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Vàrem plantejar-nos celebrar aquest 50è Aniversari 
com a estímul per a avaluar i veure la feina feta i 
recordar les moltes persones que d’una forma o 
altra han participat, col·laborat, aportat, ajudat, han 
fet i dedicat una part de la seva vida al Barri i la ciutat.

Ha servit per a retrobar-nos amb els inicis durant la 
dècada dels anys seixanta quan un grup de veïns/es 
creava l’Agrupació Segle XX i feien el local vell (avui 
amb un nou edifici), amb el seu treball voluntari i 
l’objectiu de tenir un local social per a fer activitats 
bàsiques, com reunir-se. Eren temps difícils 
políticament i socialment, i els barris tenien tot tipus 
de mancances: sense equipaments, carrers sense 
urbanitzar, torrents i espais oberts, locals 
abandonats amb brutícia i rates per tot arreu. Una 
imatge grisa i trista. Això sí, tenien la força de la gent 
que s’organitzava I feia les coses amb convenciment 
de fer-les per a un bé comú i col·lectiu, no esperaven 
res de les Administracions ni de l’Estat.

El sorgiment de l’Associació de Veïns el novembre 
de 1977 és la línia de continuïtat d’aquell esperit i 
voluntat, veïns i veïnes disposats a millorar el barri i 
la ciutat disposats a donar contingut als nous 
equipaments i a les millores aconseguides, 
disposats a fomentar una vida social de relació i 
convivència basada en els nous valors de llibertat, 

solidaritat, col·laboració, participació, compromís i 
justícia.

Aquests cinquanta anys han de servir per veure on 
estem i on anem, per recordar sobretot les 
persones, i continuar avançant amb nous veïns i 
persones compromeses ja que sempre s’hauran 
d’afrontar nous problemes i noves situacions i 
caldrà estar fortament organitzats i preparats 
col·lectivament.

Al marge de millores en equipaments, serveis, 
espais, zones verdes…, el més important han estat 
les persones, i, sobretot, les que han fet possible 
haver-nos conegut, relacionat i treballat junts, des 
del petit fins al més gran esforç, i per això volem 
agrair-vos a tots i totes el vostre nivell de 
participació i col·laboració, que ha fet un barri i una 
ciutat millors, i també un record especial per a tots 
aquells que ens han deixat definitivament, que 
serveixi d’agraïment i homenatge a tots i totes, 
esperant i desitjant que ho puguem fer durant 
molts anys més, ja que aquesta és la nostra força 
com a barri i com a ciutadans i ciutadanes.

Salut i fraternitat,
La Junta

Editorial
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Grup de veïns construint el Casal vell el 1970. El Casal nou
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Les paraules del President 
SALUTACIÓ DEL MOLT HONORABLE 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ 
DELS 50 ANYS DE L'ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS DEL BARRI SEGLE XX

M'omple d'orgull i satisfacció adreçar-me al veïns del Barri Segle XX 
per a la celebració dels 50 anys de la vostra associació de veïns.

Han passat uns quans anys des que aquell 20 d'octubre de 1967 
nasqué com a entitat cultural i recreativa, per després esdevenir 
l'Associació de Veïns. Igual que en molts pobles i ciutats del país en 
aquells moments, la tasca del món associatiu i veïnal va ser bàsica 
per dotar d'equipaments i infraestructures molts barris perifèrics de 
les ciutats, que creixien desordenadament, fruit dels fluxos 
migratoris i del creixement industrial, i es veien mancats de molts 
serveis públics.

La finalitat prioritària de la vostra associació de veïns va ser, com la 
de moltes altres, ajudar a resoldre els grans dèficits urbanístics, a 
asfaltar carrers, a millorar l'entorn amb places i equipaments; en 
definitiva, a millorar la qualitat de vida del vostre barri i dels veïns 
que hi viuen.

Ara celebreu 50 anys de la vostra entitat, i heu d'estar orgullosos de 
la gran tasca i contribució que heu fet al progrés del barri i a la seva 
cohesió social. El moviment veïnal i associatiu ha jugat un paper 
molt important a Catalunya, perquè ha servit per reivindicar 
necessitats, per ser la veu del poble a les institucions, i alhora 
mediadors i impulsors de les millores dels barris. I estic segur que la 
història del Barri Segle XX no es pot explicar sense l'Associació de 
Veïns, perquè ha fet de molla entre la ciutadania i les institucions.

Sou una entitat viva, particip del passat, del present, però també ho 
sereu del futur del barri. Som i serem terra d'acollida, i els barris com 
el vostre són un clar exemple de la diversitat, pluralitat i cohesió 
social dels nostres pobles i ciutats, en definitiva, de Catalunya.

Felicitats per aquests 50 anys de bona feina, i felicitats per tot allò 
que fareu perquè aquest barri tingui la qualitat de vida òptima que 
es mereixen els vostres veïns.

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, maig de 2017
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El 50è aniversari de l’Associació de Veïns i Veïnes del Segle XX ens convida a 
reflexionar sobre el passat, el present i el futur del barri, des d’un punt de vista molt 
proper a la seva realitat però també amb perspectiva de ciutat. El primer que cal, 
però, és reconèixer i retre homenatge a totes les persones que han treballat pel 
benestar i el progrés del barri i de Terrassa al llarg d’aquests anys, en les diferents 
etapes liderades per Joan Francesc Rigol, Anna Maria Masachs, Salvador Pérez i 
Joan Vives. Terrassa ha comptat i compta amb un conjunt d’associacions veïnals, 
moltes d’elles sorgides en la segona meitat del segle passat, en el context de la 
dictadura franquista i d’una ciutat amb importantíssimes mancances en tots els 
àmbits, que creixia sense planificació i sense els serveis necessaris per a les 
persones.

Mig segle després d’aquella època encara estem pagant-ne la factura a moltes 
zones de la nostra ciutat, on des de la recuperació de la democràcia municipal hem 
fet un gran esforç urbanístic, de serveis, de benestar i de qualitat de vida. Per a 
l’Ajuntament, des del 1979 fins ara, un criteri polític fonamental ha estat garantir en 
tot moment la cohesió social i l’equilibri territorial. Això significa que els ciutadans i 
ciutadanes de Terrassa, visquin on visquin, han de tenir accés a una qualitat de 
vida similar. No hi ha ni permetrem que hi hagi barris o districtes de primera o de 
segona, tot i que és innegable que a diferents punts geogràfics de la ciutat hi ha 
necessitats i reptes que hem d’afrontar. Això passa en el Segle XX però també a 
altres indrets, i estem treballant des de diferents fronts per aconseguir-ho, dintre 
del marge d’actuació i del calendari que ens permeten les nostres possibilitats i les 
limitacions que ens ha imposat el govern central.

En aquest sentit, penso que els barris s’han de contemplar també des d’una 
perspectiva més àmplia que la dels seus límits territorials en sentit estricte. És a dir, 
tenint en compte el seu entorn immediat: els barris propers, el conjunt del districte, 
les infraestructures i serveis que cobreixen territoris i poblacions més grans que la 
d’un sol barri. Entenc que el punt de vista veïnal és i ha de ser el de la proximitat, 
defensant interessos i necessitats absolutament legítimes, però això no ens hauria 
d’impedir veure les coses a major escala per valorar realment la qualitat de vida i el 
progrés d’una determinada part de la ciutat, sense tancar els ulls a les millores que 
són necessàries.

Com a veí que sóc del barri, reconec que l’Associació ha fet una feina que mereix 
ser reconeguda i agraïda. És cert que al llarg dels anys la relació amb el Govern 
Municipal no ha estat exempta de tensions i dificultats, però també és cert que el 
que ens uneix és la voluntat de treballar per als veïns i veïnes del barri i de tota la 
ciutat, amb esperit de cooperació, amb respecte i amb un profund sentit de la 
democràcia i de la participació ciutadana. És per això que en aquest cinquantè 
aniversari, vull posar l’accent en les persones que s’han compromès 
generosament amb el barri i la ciutat i que hi han dedicat molt de temps i 
d’esforços, posant-se al servei de la comunitat. Crec que és un comportament 
cívic exemplar, digne de reconeixement i de respecte, i que forma part sens dubte 
del formidable esforç que el Segle XX i tots els barris que formem la ciutat de 
Terrassa hem fet per millorar la ciutat, per construir un model de Ciutat del 
Benestar i per forjar una Terrassa de tothom i per a tothom.

Moltes gràcies per la feina feta, per la generositat i pel compromís. I per molts 
anys!

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa

Les paraules de lAlcalde’
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Els veïns opinen del barri

Jan Vilet Puig
14 anys. Estudiant

Com veus el barri en aquests moments?
Jo el veig pobre de recursos tot i que han 
millorat moltissimes coses, però trobo 
que falta aquella espurna que encengui el 
foc per creure en  l’ impossible.

Què creus que hi manca?
Trobo a faltar que els semàfors siguin tots 
adaptats, les voreres que s’haurien 
d’arreglar ja que són estretes, que falta un 
comerç més potent i falten zones verdes.

Com veus el futur del Barri?
Penso que si es troben solucions a petites 
coses, el barri pot arribar a créixer més i 
així nens inenes poden gaudir més el seu 
dia a dia.

Marcel del Rio Carretero
11 anys. Estudiant

Com veus el barri en aquests moments?
El barri està bé, però el parc molt mal cuidat.

Què creus que hi manca?
Manca equipament esportiu al parc, més 
neteja i seguretat. Caldria un local d’assaig 
de música i teatre per als joves.

Com veus el futur del barri?
Sino es fan millores, molt avorrit.

Marta Real Aligué
35 anys. Psicòloga.

Com veus el barri en aquests moments?
Sento que és un barri oblidat. Un barri 
descuidat per l’Ajuntament. Alguns 
exemples serien que hi ha un solar 
abandonat entre els carrers Roger de Llúria i 
Gasòmetre fa molt de temps. També hi ha 
diverses fàbriques abandonades. I el 
projecte Sala i Badrinas encallat. Per altra 
banda el barri està excessivament brut. Hi ha 
hagut una gran reducció en serveis de neteja 
i un augment de l’incivisme. També el veig 
com un barri amb poca evolució. Un barri 
molt industrial i amb poca vitalitat ciutadana.

Què creus que hi manca?
Serveis. Escola bressol pública, escola de 
primària pública sense barracots, institut 
públic, una residència d’avis pública, 
biblioteca, equipament esportiu, espais 
verds, més activitats obertes als residents al 
barri, comerços… Que l’ajuntament destini 
recursos econòmics al barri en proporció 
als impostos que paguem les persones que 
hi vivim. També que la gent del barri siguem 
més proactius, i fem més caliu de barri.

Com veus el futur del barri?
Estancat. Poca gent lluitant pel que el barri 
necessita. Baixa participació i implicació 
ciutadana. Moltes dificultats perquè des 
de l’ajuntament ens facin suport.

Marc Hurtado Mas
42 anys. Driver Own Spirit Festival

Com veus el barri en aquests moments?
El barri des que el conec ha patit molts 
canvis. Recordo amb goig el moviment 
juvenil que hi havia amb la Ràdio Tse-Tse i 
els joves que ens ajuntàvem a les escales 
de l’església de Sant Valentí. Però això és 
passat i el present és esperançador i el 
futur com a barri també. 

Ens cal millorar la neteja de les caques de 
gos que alguns amos molt incívics no 
recullen. Millorar els jardins de la Plaça 
Segle XX: manca alguna planta més 
acolorida i algun gronxador i joc infantil 
com hi havia hagut antigament.

Què creus que hi manca?
Manca més compromís de l’Ajuntament, 
més neteja respecte de caques de gos no 
recollides, més compromís d’Eco-Equip 
ja que hi ha molta gent que llença moltes 
coses i quasi no es pot passar ni per la 
vorera i molesta a la gent gran, joves o 
mares amb cotxet.

Com veus el futur del barri?
Esperançador si es fan les coses bé i 
venen propostes que millorin integralment 
el barri.

Claudia Carbó Gómez
17 anys. Estudiant.

Com veus el barri en aquests moments?
És un barri força tranquil i segur on hi ha poc 
moviment de gent. És una zona on tothom 
es coneix i hi ha un ambient agradable.

Què creus que hi manca?
Personalment opino que hi ha una manca 
notable de comerç variat per així poder 
veure més moviment de gent.

Com veus el futur del barri?
Hi haurà poca gent jove, ja que la majoria 
dels residents actuals són grans.

Amb aquests veïns i veïnes hem volgut recollir un ventall d opinions sobre el present i futur. Per aquest motiu és l opinió dels més 
joves, els que d’aquí cinquanta anys encara podran veure l’evolució del nostre Barri i si les seves opinions han estat ateses i l’han 
millorat. I després hem recollit l’opinió dels diferents presidents i presidenta de l’Associació de Veïns, que ens donen una visió 
d’aquests cinquanta anys i on estem. Per tant, l’opinió de les persones representen el més valuós del nostre Barri i ciutat.

’ ’
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Marina Llonch Masachs
32 anys. Mestra.

Com veus el barri en aquests moments?
El nostre barri, des del meu punt de vista, 
sempre ha estat un barri tranquil en tots 
els aspectes, això vol dir que és un barri on 
és molt confortable residir-hi, però per 
altra banda, és un barri on s’hi fa poca vida 
al carrer.

Què creus que hi manca?
Al nostre barri hi ha pocs comerços, 
nosaltres, com molt veïns, anem als 
barris propers a comprar, sobretot al 
centre. També és cert que els nostres 
carrers no fan de bon passejar-hi, voreres 
estretes, la neteja dels carrers no sol ser 
acurada i, a més, estem molt ben 
connectats per acostar-nos passejant al 
centre o sortir amb cotxe cap a totes 
direccions.

També considero que és fonamental que 
ara que ja podem dir que el Segle XX ha 
deixat de ser un barri industrial i hi ha 
molta més població jove amb fills petits, 
es construeixi d’una vegada per totes 
l’Escola Sala i Badrinas.

Com veus el futur del Barri?
Espero, com bé deia, que el nostre barri 
segueixi l’evolució tranquil·la que ve 
marcant els darrers anys, un barri que 
acull tant les persones grans que hi han 
nascut i crescut com les persones joves 
que hi han vingut en les darreres 
construccions, i que volen que els seus 
fills puguin créixer al barri i anar a l’escola 
pública.

Seria molt interessant que es construíssin 
i s’equipéssin els grans solars que estan 
buits com el de Guillem de Muntanyans 
amb Sant Sebastià o el de Gasòmetre amb 
Pare Font, Roger de Llúria i Gibert. 

A més, trobem naus abandonades i cases 
sense condic ions d’habi tabi l i ta t  
utilitzades fraudulentament per propietaris 
que en treuen un rendiment econòmic.

Per últim, desitjo un barri on tant els veïns 
com els equips municipals de neteja 
tinguin més cura de l’estat dels carrers i 
les places.

Núria Vives Nogales
31 anys. Professora Educació Física.

Com veus el barri en aquests moments?
El Segle XX sempre ha estat un barri molt 
tranquil i familiar i considero que ho segueix 
sent.

Què creus que hi manca?
Algunes voreres son molt estretes i estan 
en mal estat, fet que dificulta l’accés als 
cotxets o cadires de rodes. També hi ha 
algunes naus abandonades, cosa que fa 
que algunes zones siguin més solitàries i 
no donin confiança al passar-hi.

Com veus el futur del Barri?
Espero que en el futur estigui l’Escola Sala i 
Badrinas construïda on li pertoca i el carrer 
Baldrich amb unes voreres més amples. 
També espero que amb la col·laboració 
dels veïns, els carrers estiguin més nets.

Silvia Montalà García
27 anys. Hostelera.

Com veus el barri en aquests moments?
És un barri  tranquil, familiar i acollidor.

Què creus que hi manca?
Hi manquen més comerços i serveis, ja 
que això farà que tinguem un barri amb 
vida.

Com veus el futur del barri?
És un barri que està creixent molt gràcies 
que ha arribat molta gent jove. També 

Judith Cabezas Moya
22 anys. Educadora infantil, treballant.

Com veus el barri en aquests moments?
El barri del Segle XX és una zona on conviuen 
diverses generacions en harmonia. 
Antigament era un barri on els seus veïns 
majoritàriament eren gent gran, però 
afortunadament, la població jove ha augmentat 
en els darrers anys. Això fa que a cada 
cantonada puguis escoltar la rialla d’un nen.

Què creus que hi manca?
El barri en aquests moments està una mica 
aturat, perquè no es creen comerços nous 
i això fa que la gent hagi de sortir del barri 
per fer qualsevol gestió , ja sigui oci o 
compra. És una llàstima que amb la gent 
jove que ha vingut no es creïn nous 
projectes que permetin realitzar vida de 
barri.

Com veus el futur del Barri?
El veig ben encaminat, crec que la gent 
jove hi donarà molta vida i moviment, que 
és el que necessitem. Gent que emprengui 
i confiï en la situació del barri. No arriba a 
ser centre, però tenim molt bona ubicació, 
esperem que això animi la gent a confiar en 
el barri i decideixin venir a viure aquí.

Gerard Pérez Pascual
20 anys. Estudiant.

Com veus el Barri en aquests moments?
Té zones més residencials i altres més 
industrialitzades. Hi ha tranquil·litat i un 
ambient familiar o de barri, que no s’ha de 
perdre. També, hi falta zones verdes.

Què creus que hi manca?
L’edifici de l’escola Sala i Badrinas i el 
desenvolupament de terrenys com els de 
la fàbrica Sala i Badrinas o l’illa dels 
carrers Gasòmetre-Roger de Llúria-Pare 
Font-Gibert. Més comerços i instal·lacions 
esportives per compartir tothom.

Com veus el futur del Barri?
Amb més vivendes i amb zones més 
peatonals, per estar-hi i no només per 
passar-hi, acompanyades de més millores.
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Meritxell Coll Carmona
14 anys. Estudiant 3r ESO.

Com veus el Barri en aquests moments?
Un barri tranquil i familiar, però no afi entre 
els veïns i li manca el coneixement del 
barri a la resta de Terrassa.

Què creus que hi manca?
Activitats per a la gent gran del Barri per a 
coneixer-se i també activitats perquè la 
resta de Terrassa ens conegui.

Com veus el futur del Barri?
Si tot segueix així, veig un Barri en què al 
final els veïns no es coneixeran i que 
quedarà una mica en l’oblit.

Emma Pernas Llobet
38 anys. Fisioterapeuta

Com veus el Barri en aquests moments?
Jo fa tres anys aproximadament que visc 
al Barri. Trobo que és molt familiar. Els 
equipaments estan molt bé, tot i que 
potser manquen alguns comerços més. 
Trobo que últimament està molt brut 
(excrements de gos).

Què creus que hi manca?
Algun comerç com ara una carnisseria. 
També més espais i jocs per als més 
petits.

Com veus el futur del Barri?
Crec que és un Barri amb empenta, que 
entre tots els veïns pot tirar endavant amb 
les seves festes.

Gerard Pérez Pi
17 anys. Estudiant.

Com veus el Barri en aquests moments?
Bé. De moment no hi veig cap 
inconvenient.

Què creus que hi manca?
Comerços més variats (més botigues de 
diversos àmbits)

Com veus el futur del Barri?
De moment bé. Només trobo a faltar els 
comerços, però tot la resta bé.

Núria Giménez Caparrós
10 anys. Estudiant.

Com veus el Barri en aquests moments?
És un Barri que està creixent molt

Què creus que hi manca?
En aquest Barri manca manteniment de 
voreres, que siguin més amples i 
còmodes per a caminar, més zones 
esportives i activitats per als nens i les 
nenes. Places amb cafeteria, i més 
comerços perquè la gent faci vida al 
Barri.

Com veus el futur del Barri?
Un Barri sense gaires canvis.

Fanny Subirana Sánchez
15 anys. Estudiant.

Com veus el Barri en aquests moments?
Manca na t a l i t a t ,  h i  ha  p l aces 
abandonades i inacabades, manca  
convivència entre els veïns, cal més 
vitalitat als carrers (els caps de setmana 
semblen morts o adormits).

Què creus que hi manca?
Més espais d’oci i molts més espais 
esportius en condicions (per a fer esport).

Com veus el futur?
En positiu, ja que la gent que viu al Barri ha 
crescut.

Joan Francesc Rigol
Ens va deixar ja fa uns quants anys.
President des de l’any 1967 fins l’any 
1970.
Aquesta va ser la seva última entrevista el 
novembre de 2002.

Com recordes el Barri fa 25 anys?
Molt deixat, no s’havia fet res des d’abans 
de la guerra civil. Obrer i industrial. Poca 
activitat. Poca vivència, ni serveis, ni 
equipaments.

Com ha canviat durant aquests 25 anys?
Ha canviat i ho continua fent. Més 
habitatges, més places i jocs infantils, el 
Casal de Barri i més serveis.

Com veus el futur del Barri?
No el veig gaire bé, cada cop estem més 
aïllats, no ens coneixem.
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Anna Ma Masachs i Jornet
74 anys. Jubilada.
Presidenta des de l’any 1977 fins l‘any 
1980.

Com veus el barri?
Actualment el barri està més viu. Hi ha més 
població, però ha perdut serveis de 
comerços. La gent anem al centre per la 
proximitat. L’ampliació d’habitatges en 
pisos ha fet perdre la comunicació ja que no 
ens coneixem tant. Hi ha solars mal tancats 
i buits que perjudiquen als veïns de l’entorn.

Què creus que hi manca?
El barri està mancat de serveis educatius 
públics, fa temps s’hauria d’haver construït 
l’escola, previsiblement, on hi ha l’espai 
ocupat per l’antic edifici Sala i Badrinas. 
També d’una llar d’infants pública. Està 
mancat d’una neteja més adient, per part 
del servei municipal de la recollida de 
deixalles, neteja dels carrers i d’una cura 
més adequada dels veïns en general. Hi ha 
una certa deixadesa d’alguns veïns que 
tenen gossos i que permeten que 
s’embrutin a les voreres i portals.

Com veus el futur del barri?
Per millorar i veure un bon futur per al barri 
penso que és entre tots que el podem 
millorar. Per al futur del nostre entorn 
solament cal pensar un xic més fora de 
l’interior de casa nostra. Convido a tots els 
veïns a valorar els aspectes positius que té 
el barri i a ser partícips del conjunt.

Salvador Pérez Riera
62 anys. Tècnic
President des de l’any 1981 fins l’any 
2007

Com veus el barri en aquests moments?
Molt millor que fa cinquanta anys, però per 
desgràcia segueix inacabat, encara tenim 
pendents resoldre alguns temes quant a 
serveis, equipaments i mobilitat.

Què creus que hi manca?
Acabar d’urbanitzar sis carrers, fer l’escola 
Sala i Badrinas i l’escola Bressol, algun 
equipament de Gent Gran i desenvolupar 
tots els espais i naus brutes i abandonades, 
i la neteja.

Com veus el futur del barri?
S’ha de garantir l’equilibri entre el 
creixement i l’ocupació dels espais 
disponibles amb criteris de sostenibilitat 
ambiental. Acabar-lo d’una vegada, els 
nostres veïns no es mereixen el nivell 
d’irresponsabilitat demostrada fins ara. 
Fer els equipaments i serveis que son 
necessaris i garantir la convivència i bon 
veinatge com a eix fonamental.

Joan Vives Font
62 anys. Jubilat.
President des de l’any 2007 fins aquests 
moments (2017).

Com veus el barri en aquests moments?
Tot i el que hem avançat i millorat al llarg 
d ’ a q u e s t s  a n y s ,  m a n t e n i m  l a  
tranquil·litat i l’equilibri sense anar a un 
creixement desmesurat de població. 
Continuem tenint la urbanització 
d’alguns carrers per fer, i això és un 
problema greu per a la mobilitat, i moltes 
possibi l i tats de mil lora quant a 
equipaments i serveis.

Què creus que hi manca?
A més d’ampliar el teixit comercial de 
proximitat, tal com deia, no tenir el barri 
acabat amb els carrers pendents, alguns 
equipaments com acabar l’Escola Sala i 
Badrinas, fer l’Escola Bressol Municipal, 
ampliar voreres en molts trams, definir què 
fer amb els espais i naus abandonades, 
com Sala i Badrinas.

Com veus el futur del Barri?
Vull que sempre es garanteixi la relació i 
convivència entre el veïnat, són aspectes 
fonamentals per a una bona qualitat de 
vida. I cal veure com els nouvinguts troben 
una bona acollida i milloren el barri. 

Les persones són el més important, més 
que els edificis, equipaments i espais 
públics.
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Relacio de les persones que han 
compost les juntes de l’Associació de Veïns 

al llarg dels anys

14 de gener de 1978 22 de febrer de 1979 7 de maig de 1981
Assemb.Gral. Extraordinària Assemb.Gral. Ordinària Assamb.Gral.Extraordinària
Pere Grifell Pere Grifell Pere Grifell
Josep Antoni Martínez Josep Antoni Martínez Josep Antoni Martínez
Joaquim Berenguer Joaquim Berenguer Joaquim Berenguer
Salvador Pérez Salvador Pérez Salvador Pérez (Pres)
Joan Vives Joan Vives Joan Vives
Antoni Llonch Antoni Llonch Antoni Llonch
Jaume Castella Jaume Castella Jaume Castella
Anna Mª Masachs (Pres) Anna Mª Masachs (Pres) Anna Mª Masachs
Gregori Estaun Gregori Estaun Gregori Estaun
Joan Puig Joan Puig Joan Puig
Assumpció Solé Assumpció Solé Assumpció Solé
Joan Costa Joan Costa Joan Costa
Teresa Aligué Teresa Aligué Teresa Aligué
David Moya David Moya David Moya
Lluïsa Dominguez Lluïsa Domínguez Lluïsa Dominguez
Joan Camps Joan Camps  Joan Camps

20 d’octubre de 1967
Junta constituïda de 
l’Agrupació Segle XX
Eduard Barba Gutzems  
Joan Francesc Rigol (Pres)
Àngel Bigorra González  
Josep Fitó
Lluís Alegre 
Josep Rius 
Eduard Barba 
Ricard Mateu 
Valentí Piqué 
Lourdes Salmerón 
Joan Pepió 
Lluís Bernet

13 de novembre de 1977 
Constitució de l’AVV Barri 
Segle XX
Assemblea constituent  
Gregori Estaun 
Pere Grifell 
Anna Mª Masachs 
Salvador Pérez
Lluïsa Domínguez 
Albert Salvador 
Fulgencio Ros 
Odon Sautino
Teresa Aligué
David Moya
Joan Vives
Antoni Llonch
Joan Camps
Eduard Aulet 
Josep Antoni Martínez 

28 de novembre de 1977
Reunió Comissió Gestora
Teresa Aligué
David Moya
Joan Camps
Joan Costa
Antònia Saez
Joan Puig
Assumpció Solé
Josep Antoni Martínez
Pere Grifell
Joaquim Berenguer
Salvador Pérez
Joan Vives
Gregori Estaun
Fulgencio Ros
Antoni Llonch
Jaume Castella
Anna Mª Masachs (Pres)
Lluïsa Domínguez
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7 de juny de 1983 13 de març de 1985 25 de febrer de 1987
Assemb.Gral. Extraordinària Assemb.Gral. Extraordinària Assemb.Gral.Ordinària
Josep Antoni Martínez Josep Novellón Josep Novellón
Pere Morales Pere Morales José Rojas
Salvador Pérez (Pres) Salvador Pérez (Pres) Manuel Jiménez
Joan Vives Joan Vives Salvador Pérez (Pres)
Jaume Castella Antoni Llonch Joan Vives
Anna Mª Masachs Mercè Palet Antoni Llonch
Gregori Estaun Anna Mª Masachs Anna Mª Masachs
Joan Puig Antoni Fàbregas Enric Bertomeu
Assumpció Solé Enric Bertomeu Joan Alcaraz
Joan Costa Lluïsa Domínguez Lluïsa Domínguez
Teresa Aligué Joan Alcaraz
David Moya Teresa Aligué
Lluïsa Domínguez
Joan Camps

26 de febrer de 1989 16 de juny de 1990 15 de juny de 1991
Assemb. Gral. Extraordinària Assemb. Gral. Ordinària Assemb. Gral. Extraordinària
Josep Novellón  Josep Novellón Josep Novellón
Manuel Jiménez Manuel Jiménez Manuel Jiménez
Salvador Pérez (Pres) Salvador Pérez (Pres) Salvador Pérez (Pres)
Joan Vives  Joan Vives Joan Vives
Antoni Llonch Antoni Llonch Antoni Llonch
Anna Mª Masachs Anna Mª Masachs Anna Mª Masachs
Enric Bertomeu Enric Bertomeu Enric Bertomeu
Lluïsa Domínguez Lluïsa Domínguez Lluïsa Domínguez
Joan Comas Joan Comas Joan Comas
Santi Aragonès Santi Aragonès Santi Aragonès

Antoni Fàbregas Antoni Fàbregas
Emili Escobar Emili Escobar
Jerónimo Matilla Jerónimo Matilla
Joan Bono Joan Bono

Xavi Izquierdo
Ramon Vidal
Nelly Di Mercurio

19 de febrer de 1994 17 de febrer de 1996 13 de juny de 1998
Assemb.Gral. Extraordinària Assemb. Gral. Extraordinària Assemb.Gral. Ordinària
Josep Novellón Josep Novellón Josep Novellón
Joan Pi Joan Pi Joan Pi
Salvador Pérez (Pres) Salvador Pérez (Pres) Salvador Pérez (Pres)
Joan Vives  Joan Vives Joan Vives
Enric Bertomeu Juan Manuel Villanueva Juan Manuel Villanueva
Lluïsa Domínguez L Lluïsa Domínguez Lluïsa Domínguez
Joan Comas Joan Comas Xavi Izquierdo
Antoni Fàbregas Antoni Fàbregas Antoni Fàbregas
Jerónimo Matilla Nelly di Mercurio Àngel Miralda
Nelly Di Mercurio Àngel Miralda Enric Bertomeu

Lourdes Prat
Joan Comas
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13 de gener de 2001 11 de febrer de 2004 12 de febrer de 2007
Assemb. Gral.Extraordinària Assemb.Gral.Ordinària Assemb.Gral.Extraordinària 
Lourdes Prat Lourdes Prat Juan Cano
Josep Novellón Salvador Pérez (Pres) Magda Sendrós
Magda Sendrós Juan Cano Salvador Pérez
Salvador Pérez (Pres) Ramon Pérez Joan Vives (Pres)
Joan Vives Josep Novellón Antoni Fàbregas
Enric Bertomeu Joan Vives Enric Bertomeu
Antoni Fàbregas Antoni Fàbregas Josep Novellón
Lluïsa Domínguez Anna Gibert Lourdes Prat
Àngel Miralda Magda Sendrós Ramon Pérez
Anna Gibert Lluïsa Domínguez Albert Monzonís
Ramon Pérez Enric Bertomeu José Manuel Salazar

Jordi Monill
Lluïsa Domínguez

14 de febrer de 2009 12 de febrer de 2012 14 de febrer de 2015
Assemb.Gral.Ordinària Assemb.Gral.Ordinària Assemb.Gral.Ordinària
Juan Cano Juan Cano Juan Cano
Magda Sendrós Salvador Pérez Anna Mª Masachs
Salvador Pérez Albert Monzonís Salvador Pérez
Joan Vives (Pres) Joan Vives (Pres) Joan Vives (Pres)
Antoni Fàbregas Antoni Fàbregas Josep Novellón
Enric Bertomeu Ramon Pérez Lluïsa Domínguez
Josep Novellón Jordi Monill Ramon Pérez
Lourdes Prat Anna Mª Masachs Antoni Fàbregas
Ramon Pérez Lourdes Prat Jordi Monill
Albert Monzonís Lluïsa Domínguez Lourdes Prat
José Manuel Salazar Josep Novellón Maite Carretero
Jordi Monill
Lluïsa Domínguez

11 de febrer de 2017
Assemb. Gral. Ordinària
Juan Cano
Anna Mª Masachs
Salvador Pérez
Joan Vives (Pres)
Josep Novellón
Lluïsa Domínguez
Ramon Pérez
Antoni Fàbregas
Jordi Monill
Lourdes Prat
Maite Carretero
Xavier Vives
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DE L’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DEL 

BARRI SEGLE XX 

Joan Alcaraz  /  / Pere Grifell

/ Genaro Edo  /  

Josep Morera  / / Manel Vallès

/ Maria Sala  /  

Isidre Cot  /  /  José Antonio Dolz

/ Manuel Jiménez  /  

Pere Segura  /   / Joan Francesc Rigol

Joan Cols    

Rafael Aligué   Jaume Castella

Joan Valldaura    

Joan Comas

Domingo Viñas 

Albert Canal    José Caro 

Alberta Soler  

Jean Paul Alpen    

“Potser ja serè lluny, però el camí
no voldria oblidar-lo perquè sempre
sigui benigne i fàcil el retorn.
Tancant els ulls veuré de nou la casa
i l’heura i el xiprer quan, a sol post,
fa de bon seure sota l’olivera;
tancant els ulls i obrint el sentiment.
Tu seràs lluny també però el record,
com un vent molt suau, ens unirà
en una sorprenent esgarrifança.”

Miquel Martí i Pol

Amb les Juntes expressem una part de l’entitat, però no oblidem a totes les persones que han 
col·laborat en comissions, actes, tallers, escrits, correctors, repartiments…, de forma puntual 
i permanent. Totes elles formen part d’aquests anys i sense ells i elles,avui no ho celebraríem.

Un record molt especial
per a...
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El nostre barri 
en temps passats

50 anys de l’Associació de Veïns Segle XX. 
50 anys d’història del barri.
Continuem avui la història del barri que vam narrar en el butlletí 42 de novembre del 2002, un número 
especial del 25 aniversari de l’Associació de Veïns. Com aquella vegada no incloem aquells actes que 
es repeteixen cada any com la festes de Sant Valentí, les Festes Majors i les assemblees de l’Associació 
de Veïns.

10 de novembre de 2002. La 
consellera de la Generalitat Irene 
Rigau assisteix a la inauguració de 
l’exposició “25 anys i més...” al saló 
d’actes del Casal.

Abril del 2003. La Junta de veïns es 
reuneix durant gairebé dues hores 
amb l’alcalde Pere Navarro per 
explicar-li les necessitats del barri.

15 de maig del 2003. Las CUP fa en 
el Casal la conferència “Les lluites 
populars als Països Catalans d’avui 
i contra l’especulació per l’entorn 
natural de Terrassa”.

4 de juny de 2003. El restaurador 
Miquel Rístol ofereix un taller de 
cuina de supervivència en el Casal.

2004. L’Associació de Veïns 
reclama que l’antic edifici de la 
funerària es destini a equipaments 
del barri.

Desembre del 2004. Bocamoll, 
portaveu de l’Associació de Veïns, 
arriba al número 50.

4 de juliol de 2004. El col·lectiu 
terrassenc de contrainformació 
Kaos organitza el Casal una jornada 
de reflexió en la qual participen 
col·laboradors de tot l’Estat.

17 de desembre del 2005. El 
Raund Midnigth Quintet fa un 
concert en el Casal organitzat per 
l’Associació de Veïns.

1 de juny del 2006. S’inaugura al 
Casal l’exposició del primer 
certamen de pintura “Viu el Parc” i 
es lliuren els premis corresponents.

4 de novembre de 2006. Té lloc la 
votació per elegir president de 
l’Associació de Veïns. Voten 104 
persones d’un cens de 332. Joan 
Vives es escollit per 83 vots per 21 
de Maria Gràcia Escabia.

17 de desembre del 2006. Es 
compleix el 50 aniversari de 
l’ordenació sacerdotal de Mossèn 
Lluís Matarín, rector de Sant Valentí.

Desembre del 2006. Comença una 
n o v a  s e c c i ó  a  B o c a m o l l ,  
“Coneguem els nostres veïns” que 
entrevista veïns del barri.

9 de gener del 2007. Mor Valentí 
Piquer i Arola, organista de la 
parròquia durant 40 anys i director, 
del cor. Dirigí també el grup 
d’havaneres Timoners d’Ègara.

27 de gener de 2007. Mor als 85 
anys Jaume Altarriba Cardona que 
patia la malaltia d’alzheimer. Havia 
residit sempre en el barri on era 
molt conegut pels anys que va estar 
al front del bar La Penya de la 
Carretera de Montcada.

18 de febrer del 2007. Lluís 
Matarín, rector de la parròquia de 
Sant Valentí durant més de 24 anys, 
s’acomiada dels feligresos i es 
jubila per motius de salut.

22 de novembre del 2007. 
Terrassa-1 d’Alcohòlics, grup 
d’autoajuda, celebra al casal el 25 
aniversari de la seva creació.

25 de maig del 2008. Per la festa 
major del barri actua la coral de 
gospel Tons i Sons.

Juny del  2008.  Bocamol l ,  
portaveu de l’Associació de veïns 
publica un extraordinari de 20 
pàgines on enumera 28 dèficits del 
barri al costat de fotos de 
cadascun.

28 d’agost del 2008. El bisbe de 
Terrassa Josep Sainz Meneses 
oficia una missa en la capella de les 
Germanes Agustines amb motiu de 
Sant Agustí, patró de la comunitat 
religiosa.

28 de setembre de 2008. Mossèn 
Gabriel Garcia és presentat com a 
adjunt adscrit de Mossèn Josep 
Fàbregas.

2 de juny de 2009. Comencen les 
obres de l’ampliació de Casal.

Juny de 2009. El Bocamoll informa 
que hi ha quatre cases ocupades 
en el barri en els carrers d’Avinyó, 
Passatge Comerma, Carretera de 
Rubí i Sant Sebastià.

13 de setembre del 2009. El bisbe 
de Terrassa Sainz de Meneses 
presideix amb una missa el canvi 
d’administrador de la Parròquia. 
Mossèn Fidel Catalan substitueix 
Jordi Fàbregas.

19 de desembre del 2009. 
S’estrenen les obres d’ampliació i 
millora del Casal finançades amb 
Fons Europeus.

Gener del 2010. Es publiquen 
dades de veïns dels barris de 
Terrassa. El del Segle XX té 5,923 
veïns (2.911 homes i 3.012 dones) i 
3.851 vehicles.
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17 de febrer de 2013. La parròquia 
de Sant Valentí celebra el seu 50 
aniversari amb una missa oficiada 
pel Bisbe de Terrassa Sainz 
Meneses i els anteriors rectors de la 
parròquia.

Febrer del 2013. Es compleix el 
20è aniversari del primer número 
del Bocamoll. Que va sortir al febrer 
de 1993.

Abril de 2013. Comença la 
reurbanització de la Carretera de 
Rubí.

4 de novembre de 2013. La Junta 
de l’Associació de veïns acorda per 
unanimitat donar suport al Manifest 
del pacte a Terrassa pel Dret a 
Decidir.

10 d’abril de 2014. L’advocat Rafel 
Calderon parla en el Casal del Dret 
a Decidir.

15 de maig de 2014.  La  
historiadora Assumpta Montellà 
parla de la Maternitat d’Elna dins 
dels actes d’homenatge en el 75 
aniversari de l’exili.

9 de juny de 2014. S’inaugura 
l’Arxiu Històric Comarcal del Vallès 
en el carrer Baldrich cantonada  
anb Torres i Bages, on havien estat 
els serveis de la Funerària i 
anteriorment el magatzem de la 
casa Sainz.

Setembre del 2014. Els veïns del 
carrer Vinyals es queixen del 
funcionament del club de cànnabis 
pel tràansit continu i prohibit de 
menors .

20 de setembre de 2014.  
L’Assemblea local del Procés 
Constituent celebra una sessió al 
Casal sobre el municipalisme.

12 de febrer del 2015. Xerrada 
col·loqui en el Casal, Què passarà 
amb el futur de l’aigua a Terrassa?

14 de maig de 2015. S’inaugura a 
l’Arxiu Històric l’exposició “El barri 
del segle XX, 100 anys en 
construcció”.

14 de juny de 2015. Mossèn Fidel 
Catalan oficia una missa a Sant 
Valentí commemorant l’arribada de 
les religioses agustines a Terrassa.

Abril de 2016. En una entrevista 
publicada en el Bocamoll núm. 90 
Antoni Font explica que va localitzar 
enterrades en el cementiri de Valls, 
les despulles de Josep Guitart Gili, 
veí del carrer Avinyó, desaparegut 
de la Guerra Civil

30 d’abril de 2016. L’Associació de 
veïns s’afegeix a la Federació 
d’Associacions de veïns de 
Terrassa en una assemblea 
celebrada en el Casal Cívic de ca 
n’Aurell.

Desembre de 2016. Veïns de la 
zona denuncien conflictes i 
problemes de convivència amb els 
okupes de cases del carrer 
Gasòmetre entre Joan Mompeó i 
Guillem de Muntayans.

Rafel Comes (rafelcomes@gmail.com)

23 d’abril de 2010. Es posa la 
primera pedra de la Biblioteca del 
Districte III al final de la passarel·la 
del carrer Escudé a l’altra banda del 
torrent de Vallparadís.

2010. La crisi econòmica obliga a 
reduir a tres Bocamolls anuals en 
lloc dels quatre que es feien fins ara.

6 de novembre de 2010. Les 
joventuts d’ERC inauguren en el 
casal l ’exposició “100 anys 
d’estelada”.

2 de maig de 2011. Entra en 
funcionament la Biblioteca del 
Districte Tercer que substituirà la del 
carrer Avinyó.

12 de setembre de 2011. S’inicia el 
curs de la nova escola del barri 
provisionalment en barracots a l’illa 
en què havia estat la casa Izquierdo 
d’automòbils i pneumàtics.

2011. Es descobreix que el sòl de la 
Plaça de la fàbrica de gas està 
contaminat. Per acabar el curs els 
alumnes de l’escola es traslladen al 
Grup Escolar Bisbat d’Ègara.

10 de febrer de 2012. Mor Francesc 
Rubinat i Sitges molt conegut en el 
barri com a bomber, promotor de 
viatges col·lectius a Lourdes i per la 
seva constància a escriure cartes al 
director en el diari local.

Setembre de 2012. A l’espera de 
la seva construcció definitiva a cal 
Sala i Badrinas l’escola comença el 
curs en barracots a la carretera de 
Rubí al costat de la central 
elèctrica.
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Recull articles
apareguts al Bocamoll

d ’alguns 
Escrit d’Emma Miralda. Ella va ser una gran col·laboradora amb molts escrits, recollim aquest com a 
recordatori.

El Cel és el meu germà
Diuen de l’amor que és l’invent de les ments més genials. Despertem amb la son al cos, enamorats, si més 
no, de la vida, i cada nit, abraçats al coixí, confessem que hem passat pel món un dia més, és un sí rutinari.

Però avui que vull contar-vos una història de la vida mateixa; un vespre vaig abraçar-me al coixí, havia perdut 
un amic, que estúpida és la vida: t’engresca, t’ensenya la seva pròpia magnitud, la immensitat de l’amor, 
aprens a fer cada dia un dia diferent, aprens a compartir emocions, a vibrar, fas ús de la sensibilitat més 
humana i més íntima, et repeteixes que hi ha bons mestres, cedeixes a l’atzar, has madurat de mica en mica, 
com la fruita, has après que tot bé i tot passa i de sobte el món se’t fa petit, el “gran mestre” va oblidar-se de 
fer-te saber que res és tot, que mai és suficient, que no som eterns, contràriament la vida pot resultat 
altament volàtil.

Aquella nit m’abraçava al coixí i recordava el que un amic que avui ja no s’ha despertat va dir-me: “Tens raó, 
vaig amb la moto a 120 km/h i podria anar a 50 km/h però no m’importa, el que compta de la vida és 
l’instant, el moment, el present, ara estimo, ara ploro, ara ric, ara visc, saps que ha passat, n’he fet un munt 
de records que duc sempre amb mi, del demà, Déu dirà!”.  Era un bon amic, el duré sempre amb mi.

Bocamoll 2015. Fracment.

TEMES DE CIUTAT
Projectes pendents, per la 
vella política. Nous temps i 
velles formes i mals vicis.

Nova legislatura, però res més lluny de 
la realitat, l’esperança de produir-se 
canvis en les formes i els continguts. Els 
mals vicis i costums a nivell polític estan 
tant arrelats, que només hi ha un 
objectiu veritable, garantir la cadira i 
viure com a polític professional de per 
vida. El cartipàs és això, i les 
subvencions pels partits (que no 
n’haurien de tenir, ja que els partits 
haurien de viure de les quotes), una 
rebaixa de sous rídicula (5%) i que 
demostra la poca voluntat real d'ajustar 
el sou a la mitjana real. La ciutadania a 
més d’'eliminar la corrupció i les 
corrupteles, també vol observar 
coherència amb la realitat del país, per 
tant, no pot convertir la política 
professional en sous desproporcionats 
que res tenen a veure amb les 
necessitats i la realitat. La honestedat ha 
de ser un principi ètic en tots els apartats 
de la vida, i no per a ser polític 
professional vitalici, ha de permetre 
sous fora de la realitat i com a precepte 
especial i diferent, i ser Alcalde, 
regidor/a o assessor/a del partit, 
direcció d’àrees del partit i directors de 
serveis del partit no han de tenir una 
consideració i privilegi diferent. Però bé, 
això no canvia per molt que es digui i 
qualsevol excusa és bona per a no 
canviar res en aquest aspecte i d’altres.

Bocamoll 87. Abril 2015. Fracment

EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS. 

Les cases del dimoni
Les cases del dimoni que no han estat reformades, envellides pel temps i el progressiu abandonament, amb 
okupes inclosos, tenen avui dia un aspecte molt degradat i semblen pendents només del seu final definitiu, 
La Montserrat Sanromà ens ha comentat, però, que els compradors de dues d’elles, 58 i 60 pensen 
reconstruir-les conservant la seva façana. Consultat els permisos d’obres a l’Arxiu Històric, hem 
comprovat que el permís d’aquestes cases es va demanar a finals del 1925. Devien ser construïdes, doncs, 
el 1926. En la documentació del permís no figuren els números del carrer, però sí un plànol de la situació que 
ens garanteix que correspon a aquestes cases. El 1926, segons el plànol de la Guia Ballester, el carrer 
Avinyò només era obert fins el carrer de Lepant i possiblement aquestes cases fossin les primeres 
construïdes en el tram del carrer Avinyó comprès entre els carrers de Sant Sebastià i Lepant. Curiosament 
en el projecte que acompanya la sol·licitud de permís, en el dibuix de la façana els coronaments eren 
rectilinis, encara que a l’hora de la veritat es van fer corbats. Les cases, molt estretes, (4,50 m.), compartien 
un pati de llums i un dels tres dormitoris no tenia ventilació exterior. Curiosament, el permís d’obres és 
només de 5 cases i no set com es van fer (les dels números 66 i 68 que ja són reformades també ho eren). 
No sabem si el promotor va fer d’estranquis dues cases més de les planejades o bé va demanar un permís 
complementari).

L’arquitecte no era com d’antuvi suposàvem, Muncunill ni tampoc cap arquitecte de la ciutat, sinó el 
sabadellenc Josep Renom i Costa. Josep Renom (1880-1931) va ser arquitecte municipal de Sabadell des 
que tenia 30 anys fins la seva mort i va compaginar el càrrec amb el de professor de l’Escola Industrial de 
Sabadell. Va projectar edificis tan emblemàtics d’aquella ciutat com el Mercat i la Torre d’Aigües.

Bocamoll 2005.

EDITORIAL
Creiem que cal millorar el transport públic al nostre barri, cal revisar-lo ja que no cubreix totes 
les zones i necessitats, esperem que l’Ajuntament acavi de fer la revissió de línies i d’una vegada 
resolgui i afronti la situació i les racionalitzi, permeten que passi per carrers que avui no en 
disposen o com a mínim el més propers possibles.
Cal resoldre la manca d’habitatge públic disponible, ja sigui de compra o lloguer, la vivenda és una 
necessitat bàsica. Per tant, cal que les administracions, tant la municipal com autonòmica, es 
prenguin seriosament aquesta necessitat i facin que a tots els barris es disposi d’habitatge sense 
necessitat d’ubicar-la a les perifèries. Com és una immoralitat i indecència com es permeti el 
preu abussiu de l’habitatge privat, cal que les Administracions hi intervinguin a efectes d’incidir-
hi, i com a mínim que els facin pagar o aportar una part dels seus marges de beneficis al municipi 
que serveixi a la promoció pública. Les promotores i constructores no han aportat res a aquesta 
ciutat, senzillament …

Bocamoll 87. Abril 2015 . Fracment.

ANTONI FONT ens diu:
Només tenia 8 anys
Doncs sí, el mes de juliol de 1941, jo només 
tenia 8 anys quan amb la meva mare i un guia 
vàrem emprendre el camí de l’exili. Un exili de 
què ho desconeixíem tot: la llengua, el país, les 
lleis… Un país que també estava en guerra, 
però nosaltres fugíem del feixisme franquista. 
Vàrem caminar per la muntanya tota la nit, 
fins al migdia de l’endemà per arribar a la 
frontera francesa, on ens esperava el pare. Un 
pare que, entre el temps de guerra, els camps 
de concentració i les companyies de treball, 
pràcticament ja no coneixia, sols l’havia vist 
uns deu minuts a Figueras durant el viatge 
que va fer d’escorta en un camió de l’exèrcit 
francès que portava refugiats espanyols que 
volien tornar a Espanya des dels camps de 
concentració francesos, i els portaven al 
castell de Figueres (els pobres no sabien el 
que els esperava).
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Imatges del  temps
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Imatges d ’alguns actes
del 50è aniversari

Conferència, “La teoria del Riure”. Abril 2017.Cantada d’alumnes de l’Escola Sala i Badrinas. Abril 2017.

Sortida de veïns a Tuixent. Visita al Museu i al jardí botànic de les Trementinaires. Abril 2017.

Teatre amb l’obra “Monòlegs”. Abril 2017.Conferència amb el Dr. Josep Sales. Juny 2017.

Espectacle infantil d’en Miqui Gimenez. Setembre 2017. Conferència a càrrec del Sr. Joan Soler. Setembre 2017.
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Poemes d ’Agustí Bartra
Plaça del Segle Vint,
només mig feta, on m’atura el crepuscle:
temps i espai increats, cap pedra de memòria,
Sis forques de llum bòrnia,
el munt d’escombraries, amb el gos mort al cim…
I a l’oest el terror de les set oliveres, la por
de troncs i fulles: no a les destrals voraces,
ans a l’indeturable exèrcit de culleres
que ve després dels llops.
En algun lloc, em dic, és l’hora del retorn
dels pescadors… Canta encara la noia de la llàntia?
Somni que sagnes, somni: oh, despulla’m la nit
i arma’ns el vent!

Terrassa, 23-5-1971

Poemes del retorn
Agustí Bartra i Lleonart. 1908-1982

Agustí Bartra i Lleonart. 
Barcelona, 8 de novembre de 1908 - 
Terrassa, 7 de juliol de 1982. 

Fou poeta, periodista i professor universitari 
català. Participà en la guerra civil espanyola 
en el bàndol republicà i s’exilia l’any 1939. 
Passà per diversos camps de refugiats. 
Conegué a l’escriptora Anna Murià amb qui 
es va casar i va tenir dos fills. 
Fixà el seu domicili a Mèxic fins a l’any 
1970 que retornà a Catalunya i s’instal·là 
al carrer d’Avinyó de Terrassa.
A més de les seves obres, traduí poesia 
de l’anglès al català i va rebre diferents 
guardons i reconeixements.

Anna Murià i Romaní
Barcelona, 21 de maig de 1904 - 
Terrassa, 27 de setembre de 2002.

Escriptora, traductora i periodista catalana. 
Fou militant d’Acció Catalana i d’Estat 
Català. S’exilià amb la seva família a França. 
Més tard es va instal·lar a Mèxic amb el seu 
marit, Agustí Bartra, fins a l’any 1970 que 
retornà a Catalunya i va venir a viure a 
Terrassa, al carrer Avinyó.
Va exercir ocasionalment el periodisme en 
revistes i diaris. Va rebre diferents guardons i 
reconeixements.

Pel cantó de ponent penja una rotunda lluna òssia. 
Garí, ferit d’una coltellada en un flanc, roman 
immòbil i amb els braços oberts sobre un munt 
d’escombraries i cendres, en un extrem de la Plaça 
del Segle XX, mig urbanitzada, o potser mig 
destruïda per un bombardeig d’anys enrera, als 
afores suburbials de la petita ciutat.

Entre abaltit i despert: els seus pensaments, que 
adesiaria arriben a formular-se amb paraules 
murmurades, s’adollen migpartits entre una aguda 
consciència i l’autònoma correntia de les imatges del 
seu esperit, esquinçalls d’una memòria visionària 
individual i ensems col.lectiva que el transcendeix, 
com en el caos i desmesura del somni.

Fragment de Rapsòdia de Garí
Agustí Bartra i Lleonart. 1908-1982
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Decàleg
de les reivindicacions pendents

El passat ens ha permès recordar, observar 
el camí fet, ara queda el futur incert i cal no 
oblidar les mancances, els compromisos i el 
que ens cal per a millorar la vida dels nostres 
veïns i veïnes, i del conjunt de la ciutadania.

EQUIPAMENTS

Escola Bressol Pública.

Projecte i finalització de l’Escola Sala i Badrinas.

Habitatge públic de compra o lloguer, prioritàriament per 
a joves i gent gran.

Urbanització dels 6 carrers que queden pendents des de 
1977: St. Sebastià, Lepant, Guillem de Muntanyans, Roger 
de Llúria, Galícia, Mestre Trias. Una veritable vergonya i 
manca de voluntat política.

Execució projecte d’espai socioesportiu.

Resoldre els grans espais buits, Sala i Badrinas i molts 
d’altres sense executar, ni desenvolupar, espais bruts i 
abandonats.

Casal de Gent Gran per al Districte 3.

SERVEIS

Transport Públic: millora de les freqüències d’algunes 
línies.

Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat al davant dels 
Jutjats.

Neteja i recollida de residus: Millors freqüències, millor 
servei, un barri més net i millor.

Escola Sala i Badrinas

Carrer sense urbanitzar

Projecte hort urbà
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Medi Ambient: Més control i vigilància de les activitats 
industrials i dels riscos de contaminació, soroll, olors….

Millora de la xarxa de clavegueram.

Ampliar la xarxa comercial de proximitat al barri.

Garantir una educació per a tothom i de qualitat

ASPECTES SOCIALS

Acabar amb els desnonaments.

Acabar amb l’atur i la precarietat.

Justícia social, acabar amb la pobresa i millorar les 
condicions de vida.

Treball digne i just, amb salaris dignes.

Jubilacions dignes i en condicions.

VEÏNS I VEÏNES

Civisme, col·laboració, solidaritat, participació en els 
afers públics, respecte a les coses i sobretot a les 
persones.

Relació i convivència entre els i les veïnes, evitar 
l’aïllament, la indiferència i l’individualisme egoista.

Respectar la diferència, buscar mecanismes de bon 
veïnatge, d’ajudar-se, d’integració i respecte.

Desenvolupar l’esperit crític, la necessitat de 
conèixer i saber, de respecte i llibertat de pensament i 
creença, la defensa dels valors i comportaments 
ètics.

Millorar el barri i la ciutat no és només equipaments i 
serveis, és millorar les persones i ciutadans i 
ciutadanes.

Respectar la gent gran, com a essència de 
l’experiència i el coneixement, del pas del temps i de la 
vida.

US INFORMEM 
QUE AL CASAL DE 

BARRI TENIU 
SAMARRETES 
I AMPOLLES

DE CAVA
A LA VENDA,

COM A SUPORT 
I COL·LABORACIÓ 
A LA CELEBRACIÓ 

DELS 50 ANYS

DE L’ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DEL 

BARRI SEGLE XX 

FES-TE’N SOCI



Aquests 50 anys han estat
el resultat de la col.laboració de molts
veïns i veïnes, esperem continuar amb 

la vostra participació activa 
durant molts més anys.gràcies
a  tots i  totes!

Organitza: Amb la col·laboració de:

Escola Sala i Badrinas D
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