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executar, i veurem el temps que durarà amb 
barracots. El projecte d’Escola Bressol s’ha 
perdut en el temps. I de nou tornem a veure 
espais buits i abandonats sense cap ús concret.

I aniríem fent llista del que ha quedat en 
construcció pel camí i ara la gran excusa 
és que no hi ha recursos, ja que s’ha de fer 
front a l’emergència social, cosa què estem 
d’acord, però tampoc ens mereixem quedar 
abandonats, ja que quan podien fer-ho per 
interessos partidaris ens van deixar fora.

Volem que el barri s’acabi, i això vol dir acabar 
la ciutat, no omplir-se d’excuses per no fer-ho. 
Tots els carrers pendents s’han d’urbanitzar 
d’una vegada i l’Ajuntament d’una vegada ha 
d’anar més enllà de la retòrica del no es pot, 
és que; ... no hi ha…! Doncs ha d’haver-hi… 
voluntat i ganes, s’ha de …poder d’una vegada 
posant els mitjans i el que calgui, no hi ha… 
doncs sí: posar mitjans, ganes i voluntat, per 
obligació, pel deute amb els nostres veïns, per 
justícia i equitat, i deixar-se d’excuses de mal 
pagador. Mantenir la situació actual és una 
vergonya i els que s’omplen la boca de nova 
situació política ho haurien de resoldre, però, 
és clar, com es vol demanar que ho resolguin, 
si ni tan sols han tingut l’interès de visitar 
l’exposició per  por de veures retratats després 
de més de trenta-cinc anys d’inoperància i 
indiferència? I això que algun és veí i resident 
al barri!

Esperem doncs que d’una vegada deixem 
d’estar en construcció, i passem a ser 

No podem estar sempre en construcció, 
volem normalitat com tothom.

Vàrem tancar l’exposició del barri de cent 
anys en construcció, tot un èxit d’aportacions, 
col·laboració i visites. Com és evident, tots 
els barris i ciutats estan en construcció, són 
elements dinàmics i transformacions. Però 
mentre axò és un fet normal, el nostre pateix 
tot un seguit d’anormalitats injustes que fa 
que estiguem en construcció com a resultat 
d’un abandonament instrumental de caràcter 
partidari: el barri no està acabat perquè no ha 
estat una prioritat per als qui han governat. No 
hem entrat en les estratègies de repartiment 
equitatiu d’equipaments i serveis, fora de 
la racionalitat i el sentit comú. Avui encara 
tenim tot un seguit de carrers no urbanitzats, 
abandonats i veurem el que dura aquesta 
situació; una part del barri encara està com 
els anys seixanta i setanta, i aquí sí que podem 
dir que som l’únic barri abandonat i que té 
aquesta situació i veurem el que durarà, ja que 
la manca de prioritat política ha estat evident, 
si no, ja estaria resolt fa anys.

El Casal de Gent Gran del Districte ha 
quedat oblidat, tots estan a la zona Nord, 
Est i Oest, des de l’època de la gran disbauxa 
de les Administracions, que repartien entre 
els amics aquests equipaments de forma 
partidària i fora de cap racionalitat equitativa.

L’Escola Sala i Badrinas, un dels grans objectius 
aconseguits, encara està per projectar i 
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS
El veïnat del barri el 1936.

Algunes vegades hem comentat que el barri del 
segle XX va ser, si més no fins als anys setanta 
del segle passat, un barri de fàbriques i gent 
anònima, bàsicament treballadors d’aquestes  
mateixes fàbriques que tenien la feina a prop. 
Per tant és difícil trobar-hi fabricants, polítics 
o altres residents que fossin coneguts més enllà 
de la seva família i del veïnat més proper. De 
tota manera en totes les comunitats sempre 
hi ha algú del qui podem trobar alguna cosa 
interessant a explicar. L’acceptació que va tenir 
l’article dels veïns del carrer Azcàrate que va 
publicar en aquesta secció el Joan Camps amb 
la col·laboració de l’Anna Massachs i meva, 
m’esperona a continuar-ho amb algunes 
modificacions a altres carrers. Comencem, en 
aquest número del Bocamoll, un recordatori 
de residents de cada un dels seus carrers  el 
1936, just abans d’esclatar la guerra. És un any 
amb bona informació del cens de la ciutat i 
prou reculat per no haver de referir-nos a 
persones adultes en aquell any que encara 
siguin vives, però tampoc tan distanciat en el 
temps que ja se n’hagi perdut del tot el record. 
Començarem avui pels carrers de Gasòmetre 
i Passatge Comerma 

Gasòmetre:

Aquest carrer que comença en el carrer de 
Pare Font i que ara acaba a la Rambla del 
Pare Alegre tenia el 1936 poques cases. En el 

primer tram, entre Pare Font i Roger de Llúria, 
la banda Nord, actualment un solar tancat, hi 
havia la fàbrica de gas.  
En el número set vivia un venedor de cafè, 
Amadeu Monfort Sangüesa de Catellfort 
(País Valencià), casat amb Rosa Nogués de 
Vilanova i la Geltrú, oficiala de contínues de 
la Vídua Castells, amb dos fills, el Joan, que 
llavors treballava a cal Marimon i Arch, de 
gènere de punt, i formava part de la Junta del 
Círcol Tradicionalista de Terrassa, i el Juli, a 
qui a la postguerra se li concedí la medalla de 
la Vieja Guàrdia de Falange Espanyola. 

En els baixos del número 13 vivia una vídua, 
Teresa Boada i Martínez amb dos fills, 
l’Angelina i el Pau. Aquest últim, teixidor, de 
32 anys, solter, afiliat al Círcol Tradicionalista, 
fou detingut pels incontrolats el 26 de juliol de 
1936 i assassinat el mateix dia a prop de Can 
Parellada. 

En el número 15, trobem la família Ros, 
originària de l’Ordal, que el 1920 arribà a 
Terrassa, i que hi tenia llavors un petit taller 
de reparació de màquines de gènere de punt, 
que a la postguerra es traslladà al carrer de 
Sant Sebastià i es convertí en un important 
fabricant de kettens. 
 
En el núm. 42 vivia Domènec Rodoreda i 
Ullés, xofer de cal Badiella, casat amb Modesta 
Jarque i Puig de Mogenta (País Valencià) que 
havien explotat el Bar Imperi de la Carretera 
de Montcada, conegut després de la Guerra 

Espanya, a Catalunya, a Terrassa i al barri.
    
   

Salut i fraternitat
     LA JUNTA

mínimament normals. Veurem…! Nosaltres  
continuarem lluitant, reivindicant, recordant, 
participant i millorant, i esperem fer-ho amb 
tots vosaltres, com sempre.

Bones Festes de Nadal, i siguem optimistes 
davant de les incerteses generals a Europa, a 
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Civil per Bar La Penya. Rodoreda va ser 
president del Gremi de Xofers de Terrassa. Un 
germà seu, Jaume Rodoreda i Ullés, filador de 
cal Sala i Badrinas, de la CNT, fou condemnat 
a mort en un Consell de Guerra i executat el 
5 de juliol de 1940 amb dos terrassencs més 
en el Camp de la Bota. Un altre germà, Pere 
Rodoreda, afiliat a Esquerra Republicana de 
Catalunya, fou condemnat en un altre Consell 
de Guerra a 15 anys de presó.

Passatge Comerma:

El passatge Comerma es un carrer curt però 
és dels primers carrers del barri on es van 
fer cases a les dues bandes. En els números 
parells hi trobem; en el 27, Enric Rusiñol i 
Canudas, de Vacarisses, teixidor de cal Miquel 
Bosch, fabricant de mitges, casat quatre 
anys abans amb Isabel Costa i Hernàndez, 
nascuda a Buenos Aires. El padrí de les seves 
noces va ser Jaume Artiola i Gabriel, un dels 
terrassencs executats al Camp de la Bota el 
1940. La família de l’Enric Rusiñol eren actius 
membres de la CNT, que en acabar la guerra 
en van patir les conseqüències. El seu germà 
Josep, teixidor de cal Humet Germans, i el seu 
oncle Ramon Rusiñol i Canudas, teixidor de 
cal Donadeu, van haver d’exiliar-se; un altre 
germà seu, Valentí, fou jutjat i condemnat en 
un Consell de Guerra a 12 anys i 1 dia; l’Esteve, 
germà també de l’Enric, que treballava de 
transportista pel seu compte, va ser executat 
al Camp de la Bota  amb tres terrassencs més 
el 17 de maig de 1940.

En el número 39,  vivia un matrimoni 
d’Ullastrell que des de 1925 residia a Terrassa, 
Josep Paloma i Rovira i Maria Sellarés i 
Rodó. Un fill seu, Pere, solter, molt vinculat 
a la societat Coral Joventut Terrassenca, 
especialment a la seva coral, ha tingut fins 
fa pocs anys en el carrer de Sant Francesc 
potser l’única botiga de llibres de segona mà 
de Terrassa.

En el número 45, hi vivia una família que 
va venir de Vera (Almeria) cap el 1930. 
Eren  l’Anna Garcia, vídua, i els seus fills, la 
Manuela, oficiala de contínues de cal Jaume 
Jover; l’Antoni, comerciant de vins, i el Miquel 
Caparrós que treballava de llauner a la Vídua 
Font del carrer del Vall. Els Caparrós han 
arrelat al barri i n’exploten actualment l’únic 
supermercat familiar.

A l’altra banda de carrer, en el número 6, vivia 
el fogoner de la fàbrica de gas, Miquel Rambla 
Montañez, de Molinos (Terol), amb la seva 
esposa Joaquima Bertran, que feia de modista 
pel seu compte, i dues filles.
En el 8, trobem Joan Prat i Esmerats, que 
treballava a la fàbrica de mosaics del seu pare 
Josep Prat i Picanyol en el carrer del Racó. 

En el número 16, vivia el contractista d’obres 
Jaume Masdeu Barceló, de Masroig, que va 
venir a Terrassa quan tenia tres anys, la seva 
esposa i dues filles.

En el primer pis del número 18, vivia Antònia 
Bañeras Fité, germana del que va ser regidor 
del Govern d’Unitat Popular de Terrassa 
l’octubre de 1936, Antoni Bañeras, i el seu 
marit Ramon Moix, d’Alguaire. 

Rafel Comes (rafelcomes@gmail.com).

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS INFORMA...
ASPECTES CÍVICS
La mobilitat injustificable

La mobilitat és un problema greu, no només 
per les mesures i accions que corresponen 
als responsables municipals, sinó també 
pel comportament dels pares i mares que 
porten els nens i nenes a les escoles i  generen 
veritables problemes a les hores d’entrada 
i sortida. Han de deixar-los just a la porta, 
cosa que provoca enbussos greus, estacionant 
sobre les voreres i davant de guals o passos 
de vianants.  Tot aquest desgavell, a més de 
problemes de mobilitat, genera perills i alts 
índex de contaminació que afecten  la salut de 
les persones. 

N’hi ha que ho justifiquen dient que és un 
moment, però de vegades alguns tenen la 
barra de convertir el moment en una xerrada 
aprofitada, despreocupant-se del vehicle mal 
estacionat i dels problemes que genera. Això 
si, després es demana el corresponent perdó, i 
amb això tot justificat.

També hi ha qui estaciona en els punts 
d’accessibilitat pensats per a resoldre el 

problema de les persones amb dificultats de 
mobilitat, o es posen davant d’una rampa. 
Aquestes actituds són del tot injustificables i 
haurien de ser fortament sancionades.

   
  

BREUS
Residus i neteja:  Fa vergonya que avui 
encara continuem veient aquestes imatges: les 
escombraries no hi arriben soles i, per tant, 
hi ha un comportament lamentable d’alguns 
veïns que són uns veritables brètols i que 
no utilitzen ni els serveis, ni els contenidors 
de forma correcta. Aquestes bretolades 
ens costen diners a tots, que els paguem les 
gràcies. Cosa que no justifica que tinguem 
uns serveis de recollida i neteja, d’inspecció 
i vigilància, totalment ineficients, que no 
resolen el problema, ni l’afronten. I no és 
només una qüestió d’abocar-hi molts diners, 
és deixadesa i manca de responsabilitat i 
eficàcia des de fa temps. Hem de demanar un 
millor comportament als veïns, però també 
cal ser més exigents ambs els responsables 
municipals que han fet deixació de les seves 
responsabilitats.
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Contenidors soterrats: Tanta modernitat i 
tants problemes. Els contenidors soterrats 

de la Carretera de Rubí amb Torres i Bages, 
des de fa un any que no funcionen, i hi ha 
contenidors convencionals. Aquest fet ja 
s’ha denunciat i s’han demanat explicacions 
a l’Ajuntament, que permet aquesta situació. 
De veritat que no ho entenem i demostra el 
nivell d’ineficiència tant del sistema com del 
servei. Com és possible que això passi? I ara hi 
afegim els de la Carretera de Montcada amb 
Vallaparadís, que també tenen problemes.  
Bé, és de riota, per no plorar; després anirem 
venent modernitat.
    
La modernitat que porta un any sense 
funcionar; incomprensible.

Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol 

veí/na que estigui en risc de ser desnonat que 
ens ho indiqui i informi. Aquesta és una lluita 
col·lectiva i cal evitar l’aïllament i  la solitud. 
Entre tots ho hem d’evitar. I no hauria de 
dependre que els veïns, entitats i plataformes 
intentin frenar-ho, haurien de ser les polítiques 
compromeses contra aquesta situació i les 
normes qui ho impedissin i persseguissin els 
bancs miserables i sense escrúpols que actuen 
contra les persones més vulnerables.

Taula de l’Aigua:  S’està pendent de la posada 
en marxa de la Comissió de l’Aigua, o el nom 
que es consideri, amb l’objectiu de preparar 
tot el procés d’informació i resultats per a 

fer una proposta al respecte, ja sigui per a 
municipalitzar la gestió o per buscar una altra 
alternativa (privada o mixta). Nosaltres ja 
estem convençuts del model que vol aplicar 
l’equip de govern, però bé, no avancem més 
comentaris. I preparar el suposat model de 
participació per a promoure una consulta, 
que ja veurem com acaba atenent a com van 
les coses en els temes participatius d’aquest 
equip de govern en aquests temes i la poca 
credibilitat que té al respecte... Veurem com 
es tracta tot.

Horts urbans: Ja s’han firmat els Convenis 
amb la propietat i l’Ajuntament.  Es posarà 
l’aigua, es netejarà i farà una primera passada 
del multicultor. I llavors convocarem als 
hortelans, les escoles i serveis socials que han 
sol·licitat la gestió i esperem començar d’una 
vegada el funcionament de l’hort urbà del 
Segle XX. Després de més d’un any, esperem 
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de canvi de sentit del tram de Lepant des de la 
Carretera de Rubí fins al carrer Baldrich.
                                

Reunió amb els delegats i delegades dels 
Grups Santa Margarida:  Amb l’objectiu  
d’aclarir el Programa de revisió tècnica dels 
seus habitatges, es va fer una reunió amb tots 
els delegats i delegades de totes les Comunitats 
de propietaris/es, explicant el contingut del 
Programa, els terminis i les actuacions. Es va 
aprofitar per parlar d’alguns temes funcionals.

Posada en marxa del Consell Municipal 
de Districte 3: Bé, l’equip de govern amb 
moltes presses i acceleracions, sense tenir ni 
proposta, ni projecte, ha convocat  les entitats 
del Districte a nomenar Consellers/es per  
participar en el Consell. Abans de determinar 
res, vàrem preguntar com estava el tema del 
Reglament que no es va aprovar i es va amagar 
després d’un procés participatiu, sota quin 
model es pensava funcionar. 
Bé, no es va donar resposta, i la Junta en 
reunió Ordinària va determinar no participar 
en aquest òrgan, com a mínim fins que 
no s’aclareixin els temes preguntats. Es va 
enviar l’acord als diferents grups municipals 
i als mitjans de comunicació per al seu 
coneixement.
Per tant, veurem com acaba tot aquest tema i 
suposem que continuarem com els últims anys, 
sense participar-hi, sense perdre el temps ni 
escalfar cadires inútilment, mantenint l’acord 
que fa set anys es va prendre per unanimitat 
en una Assemblea Ordinària.

Reunió amb els responsables de la Policia 
Municipal sobre el Club de Cannabis: Es 
va fer la reunió amb els responsables de la 
Policia Municipal i del Servei d’Activitats.  Es 
va demanar que es fes complir la normativa 
d’activitats i sobretot el control policial de 
l’accés de menors i el trànsit de persones, així 
com el consum en espais públics com les dues 
places properes amb accés d’infants als jocs 

infantils. 
Segons la informació donada, quant a les 
condicions d’activitat, compleixen les normes, 
i,  quant al control de menors i tràfic (venda), 
la informaicó de la Policia és que es fan 
controls permanents. També se’ns va indicar 
que, si qualsevol veí/na observa consum en 
espais públics fora del local i en les places o 
espais de menors, s’avisi immediatament  la 
Policia Municipal ja que el consum en espais 
públics no està permés.
  

Manteniment del Casal:  Des de fa dies 
tenim pendent una reunió amb el regidor 
responsable, amb l’objectiu de tractar els 
temes de manteniment del Casal en la part 
que correspon a l’Ajuntament. Situació que 
fa temps que s’allarga i alguns problemes de 
manteniment no estan solucionats i sembla 
que trigarem a tenir-ho, la disbauxa en el 
servei és evident i els problemes s’allarguen 
en el temps. Per tant, esperem que d’una 
vegada es faci i aclarim el tema i, sobretot, el 
resolguem.

Pressupostos i Ordenances municipals: 
Que la situació és complicada, ja ho sabem: 
porten anys amb el mateix discurs: problemes 
per a invertir..., i així anem allargant-ho el 
tema i intentant que deixem de demanar 
determinats temes pendents  que fan que 
aquest segueixi sent un barri en construcció, 
com dèiem en l’exposició inicial. Carrers per  
urbanitzar, equipaments pendents, espais 
públics per  desenvolupar… I ara, per acabar-
ho d’adobar, es volen augmentar diferents 
impostos i taxes: l’IBI i les escombraries entre 
d’altres. Tots els municipis de l’entorn els 
han congelat i rebaixat i, en el nostre cas, els 
augmentaran d’una manera poc justificable 
i creïble. Que ara s’hagi d’apujar la Taxa de 
residus perquè hi ha un problema greu que ja 
se sabia i s’ha deixat podrir, i en molts casos 
s’ha amagat, tot demostrant una manca de 
responsabilitat i transparència evident i que 
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Participació: 80,54 %      Abstenció:  19,46 % 
 
 
Partit Vots % 

PSC 376 10 % 
Junts pel Si 1691 46 % 
Ciutadans 608 16 % 
CUP 359 10 % 
PP 177 5 % 
Catalunya si que es pot 332 9 % 
Unió 89 2 % 
Altres 55 2 % 
 

ningú assumeix cap responsabilitat, és de 
vergonya. I no es prenen mesures de reducció 
dels sous de responsables polítics, assessors i 
càrrecs directius, s’ha augmentat l’estructura 
municipal, es segueixen pagant subvencions 
als partits i no està clar a que es dediquen alguns 
serveis ni la sevai eficàcia. Per tant, trobem els 
augments del tot injustificats donats els temps 
que corren. Però, bé, han intentat fer un mal 
anomenat procés participatiu que no serveix 
de res, al marge d’adoctrinar els seus, això 

sí, sense fer un procés de veritat on es posi 
sobre la taula què i com per decidir sobre el 
conjunt del pressupost i ordenances, en què la 
ciutadania tindria molt a dir, per això no es fa.

Casal de Barri:  El Casal romandrà tancat els 
dies 25, 26, 27 i 31 de desembre, i l’1, 2, 3 i 6 de 
gener

Resultats electorals de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del dia 27 de 
setembre al nostre Barri:

ACTIVITATS

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BARRI: Amb molta 
assistència de veïns, l’acte va ser molt interessant. Aprofitem per agrair la col·laboració i 
disponibilitat dels veïns a l’hora de donar material i informació. L’exposició continuarà operativa 
en el mateix Arxiu, per si algú encara vol visitar-la.
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ESCOLA SALA I BADRINAS

L’escola Sala i Badrinas, que va iniciar el seu 
camí ara fa 6 cursos, és una escola pública 
per a  nens i nenes dels barris de Can Palet, 
Segle XX i Can Jofresa.  Inicialment, el 
centre estava programat per construir-se als 
antics espais de la fàbrica que dona nom a 
l’escola, però per raons pressupostàries, ara 
per ara, continuem sense una data exacta 
de posada en marxa de l’edifici definitiu. 
 
Malgrat tot, com totes les escoles públiques de 
la ciutat, el centre és un planter d’infants que 
es deleixen per aprendre, jugar i ser feliços. 
D’aquesta voluntat i empenta dels petits, 
apareix la voluntat d’aconseguir nous espais 
al pati: zones d’esbarjo i jocs, que gràcies a 
l’emplaçament magnífic on es troben els actuals 
barracons (al bell mig del Parc de Vallparadís), 
segur que seran la enveja (sana) de tota la ciutat.
 
La proposta d’aquesta remodelació del 
pati, sorgeix a petició d’un grup de mares 
i pares amb ganes de millorar les actuals 
instal·lacions.  Després de vàries reunions 

amb la direcció del centre, vam decidir 
crear una comissió de pati,que forma part 
de l’AMPA de l’escola. Per a tots nosaltres, 
tan important com el què (pati), era molt 
important el com (entre tots), és per això que 
van decidir optar, entre la gran quantitat de 
propostes aportades, per fer un projecte de 
co-creació que ja havia estat testat amb èxit 
a d’altres escoles públiques de Catalunya .
 
A principis d’aquest 2015, van iniciar-se les 
reunions de treball, pas a pas, sense pressa 
però sense defallir, que ens havien de portar 
a fer que aquest projecte de pati, fos un 
element transversal que ens englobés a tots 
i totes: nenes i nens, professorat i l’AMPA.
 
Per tal d’explicar el funcionament de la 
co-creació (o com creem entre tots),val la 
pena tenir clar els conceptes/fases claus:

•	 1 fase:  Reunions,comunicació,difusió:la 
voluntat d’aquest projecte és que tothom 
se’l faci seu, és per això que entre moltes 

El projecte de co-creació per al pati de l’escola Sala i Badrinas
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circulars, una de les pedres angulars d’aquesta 
primera etapa va ser la creació de l’arbre dels 
desitjos. Aquest arbre està conformat per 
fulles de colors on tothom (pares, mares, 
alumnes i professorat) han expressat els 
seus desitjos per als nous espais. Aquesta 
manera participativa, a banda de visibilitat, 
ha permès fer el primer pas cap al nou pati.

Per exemple, el nou pati de l’escola Castellum, 
de Sant Julià de Ramis (Girona): 
https://vimeo.com/44297438

•	 2ª	 fase:	 Experimentació,	 observació,	
planificació: Actualment ens trobem en 
aquesta fase del projecte, és per això, que e 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=
&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&
uact=8&ved=0ahUKEwjB4r7AncDJAhVF
VRoKHV_kDf4QjRwIBw&url=http%3A
%2F%2Fwww.troyajullar.com%2Ffiguras-
para-navidad%2Fcaganer-independencia.
html&psig=AFQjCNHhrNZX2eTW_I5ywP
tZXQHHSb0gsw&ust=1449250633475801 l 
passat dissabte 7 de novembre, vam fer una 
trobada a l’escola, per tal d’experimentar 
i jugar amb les criatures als espais de 
l’escola, per tal de posar fil a l’agulla i 
començar a planificar que volem fer.

Durant els propers mesos, posarem en marxa 
les següents fases, dissenyar els espais entre 
tots i totes, construir-los, provar-los, i si 
tothom ha quedat content.. celebrar-ho!!
Per tal d’aconseguir aquest projecte, no 
disposem de grans pressupostos, però on 
no hi arribin els calers, arribaren les ganes 
i la il·lusió de fer un racó més agradable 
per a tothom. Fem una crida des d’aquí a 
empreses, institucions o particulars que 
vulguin ajudar-nos: necessitem materials, 
eines, pintura, però també estaríem encantats 
de rebre estructures ja dissenyades, jocs per 
instal·lar.... Si voleu apropar-vos o donar-nos 
un cop de mà.. tota ajuda serà benvinguda!! 

Comissió de pati de l’escola i l’AMPA Sala i 
Badrinas

patisalabadrinas@gmail.com
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat definitivament:

Sra. Joana Aguilar Aguilera veïna i sòcia que 
ens ha deixat el mes d’octubre.  Volem donar 
el nostre suport a la família.

Sra. Ana Maria Aragonés i Porta, veïna i 
sòcia que ens ha deixat el mes de novembre. 
Volem donar el nostre suport a la família.
 

•	 Recordeu	que,	si	teniu	algun	naixement	
o  algun familiar finat, ens ho podeu dir i ho 
publicarem per a coneixement del conjunt 
dels veïns del barri. Ho gaudirem en el cas 
de naixements i donarem suport als familiars 
en cas de defunció, entre tots, de forma 
col·lectiva.

Casal de Barri 93 783 96 12
Redacció de Bocamoll 93 731 71 97
Fes-te Soci 93 731 71 97

Informació Municipal         010
Ajuntament de Terrassa 93 739 70 00
Ambulàncies Egara 93 780 66 66
Ambulàncies Terrassa 93 733 00 10
Bombers 93 783 80 80
CAP Terrassa SUD 93 785 51 61
Institut Municipal de Salut i 
Benestar Social IMSABS      93 731 59 82  

Comissaria Policia Nacional 93 786 90 50
Fecsa Avaries 900 77 00 77
Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Hospital Mútua de Terrassa 93 736 50 50
Hospital de Terrassa 93 731 00 07
Mossos d’Esquadra         088
Policia Municipal         092
Renfe
Taxi 93 735 77 77

93 735 66 66
Centre Cívic Alcalde Morera

 (Assistent Social de zona)     93 786 91 59

TELÈFONS D’INTERÈS

902 320 320

NI RETALLADES, NI COPAGAMENTS, NI MESURES DE LA GENERALITAT 
NI DEL GOVERN CENTRAL, NI SOCIALITZACIÓ DE LA CULPA. 
QUE PAGUIN DE LA SEVA BUTXACA ELS QUE HO HAN GENERAT: 
POLÍTICS GOVERNANTS, FINANCERS, ESPECULADORS I VIVIDORS. 
LA CRISI TÉ NOMS I COGNOMS.
ÉS UNA CRISI IDEOLÒGICA I INTERESSADA, QUE VOLEN QUE LA 
PAGUIN ELS DE SEMPRE.

ELS DESNONAMENTS SÓN UNA VERGONYA COL·LECTIVA PER LA 
NOSTRA PASSIVITAT I INDIFERÈNCIA, LA CIUTADANIA HA D’ACABAR 
AMB AQUESTA INDECÈNCIA.
I ALS POLÍTICS PROFESSIONALS QUE GOVERNEN QUALSEVOL 
INSTITUCIÓ SE’LS HAN DE PASSAR COMPTES PER INDECENTS, 
IMPRESENTABLES I DEFENSORS  DELS INTERESSOS BANCARIS I DELS 
GRANS PROMOTORS DE LA CORRUPCIÓ I LA MALVERSACIÓ  DE FONS 
PÚBLICS.
I A LES ENTITATS FINANCERES SE’LS HA DE FER PAGAR AMB ACCIONS 



13BOCAMOLL 89                                                                                                            Desembre 2015

Per què ens va tractar tan malament?

La retirada dels republicans va ser dramàtica, 
però la recepció a França va ser pitjor. Per què? 
Només se m’acut una idea: la propaganda i la 
pressió dels governs de dretes del moment. A 
Alemnaya els nazis ja tenien el país controlat i 
estaven fent pactes amb Stalin per un costat i 
amb Churchill per un altre. El feixisme italià, 
amb Mussolini al front, s’havia aliat amb Hitler 

i ja havien participat conjuntament en la guerra 
civil espanyola. Jo crec que el govern francès 
va sentir l’estabilitat dels país amenaçada per 
un posible allau humà amb persones de totes 
les condicions fugint de les tropes de Franco. 
Era la retirada d’una part del poble que seguia  
l’exèrcit republicà espanyol derrotat pel 
feixisme europeu. França no estava preparada 
per uns esdeveniments de tal abast. És molt 
difícl ubicar adequadament  cinc-centes mil 
persones arribades de cop, encara que era 
previssible, tret que els tiressin a tots al mar. 

La meva opinió é que van tenir prou temps 
per  preparar camps de concentració més ben 
equipats, com a mínim amb barracots o tendes 
de campanya, ja que era el mes de febrer de 
1939, que va ser molt fred. Qualsevol sistema 
hauria estat millor que el que van utilitzar. 

Tirar tanta gent mal alimentada a la platja, 
a l’aire lliure, sense llocs on resguadar-se de 
la pluja i del fred (només tenien mantes), 
envoltats de tanques de filferro i vigilats per 
guàrdies senegalesos, com si fossin malfactors, 
amb persones de totes les edats, ferits, nens, 
vells, dones en estat, nadons…. Llavors van 
separar  les dones i els nens i els van portar als 
camps mal anomenats “refugis”.  Per què tanta 
crueltat? Allà van morir per centenars, no sé 
si se sabrà algun dia quantes persones van 
morir en aquells maleïts camps. Després de 
seixanta anys van muntar monuments, però 
no es poden perdonar aquells comportamets i 
actuacions: de vegades penso que l’únic que es 
fa és promoure el turisme en aquelles zones, 
més que un homentage i record fratern.

Crec que la propaganda dels partits de dretes 
va influir molt en el comportament del poble 
francès. Ben conegut és el xovinisme gal, 
però en aquells esdeveniments es van exedir 
sobradament d’una manera inhumana.

Jo, personalment, vaig tenir la sort d’evitar 
els camps, però hi van estar el meu pare, un 
germà de la meva mare, un cosí germà meu i 
diferents parents més; van estar en els camps 
d’Argelès, de Bacarès, d’Agde i en el de Saint 
Cyprien. Per als que coneixem una mica la 
història real del que va passar són noms molt 
tristos de recordar. Comprenc perfectament 
que hi hagi persones que vulguin oblidar-
ho, sigui perquè estant vivint en aquelles 
zones i asumeixen allò que el temps ho 
esborra tot, o, simplement,  perquè no en 
volen parlar més. Crec que mai es parla prou 
d’aquesta història, crec que és una obligació 
trasmetre a les noves generacions aquells 
fets, per evitar, dins del possible, que tornin a 
succeir. És el que sempre dic, sóc un resentit.

Com he dit abans, vaig evitar els camps de 

ARTICLE DE L’ANTONI FONT
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concentració, però no la discrminació, ni les 
privacions    d’aquells temps, ni tampoc  l’ocupació 
alemanya amb totes les conseqüències que  va 
suposar per a la meva edat: por, por i més por.

Por a l’hora de creuar la frontera, por perquè 
no s’emportessin el meu pare (com així va 
succeir), por dels bombardejos, por  que em 
detinguessin a mi mateix en alguna redada 
que feien les SS alemanyes pels carrers, encara 
que això últim era més difícil perquè era petit 
i podia córrer i despistar-los millor que ara.

Crec que una persona que estigui en 
“llibertat” i no sigui molt delicada per menjar, 
és molt difícil que es morí de gana. Dic això, 
perquè em sembla que he menjat quasi tot 
els que era “comestible”, si no fos així, avui 
no ho podría explicar. Molts nens de la meva 
edat no van tenir la mateixa sort i no van 
sobreviure. Avui, es parla molt de racisme, 
però crec que allò era pitjor. També alguns 
més que d’altres, van haver de sentir allò de 
“sale espagnol”, que vol dir “brut espanyol.” 

Al final, jo em vaig integrar per 
complet a la societat francesa, però 
sense oblidar mai el que va succeir.

Espanya, país on m’havíen prohibit el retorn 
per no voler servir en una dictadura feixista, 
va passar a ser el lloc del món on tenia el 
major enemic, el responsable número unde 
totes les calamitats que vàrem suportar. 
Aquest no era només el meu sentiment 
particular, sinó també el de la majoria de joves 
que estaven en la mateixa situació que jo.

Ara, després de tants anys, hauríem entre 
els que encara quedem(que cada dia som 
menys) d’intentar escriure les nostres 
vivències particulars i els nostres records 
per a la història, una història trista, des d’un 
punt de vista diferent del que s’ha explicat 
moltes vegades. Ens vàrem mereixer aquell 
càstig? Per què ens van tractar tan malament?

Escrit el 26 de febrer de 2000.

LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:
Les biblioteques t’ofereixen:

2015, any de les biblioteques

Coincidint amb el primer centenari de 
la creació de la Xarxa de Biblioteques 
Populars de la Mancomunitat de Catalunya, 
el Govern de la Generalitat va declarar 
l’any 2015 Any de les Biblioteques.

En 100 anys les biblioteques han evolucionat 
molt i s’han anat posant al dia, intentant 
respondre a les necessitats dels seus usuaris. 
Els bibliotecaris hem passat de ser mers 
intermediaris entre la cultura i les persones 
a implicar-nos activament en la dinamització 

cultural del territori on s’ubica cada biblioteca.

A la biblioteca oferim serveis i activitats 
adreçades a persones de totes les edats. Des 
dels més petits, amb el programa “Nascuts 
per llegir”, passant pels infants amb l’hora del 
conte, els tallers d’activitats, els laboratoris de 
creativitat, els clubs de lectura, visites escolars, 
comptant amb els joves i els seus tallers 
específics fins a arribar als adults amb  cessió 
d’espais a persones i entitats que ho sol·liciten, 
servei de Wi-fi, activitats per dinamitzar 
l’aprenentatge del català com l’activitat 
“Xerrem” dels dilluns a la tarda, les classes 
d’iniciació a Internet amb la col·laboració 
dels instituts del districte, les recomanacions 
literàries, les exposicions temàtiques, etc.
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Per això els professionals us volem transmetre 
aquest nou paradigma del que ha de ser la 
biblioteca del futur: un punt de trobada i 
intercanvi, un lloc de convivència, de diversitat 
cultural, un espai d’aprenentatge i accés a la 
informació, un lloc on trobar-se un mateix a 
través de la lectura i dels llibres, un aparador 
on trobar tota la cultura per endur-te-la a casa.

Aquest any s’ha volgut posar en valor la 
tasca portada a terme per les biblioteques, 
que creixen i es renoven dia a dia.

Es vol recordar a tothom que la biblioteca és 
el tercer pilar de l’educació de les persones. 
Aquesta educació comença en el si de la 
família, que transmet estimació, hàbits i valors, 
segueix amb l’etapa formativa de la persona i 
el seu pas per l’escola i queda recolzada per 
l’acompanyament que fa la biblioteca als 
ciutadans al llarg de tota la seva vida, sense 
discriminar a ningú per motius com l’edat, 
el sexe, la procedència, la condició social, el 
nivell econòmic, ni la religió que practiqui.

A la biblioteca tothom és benvingut. Oferim 
atenció personalitzada i serveis gratuïts. A 
canvi demanem respecte per les normes 
bàsiques: silenci per permetre la concentració 
de les persones que llegeixen i estudien; 
el compromís de retornar el material que 
prestem dins dels terminis establerts, seny per 
saber que els nens han de venir acompanyats 
per un adult fins que no han complert els 8 
anys d’edat, i paciència per tenir el mòbil 
silenciat l’estona que s’està a la biblioteca.

I recordeu, quan veniu amb els més petits, 

si estan esgotats i comencen a rondinar, 
és hora de tornar cap a casa a descansar.

Aprofitem per informar que aquest any 
els infants que ho desitgin poden fer la 
seva felicitació i/o dibuixar i explicar 
com seria per a ells la biblioteca del futur.

Necessitem  el  respecte de les persones 
per poder posicionar aquest model 
de biblioteca pública  que ha de fer 
front als reptes de la societat del futur.
 
Volem situar les biblioteques com a equipament 
cultural bàsic de cada població. Que es 
prengui consciència de la seva importància i 
de la funció de la biblioteca del segle XXI per 
facilitar la cohesió i la participació ciutadanes.

La Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona està formada 
per  més de 220 biblioteques i 9 bibliobusos 
que posen a l’abast de tothom serveis i 
activitats, novetats i recomanacions…  
cada dia més a prop de la gent a través de 
les xarxes socials i els dispositius mòbils.

 
Més informació:

www.terrassa.cat/biblioteques
http://bibliotecavirtual.diba.cat/
anybiblioteques

Biblioteca del Districte 3 de Terrassa
bd3@terrassa.cat
Tel.: 937 397 014

Us hi esperem.

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX
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TEMES DE CIUTAT
                                         
EL DESPERTAR DE LOS DINOSAURIOS 

La MUNICIPALIZACIÓN de la gestión del 
Agua en nuestra ciudad es el futuro deseado 
por más de 3.500 ciudadanos que han firmado 
el manifiesto de la “TAULA DE L’AIGUA 
DE TERRASSA“ con una ciudad con más 
de  215.000 habitantes. Nuestros políticos se  
tienen que plantear qué modelo de gestión 
es el más eficaz, transparente y adecuado 
para nuestra ciudad. A lo largo de todo este 
proceso se verá realmente la posición de cada 
fuerza política y también en qué bando está 
cada uno.  

Después de más de 75 años de gestión nefasta, 
por parte de “Agua publica de Terrassa (Mina) 
estamos en la obligación de buscar otro tipo 
de gestión:  la MUNICIPALIZACIÓN pública 
100 %,   gestión  que se puede conseguir 
ahora, gracias al fin de su concesión a finales 
del 2016. 
Un  grupo de ciudadanos que no están 
vinculados a ninguna fuerza política crean la 
“Taula de l ‘aigua de Terrassa”,  se movilizan 
para que el Ayuntamiento modifique la 
gestión del agua, solicitan al equipo del 
gobierno que se municipalice su gestión y 
todos sus vertientes. 
Son ciudadanos que se han puesto a trabajar 
sin ánimo de lucro en buscar los medios 
necesarios para desarrollar este proyecto para 
la ciudad de Terrassa. Lamentablemente,  el 
Equipo de gobierno, que es el que tiene los 
medios técnicos, financieros y asesoramiento 
jurídico, no opina lo mismo. 

Todo lo contrario, está poniendo todas las 
trabas para poder conseguir la información 
y poder realizar el correspondiente estudio 
de viabilidad. Pero una gestión pública y 
transparente a ésta  no le interesa en absoluto, 

y no está por la labor. Si han medio aceptado 
realizar un estudio para acallar las bocas es 
porque ven el apoyo conseguido por el trabajo 
de estos ciudadanos, del compromiso de TEC, 
CUP, ERC, MES, CGT,CNT, C.C.O.O, UGT, 
ICV, Procés Constituent, Recortes cero, Si, 
aturats més 50 anys, EUiA, AVV. Barri  Segle 
XX, Podemos, FAVT, que firmaron el “ PACTE 
SOCIAL PER L’AIGUA  A TERRASSA.” El 
equipo de gobierno se ha visto obligado a 
ceder algo, para acallar voces.

Por eso han asignado al  Comisionado 
Joan Gaya y, como mediadora, a Itziar 
González  y  organizan la mesa técnica 
(MA). Lamentablemente, en el departamento 
de Medio Ambiente no hay técnicos para 
realizar un estudio lo suficientemente  técnico 
y transparente, como en  el departamento 
jurídico no hay personal cualificado para 
ver la viabilidad de cuál es la gestión más 
adecuada. En cuanto al tema financiero, 
tampoco habría problemas y no se tendría 
que destinar ninguna partida económica. 
El Ayuntamiento cobró 1.400.000 € de las 
acciones que teníanen la empresa “Agua 
pública de Terrassa ( Mina)”,  El coste para el 
estudio sería (0 €) para los ciudadanos. 

Esto provoca que los dinosaurios despierten 
de su sueño profundo de 75 años como cuando  
los osos terminan de hivernar. Bostezan 
enseñando su dientes como diciendo aquí 
estoy. La centralita del Ayuntamiento se 
bloquea, perdón, el teléfono del Alcalde, y los 
departamentos de medio ambiente... ¿Qué 
pasa, quiénes son estos?
Por eso los dinosaurios ya se han despertado y 
se frotan los ojos viendo lo que está sucediendo, 
habla el director general de agua de Terrassa 
Sr. Joseo Lluis Armenter, su presidente Sr. 
María Galí,   la Fundación Mina comprando 
voluntades a los ciudadanos, qué generosa 
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està ahora. Táctica que han aprendido muy 
bien del PSC, después de 35 años gobernando 
Terrassa.

Por esto, el trabajo que durante años han 
estado realizando nuestros políticos se sale de 
lo razonablemente correcto: ¿Qué  derechos 
se creen que tienen para hipotecar un servicio 
como la gestión del agua por 50 años más? 
Cuando un ciudadano va  a unas elecciones 
municipales,  asume que durante cuatro años 
sus regidores trabajarán para el bien de la 
ciudad. Pero esto no quiere decir que tenga 
que hipotecarla a más de una legislatura 
los acuerdos con las empresas que tienen 
concesiones con el Ayuntamiento.

Los políticos tendrán que contestar a 
preguntas de los ciudadanos como:

•	 No	se	puede	entender,	que	una	empresa	
que dice que es pública (Agua pública de 
Terrassa), cuando se le solicitan datos para 
realizar un estudio de viabilidad  sobre la 
nueva gestión, lo primero que te contesta es 
que es confidencial. 

•	 Qué	extraño	que	este	año	el	recibo	del	
agua no se incremente. 

•	 ¿Cómo	es	que	las	AAVV	y	entidades	de	
nuestra ciudad no se implican o pronuncian 
sobre un tema tan importante como el agua.? 
¿Cuantas voluntades hay compradas por parte 
del Ayuntamiento? 

•	 ¿Cómo	 se	 puede	 permitir	 que	 el	
Ayuntamiento  coja dos estudios técnicos de 
(MINA) sobre la gestión más recomendable, 
siendo ésta la primera interesada en gestionar 
el servicio otros 50 años. ¿Esto cómo se llama.?  

•	 ¿Qué	 precio	 tendrán	 que	 pagar	 los	
ciudadanos de Terrassa si mantenemos la 
empresa que gestiona actualmente el agua?, 
¿qué esperamos? ¿una subida del 9%, como 

ha sucedido en otras   poblaciones cercanas a 
Terrassa y que también gestiona MINA?

•	 ¿Dónde	 están	 la	 fuerzas	 políticas	
que firmaron el pacto del agua.? ¿Cómo lo 
permiten y no hacen un rechazo públicamente? 
Hay que recordar a Mina que para ceder 
otros 50 años de gestión el Ayuntamiento 
tendría que realizar un concurso de empresas 
interesadas en la gestión del agua.  A no ser 
que Mina también compre voluntades dentro 
del Ayuntamiento, i éste ya haya aceptado la 
voluntad del dinosaurio. 

Si el Ayuntamiento considera que ésta es la  joya 
de la corona, Sr. Alcalde ¿como  puede permitir 
que Agua de Terrassa (Mina)  no colabore con 
el Ayuntamiento siendo transparente a la hora 
de entregar información? Como ciudadano 
me niego a  que esta empresa gestione el agua 
en nuestra ciudad. 

El equipo de gobierno tiene claro que quiere 
una gestión mixta: 51% Ayuntamiento, 49% 
empresa que gestione el servicio, perdón, 
Mina, eso es lo que quieren. Hace poco 
tiempo  se realizaron elecciones municipales 
pero lo que no se cuenta a los ciudadanos 
es que el bastón que le dan al Alcalde por 
ganar las elecciones, el cual es el SIMBOLO 
DEL PODER, los socialistas lo entregan a 
las empresas importantes de la ciudad, como 
MINA y éstas hacen y deshacen lo que les da 
la gana en nuestra ciudad. 

Sr. Alcalde,  ¿vivimos en una democracia o 
en una tiranía por parte de unos dinosaurios? 
No juegue con los ciudadanos de Terrassa: si 
no es capaz de entender que está puesto como 
Alcalde por los ciudadanos y que su deber es 
defender los intereses de estos, coja las maletas 
y dedíquese a otra cosa. 

Lamentablemente, la campaña de los 
dinosaurios todos estos días es increíble, 
haciendo confundir a los ciudadanos, que 

17
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

18

Sr. Jordi Munill i Llobregat
Vocal responsable d’esports de l’AVV Segle 
XX.

Jordi Munill i Llobregat va néixer l’any 1975, 
en una família amb llarga tradició esportiva. 
De fet, va practicar bàdminton, ping-pong 
i futbol americà fins ben gran. Té un negoci 
propi de restauració i artesania, en què 
treballa arreglant cadires i mobles amb fibres 
naturals, algues marines i materials nobles, 
sent un dels pocs artesans que s’hi dediquen 
actualment, passió que comparteix amb la 
vocalia d’Esports de l’AVV.

“L’esport hauria de servir per unir  la gent, no 
per separar-la”

Com va començar la seva vinculació amb 
l’AVV?
Fa uns 15 anys aproximadament vaig conèixer 
una parella (en Jean Paul i la Maria) que 
impartien cursos de restauració al Casal. 
Com que a mi ja m’agradava el tema, de 
mica en mica vaig començar a implicar-m’hi, 
venint al Casal, prenent consciència del que 
era l’Associació i coneixent els membres de 
la Junta. En una assemblea van demanar qui 
volia entrar a formar part de la Junta i, com 

que jo havia vist que faltava gent jove, perquè 
majoritàriament tothom era gent gran, vaig 
decidir entrar-hi. D’això fa ja uns 8 o 9 anys i 
encara segueixo sent el més jove.

Com viu el fet de ser un dels vocals més 
joves de la Junta?
Doncs amb el desig que hi hagi continuïtat. 
M’agradaria que hi hagués més gent jove, o de 
mitjana edat, perquè ajudin amb activitat física 
quan s’han de muntar els actes o les festes, per 
exemple, però principalment perquè aportin 
idees noves. Moltes vegades em trobo sol a 
l’hora de defensar certs arguments perquè el 
meu punt de vista és diferent del de la majoria 
dels vocals, precisament per la diferència 
d’edat.

Quines són les seves funcions?
Sóc el vocal responsable d’esports: quan 
s’organitzen curses o altres esdeveniments 
esportius, jo me n’encarrego de gestionar-
ho. Bàsicament porto els projectes de la zona 
esportiva, de què hem hagut de canviar la  
mecànica de funcionament: s’ha hagut de 
transformar en un zona oberta el que abans 
era un recinte tancat, destinat a l’esport. El 
perquè d’això ha estat la confluència en un 
mateix espai de dues ètnies molt diferents que 
lluitaven físicament entre si per “gaudir” de la 

si gestión pública, gestión mixta o gestión 
privada. 

Uno puede entender el interés del empresario 
y creo que todos coincidimos en decir que su 
objetivo es ganar el máximo posible de dinero, 
a coste cero. Esto es lo que ha estado haciendo 
agua de Terrassa (Mina) durante 75 años.

Pero lo que no se entiende es que en las 
instalaciones tengan un 25 % de fugas de agua 
y que también los ciudadanos las tengamos 
que pagar, que después de 75 años de gestión, 

tengamos en nuestra ciudad más 247 km de 
tubería de amianto provocando mal sabor en el 
agua. Como las pérdidas de agua comentadas. 
Y cruzar los dedos para que no tengan una 
avería las tuberías por su composición. 

Saludos cordiales,

Juan Cano Ortiz
Membre de la Junta de  l’AVV Barri Segle XX
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zona, amb baralles contínues i sistemàtiques i 
agressions greus. I el pitjor de tot és que la gran 
majoria d’aquests joves que van convertir la 
zona esportiva en un camp de batalla no eren 
del Barri: venien d’altres barris de la ciutat 
i fins i tot d’altres ciutats del voltant. Amb 
col·laboració amb l’ajuntament, es van treure 
totes les tanques i només es va deixar una 
cistella de bàsquet i una porteria de futbol, 
per evitar més conflictes. L’esport hauria de 
servir per trencar les barreres culturals, per 
unir  la gent, no per separar-la. 

Quines activitats esportives es realitzen al 
Barri?
Una de les principals activitats que es fan al 
Barri és la Cursa de California Sports, que 
es realitza davant la botiga i nosaltres hi 
col·laborem com a voluntaris. Com he dit 
abans, a la zona esportiva ja no es poden 
organitzar esdeveniments esportius, però sí 
que s’hi poden anar a jugar partidets en una 
sola porteria o cistella. Ara s’ha convertit en 
una zona oberta a tothom. Fa temps sí que 
hi havia certa activitat organitzada de grups 
d’amics o clubs, que reservaven la zona per 
fer els seus partits pagant una quota, fins i tot 
amb llum de nit, però quan acabaven hi havia 
gent que accedia al recinte tallant el filat i es 
dedicava a fer el “botellón” a dins, deixant-
t’ho tot brut i malmès.

Participa algun equip del Barri en 
competicions esportives a nivell de la ciutat?
No, aquí no. Hi havia un projecte per fer un 
equip de bàsquet i un de futbol, agafant nens 
dels col·legis del voltant, però se’n va anar 
en orris per la impossibilitat de fer-ho a la 
zona esportiva, pel que he explicat abans. Es 
va començar a organitzar, però vist el que 
passava i també perquè les escoles ja tenien 
les seves pròpies activitats extraescolars, el 
Consell Esportiu de Terrassa va dir que no hi 
havia prou nens per tirar-ho endavant i no es 
va consolidar el projecte.

Costa molt motivar els joves perquè realitzin 
esport?
Sí, costa molt. El més petits ja fan esport a 
les activitats extraescolars que ofereixen les 
escoles on van, i la gent més gran també té 
activitats programades dins el Casal, com ara 
les classes de gimnàstica o de zumba. Però la 
franja d’edat que està al mig, d’adolescents en 
amunt, prefereix reunir-se en grups per parlar 
de les seves coses, escoltar música, beure o 
fumar. Excepte poquíssimes excepcions, els 
joves no tenen gens d’interès a fer cap mena 
d’esport. Si algun nen o jove ha destacat en 
un esport, ha anat a practicar-lo en algun dels 
clubs de la ciutat.

I per implicar-se en les activitats del Barri?
Costa també. Es fa el que es pot, s’organitzen 
espectacles per als nens i activitats per als 
joves, però sovint la gent no ve. Fa uns anys 
hi havia al Barri un grup de joves pallassos, 
però es va quedar petit el lloc on assajaven 
i van haver d’anar al Tub d’Assaig, un espai 
en una nau industrial a prop de Correus on 
es reuneixen grups per assajar i compartir 
experiències.

Viu al Barri? Des de quan?
Sí, visc a la Carretera de Rubí des de fa uns 
15 anys. És una zona que ha canviat molt en 
els darrers anys, ja que quan vaig venir encara 
funcionaven les fàbriques i quan van tancar 
vam tenir una mica més de tranquil·litat. S’han 
fet nous espais comercials i petites botigues, la 
qual cosa ha contribuït a millorar el benestar. 
Ara només falta saber què es farà finalment 
amb l’espai que ocupava l’antiga fàbrica Sala i 
Badrinas: una enorme zona desolada. 

Com el definiria?
Com un barri que canvia a poc a poc, al qual 
està venint gent jove, ja sigui perquè molta de 
la gent gran que hi vivia ha mort i les cases 
queden buides i s’estan venent, o perquè han 
tirat algunes fàbriques i s’estan construint 
edificis nous. Això fa que de mica en mica 
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s’estigui poblant de nous veïns amb nens 
petits, que necessitaran una escola, que és 
un dels projectes que queden pendents de 
realització.

De quina manera es podria millorar la 
presència del Barri a la resta de la ciutat?
Penso que es podria fer més. No cal parlar dels 

carrers per asfaltar, ja que és la reivindicació 
més antiga de la Junta i encara en queden 
per urbanitzar. I portem més de 30 anys així. 
Queda pendent el tema de les fàbriques que 
estan dins el nucli urbà i que cal treure, però 
per a les quals s’ha de buscar-ne primer una 
ubicació final. Sanejar els espais industrials 
que ara són zones abandonades i, per tant, 
perilloses. Donar solució a la qüestió de l’escola 
Sala i Badrinas, que encara està en barracots, 
i que demanem insistentment que es faci un 
col·legi digne i en condicions. Podria acabar 
dient que seria bo ampliar l’horari de l’Arxiu 
Comarcal (sobretot els caps de setmana), 
fer més activitats a Vallparadís i enllestir 

finalment el projecte dels horts urbans.
Una FAV (Federació d’Associacions de 
Veïns de Terrassa) amb la qual nosaltres no 
combreguem perquè tot està imbuït d’idees 
polítiques i es fa un ús partidista de totes les 
accions. I nosaltres estem totalment en contra 
de tot això. És més, hem obert la porta per a 
tot i per a tots, ja que la gestió del Casal la fem 

directament nosaltres, l’AVV. Per això podem 
ser més objectius amb totes les decisions que 
prenem. 

I què diria, doncs, a la resta de la ciutat?
A l’AVV el que ens interessa és donar a conèixer 
a la resta de la ciutat que el nostre barri està 
viu, format per gent molt col·laboradora i 
lluitadora, i amb una sèrie de mancances que 
no són ateses. Som una eina per comunicar 
el que els veïns necessiten, no hem de ser res 
més que això. La gent ha de dir el que vol i 
nosaltres ho hem de defensar on calgui, en la 
mesura que estigui al nostre abast. Sense cap 
tipus de color partidista. Perquè això no és 

María Teresa Suñol  
Advocada de l’Associació de Veïns del Barri Segle XX. 
Consultes els primers dijous de cada mes de 16 a 18 h. 
Visites Concertades
Les consultes són gratuïtes, van a càrrec de l’Associació.


