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Ciutadania i Qualitat Democràtica. En una 
legislatura anterior ja es va fer aquesta divisió 
i va ser una font de  conflicte i confusió, que 
va generar molts problemes. Cal tenir en 
compte que aquest és un apartat sensible i 
que ha estat utilitzat com a eina estratègica 
de captació d’entitats i col·lectius, menjadora 
de voluntats i captació de vots, ja que és un 
apartat estratègic de control del territori. Mai 
ha estat en la voluntat política una estratègia 
de qualitat democràtica ni de participació. 

Per tant, el que calia eren menys regidories, 
menys estructura política i menys costosa, 
però bé, sempre és el mateix, entre el que es 
predica en la campanya electoral i el que al 
final es fa, res a veure, i al final tot respon a 
interessos partidistes. També s’afirmava que 
no es farien determinats pactes i al final... res, 
però bé, aquesta és la política professional.

En aquesta situació l’oposició també tindrà 
molta responsabilitat en com aquesta 
estructura i aquests pocs canvis es puguin fer; 
per tant, el seu paper serà important sempre 
que sigui capaç de mantenir certa unitat i 
coherència a l’hora de plantejar les seves 
propostes. Ja veurem.

El que sí que és evident és que després de trenta-
sis anys continuem sent un barri  amb carrers 
pendents d’urbanitzar, amb equipaments 
inacabats com l’Escola Sala i Badrinas i 
d’altres sense executar, amb espais abandonats 
i sense desenvolupar, alguns responsabilitat 
del sector privat i d’altres de l’Ajuntament 

Veurem si hi ha canvis en les formes i 
continguts, de moment tot igual...

Nou govern, mateixa línia d’actuació i pocs 
canvis vist el resultat sobretot del nou cartipàs 
municipal. Teníem la sensació que les 
eleccions municipals provocarien certs canvis 
donada la pluralitat d’opcions polítiques, i 
això permetria una legislatura diferent, ja 
que s’hauria de negociar i pactar molt sovint. 
S’ha determinat un govern minoritari, que ja 
ha fet el primer cartipàs, diem primer perquè 
segurament entrarà al govern CiU i, per tant, 
hi haurà una coalició PSC – CiU. 

El nou cartipàs ja demostra el nostre 
escepticisme vers les possibilitats d’una nova 
situació, senzillament, més que pensar en 
la ciutadania i com fer una administració 
més àgil, transparent i al seu servei, s’ha 
fet igual que sempre amb més regidories i 
només pensada per a resoldre la situació dels 
regidors de l’equip de govern. S’ha afegit una 
regidoria d’Indústria i Polígons Industrials 
innecessària en haver-hi la d’Activitats, s’ha 
fet la regidoria (LGTBIQ) com a caprici 
i  per satisfer els interessos d’un col·lectiu 
concret, res a veure amb drets ja que aquests 
ja estaven recollits en d’altres regidories. 
Això vol dir que, a partir d’ara, qualsevol 
col·lectiu podrà tenir la mateixa deferència. 
I es continua sense aprendre res, es torna a 
dividir el que fins ara havia estat Participació 
Ciutadana i Equipaments Cívics, amb dues 
noves regidories que són un mer canvi de 
nom: Estructura Territorial i Districtes, i 
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS
El nomenclàtor del Barri

El Barri del Segle XX, encara que amb més 
moderació que altres barris perifèrics de la 
ciutat, amb el temps es va anar expandint, 
obrint i urbanitzant nous carrers, tot i que 
avui dia alguns d’ells, a la seva part sud, tenen 
trams pendents d’urbanitzar. A mesura que 
s’han anant obrint o projectant carrers nous, 
se’ls ha anat posant noms diversos, alguns 
relacionats amb persones relacionades al 
barri, propietaris de terrenys com els de la 
família d’industrials Escudé, els Gibert de can 
Macià o persones populars com els mestres 
d’obres Pere Comerma i Rodó i Pere Noguera 
i Vacarisses a Avinyó i Salvador Vinyals i 
Galí, industrial, polític i alcalde de la ciutat 
,que incloem també com a personatge del 
barri ja que, si bé vivia al carrer Major, tenia 

a principis del segle XIX la fàbrica en l’actual 
Plaça del Segle XX. Altres són de personatges 
relacionats amb Terrassa però no especialment 
vinculats al barri, com els de l’escultor Joan 
Mompeó, el castlà del Castell-Palau, Guillem 
de Muntanyans, el missioner Pare Font, el 
mestre Ramon Trias i Curet, el jesuïta Jacint 
Alegre i Pujals, promotor del Cottolengo 
que porta el seu nom, o les recents places de 
Jaume Jover i Marquet, flequer víctima de 
l’assalt carlí a la ciutat el 1872, i de l’activista 
cultural, Paulina Pi de la Serra. Altres noms 
de carrers estan dedicats a personatges  que 
no són terrassencs, com el del bisbe Torres 
i Bages, l’almirall Roger de Llúria, el pintor 
basc Ignacio Zuloaga, el general reusenc 
Joan Prim, el militar liberal Gabriel Baldrich 
i el polític castellà Gumersindo de Azcàrate. 
Altres noms de carrers estan relacionats 

opcions polítiques, però preveiem pocs canvis 
tant d’actitud com de formes de fer, i veurem 
si d’una vegada acabem aquest barri, que cal 
recorda-li a més d’un que és part de la ciutat: 
recomanem als nous regidors que visitin 
l’exposició de l’Arxiu Històric sobre el barri 
inacabat, a veure si d’una vegada ho entenen, 
i sobretot, apliquen solucions de veritat, i ens 
deixem de canvis estètics i els fem reals.  Al 
marge de qui governi, nosaltres seguirem 
la nostra línia d’actuació  reivindicant el 
canvi real en els continguts més que en les 
formes, que ens interessen poc.  Per tant, ja 
veurem...!    

   
Salut i fraternitat

     LA JUNTA

que mai ha apostat per resoldre els dèficits 
i enfrontar-se als poders fàctics,;per tant, 
continuem fora dels interessos municipals 
per a tancar aquesta situació. I això ens fa 
ser escèptics i indiferents vers el govern i 
els polítics professionals en aquesta etapa. 
Hem vist passar governs municipals i hem 
continuat veient com la situació no canviava: 
quan érem en època expansiva sense crisi i es 
repartien equipaments en lluites partidistes 
interessades,  varen passar de nosaltres; 
i,  quan arriba la crisi interessada, llavors la 
patim com la resta i se’ns demana austeritat,  
i la responsabilitat municipal queda diluïda 
interessadament. Bé, ja ho va dir un exregidor 
i responsable d’organització del partit 
govenant: mai es faran inversions en barris 
crítics, per això s’han repartit els equipaments 
i els recursos de forma totalment arbitrària i 
sense cap criteri d’equitat i coherència.

Per tant, ja veurem com va aquesta etapa, que 
de nova no en té res, nous regidors i noves 
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amb antecedents geogràfics o instal·lacions 
del barri ja desaparegudes com el Torrent 
de Vallparadís, el del Tren de Baix, el de 
Gasòmetre i la plaça de la Terrassa Industrial. 
Tampoc falten els dedicats a sants, com el de 
Sant Sebastià; els dedicats a ciutats catalanes 
com Valls i Sitges, a països peninsulars com 
Galícia o commemoratius de fets extralocals, 
com la batalla de Las Navas de Tolosa (Jaén).
No tots aquests carrers van ser batejats 
inicialment amb els noms actuals, sinó 
que, com és norma, els canvis polítics han 
comportat la substitució d’alguns noms antics 
per altres més en sintonia amb la ideologia 
dels nous règims o governs. En dos casos s’han 
canviat també, com veurem, per estalviar 
possibles confusions. 
Els primers canvis de nom van ser els dels 
carrers Prim i Baldrich, que van ser anomenats 
així el 18 de novembre de 1868 per la Junta 
Revolucionària que va destronar la reina Isabel 
II i van substituir els noms inicials que eren, 
des de 1852, Isabel i Princesa respectivament. 
El canvi següent va ser el 1904 quan arran 
de la incorporació a Terrassa de l’antic poble 
de Sant Pere, va resultar que els carrers de 
Montserrat i Egara quedaven duplicats. El 
carrer Montserrat de Sant Pere fou llavors 
substituït pel de l’enòleg i farmacèutic 
Bonaventura Castellet, mentre que el d’Egara 
del nostre barri va ser substituït pel de Roger 
de Llúria. El següent canvi va ser el maig de 
1925 que el nom de carrer de Rubí va ser 
substituït pel de Pare Font. El motiu fou que 
quan el tram urbà de la carretera de Gràcia a 
Manresa se la denominava carretera de Rubí, 
la confusió entre la carretera i el carrer d’un 
mateix nom, comportava problemes. 
Els propers canvis van venir de la mà de la 
Segona República. El 6 d’octubre de 1932 
el consistori republicà acorda una sèrie de 
canvis del nomenclàtor terrassenc, entre ells 
dos del nostre barri: el carrer del Pare Font era 
novament canviat. Se li posà carrer del Primer 
de Maig, diada internacional del treball, i el de 
l’únic Sant del barri, el carrer de Sant Sebastià 

va ser substituït pel de Fivaller (Joan Fivaller, 
el primer terç del segle XV, va ser en diverses 
ocasions conseller en cap de Barcelona i és 
considerat un dels herois nacionals). El 19 
de febrer de 1936, la Comissió del Govern 
Municipal acorda la retolació de vies urbanes 
noves, entre elles, diverses del barri: els carrers 
de Mateu Bardines, actualment Guillem de 
Muntanyans, Bartomeu Cossio, actualment 
Joan Mompeó (Cossio va ser un pedagog de 
la Rioja, deixeble de Francisco Giner de los 
Ríos) i la Rambleta de Jaume Compte, actual 
Rambleta del Pare Alegre (Jaume Compte va 
ser un militant d’Estat Català que va morir en 
el local del CADCI de Barcelona en els fets del 
sis d’octubre de 1934). També es retolà amb 
el nom de Plaça del Segle XX, la futura plaça 
prevista on estava l’antiga fàbrica de Salvador 
Vinyals. 
La Guerra Civil formà governs municipals 
de caire esquerrà i sindicalista. Els noms de 
la ciutat del santoral i alguns altres van ser 
canviats per noms afins al republicanisme. 
Aquest canvi no afectà el nomenclàtor del 
barri, perquè l’únic carrer amb nom de sant 
(Sant Sebastià) ja havia estat canviat, com hem 
dit, el 1932. L’únic canvi que en teoria afectà 
el barri va ser la Carretera de Montcada que 
l’abril de 1937 s’acordà substituir per carrer 
del Madrid Heroic,  canvi, però, que no hem 
vist que fos portat a la pràctica, segurament 
perquè els problemes de la rereguarda eren ja 
d’una envergadura que van deixar en segon 
pla la seva aplicació pràctica 
El règim franquista no es va quedar curt a 
l’hora de canviar noms de carrer. Tots els 
que tenien nom de sant tornaren a portar 
el seu nom antic. En el nostre cas només 
va afectar al carrer Fivaller que tornà a 
anomenar-se Sant Sebastià. Els carrers nous 
que la República va retolar (Rambleta de 
Jaume Compte, Bardina i de Cossio) es van 
rebatejar amb els noms actuals de Rambleta 
del Pare Alegre, Guillem de Muntanyans i 
Joan Mompeó ,respectivament, i el de Primer 
de Maig retornà al nom anterior de Pare Font. 
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El carrer Azcàrate va ser el que va quedar més 
malparat ja que passà a anomenar-se Onésimo 
Redondo, nom d’un polític castellà fundador 
de las JONS, partit d’ideologia feixista. 
Després de la mort del dictador, el general 
Franco, i amb la restauració de les llibertats 
democràtiques, el govern municipal elegit es 
va limitar a catalanitzar els noms dels carrers; 
així, per exemple, Lauria va passar a Roger de 

Llúria, San Sebastián a Sant Sebastià, etc. , i es 
van treure els noms dels dirigents franquistes 
i es van posar noms populars dels carrers, 
com el del General Mola pel carrer de La 
Rasa, etc. Al nostre barri, això només afectà 
el carrer d’Onésimo Redondo que va tornar a 
denominar-se carrer d’Azcàrate. 

Rafel Comes (rafelcomes@gmail.com).
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS INFORMA...
ASPECTES CÍVICS
La roba NO ÉS UN RESIDU:  es pot tornar 
a reutilitzar i encara pot ser útil i per tant, no 
la llencem als contenidors de RESTA: es pot 
portar a entitats socials o als contenidors de 
roba que hi ha al barri: Ctra. de Montcada 
amb Plaça de la Terrassa Industrial, o a la 
Plaça Segle XX, o al carrer Navas de Tolosa 
amb Ptge. Zuloaga.
   

BREUS
Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol 
veí/ïna que estigui en risc de ser desnonat, 
que ens ho indiqui o 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 
actuessin contra els bancs miserables i sense 
escrúpols que ataquen les persones més 
vulnerables.

Taula de l’Aigua:  Diferents entitats ciutadanes, 
incloent-hi la nostra, vàrem signar el Manifest 

Social de l’Aigua tot determinant que l’aigua 
és un bé públic i necessari i, per tant, al servei 
de la ciutadania i del control i gestió pública. 
Properament, haurà de començar el procés 
per a definir la gestió de l’aigua, i veurem la 
posició de l’equip de govern que, durant la 
campanya, va ser una total indefinició i poc 
compromís sobre aquest tema molt important 
per a la ciutadania.
El passat dia 18 de juliol al Casal es va fer la 
2ª Àgora sobre la municipalització de l’aigua 
amb la participació de diferents municipis i 
de l’Ajuntament de Terrassa, amb molt bona 
participació.

Aquest mes de setembre es posarà en marxa 
la Taula Muncipal de l’Aigua amb el suposat 
objectiu de determinar el model de gestió, 
una total inutilitat i farsa, ja que l’Ajuntament 
ja té decidit amb Mina el nou model, la gestió 
mixta. Ara es tracta de fer una comèdia 
participativa, i fins fer una consulta. Si els 
responsables municipals tinguessin un mínim 
d’honestedat, ho dirien i estalviarien a la 
ciutadania perdre el temps i les despeses, però 
bé…, és el que hi ha. 
I ho diem a dia d’avui, perquè després ningú 
es faci l’orni i al.legi desconeixement.

   
Posada en marxa de les noves estacions del 
FGC: El mes de juliol l’AVV i l’Ajuntament, 
servei de mobilitat, van mantenir una reunió 
per a explicar com afectava  les línies de bus 
que passen pel barri la posada en marxa de 
les estacions dels FGC. Ens afecta només en 
una parada de la línia 9 al carrer Avinyó amb 
Carretera de Montcada. Els usuaris podran 
agafar a la Carretera de Montcada les línies 1 i 
4 a la parada de Col·legi.
I es posa en marxa una nova parada a Tren de 
Baix. El bus de la línia 9 no girarà per Avinyó, 
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i seguirà per Navas de Tolosa fins a Tren de 
Baix i pujarà per aquest carrer fins al Doré on 
continuarà  la seva ruta actual.

També volem indicar que s’ha recordat 
a l’Ajuntament que manca l’estació dels 
FGC que havia d’ubicar-se a Rambleta-
Tren de Baix-Torres i Bages, tal com es van 
comprometre les dues Administracions i que 
estava programada i prevista

            
Horts urbans: Després de molt de temps, el 
propietari dels terrenys ja està d’acord en la 
cessió puntual per a desevolupar el projecte 
d’horts urbans del Segle XX. Ja hem fet reunió 
amb els hortelans, explicat la situació i que el 
mes d’octubre aproximadament ja es podrà 
accedir als terrenys, un cop l’Ajuntament hagi 
fet les adequacions necessàries. L’Associació 
de Veïns i la propietat van signar  l’acord. Per 
tant, ara comença el repte de tirar endavant 

el projecte amb els i les hortelans/anes, les 
escoles i serveis socials. Anirem informant 
sobre la seva evolució. Cal recordar que aquest 
és un projecte social, ambiental i col·lectiu.

Placeta Grups Santa Margarida: S’han 
realitzat diferents actuacions de millora que han 
deixat la Plaça en molt bones condicions per 
a gaudir-la. Ara cal evitar els comportaments 
incívics; en aquest sentit l’Associació ha passat 
una nota informativa amb l’objectiu d’evitar 
que es produeixin. També s’ha informat 
l’Ajuntament perquè diferents serveis ajudin a 
millorar aquests comportaments i a garantir 
la bona convivència.
     

Espai contaminat:  S’ha recordat a 
l’Ajuntament el compromís de fer les accions 
corresponents per a accelerar el procés de 
descontaminació amb l’objectiu que sigui 
un espai adequat i es pugui desenvolupar el 
projecte d’urbanització de la Plaça. 

Espai adjunt socioesportiu: S’ha sol·licitat 
de nou la situació del projecte d’urbanització i 
millora d’aques espai, només pendent de fer el 
projecte definitiu amb el seu cost i calendari.

Terrenys de la cantonada de la Plaça del 
Segle XX amb Navas de Tolosa: Se n’ha 
demanat la  neteja, millora de la tanca, i la 
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reparació de la vorera.
Reparació de diferents voreres en mal estat: 
S’ha demanat a l’Ajuntament que repari 
diferents voreres en mal estat que posen en 
risc el pas dels vianants.

Sol·licitud de canvi de direcció d’un tram 
del carrer Lepant: Atenent a la demanda dels 
veïns i per a millorar la mobilitat, s’ha demanat 
a l’Ajuntament que es giri el carrer Lepant en 
direcció a Baldrich, tram entre Ctra, de Rubí 
i Baldrich.
  
Pas de vianants: S’ha demanat un nou pas 
de vianants al carrer Roger de Llúria amb 
Gasòmetre.

Sots i asfaltat: S’ha demanat que es deixin 
de tapar forats que als dos dies tornen a estar 
fets malbé i es faci un asfaltat adequat dels 
carrers Avinyó i Pare Font, per a deixar-los en 
condicions.

Reposició d’arbres: S’ha demanat a 
l’Ajuntament que es reposin els arbres caiguts 
per les ventades del mes de desembre, així 
com la reposició dels arbres morts de fa més 
de dos anys.

Canvis d’ubicacions de contenidors i millora 
de la neteja: S’ha demanat a l’Ajuntament que 
faci alguns canvis d’ubicacions de contenidors 
i que es faci la neteja efectiva dels contenidors 
, dels seus entorns i dels carrers. El barri 
està brut en molts àmbits i els contenidors 
de Orgànica i envasos fan pudor perquè no 
es renten des de fa temps. Molts contenidors 
estan desbordats per baixa  freqüència de 
recollida. Hi ha contenidors fets malbé que no 
es canvien o no es reparen durant molts dies. 
Les escombradores mecàniques no es veuen 
mai, com el rentacontenidors. Hi ha llocs 
permanents d’escombraries abandonades. CAL 
UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA I RESOLDRE 
TOTES AQUESTES DEFICIÈNCIES DEL 
SERVEI.

Escola Sala i Badrinas: S’ha fet una nova 
ampliació amb un nou mòdul prefabricat 
(eufemisme per no dir barracots), en haver-hi 
un curs nou. A més, s’ha agafat un espai de 
la devesa del Parc de Vallparadís per usar-lo 
com a patí de l’escola. Fora de l’horari d’escola 
seguirà sent d’ús públic, tot i que ja advertim, 
coneixent el comportament incívic d’algues 
persones, que veurem si no serà utilitzat per 
alguns propietaris de gossos com a espai de 
lliure circulació., fet que comportarà que 
s’hagi de netejar cada matí si els/les alumnes 
no volen trobar sorpreses lamentables. Per 
tant, esperem que en l’horari lliure algú el 
vigili i controli. Però bé, el fet no aquest aquest: 
el que cal és que d’una vegada la Generalitat 
es deixi de mòduls i ampliacions de patís en 
l’espai públic, i faci el projecte i l’executi, i 
deixi de mantenir aquesta situació d’indecisió 
i precarietat, ÉS QUE ENCARA NO HI HA 
NI PROJECTE CONSTRUCTIU: què espera 
per a fer-lo? Esperem que d’una vegada es 
posi les piles i es resolgui el tema.

Reunió amb diferents regidors: El passat dia 
15 de setembre la Junta ha tingut una reunió 
amb el Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la Sra. Rosa 
Ribera regidora d’Educació i presidenta del 
Districte. Els temes tractats han estat: carrers a 
ubanitzar, terrenys contaminats, manteniment 
i voreres, asfaltat de carrers, neteja i residus, 
arbrat, mobilitat, transport públic, salubritat i 
projecte Escola Sala i Badrinas.
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PÍNDOLES DE LLENGUA (o pastilles?)

#meridianament

Els meridians són les línies imaginàries que 
van tallant la Terra en grills, com una taronja, 
passant tots ells pels pols nord i sud i, per tant, 
perpendiculars als paral·lels (les línies també 
imaginàries paral·leles a l’equador que, a 
mesura que se n’allunyen, ja sigui cap al nord, 
ja sigui cap al sud, van fent rodanxes cada 
vegada més petites del nostre estimat planeta).

El nom els ve del llatí “meridies”, que vol dir 
migdia, perquè a aquesta hora l’ombra és 
sempre la més curta i sempre apunta al nord 
(en el nostre hemisferi) o al sud (en l’altre) i, 
doncs, trepitja exactament el meridià on ens 
trobem.

Com que a “migdia” a l’hemisferi nord el sol 
està exactament al sud, aquesta paraula i, molt 
més sovint, “migjorn”(i “meridió” en alguerès) 
volen dir sud, igual que el “mezzogiorno” 
italià i el “Midi” francès. I per això mateix és 
“meridional” tot allò que té a veure amb el sud 
i en diem “migjorn” del vent que en bufa.
Sembla que, quan uns geògrafs francesos van 
voler mesurar més exactament el meridià que 
passava per París, van desplaçar-se a Barcelona 
per mesurar-hi la prolongació que hi passa. Del 

lloc on van fer-ho ja en diu Meridiana Sardà 
quan, a mitjans del XIX, traça els primers 
plànols i fa els primers plans per construir 
el seu Eixample, el projecte d’eixamplament 
de Barcelona amb tota una graella de carrers 
perpendiculars entre ells i formant un angle 
de 45º respecte de la Meridiana i del Paral·lel, 
les dues avingudes que, si les prolonguéssim, 
acabarien convergint en un angle de 90º a la 
Torre del Rellotge del port de Barcelona (un 
dels punts d’observació que havien fet servir 
aquells francesos).

Com que el sol a migdia està en el seu zenit, 
la seva màxima alçada, la “llum meridiana” 
ha de ser la més potent i l’”ombra meridiana”, 
la més curta. D’aquí que el castellà hagi fet 
un pas que el nostre Diccionari encara no ha 
gosat  fer i admeti “meridiano” com a sinònim 
de molt clar i “meridianamente” amb el sentit 
de “con gran claridad”.

Quin encert, doncs, el lloc que han triat perquè 
ens manifestéssim el passat 11 de setembre 
perquè el món vegi amb tota claredat que som 
molts els que ho tenim #meridianament clar. 

J.M.C.

Resultats electorals de les eleccions municipals del dia 24 de maig al nostre Barri:

                                
          PSC……………………….537…………………20,80
                                ERC……………………….536…………………20,76
                                CiU………………………..435…………………16,85
                                TeC………………………..407…… …………...15,76
                                C’s…………………………233……….........…… 9,02
                                CUP……………………….225……………......… 8,71
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EXPOSICIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BARRI: Aquesta exposicó ja és un fet, es va 
inaugurar el dia 14 de maig i romandrà oberta fins el 15 d’octubre a l’Arxiu Històric.

ACTIVITATS
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SORTIDES GUIADES PER LA RUTA DE 
LA SORTIDES GUIADES PER LA RUTA 
DE LA BATALLA DE L’EBRE. 7 i 10 de maig: 
110 veïns i veïnes van fer aquesta sortida, ben 
valorada i de molt interès, amb el guiatge de 
l’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora.

ACTUACIÓ DE MÚSICA CLÀSSICA. Dia 
20 d’abril

DINS EL MARC DE SOM ESTIU DE CIRC. 
6 d’agost
A la Plaça del Segle XX la Companyia de 
l’Home Idea va fer l’espectacle “1 Circ de 
Llibres”. Va ser una proposta única de circ i 
música on el llibre va ser, sens dubte, l’element 
protagonista.
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CURSOS I TALLERS DEL CASAL
Aquests seran els tallers i cursos que s’oferiran 
a partir del mes d’octubre:

Aquarel·la
Anglès avançat
Anglès inicial
Biodansa
Català Adults
Català Inicial
Català Recicla’t
Country avançat
Francès avançat
Francès inicial
Guitarra nens
Guitarra adults
Hip Hop
Mandales
Pilates-Gimnàstica
Pintura de Roba
Tai Chi
Ioga
Zumba

Informació i inscripcions al Casal.

SORTIDA DEL BOLET
A LLADURS  (Berguedà)
Dia: 15 d’octubre
Hora de sortida: 8
Hora d’arribada: 20
Lloc de sortida i arribada: Davant del Casal 
de Barri
Dinar  a: Restaurant Cap del Pla

        Menú: 

Amanida catalana
Escudella
Vedella amb bolets
Postres
Pa, vi, aigua o gasosa
Copa de cava
Cafè

Volem recordar a tots els socis que encara 
no ho han fet que passin pel Casal a recollir 
el Carnet/Rebut de 2015. Gràcies

FOTOS DE LA REVETLLA DE SANT JOAN 2015
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FOTOS DE LA FESTA MAJOR DEL 2015
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EL AGONÍAS

Dudas Científicas 

¿Por qué no hay comida para gatos con sabor 
a ratón?
-¿Por qué el sol aclara el pelo, y sin embargo 
oscurece la piel?
¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las 
pestañas con la boca cerrada?
-¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de 
un periódico: “Adivino gana la lotería”?
-¿Por qué el zumo de limón está hecho con 
sabor artificial y el lavavajillas está hecho con 
limones naturales?
-Cuando sale al mercado una nueva marca 
de comida para perro y con mejor sabor, 
¿quién la prueba?
-¿Por qué se esterilizan las agujas para las 
inyecciones letales?
- ¿Por qué los aviones no están hechos del 
mismo material que la caja negra?
-¿Por qué las ovejas no encogen cuando 
llueve y los jerseys de lana sí?
-¿Por qué los apartamentos se llaman así si 
están todos juntos?
-Si volar es tan seguro... ¿por qué se le llama 
al aeropuerto “Terminal”?

-¿Hasta dónde se lava la cara un calvo?
-Un parto en la calle, ¿es alumbrado público?
-¿Por qué apretamos más fuerte los botones 
del mando a distancia cuando tiene pocas 
pilas?
-¿Por qué se lavan las toallas? ¿No se supone 
que estamos limpios cuando las usamos?
-¿Por qué las mujeres con las curvas más 
aerodinámicas son las que más resistencia 
ofrecen?
-El mundo es redondo y lo llamamos planeta, 
¿si fuera plano lo llamaríamos redondeta?
-Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio?
-¿Disfrutan tanto los infantes de la infancia 
como los adultos del adulterio?
-¿Qué tiempo verbal es “no haber pasado”? 
¿Preservativo imperfecto?
-Cuando una mujer está encinta... ¿está 
también en compact?
-¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir?
-¿Dónde está la otra mitad de Oriente 
Medio?
-¿Por qué cuando llueve levantamos los 
hombros? ¿Acaso nos mojamos menos?
-¿Por qué las magdalenas se ponen duras y 
las galletas blandas?

FOTOS DE LA FESTA MAJOR DEL 2015
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ARTICLE DE L’ANTONI FONT

Origens   de  la  ARMHC 
(Associació  per a la Recuperació de 
la Memòria Històrica de Catalunya).

No m’agrada parlar del meu cas 
particular, però és el que va succeir.
En l’exili, i com un de tants, als catorze 
anys vaig començar a prendre consciència 
del que pasava en el nostre país, i a poc a 
poc, vaig assumir el relleu generacional 

d’algun company més gran que jo i que 
amb la seva experiència va saber instruir-
me i formar-me en el moviment llibertari. 
A partir d’aquell moment vaig entendre que 
les represàlies als familiars d’alguns exiliats, 
afusellaments,  la represió a les presons… 
tot allò no podia restar en l’oblit i havia 
d’aprofitar qualsevol ocasió per a explicar-ho.

Quan vaig tornar de l’exili vaig tenir una 
estranya sensació al veure, al costat de les 
carreteres, uns cartells molt grans, on es podia 
llegir “25 años de paz”. Evidentment, jo sabia 
que aquella pau era falsa, forçada, i d’això me’n 
vaig a donar en arribar a Terrassa. Vaig haver 
de passar per investigació i la policia fou clara 
i contundent: “Vive lo mejor que puedas, 
pero aquí te tienes que limitar a VER, OIR 
Y CALLAR, todo lo que hagas lo sabremos”. 
En aquells temps estava prohibit formar 

grups al carrer per  eren reunions il·legals: 
per exemple, les reunions de veïns s’havien de 
fer en pàrquings o en les esglèsies (això si el 
capella era d’aquells anomenats comunistes). 
Així eren aquells vint-i-cinc anys de pau.

Com és lògic, sols podia expressar les meves 
inquietuds davant de persones de molta 
confiança: els explicava el que passava en 
diferents llocs de l’estat. En diferents ocasions 
em vaig emportar alguna decepció, ja que 
algunes persones (entre elles alguns dels 
meus familiars) que jo creia de màxima 
confiança em van dir que allò era mentida i 
era propaganda dels països comunistes. Així 
va transcórrer el temps fins a la transició.

A la decada dels vuitanta i per pura casualitat, 
em vaig eassabentar que en un lloc a prop 
d’on estava en aquell moment (Sant Mateu 
de Bages),  uns anys enrere, contingents de la 
guàrdia civil i falangistes de tota la comarca 
havien assassinat a nou guerrillers, als 
quealsvan enterrar en el cementiri del poble. 
El més curios és que qui em va informar dels 
fets havia estat testimoni presencial d’aquell 
crim col·lectiu (segurament, si m’hagués 
conegut a fons, no m’ho hauria explicat).

Anys després, i amb la col·laboració d’un 
amic, vaig conèixer  una altra persona 
que havia estat exiliat, i que estava com jo 
interessat per  la recuperació de la memòria 
històrica del nostre país. Un dia  ens vàrem 
desplaçar tots tres fins al cementiri on havien 
estat enterrats aquells guerrillers. A partir 
d’aquell moment amb diferents amics es va 
anar configurant el que més tard seria l’actual 
ARMHC (Associació per a la Recuperació 
de la Memòria Històrica de Catalunya).

El nostre interès se centra bàsicament en 
la recuperació de la memòria històrica de 
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Catalunya i a ajudar en el que sigui possible 
en la recuperació i identificació d’aquelles 
restes enterrades en foses comunes, que 
les puguem localitzar per a informar a les 
famílies interessades a saber el lloc on hi ha 
les restes dels seus éssers estimats, morts en 
el front, afusellats o simplement torturats i 
desapareguts durant els anys de postguerra. 
Sabem perfectament que no totes les restes 
es podran desenterrar, però farem tot el 
possible per dignificar i rehabilitar els seus 
noms i recordar-los públicament mitjançant 
monuments i memorials. Per desgràcia, 
les víctimes espanyoles del feixisme avui 
tenen més monuments en honor seu a 
l’estranger que en el nostre estat i país.

Recuperar la memòria històrica no és només  
identificar i recuperar les restes de les persones 
que van perdre la vida a la guerra o que van 
ser miserablement assassinades pel sol fet de 
defensar la República legalment instaurada, 
també es tracta de recuperar la veritable 
història d’aquest país, i no la que el franquisme 
va explicar durant tots els anys de la dictadura.

El nostre desig no és merament de 
venjança, sinó que es conegui la veritat 
perquè les noves generacions puguin evitar 
que es reprodueixi una barbàrie com la 
guerra civil i les seves conseqüències.

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, 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 DE GOVERN SE’LS HAN DE PASAR 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 

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.
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LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:
Les biblioteques de Terrassa t’ofereixen:

eBiblio Catalunya, el nou servei de préstec de 
llibres electrònics.
Ja està disponible el servei  de préstec gratuït 
de llibres electrònics adreçat als usuaris que 
tinguin carnet de qualsevol biblioteca pública 
de Catalunya.
El nou servei compta amb una col·lecció 
inicial de més de 1.900 títols d’obres de ficció 
i no ficció de diferents gèneres i temàtiques, 
amb fons en català i castellà, destinades a 
públic adult així com infantil i juvenil. 
Amb eBiblio Catalunya es pot accedir als 
continguts digitals a través de diferents 
dispositius: ordinadors personals, lectors 
de llibres electrònics, tauletes o telèfons 
intel·ligents. Un cop un usuari demani un 
llibre digital en préstec disposarà de 21 dies 
per llegir-lo.
Es pot accedir al nou servei des de la pàgina:
http://catalunya.ebiblio.es/
 
La lectura dels llibres electrònics es podrà 
realitzar de dues maneres.
•	 Per	mitjà	de	reproducció	en	temps	
real (streaming), a través de qualsevol 
navegador d’un ordinador personal o del 
navegador d’altres dispositius (tauleta, 
telèfon intel·ligent). A través de l’aplicació 
eBiblio Catalunya, disponible per a Android i 
properament per a IOS, cada usuari es podrà 
descarregar l’aplicació en cinc dispositius 
mòbils diferents. Un cop sincronitzats  els 
documents en préstec, es podran llegir sense 
necessitat de connexió a internet.

•	 Mitjançant	descàrrega	per	a	
ordinadors personals i lectors de llibres 
electrònics compatibles amb DRM d’Adobe. 
Per poder-los llegir es requerirà instal·lar 
l’aplicació gratuïta Adobe Digital Editions i 
disposar d’un compte Adobe ID. Es podran 
llegir els llibres, transferir-los o accedir-hi en 

sis dispositius diferents utilitzant el mateix 
compte d’Adobe ID.
Es tracta d’un servei promogut pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport amb la 
col·laboració del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

Ens trobareu a: 
Biblioteca Districte 3
Germà Joaquim, 66
Telèfon: 937 397 014

Correu: bd3@terrassa.cat

Us hi esperem.



17BOCAMOLL 88                                                                                                               Setebre 2015

L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
CONVENÇUT.

Jo sóc dels convençuts. Perquè tinc el 
cor i la butxaca enamorats. Perquè crec 
en el que crec. Perquè me n’he informat.  
Perquè sé de números. I les lletres, segons 
quines, me les van fer entrar a cops.

Anem a pams.

Tinc el cor enamorat. No el tenia al principi, 
quan vaig néixer. Podia haver nascut  en un 
altre indret però les circumstàncies marquen. 
Em podia haver acollit una altra matriu però 
va ser la que va ser, coses de l’atzar. Podia 
haver mamat d’una dida però les sines eren 
de qui eren. En obrir els ulls el cel era  com 
ara, més o menys: càlid a l’estiu i fredot a 
l’hivern.  Segons com, la brisa era humida; 
segons com ,fresca; segons com, amb sorra 
del desert i això ja delimita racons del món. 
I les goles vibraven diferent segons aquells 
que, aparellats, es deien Avis. I tots ells 
em semblaven bé.  Però a l’escola em feien 
aprendre només amb un d’aquest tipus de 
parlar. I en créixer vaig marxar de vacances 
un estiu i li escrivia una postal a la Mare i li 
posava: “ Querida Madre:...”. I jo mai li havia 
dit “querida” perquè una “querida” en el meu 
poble era una altra cosa. I vaig provar amb 
“Estimada” i, caram, em van entendre Ella 
i els seus ulls. I quan se’m despertaren les 
hormones i sommiava a furgar sota la pana, 
en Llach m’obria a la poesia i em feia pensar on 
dormia la lluna blanca. I remenant remenant 
vaig descobrir que segles enrera no ens dèiem 
com deien que ens havíem de dir. I escoltant 
escoltant remor de sabres perdíem llençols a 
cada bugada i això que ens crèiem que estaven 
en un cove, ben guardats. Però el cove era per 
a uns peixos tan petits petits que s’escapaven 
com sorra per l’enreixat de vímet. I com va 
anar “Duran” aquest cove a canvi d’un plat 

de llenties! I sempre llenties, soles, bullides, 
sense ànima. I vàrem demanar cigrons, sense 
xoriço, és clar, per por de demanar massa, 
i ens van prometre que allò que sortís de la 
nostra cuina seria per nosaltres. Tant de bo 
només haguessin estat transferits cigronets 
del Bages amb embotit d’Osona, per anar fent 
boca. Però alguns d’aquí van preferir que els 
“xoriços” continuessin asseguts a la “cort” 
dels diputats. I van passar el ribot i ens van dir 
que ens mengéssim les virolles de fusta i que 
deixéssim de tocar el violí,  que de concerts ja 
teníem els d’Els Pets. I, innovadors com som 
,vàrem muntar el sarau  i quan la capital es 
va fer petita vàrem fer gran el país de punta 
a punta. I com més cridàvem més sords es 
feien, i cecs.  Per això ens reunírem en forma  
de V com un panell d’oculista planetari per 
valorar els dèficits de visió dels estats. I ens 
van confirmar que eren orbs, que ni això eren 
capaços de veure. Ja no vàrem provar més amb 
els sentits i ens vàrem oblidar  del tacte, amb 
la pell tan fina que tenen. I ja tenim saturat 
l’olfacte  per l’olor de socarrim que ens ve 
sempre de l’oest.   Perquè de sords i cecs n’hi ha 
un munt però no són pas muts. Com a mínim 
la paraula NO la tenen ben apresa. I ens tenien 
ben enganyats amb la sordesa perquè bé que 
van deixondir-se amb les xiulades a l’ànima de 
la seva pàtria per part d’un grup d’apàtrides.  
I es van sentir ofesos i van clamar als seus 
tribunals perquè entre xiulades i consultes de 
novembre, s’ engarjolés a tothom en nom de 
la “Santa Inquisición”, vull dir “Constitución”. 
Un llibre que ara no es pot tocar, però que 
quan hi havia soroll de sabres, alguns dels 
que ara no volen corregir ni una coma  se 
les volien menjar totes.  I ara es convoquen 
eleccions per a un sí o per a un no. I jo, que 
entenc que puc estimar, vull estimar el SÍ.

Ara passem a les unces.
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en què ho usis. No fa falta que en diguem 
robar perquè en un país confessional queda 
lleig i atempta contra un manament però sí 
que ho podem anomenar tal com ens sentim 
: cornuts i pagant el beure  que lliga amb “lo 
de la querida”. I no hi ha més cec que el que 
no vol veure i el que no podem fer és tornar-
nos orbs. Hem estat anys cosint i recosint 
els fons de les butxaques pensant que tot ho 
perdíem   per allà, fins que  hem entès que no 
hi entrava res. I els forats negres els deixem 
per als nostres físics astrònoms que resulta 
que són molt bons. Com els nostres metges, 
com els nostres enginyers, com tot allò 
que és nostre i marxa perquè no els podem 
finançar els llocs de treball. Ara es convoquen 
eleccions per a un sí o per a un no. I jo, que 
entenc que puc estimar, vull estimar-me.

Seguim amb el sistema mètric decimal.

I ens diem que ens dividim i ens venceran. I 
jo crec que no. Que les llenties, els cigrons i 
les faves caben totes a l’olla. Que estaràn  en 
el racó del rebost per quan ens vingui de gust. 
Que quan anem a comprar-les ho fem en 
una sola llista.  I com en totes les olles, vull 
dir democràcies del món,  depenent del que 
trien els que seuen al voltant de la taula del 
moment, es  mengen els cigrons, les  llenties o 
les faves segons hagin triat.  I el que també és 
important és que nosaltres   tenim una taula, 
en què també hi ha qui endrapa “lentejas”, 
“garbanzos” i “habas” . I vull que continuïn 
menjant al meu costat. Vés a saber si amb això 
de la genètica i de l’evolució dels idiomes, que en 
som punters, no comercialitzaríem  “llentiges”, 
“cibanços” o “fahaves”. No ens equivoquem. 
Particularment m’agraden els cigrons però 
entenc que al President de l’escala li agradin 
les llenties o que siguin més populars les faves. 
No tenim un poble per fer. Ja el tenim fet. 
Només  cal ser educats, donar les gràcies per la 
formació - a hòsties-  rebuda i sortir al carrer 
a caminar sols.I ara es convoquen eleccions 
per quedar-nos o per marxar. I jo, que entenc 

Crec en el que crec i ho argumento amb la 
part del cervell que treballa amb números . No 
ho puc fer amb el cor que, diuen, esbiaixaria 
el resultat. Hi poso xifres, percentatges, 
rendiments, rèdits, guanys, pèrdues i riscos. I 
surto guanyant. Hi guanyo jo i els que viuen 
amb mi. Torno a remenar xifres, guanys, 
riscos, pèrdues, rendiments, percentatges 
i rèdits. I em tornen a sortir els comptes, 
els meus i els de la meva pobresa, i els de la 
meva discapacitat, i els de la meva malaltia, 
i els de la meva educació, i els de la meva 
seguretat, i els de la meva mobilitat, i els de... 
I pregunto als que en saben i em confirmen 
que sí. No pot ser que els números surtin tan 
bé. I miro els números dels que diuen que 
ens equivoquem i penso com són de cecs i 
de sords. Perquè no els compten com els fan 
comptar a tot el món. Però això no és signe 
de poca intel·ligència perquè les neurones que 
fallen són altres que no afecten l’intel·lecte. 
Aleshores crec que hi ha mala fe per part dels 
que dirigeixen un país confessional. Mala fe. 
I l’únic terme econòmic que fan servir quan 
els diem que ens en sortiríem amb escreix 
amb aquest números és; boicot. Boicot d’això 
i d’allò. I els que venen això i allò estan cagats. 
Que no tenim un bon producte?  És que els 
compradors d’allà estimen tant la seva pàtria 
que en els supermercats no compraran els 
nostres productes. Però qui gestiona aquests 
establiments pot estimar molt la seva pàtria, 
és just i necessari, però també estiman el 
negoci i en això no hi ha pàtries. La pela és 
la pela. És que, clar, el dèficit s’eixuga amb 
el que us comprem. I un be negre! O és que 
penseu que el que ens compreu  ens ho han 
donat de franc? És que al que comprem no li 
augmetem el valor en transformar-ho. És que 
quan ho compreu no hi mireu el seu valor 
afegit. I aquest valor afegit no us enriqueix? I 
encara teniu la barra de fotre la mà a la bossa 
i imposeu impostos que superen els nostres 
guanys en aquell valor afegit que ens ha costat 
tant d’esforç a aconseguir. Això, com el terme 
“querida”, varia el significat segons l’entorn 
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que puc caminar, vull començar a córrer.
Només em queda un dubte. Un dubte 
numèric. El mateix que tenen molts 
pensionistes. El meu pare per exemple. Vull 
saber el número de compte on cadascú té 
ingressada la seva jubilació. Ah! Que això 
no va així! Que els que treballem cada mes 
paguem les pensions dels jubilats. Va bé saber-
ho. Perquè aquest engany va fer decantar 
la balança en un referèndum a Escòcia. 
Les coses clares per als que cal convèncer.

P.D.: Els avis paterns venien del Maestrat 

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX

(Sales/Linares/Juste/Adell). Els avis materns 
de la “Sierra de Almería”(Ortega/Barranco/
Ros /Olmo). No volien posar fronteres a la 
terra. Volien posar fronteres a la injustícia i 
a l’herència de la terra vençuda i esgotada. 
També sabien que tenim una manera 
diferent de fer les coses. I els xarnegos hem 
ajudat a mantenir la flama. Recordeu-los 
el 27 de setembre perquè ells també van 
fer una Via perquè nosaltres visquéssim 
millor. Jo vull el mateix per als meus fills.

Josep Sales i Ortega. 

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

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat definitivament:

Sr. Manuel Campillo Fernández, veí que 
ens ha deixat el mes de maig.  Volem donar el 
nostre suport a la família.

Sra. Margarita Miralles i Ambrós, veïna 
acollida per a participar en molts actes de 
l’AVV i del barri. El nostre record i suport a la 
seva família.

Sr. Ignacio Garrido Gutiérrez, veí i soci 
que ens ha deixat aquest mes d’agost. Volem 
donar el nostre més sentit suport a tota la seva 
família.
Sra. Maria Sala i Mora, col.laboradora, 

activista, sòcia i veïna que ens ha deixat aquest 
setembre. Sempre et recordarem i sempre 
estaràs al nostra costat donant-nos suport, 
com sempre. Volem donar el nostre suport a 
tots els seus familiars, i com a record aquest 
poema seu:

Deixaré el món igual,
amb escletxes de sol
a tots els finestrons, als ulls de tots els nens
i al fons de tots els mars.
Deixaré el món igual,
amb amors immortals,
desamors abismals,
grans passions, petits encerts
i somnis d’esperança.

ELS FOGONS DE LA TIETA BERTINA
Ingredients:
Per a 1 coca, per 325 g de farina de blat 
100 ml de cervesa, 100 ml d’oli d’oliva 
,un pessic de sal. Per al farcit: 1 kg de 
cebes de Figueres, 2 pebrots vermells,
400 g de llom de bacallà dessalat, 
250 ml d’oli d’oliva, 1 branqueta 
de romaní , 2 c/s    pebrevermell

Preparació:
Per començar, preescalfem el forn a 200º 
(ja estarà calent a la temperatura desitjada). 
Posem el pebrot vermell a escalivar al forn 1 
hora.

Mentrestant, per fer el farcit, pelem les cebes 
i les tallem en juliana. En una paella amb oli 
confitem les cebes durant 30 minuts a foc suau 
amb una miqueta de sal.

A continuació fem la massa de la coca. 
Preescalfem el forn a 200º. Barregem en un 
bol amb les mans la farina, la cervesa, l’oli i 

Coca de ceba i pebrot amb bacallà confitat. la sal. Posem una mica de farina damunt la 
taula de treball, traiem la massa del bol i la 
treballem. La massa no ha de reposar.

Estirem la massa. La posem damunt de 
paper vegetal en una safata de forn. Traiem 
els pebrots del forn, els netegem i els tallem a 
tires. Apaguem el foc de la ceba, hi afegim el 
pebre vermell i remenem. Farcim les coques 
amb la ceba i el pebrot. Ho posem al forn 
durant 40 minuts a 200ºC.

Mentrestant, fem el bacallà confitat. En una 
cassola confitem el bacallà amb l’oli d’oliva 
(ha de cobrir el bacallà) i una branqueta de 
romaní durant 10 minuts. Traiem el bacallà i 
el deixem escórrer en paper secant. Retirem la 
coca del forn.

I, per acabar, afegim làmines del bacallà 
confitat a la coca i ho decorem amb una mica 
de pebre vermell i una branqueta de romaní.

Bon profit
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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 que esproduissin canvis 
en les formes i els continguts. Els mals vicis i 
costums a nivell polític estan tan 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 
per als 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 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 i,  per tant, no pot convertir la política 
professional en sous desproporcionats que 
no tenen res a veure amb les necessitats i la 
realitat. L’honestedat ha de ser un principi 
ètic en tots els apartats de la vida, i no per  ser 
polític professional vitalici, s’ha de permetre 
sous fora de la realitat i com a precepte 
especial i diferent. Ser Alcalde, regidor/a o 
assessor/a del partit, direcció d’àrees del partit 
i director/a de serveis del partit no ha de tenir 
una consideració i privilegis diferents. Però 
bé, això no canvia per molt que es digui i 
qualsevol excusa és bona per no canviar res 
en aquest aspecte i en d’altres.

Aquesta legislatura es plantegen diferents 
temes importants a nivell de ciutat i que 
veurem com s’afronten i es resolen.

Afrontar les necessitats socials i els riscos de 
vulnerabilitat de molts ciutadans i ciutadanes 
hauria de ser una prioritat i tenir-hi una 
estratègia clara. Veurem si els recursos de 
veritat van en aquesta direcció, amb programes 
i línies d’actuació...

Gestió de l’abastament d’aigua: Finalitza la 
concessió i veurem si es resol el debat entre 
continuar la concessió privada o que sigui 
pública. La poca definició del govern de 
dretes que hi ha a l’Ajuntament ja veurem com 
acaba, i si l’esforç de la Taula de l’Aigua al llarg 
d’aquest temps acaba tenint alguna incidència 
i tenim un servei d’abastament plenament de 
gestió pública. 

Revisió del Pla General d’Ordenació: Tots 
els partits es van comprometre a revisar el 
Pla, ara veurem en quina direcció, si serà 
per afrontar-lo amb criteris de sostenibilitat 
ambiental i, per tant, al servei de la ciutadania 
i d’una ciutat millor en termes de qualitat 
ambiental  o, senzillament, es farà una revisió 
interessada pels poders fàctics (industrials i 
financers especulatius), que volen aprofitar 
dos elements fonamentals: haver-hi un govern 
de dretes molt sensible a atendre les seves 
reivindicacions i interessos i de nou plantejar 
un creixement industrial al seu servei. Per tant, 
veurem com s’encara la nova visió i revisió i al 
servei de qui es farà.

El projecte de l’Anella Verda: Pot quedar en 
una anècdota si atenem a la visió i paraules de 
l’Alcalde, i que entri en plena contradicció amb 
la voluntat de les entitats que van participar 
en el procés de redacció, i es converteixi en 
alguns àmbits en espais de mera especulació 
i promoció econòmica. Aquest és un tema 
que s’ha de tancar definitivament i de nou 
les entitats tindran molta cosa a dir encara, 
sobretot per a evitar la perversió del projecte.

I al final tenim tots els Plans per posar en 
marxa (de Mobilitat, de Soroll, de Qualitat 
de l’Aire, de Prevenció i gestió de Residus...), 
com sempre sense cap jerarquia ni criteri 
de prioritats. I el famós Reglament de 
Participació (que suposo que ara serà de 



BOCAMOLL 88                                                                                                            Setembre 2015

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

Qualitat Democràtica, atenen al nou format de 
regidories), aparcat i estacionat, precisament, 
per la manca de voluntat participativa i el 
poc convenciment democràtic. Els temes 
participatius i de qualitat democràtica han 
estat i són el gran fracàs, precisament, per 
la manca de convenciment i compromís, de 
creure en la ciutadania i les seves entitats. La 
participació sempre ha estat entesa com el 
control social i territorial, tot operant amb un 
seguit d’accions encaminades a subvencionar 
entitats i col·lectius i fer una distribució 
dels equipaments només atén al criteri de 
subordinació partidista. Ni els alcaldes 
anteriors ni l’actual han canviat aquests criteris, 
i els seus regidors responsables, tampoc.

Hi ha  molts altres temes que s’hauran 
d’afrontar i on l’oposició també té molta 

responsabilitat per incidir-hi, ja que el govern 
minoritari en molts d’ells haurà de pactar i 
acordar-los.

I les entitats ciutadanes i la ciutadania també 
tindran molt a dir i a determinar, amb l’objectiu 
de canviar des de la societat civil aquests mals 
vicis adquirits i la poca voluntat de canvi per  
fer-ho d’una altra manera i al seu servei. Bé, ja 
veurem a on anirà tot i el seu resultat.

A més tampoc es pot oblidar el que passarà en 
el conjunt del país i de l’estat, amb eleccions 
que poden comportar situacions i resultats 
diversos, que també poden canviar les coses 
i que tindran incidència en el marc local. Ja 
veurem...

Sr. Ramon Pérez i Gutiérrez
Vocal responsable de Comunicació de l’AVV 
Segle XX

Ramon Pérez va néixer a Tarazona (Saragossa) 
l’any 1957, però quan tenia només dos mesos 
la seva família es va traslladar a Terrassa.  
Actualment és tècnic de Mobilitat (transports 
urbans, guals, taxis...) de l’Ajuntament 
de Terrassa i a l’AVV és el responsable de 
comunicació.

“Això no és casa de ningú i és casa de tothom”

Com va començar la seva vinculació amb 
l’AVV?
Tot va començar per una relació estreta amb 
membres de l’Associació, compromesos amb 
diverses activitats socials. Sabedors que a mi 
bàsicament el que m’agrada és ajudar a la gent, 
em van demanar que m’hi afegís. D’això fa ja 
uns 17 anys i aquí estic encara. 

Quines són les seves funcions?

Col·laboro amb els temes de comunicació 
de l’Associació, com són la gestió de la 
revista Bocamoll, la redacció de continguts i 
actualització de la web del Segle XX i comptades 
coses més. Al Bocamoll  m’encarrego d’agafar 
els articles que ens envien, de portar a fer les 
correccions i de publicar-los; a la web de penjar 
totes les activitats que s’han fet i es faran al 
Barri, amb les fotografies corresponents, per 
tal que els veïns siguin coneixedors de tot el 
que s’esdevé al nostre barri.

És el Bocamoll la seva principal eina de 
comunicació?
De cara al Barri sí, sens dubte. I dic al Barri, 
perquè el Bocamoll es reparteix amb caràcter 
quadrimestral  de porta a porta, sense 
distincions: tant als veïns que són socis de 
l’entitat (i aprofito per dir que en són menys 
del que ens agradaria) com als que no ho són. 
Però tots reben la revista. D’aquesta manera 
tots els veïns estan assabentats del que es fa o 
no es fa al barri. En aquest sentit és una eina 
molt viva, amb una doble funció: integradora i 
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informativa, alhora que reivindicativa també.

De quines altres vies disposa per 
promocionar el Barri?
A part del Bocamoll també tenim la web de 
l’Associació i, en qüestions puntuals, es poden 
confeccionar elements publicitaris, tals com 
fulletons, cartells o anuncis. Però ja et dic, són 
molt puntuals, de caràcter gairebé residual. 
L’element més important, a part de la revista, 
és sens dubte la web, on es pot trobar tota la 
informació immediata que, per qüestions 
òbvies, no trobes a la revista: de vegades 
una activitat es programa un cop la revista 
ja està impresa i en aquest sentit la web és 
complementària.

Col·laboren els veïns en la redacció del 
Bocamoll?
Sí, tenim la gran sort de poder gaudir d’una 
sèrie de col·laboradors fixos que ens ajuden a 
dotar de continguts la revista: l’Escola Sala i 
Badrinas, la Biblioteca del Districte 3 (aprofito 
l’avinentesa per demanar que la gent en faci 
ús, perquè els equipaments estan per fer-los 
servir), el Rafael Comas (historiador que 
ens ajuda en els aspectes històrics del Barri) 
i el Joan Salas, entre d’altres. Tot i així ens 
agradaria poder comptar amb la col·laboració 
de qualsevol persona que vulgui aportar la 
seva opinió (receptes, viatges, sortides...), 
sigui del Barri o no.

Parli’ns del Bocamoll com a element de 
cohesió al Barri...
Com deia abans, la revista exerceix d’eina 
d’informació i de cohesió entre els veïns. Ens 
estem adonant, però, que al capdavant del 
Bocamoll i de la Junta ens trobem persones 
que ja tenim una edat i que la gent jove no 
demostra gaire interès, no s’impliquen 
gairebé en res. I això és un gran problema. 
En part ve donat perquè deuen pensar que 
formem part d’una línia continuadora de 
les idees dels partits polítics. I pensen això, 
perquè l’ús que es fa d’altres AVV és purament 

partidista. En la nostra Junta ningú porta una 
bandera ni defensa un color. Uns dels valors 
que com a educadors (pares, veïns...) no 
estem traspassant a les noves generacions és 
la solidaritat. Temps enrere aquest valor era 
inherent a la societat, es feia de manera natural. 
Ara això s’ha perdut, la solidaritat ja no es 
porta. Estem més lluny d’aquest àmbit i les 
persones es distancien entre si. Falta contacte 
humà i les persones ja no es toquen. Abans 
jugàvem tots al carrer, ara és impensable.

I ara, del Bocamoll com a element de 
promoció del Barri cap a la ciutat...
Cada edició del Bocamoll s’entrega a 
l’Ajuntament i a la xarxa de biblioteques que 
hi ha repartides per la ciutat. No ens amaguem 
de res, totes les reivindicacions o crítiques que 
fem (que  són unes quantes) són comunicades 
als nostres associats però també als poders 
polítics. 

Viu al Barri? Des de quan?
Quan els meus pares van venir a Terrassa, el 
1957, van anar a viure al barri de Sant Pere. 
Anys més tard vam venir a viure al Barri, i hi 
vivim des de llavors, és a dir des de fa gairebé 
30 anys. 

Com el definiria?
És un barri molt tranquil i familiar, on els 
veïns majoritàriament es coneixen tots, 
amb molta educació i d’una franja d’edat 
bastant alta. I, encara que hi ha zones on es 
concentren persones nouvingudes al Barri, la 
qual cosa podria haver comportat algun tipus 
de fricció, hi ha molta cohesió social, perquè 
s’ha treballat molt en la integració per part de 
l’Associació i els veïns hi han col·laborat molt. 
Tot i que és veritat que hi manquen locals 
comercials, també tenim l’avantatge que no 
està massificat. 

De quina manera es podria millorar la seva 
presència a la resta de la ciutat?
Això va vinculat a altres històries. Hi ha 
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ACABEM D’UNA VEGADA AMB LA GUERRA A SIRIA I TOTA LA 
ZONA, ACABEM LA BARBARIE I LA POBRESA.

ELS REFUGIATS SIRIANS, ELS IMMIGRANTS DE TOTES LES ZONES 
AFRICANES, TOTS VOLEM UN FUTUR I VIURE EN CONDICIONS DE 
DIGNITAT.

TANCAR FRONTERES NO ES CAP SOLUCIÓ, BUSCAR SOLUCIONS A 
LA POBRESA I A LES GUERRES INTERESSADES, HAURIA DE SER LA 
SOLUCIÓ EN DETRIMENT DELS INTERESSOS ECONÒMICS.

DAVANT LA MANCA DE SOLUCIONS EN ORÍGEN, EUROPA S’HA 
CONVERTIT EN UN FALS PARADÍS D’ESPERANÇA I UN FALS 
MIRATGE, ON NOMÉS DOMINEN ELS INTERESSOS I EL MERCADEIG. 
I LES PERSONES? NO COMPTEN, NO ESTAN EN EL COMPTE DE 
RESULTATS.

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 li 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 
nostra mesura que estigui nostre abast. Sense 
cap tipus de color partidista. Perquè això no 
és casa de ningú i es casa de tothom.


