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c a r t a s
Celebrant els 40 anys 
de programació estable 
de teatre per a infants 
a Terrassa

Amb complaença i agraïment 
assisteixo a aquesta celebració 
dels 40 anys de programació es
table de teatre per a nois i noies 
a Terrassa. Agraeixo de veritat a 
tots, absolutament a tots els qui 
ho heu fet possible, la vostra de
dicació i esforç. El 5 de desem
bre de l ’any 1971, i en aquest 
mateix Teatre Principal, vam 
engegar el I r  Cicle de Teatre per 
a Nois i Noies Cavall Fort, in i
maginable que al cap de 40 
anys faríem aquesta celebració 
i al mateix lloc. Quantes coses 
han passat d'aleshores ençà. No 
us penséssiu pas que vam in i
ciar aquell Cicle per entretenir- 
nos, que també, i sobretot en 
català i per a la mainada. Bàsi
cament, però, el que ens preo
cupava era el futur del país, de 
la llengua, de la cultura, vam es
tar atents a les escletxes legals i 
sobretot a la necessitat d ’agafar 
aire per resistir la fi del general, 
i amb aires nous continuar res
pirant i sobretot reconstruint en 
llibertat i democràcia la casa co
muna, el nostre país, al qual en
cara ara d'una manera capcio
sa i barroera, malgrat els esfor
ços i renúncies que hem fet, en
cara avui ens neguen la llengua, 
el pa i la sal, i no ho fan amb 
l ’aire que respirem i el sol que 
ens escalfa perquè no poden.

Vosaltres i els centenars d'an
tecessors vostres heu m antin
gut la torxa encesa i us ho hem 
d’agrair, el país us necessita avui 
decisivament. No penseu que

només heu fet Rialles prim er i 
els darrers anys La Xarxa ara, 
heu fet i esteu fent, estem fent 
Catalunya, i ja veieu que en els 
darrers mesos es va fent “des de 
baix", des del carrer, des de les 
plataformes i assemblees que, 
majors d ’edat i sense por, do
nen o no suport als qui el fan 
“des de dalt", els polítics que la
mentablement encara n 'h i ha 
massa ancorats en aquell règim 
que cueja i es resisteix a accep
tar el joc net, la llengua pròpia, 
la bandera, l ’ètica democràtica, 
la llibertat per a tothom, i això 
després de quaranta anys.

Tots ens hem de sentir com
promesos en aquesta tasca de 
recuperació de la llibenat 
com a país, cadascú des de la 
seva parcel·la de saber i poder.

I tots ben solidàriament i deci
dida.

Permeteu-me esmentar el 
bon amic M artí Olaya, a qui li 
devem tota la moguda inicial. 
Va ser ell qui la va empènyer i 
impulsar des de Cavall Fort i a 
Barcelona. Els altres l ’hem se
guit, i no cal d ir que al costat 
nostre, treballant en equip, hi 
va haver moltes d’altres perso
nes, la relació de les quals ara 
seria m olt llarga i a ben segur 
que sense voler n’oblidaríem. 
En nom de totes aquestes per
sones i en el meu propi, gràci
es a tots per continuar el que hi 
vam dedicar confiadament i 
amb esperança, llargs anys de 
la vida, personalment encara 
avui visc de prop tot aquest 
món de l ’espectacle des de Pe

dagogia de l’Espectacle i la Fun
dació Torre del Palau. Com tots 
vosaltres i m olts d ’altres en 
tants altres camps, encara no 
podem donar la feina per en
llestida tot i que, no ho dubteu, 
anem guanyant terreny.

Gràcies, moltes gràcies a tots!

Josep-Maria Font i Gillué

Fe de errores

En la edición del pasado sába
do del suplemento dtComerç 
se deslizó un error en el núme
ro de teléfono del centro +Vïda 
Teràpies, que aparece en las pá
ginas especiales dedicadas a la 
operación biquin i. El correcto 
es 930 109 097.
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Un 19% en el millor dels casos

E LS estudis i prospeccions de futur fets pels bancs, in 
clòs el Banc d'Espanya (una mena de gran xiringuito 
al servei de la banca), fa uns anys tenien bona fama. 
Després de l ’extraordinari encert que van tenir tots 
plegats amb la crisi, que no van veure a venir ni de ca

sualitat, la credibilitat d'aquesta mena d’estudis i prediccions està 
sota mínims. Però en fi, hi ha el que h i ha, i els humans necessitem 
anticipar el futur, entreveure’l... I ens hem d'agafar a aquestes co
ses, tot i que amb grans precaucions. Tenen coses interessants, no 
creguin. El darrer, un dels BBVA que sembla força sòlid, més que res 
perquè diu una cosa que no agrada gens escoltar. M olt resumit: si 
l'economia espanyola funcionés bé, si ara mateix la crisi no existís, 
arrossegaríem quatre m ilions d ’aturats. És a dir, un 18 o un 19% 
d'atur estructural, d’aquell que senzillament no té remei facis el que 
facis. Una xifra extraordinàriament alta, tot i que ja firmaríem ara 
mateix, oi? Tot plegat és una hipòtesi de laboratori, absolutament 
impossible de reproduir en la realitat ni en el més optimista dels 
somnis, però la seva força és que està plantejada com la m illor de

les hipòtesis possibles: això és el que ens passaria en el m illor dels 
casos. D it d’una altra manera: l’economia espanyola té problemes 
molt més profunds que la crisi i no s'estan ni diagnosticant n i trac
tant. Simplement, no existeixen: els actuals govems estatals o auto
nòmics només estan gestionant el present i ignoren sistemàtica
ment el futur a mitjà i llarg termini. Aquest és un dels grans drames 
del país, que no es nota ara mateix, quan estem sotmesos a tantes 
tensions, però que lamentarem profundament en els propers anys. 
Un govern no és un país, afortunadament, però pot ajudar o fer nosa: 
hi ha empreses i institucions que sí intenten mirar més enllà, clar 
que sí, però no és el mateix fer-ho a contracorrent... I això és el que 
està passant, amagat per la continua pluja de males notícies, de da
des dramàtiques, de reformes inútils i promeses electorals oblida
des: que ens estem oblidant, una vegada més, del futur a deu, vint 
o trenta anys vista. Just el que diuen els que saben mirar a llarg ter
m in i les reformes matusseres i improvisades no serviran de res, per
què en el fons no estem canviant res. Això sí, ho estan espatllant tot 
encara una mica més.

Pobresa infantil 
i cinisme de CiU

T O N I  S A L V A D Ó  NAYACH

E N l’edició del 2 de maig del Diari de Terrassa pu
blicava un article del Grup Municipal de CiU en 
què s’acusa l’equip de Govem de manca de vo
luntat d’acord en relació a una resolució presen
tada per ells al ple d'abril, i s’insinua un escàs in

terès municipal pel tema de la pobresa infantil.
Al parer del que escriu, estem davant d’un exemple flagrant 

de cinisme en estat pur, tant per les formes com pel fons del 
tema En el primer aspecte: jo mateix vaig oferir al grup muni
cipal de CiU una proposta de text alternatiu sobre la qual mirar 
de transaccionar la resolució. Malgrat que la proposta va ser feta 
amb tres dies d’antelació, el grup municipal de CiU no va res
pondre fins una hora i escaig abans de celebrar el Ple correspo
nent i amb una contraproposta que implicava avalar la política 
purament gestual que està realitzant la Generalitat de Catalu
nya en aquest tema Òbviament, aquestes no són les fonnes que 
se solen utilitzar quan es té una voluntat sincera d’arribar a 
acords.

Però anem al fons del debat, que és el que compta. La magni
tud de la tragèdia és evident des del moment que a Catalunya 
se sima en un 28% de pobresa i nfantil. Què fan al respecte les 
diferents administracions? En el cas de l'Ajuntament, l ’esforç és 
important: 8.000 menors atesos durant el passat 2012 per Ser
veis Socials i un increment pressupostari acumulat del 22% des 
que va començar la legislatura en aquest servei.

I la Generalitat, què hi fa la Generalitat? D’entrada, recordem 
que, segons el nostre Estatut, parlem de l’administració amb 
competències exclusives en polítiques de benestar infantil. Re
cordem, també, que és una administració governada pel ma
teix partit que exigeix més esforços al respecte per part de l'Ajun
tament Doncs el que hi fa la Generalitat és retallar sistemàtica
ment els programes de benestar de les famílies i infants. Em per
metran posar-ne alguns exemples referits a projectes d'aplica
ció municipal, que són absolutament claus per als infants de 
Terrassa:

Programa de Suport a Famílies en Situació de Vulnerabilitat 
amb el qual cofinançàvem l’Escola de Família de la nostra ciu
ta t hem passat d’una aportació de 29.000 euros per part de la 
Generalitat al 2011 a una aportació zero per a l'any 2012.

Equips d’Atenció d’Infància i Adolescència (EAIA): la Genera
litat no ens cobreix el tercer equip que ens correspondria per 
població atesa. S’incompleix així el catàleg de recursos previst 
en la Uei Catalana de Serveis Socials que estableix una ràtio d’un 
professional cada 40 infants, quan a Terrassa estem en els 49.

Programes del Servei de Joventut, molts d’ells amb un dar ta
rannà d’intervendó socioeducativa davant situadons de pobre
sa infantil (Districte Jove, Esplais Diaris...). El cofinançament de 
la Generalitat per a aquest Servei ha passat dels 160.000 euros 
del darrer període del tripartit als 60.000 euros en l’actualitat 

En general, totes les retallades en el marc dels Serveis Socials 
són retallades als infants en tant que ataquen el benestar del seu 
entom familiar. I les famílies de Terrassa estan patint enorme
ment les retallades socials dels govems estatal i autonòmic. La 
llista és llarga i prou coneguda: beques menjador, RMI, presta
cions d’atur, Pla Prepara, ajuts al lloguer i a l ’emancipació, etcè
tera. I això també val per a les retallades globals de cofinança
ment autonòmic als serveis socials municipals. Concretament: 
245.000 euros menys en el darrer any i la barbaritat de 5 m ili
ons d’euros de deute acumulat amb els Serveis Socials Muniri- 
pals de Terrassa.

El cinisme del posicionament de CiU és, doncs, evident. Com 
ho és queixar-se de la manca d'espais de coordinació de políti
ques d’infància a la ciutat quan la posada en marxa de la Taula 
corresponent està pendent que la Generalitat es decideixi a apro
var el decret que ha de regular coses tan bàsiques com la com
posició i competències d’aquests organismes.

*  L'autor és regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
a l’Ajuntament de Terrassa
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