  un  esp ectacle  pro
per a fen òm en s televisius com  el club  
de la com èdia.

El text original és un conjunt de p e 
c e s  breus escrites per dram aturgs i

m on ologu istes nord-am ericans c o n 
tem p oran is. L’esp ecta d o r  ha d'anar  
preparat per a  alguns ep isod is en què  
se  sentirà reconegut en  la seva con d i
ció  de pare o  m are si h o  és. La c o m è 
dia és un  prod ucte q u e ve signat per  
Susan Rose i Joan Stein am b el títol ori
ginal d e  “M otherhood Out Loud” i es  
va estrenar l'any 2011 als Estats Units. 
Catorze autors diferents escriuen so 
bre el m ateix  tem a, p eces sen se  co n 
nexió entre elles fins a arribar al n o m 
bre de vint històries am b el fil condu c
tor d e  la m aternitat. Al Condal l’adap
tació és a càrrec del director OriolTar- 
rasón i am b l’actriu Lloll Bertran com  
a principal reclam al cartell.

D iuen  q u e tot traductor és un  traï
dor, en  aquest cas es tracta de Guillem  
Clua, q u e h a  esta t el respon sab le  
d’adaptar el text d ’aquestes p eces que  
com pleixen el seu  objectiu prim er que 
és connectar am b l’espectador. Els tex
tos m ostren una intel·ligent reflexió so 
bre el tem a de la maternitat i tot un se 
guit de situacions 0  llocs com u n s al fet 
d e  ser  m are, pare o fill. L 'espectador  
troba una com èd ia  p lena d 'experièn
cies autobiogràfiques, una sàtira ferot

ge lluny de les mares felices dels anun
cis de cosm ètics infantils. U nes gotes 
d'ironia sobre el m odel d ’u n es dones  
ob session ad es am b el cu lte al co s i al 
m ateix tem p s a la vora d e  l'autodes- 
trucció. Sense apartar-se m ai de l’o b 
jectiu d el text que n o  és altre q ue e l de 
fer-nos riure am b un retrat fidel a la 
realitat, que m oltes vegades supera la 
ficció. Les peces ens parlen de l'accep
tació de l'hom osexualitat d ’un fill. el 
tem a de les adopcions, el tem a de les 
fam ílies am b progenitors h om osexu
als, dels avantatges de ser mare, dels 
problem es que genera ser mare... Tot 
un ventall de reflexions en  aquest e s 
pectacle sentim ental i divertit que ens 
fa passar una hora i escaig  de rialles.

Quatre d o n es  i un h om e per posar 
el punt sobre la "i". Sens dubte el m i
llor de l’espectacle és el treball dels ac
tors, esp ecia lm ent en s va agradar Va
nessa  Segura, que en s va sorprendre 
per la seva rotunda i aconseguida in
terpretació  en  tots els tex tos en  què  
intervé, del cap  d e  cartell, Lloll Ber
tran, s ’ha de dir que està  en  la seva lí
nia. Qui busqui com èdia  en  estat pur: 
“Mares! M aternitat a crits”.

Expropiar terrasses comunitàries
JO A N  PLANAS 

C O M E R M A £
OQUES vegades es m os
tra de m anera m és pal
pable com  el poder polí
tic és a disposició de les 

grans companyies, en aquest cas de te
lecom u nicacions (que són  germ anes 
o cosines germ anes de les bancàries).

Mitjançant un  corrosiu procedim ent 
per tal d'abocar les com unitats de pro
pietaris a una inseguretat jurídica i in- 
defensió quasi totals, la nova llei de te
lecom unicacions (llei 9 /2014, de 9 de 
maig) dóna dret a les operadores de te
lefonia mòbil per tal que puguin expro
piar forçosam ent espais privats de les 
com u n ita ts de propietaris, per tal 
d'instal·lar-hi antenes per desenvolu
par la seva xarxa de com unicacions (no 
la xarxa de la com unitat, sinó la de les 
operadores, quedi clar).

L’estrafolari i com plicat procés a què 
sotm et la llei les com unitats (i ben sen 
zill per a les operadores) farà aquestes 
com panyies de telecom unicacions rei
n es de les terrasses i les  com unitats, 
servents i esclaves d ’aq u elles (sense

eu fem ism es). Així, el dret a ocupar la 
propietat privada que estableix l'article 
29 de la llei im plica  que a in stàn cies  
d ’a q u estes el M inisteri d'Indústria, 
Energia i Turism e (el m ateix que vetlla 
per tal que els ciutadans valencians i ca
talans no surtin perjudicats per la pla
taforma Castor i el dipòsit d e  gas sub
marí) instruirà un  expedient que resol
drà sobre si s'han respectat i garantit els 
drets als propietaris afectats per l’ex 
propiació forçosa de les seves terrasses 
com unitàries.

A la pràctica la llei (art. 45) preveu que 
l’operadora no pot portar a terme la ins
tal·lació si, en  el term ini d ’un  m es des 
que ella ho com u nica  a la com unitat, 
aquesta com unitat ( 0  el propietari únic 
en  el cas d ’edificis que pertanyen a una 
persona i els té en  tot o en  part llogats) 
acredita davant l'operador (amb la qual 
cosa es desplaça la càrrega de provar a 
la com unitat) que cap dels copropieta
ris o llogaters de l’edifici està interessat 
a disposar de les infraestructures “pro
p osades’’ per l’operadora o afirma que  
realitzarà, dins dels tres m esos següents 
a la contestació, la instal·lació d ’una in
fraestructura com una de com unicaci
ons electròniques a l’interior de l’edifi
ci 0  l’adaptació de la prèviam ent exis
tent que perm eti aquest accés ultrarà-

pid. La m anca de resposta donarà dret 
a l’operadora a iniciar la instal·lació, 
n om és am b el requisit de com unicar  
a la comunitat el dia que iniciarà la ins
tal·lació.

Realment aquest és un redactat que 
és fàcil de posar per escrit, quan l’o b 
jectiu del redactor o de qui fa tirar e n 
davant aquesta iniciativa és e i de be
neficiar les com panyies i deixar para
litzades am b una inseguretat jurídica 
i indefensió les com unitats de propie
taris (el lector n o m é s ha d’im aginar 
que dins del m es que se li com unica la 
com un itat ha de fer tot un  segu it de  
tasques, algunes difícils, com  és acon
seguir que no hi hagi cap copropieta
ri que vulgui la instal·lació q ue li per
m eti un “accés ultraràpid”).

C om  a advocat, no tin c  cap dubte  
que d'aquí a uns anys aquesta norm a
tiva s’anul·larà, però m entre les com 
panyies operadores hauran aconseguit 
el seu  objectiu , gràcies al M inisteri 
d'Indústria, Energia i Turisme.

Perquè després s’estranyin  q u e la 
gent protesti i s ’indigni pel procedir del 
poder polític.

★ L’au to r és advocat
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