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c a r t a s
Resposta a Caries Mota, 
president del Jabac
En I'entrevista al senyor Carles Mota  

publicada en el D iari de Terrassa es 

fan manifestacions envers el paper de 
rA juntam eni de Terrassa en la sima- 
ció del Terrassa FC i de la Unió de Fut
bol Base Jabac-Terrassa, que voldria 
puntualitzar i aclarir per no crear con
fusió a l’opinió  pública. Tot i respec
tar el criteri i opinió de qualsevol per
sona, és im portant fer els següents 
matisos i comentaris al respecte:

- El senyor M ota considera que els 
problemes actuals del Terrassa FC te
nen el seu inici quan l'any 2009, se
gons ell, "algú" pren la decisió de do
nar el club a una sèrie de persones. Cal 
matisar en aquest sentit que en reali
tat els problemes, en tot cas, tenen un 
inici anterior, quan, després de la ges
tió del dar rer m àxim  accionista de la 
societat, Guillerm o Cabello, es va ge
nerar un dèficit de més de 3 milions 

d’euros que va provocar el procés con
cursa! de Terrassa FC SAD que va fi
nalitzar am b la liquidació de la socie
tat, segons resolució del jutjat mercan
til corresponent. Posteriorment, el 
m ateix jutjat va poder preservar els 
drets esportius federatius i els va ator
gar per un procés de subhasta-con- 
curs públic a una empresa mercantil 
(TFC Sports, SL) form ada per deter
minades persones, entre les quals al
gunes de la ciutat (Kiko Sánchez i Je
sús Fernández). Va ser per tant un jut
ge i no un responsable polític qui va 

prendre aquesta decisió atorgant els 
drets federatius de competició del Ter
rassa FC com a conseqüència de la 
gestió anterior.

- La retirada de la concessió de la 
gestió de l’Estadi O lím pic es realitza

quan es verifica que es produeix un 
trencament de relacions entre els ges
tors dels drets federatius del Terrassa 
FC (TFC Sports SL) i els dirigents de la 

Fundació Privada Fspo n i va Terrassa 

FC. El sentit inicial de la concessió tant 
de l’estadi com del terreny de "les pal
meres" a la fundació era el de garantir 

i possibilitar una línia de suport i col·la
boració econòmica per facilitar l’acti
vitat del Terrassa FC. És a partir del 
m om ent que la fundació deixa de fer 

les seves aportacions econòmiques re
gulars, tal com recollia el conveni, que 
els responsables del Terrassa FC plan
tegen i promouen la creació d’un nou 

fútbol-base Per tant, el trencament de 
relacions entre la fundació (Unió Fut
bol Base Jabac-Terrassa) i TFC Sports 
SL (drets federatius del Terrassa FC) es 

produeix com a conseqüència de les

decisions entre els responsables de les 
dues entitats, no per decisions de res
ponsables polítics del Consistori.

- L’activitat dels equips de la Unió  

de Futbol Base íabac-Terrassa estava 
garantida amb la disposició de la uti
lització tant dels camps de futbol de 
"les palmeres" (un camp gran i un au
xiliar de gespa artificial) com del camp 
m unicipal de futbol de Can Jofresa 
(gespa artificial). Cal recordar també 

que inicialment en aquells moments 
l ’Estadi O lím pic disposava de pavi
ment de gespa natural, fet que lim ita
va molt el seu nivell d'ús. Am b la pos
terior instal·lació de gespa artificial en 
aquest equipam ent es possibilita el 
desenvolupament d'un nou projecte 
de futbol base vinculat directament al 
Terrassa FC així com per a activitats 

d'altres entitats de la ciutat i per a l'es

port escolar. La decisió de rescatar la 
gestió de l'estadi per pan  de l'Ajunta
ment sí que s’adopta políticament en 
defensa de l'interès públic, fet que ha 

estat validat i ratificat en primera ins
tància pels diferents tribunals de jus
tícia.

• En relació amb el plet ju r dic actu
alm ent existent entre la fundació i 
l'A juntam ent per l'establim ent d ’un 
cànon per la cessió dels teirenys de 

"les palmeres", cal d ir que efectiva
m ent es van realitzar gestions per in 
tentar buscar alguna línia d'acord, 
però quan una de les dues parts no
més planteja la revocació de l’acord de 
l’establiment del cànon (és a dir, no 
pagar res) és difícil arribar a acords... 
En tot cas, els tribunals de justícia re
soldran finalment el que correspon
gui al respecte.

- També és necessari clarificar el fet 
que les condicions del camp m unici
pal de futbol de Can lofresa no són ni 
de bon tros les més deficients compa
rades amb la resta de camps de la ciu
tat (fet que es pot contrastar am b fa
cilitat) i que tampoc és cen que sigui 
l'equipam ent al qual s'ban dedicat 
menys inversions. M alauradam ent, 
en els darrers anys la situació econò
mica general ha minvat les possibili
tats d ’inversió i actuació en equipa
ments m unicipals en general, però  
això no treu que s’hagin pogut aten
dre les necessitats bàsiques d'aquests 
equipaments (llum, aigua, reparaci
ons...), incloem tam bé les del camp  
m unicipal de Can Jofresa. En aquest 
sentit, cal aclarir també que la Gene
ralitat de Catalunya, que té com pe
tències en la rem odelació i m illora  
d ’equipaments esportius, no ha obert 
cap línia d’ajut en els darrers anys per 
possibilitar actuacions importants de 

millora en aquests equipaments.
Tot i aquestes diferències en relació 

am b els fets i decisions que ban m ar
cat la trajectòria en els darrers anys 

tant dels gestors dels drets federatius 
del Terrassa FC com dels responsables 
de la Fundació Privada Esportiva Ter
rassa FC i de la Unió de Futbol Base 
Jabac- Terrassa, cal reconèixer i valo
rar, com bo ha fet el jurat de la N it de 
[‘Esportista, la tasca social i esportiva 
que realitza aquesta entitat i que l ’ha 
fet mereixedora del premi a Millor En
titat Esportiva 2014 en l’acte organit
zat conjuntam ent per aquest Ajunta
m ent i per D iari de Terrassa, per la 

qual cosa vull felicitar moll sincera
ment l'enütat, els seus responsables i 
president.

Alfredo Vega, regidor d'Esports

DON EDI
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Ni oblit ni perdó

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

ER què alguns generals consi
deren inferiors les dones? Quins 

són els m ecanism es interns  
d 'u n  dictador? Tenen m ala  

consciència els m ilitars colpistes? Quines re
lacions establebeen els règims m ilitars am b la 

cultura? Pot una obra de teatre  a justar els 
com ptes a una dictadura militar? Q uè opinen  
els m ilitars colpistes de la democràcia? Q uina  
relació s’estableix entre els intel·lectuals i els 
m ilitars colpistes? Com  entenen la censura els
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militars colpistes? Per què menyspreen els m i
litars colpistes argentins els negres 0  els dissi
dents? Aquestes i altres preguntes se sembren  
en el cap de l'espectador quan assisteix a la re
presentació de “El reportatge", una peça tea
tral escrita per Santiago Valera que hem  vist al 
Teatre l  liure. El teatre algunes vegades és el m i
rall de la societat, no està al servei de la im agi
nació ind iv idual del dram aturg, sinó que es 

posa al servei de la història.
"EI reportatge" es va estrenar l’any 2011, sota 

la direcció d ’Hugo Urquillo i el paper protago
nista interpretat per Federico Luppi (Argenti
na, 1936). Susana Forns (parella de l’actor) in 
terpreta la periodista que entrevista per televi
sió el general argentí. D u ran t una hora i qu in 
ze m inuts la periodista deixa parlar al m ilitar

sobre l'incendi del teatre E l Picadero i sobre 

l ’ofici d ’actor i la crem a de llibres, la llibertat 
d'opinió  i del m ovim ent literari iugentí que es 
va anom enar "teatre obert”.

El protagonista apareixen escena e m m a n i
llat, un  funcionari li treu les manilles i s’asseu 
en una butaca im pressionant, una butaca  

d'algú am b m olt poder, i és en aquest m om ent 
quan el personatge presum eix de la recons
trucció de la m em ò ria  històrica d'Argentina  
durant la brutal dictadura m ilita r que va m as- 
sacrar gran part del poble argentí a  p artir  de 
1976. Cap a finals de 1980 nom és les mares de 
la plaça de M aig  desafiaven la dictadura m ili
tar am b els seus mocadors blancs al cap. En un 
context de resistència va néixer Teatre Obert. 
L’obra que representa Luppi és a la vegada una

reflexió sobre la professió d ’actor.
Sens dubte un actor com  Federico Luppi, 

que ha participat en infinitat de muntatges te
atrals i pel·lícules, ens fa oblidar l’actor i ens fa 
veure el m ilitar. En aquest sentit el teatre en 

ocasions es converteix en testim oni de la his
tòria i dóna testim oni a m anera de m em òria  
històrica. Q ue els m ilitars colpistes de tots els 
tem ps són uns piròm ans ja bo sabíem: cremen  
llibres, em presonen intel·lectuals... La novetat 
està en aquesta radiografia hum ana i satírica 

sobre el m ilita rism e  a l'A rgentina a través 
d ’aquest personatge detestable.

“EI reportatge” juga am b la ironia i el sentit 
de l'h um or negre, sarcasme de dretes am b la 
cultura, com  diu el final de la peça “els que cre
guin que el teatre és ficció estan ficani la pota".
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