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Ajuda d’avui per demà entre gent 
que també és solidària

La Xarxa de Solidaritat de Terrassa organitza una recollida d’aliments a la plaça Lluís Companys
Mireia Prat Duran | @newt_tsa 
Terrassa

“Hoy por ti, 
mañana por 
mi”. Aquest és 
el cartell que 

acompanya l’estand de la Xarxa 
de Solidaritat de Terrassa de la 
plaça Lluís Companys. Durant 
tot el dia de dissabte es recullen 
aliments per a unes 30 famílies 
que estan vivint en blocs ocupats 
i tenen molts pocs recursos. “Els 
serveis socials de l’Ajuntament 
estan col·lapsats, donen ajudes 
per al cap d’unes setmanes, però 
aquesta gent no es pot esperar, ho 
necessiten d’avui per demà, hi ha 
nens que no es poden endur ni un 
entrepà a l’escola”, explica amb 
una profunda tristesa als ulls el 
president de la Xarxa, Paco Vera.

Amb la col·laboració de l’ONG 
Ayuda Directa, intenten recaptar 
el màxim d’aliments possibles, 
tot i que són conscients que amb 
la recollida que ha organitzat el 
Rebost fa poques setmanes, la gent 
no respon tan bé. També recullen 
roba, que després reciclaran amb 

l’ajuda de les monges salesianes 
de La Maurina. Al setembre ini-
ciaran un curs de patronatge per 
donar una segona vida a peces de 
roba que podrà utilitzar una altra 

persona. 
El seu és un treball en xarxa: 

s’ajuden entre elles persones que 
no tenen gaires recursos però que 
volen col·laborar en el que puguin 

perquè això les dignifica i no han 
de sentir que estan demanant res. 
A més, també treballen estreta-
ment amb altres associacions, com 
el Col·lectiu d’aturats de Terrassa, 

que els cedeix el seu local del car-
rer Sant Cosme per fer una reunió 
cada dimarts al vespre, un espai de 
trobada que serveix una mica “de 
teràpia”. “Hi ha gent que li fa ver-
gonya explicar el que li passa i en 
aquestes reunions s’animen més 
a compartir els seus problemes”, 
afirma Vera. 

Festa cultural i solidària
Els Diables de La Maurina, els 
Castellers de Terrassa o l’esplai 
del Bon Aire també s’han su-
mat dissabte per donar suport a 
la campanya, amb una tabalada 
pels carrers del voltant i tallers per 
aprendre a fer castells, amb la in-
tenció de fer apropar el barri.  

En una plaça on hi ha poca 
ombra i fa molta calor, gairebé 
ningú hi passeja. “L’experièn-
cia ens diu que en aquesta plaça 
no hi ha gaire gent, ja ho sabem 
per altres anys, fer-ho en un altre 
lloc”, raona Vera. Tot i així, han 
pogut recollir aliments per a les 
famílies més necessitades, i s’ha 
celebrat un dinar popular per a 
150 persones pel qual se n’havia 
de donar només la voluntat.

La reforma fiscal, posada en qüestió
La patronal Cecot tem que el projecte de llei obligui a fer més ajustos per complir amb la Unió Europea

M. P. D. | @newt_tsa 
Terrassa

La patronal terrassenca 
Cecot posa en dubte el 
projecte de llei de reforma 

fiscal que ha aprovat el Govern 
espanyol aquest divendres, ja que 
creu que acabarà topant amb les 
obligacions de la Unió Europea 
en base a les recomanacions de 
l’Ecofin. 

Segons la Cecot, la proposta 
del Govern de rebaixar de forma 
generalitzada els impostos per 
dinamitzar el consum i el crei-
xement xoca amb la petició de la 
UE a Espanya  perquè concreti 
els ajustos que han de permetre 
reduir el dèficit fins a un 4,2% al 
2015 i en un 2,8% al 2016. 

Així, Cecot creu que per com-
plir aquests objectius, el Govern 

espanyol acabarà demanant nous 
sacrificis i ajustos, “que podrien 
suposar un fre a la recuperació i 
perjudicarien a “pimes, microe-
mpreses i autònoms”. A més, la 
patronal terrassenca preveu que 
obligarà a congelar la despesa 
pública, a no aplicar la reforma en 

els termes aplicats o pujar altres 
impostos, segurament l’IVA. 

“Tot això és una primera supo-
sició perquè l’anunci realitzat avui 
pel ministre d’Hisenda no permet 
saber si hi ha una autèntica refor-

ma amb contingut o no. La veritat 
és que no entenem l’anunci per 
etapes i no podem evitar entre-
veure cert maquillatge pollític. O 
el contingut l’escriuran durant el 
cap de setmana?”, es qüestiona 
Enric Rius, assessor fiscal de la 
Cecot. 

La Comissió Europea, l’FMI i 
el Banc Central Europeu exigei-
xen més consolidació fiscal, però 
Cecot opina que que el Govern 
de Rajoy, amb aquesta reforma, 
renuncia a aconseguir-la per la via 
d’augmentar els ingressos. Antoni 
Abad, president de la Cecot, tam-
bé hi afegeix que el Govern hauria 
d’augmentar els ingressos per llui-
tar contra l’economia submergi-
da.  El passat mes de desembre, la 
Cecot va fer arribar al Govern un 
document amb 43 propostes  per 
afrontar la reforma fiscal. 

La Cecot preveu que el 
Govern espanyol acabarà 
fent més ajustos que 
suposaran un fre a la 
recuperació econòmica

La Xarxa de Solidaritat ha organitzat la primera festa, que vol repetir més sovint. Foto: Marta Balaguer

Enric Rius veu cert “maquillatge polític en la reforma”. Foto: Redacció


