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Publicació de l’Associació de Veïns del Barri Segle XX

Número Cent, un objectiu aconseguit.

Aquest és el número cent, per tant, ens hem 
de felicitar. Més de vint anys enviant aquest 

butlletí, informant el veïnat i rebent aportacions 
i comentaris. Hem aconseguit ser una eina 
d’informació i comunicació coneguda pel veïnat 
i a molts àmbits de la ciutat. Només ens queda 
agrair a tots els/les col•laboradors/es les seves 
aportacions, a aquells que ens ajuden en qualsevol 
de les tasques per garantir l’edició de cada 
número. Gràcies a tots i totes, ja que sense aquesta 
col•laboració i aportacions no seria possible fer-
ho. I en aquest sentit, ens ajuda a tirar endavant i 
esperem poder continuar amb aquesta tasca.

Ara és el moment de recordar a alguns el que 
no han fet.

Ja s’ha posat en marxa l’Espai Públic Segle 
XX, que, ens ha costat aconseguir, com cada 
equipament i servei, més del que hauria de ser 
normal, ja que per desgràcia no som del grat 
municipal. Fa més de dotze anys de l’última 
actuació municipal amb l’ampliació del Casal de 
Barri. I l’altre equipament aconseguit, l’Escola 
Pública Sala i Badrinas, segueix sent un projecte 
empantanegat, sense tenir encara garantida la 
continuïtat dels alumnes a partir de dotze anys. 
I fins aquí res més, continuem sent un barri 
inacabat amb tot sense resoldre. I un Ajuntament 
incapaç d’afrontar i resoldre ni els serveis mínims 
l’estat d’abandonament dels quals és més que 
evident. És més: d’alguns projectes ens n’hem 
d’assabentar pels mitjans de comunicació com 
és el Pla de Millora de la Rambleta on l’opacitat 
i manca de transparència són més que evidents.

Carrers sense urbanitzar, carrers amb sots 
i voreres fetes malbé, espais plens de merda, 
brutícia i rates, abandonats i sense definició; ni 

projectes, equipaments sense determinar i així 
anem fent llista. I on és l’Ajuntament? Enlloc, no 
existeix, uns impresentables que no governen per 
a tota la ciutat com afirmen (això és una mera 
quimera i els fets ho demostren), i, si mirem 
els pressupostos municipals, són una veritable 
vergonya, oblidats any rera any.

Bé, ara vindran unes quantes eleccions, però 
en les que a nosaltres les que ens interessen, les 
municipals, on ens vindran a vendre motos de 
tot tipus, ens trobarem i els recordarem l’oblit 
permanent, i ho farem amb diferents accions on 
els deixarem ben retratats i amb les quals esperem 
paguin per a aquest oblit interessat. No volem ser 
tractats millor que ningú, però com a mínim amb 
igualtat i equitat. Si els recursos son limitats, ho 
són per a tothom i ja estem farts que els criteris de 
caràcter partidista siguin el fonament d’una acció 
de govern arbitrària i al servei de determinats 
interessos. Exigim equitat, ètica, transparència i 
la màxima participació, cosa que a alguns se’ls ha 
oblidat.

Salut i fraternitat
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS

En el darrer Bocamoll vam examinar els 
veïns que el 1936 vivien en el tram de la 
Carretera de Montcada que anava des del 
carrer del Pare Font fins a arribar al número 
280, on hi havia la fàbrica de la Tarrasa 
Industrial, SA (TISA). Farem una aturada 
aquí per explicar aquesta fàbrica i els seus 
antecedents. Les persones grans del barri 
recordem perfectament aquesta indústria que 
abraçava des de la carretera de Montcada al 
carrer de Baldrich i al carrer d’en Prim. En 
aquest espai ara hi trobem uns blocs de pisos i 
la plaça del mateix nom que també dona nom 
a la parada de l’autobús i encara hi  queda com 
a testimoni la xemeneia amb l’anagrama T. I. 
S. A. De ben segur que fins i tot trobaríem 
algun veí del barri que hi havia treballat. 
Tarrasa Industrial, S.A va ser fundada a finals 
de 1917. En aquells moments la I Guerra 
Mundial tocava a la seva fi. Aquella Guerra tan 
cruel, que va suposar la mort i la invalidesa de 
milions de combatents i civils i grans danys 
econòmics a bona part d’Europa, va resultar 
per contra profitosa per a la indústria tèxtil 
dels països neutrals, entre ells la de l’Estat 
Espanyol, que va treballar a tot drap per servir 
les comandes de roba militar dels països 
bel•ligerants. El futur de les fàbriques tèxtils 
llavors era negre. El mercat espanyol no podia 
absorbir la sobreproducció i es veia venir una 
crisi agreujada per la conflictivitat social. Els 
treballadors van patir l’augment de l’atur i la 
baixa del poder adquisitiu dels salaris dels 
últims anys causada per l’encariment dels 
productes bàsics. Tarrasa Industrial, SA es creà 
per la unió de tres fabricants tèxtils: Alegre i 
Cia., Casanovas i Vallès, i Rigol, Boada i Cia. 
Avui tractarem la formació d’Alegre i Cia. 
que era el més important dels tres i els seus 
dirigents. És un treball inèdit ja que, si bé la 

història de la Tarrasa Industrial SA escrita per 
Francesc Cabana va ser publicada a Història 
Industrial de Terrassa II editada per Diari de 
Terrassa, d’Alegre i Cia., no se n’ha publicat 
res fins al dia d’avui. 

Els orígens d’Alegre i Cia són els mateixos 
que els de Sala i Badrinas que ja vam explicar 
en el Bocamoll número 25, de desembre de 
1998. En farem un resum ara.

 Joan Argemí era un modest fabricant 
de Terrassa a qui el 1838 succeí el seu fill 
Andreu. Aquest va morir molt jove, i la seva 
viuda Paula Comellas continuà l’empresa 
amb la raó social Viuda d’Argemí. La vídua 
Argemí, casà la Carme, segona de les quatre 
filles, amb Antoni Sala i Sallés, pare de l’Alfons 
Sala. Després Paula Comellas s’associà amb 
el gendre, Antoni Sala, i amb Gaietà Alegre i 
Trias, exteòric de cal Ballber, i van constituir 
la societat Alegre, Sala i Cia. en substitució 
de Viuda d’Argemí. El 1871 la viuda es separà 
de la societat i la va substituir Pasqual Sala, 
germà de l’Antoni Sala, que s’havia casat amb 
Dolors Argemí, la filla petita de la vídua.

El pare de Gaietà Alegre i Trias (1832-
1888), Francesc Alegre, era un humil pagès 
casat amb Maria Trias de Santa Maria de 
Taudell. Als deu anys Gaietà Alegre treballava 
de jornaler; als 15 anys era ja majoral, i va 
arribar a teòric; va reunir 500 lliures i amb 
cinc partícips començà a fabricar; cinc anys 
després havia multiplicat el capital per cinc 
i va continuar tot sol la indústria. Fabricà a 
gran escala i va fer fortuna. Es deia que, quan 
va morir,

 va deixar una herència de deu milions de 
rals (cent mil duros). Gaietà Alegre fou un 

Tarrasa Industrial, SA(1). Alegre i Cia.
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pel Districte de Terrassa en tres ocasions: el 
1894 per primera vegada, en les eleccions 
per cobrir la vacant  deixada per Alfons Sala 
quan va ser elegit Diputat a Corts,;el 1901-
1905 i el 1909-1917. Francesc Roig es casà 
amb Mercè Sagrera i Palet, de la casa Sagrera 
de la Font Vella, filla única de Maria Palet i 
Palet, que va morir als 25 anys, i de Joaquim 
Sagrera i Amat, industrial, i neta de Tomàs 
Sagrera i Font, alcalde de Terrassa el 1842, i 
de Ramona Amat i Galí, i besneta del també 
fabricant, alcalde de Terrassa el 1820, i cap de 

la lluita contra el francès, Joaquim de Sagrera 
i Domènec. Francesc Alegre i Mercè Sagrera 
van tenir sis fills: la Maria, casada amb Narcís 
Freixa i Ubach; l’Anna, casada amb Josep 
O. Maurí Poal; la Mercè, casada amb Jaume 
Fontanals i Guillemot; la Neus, casada amb 
Francesc Salas i Ballber; l’Antoni, casat amb 
Montserrat Bosch i Solà, de Can Bosch de 
Basea; i la Francesca, soltera, que morí el 
1997 a l’edat de 100 anys. Entrar en detalls de 
totes aquestes persones seria massa llarg i ens 
allunyaríem del meu propòsit de cenyir-nos al 
nostre barri. La conclusió, però, és evident;:els 
Alegre, que esdevindrien copropietaris de la 
emblemàtica TISA, provenien d’una família 
humil i van acabar enllaçats amb la flor i nata 
de l’aristocràcia terrassenca.  

dels personatges de més pes de la Terrassa 
de l’últim terç del segle XIX. Es va casar 
dues vegades, la primera amb Anna M. Roig 
Murgades, de Vilafranca, amb qui va tenir 
un fill, Francesc, i en segones núpcies amb 
Joaquima Pujals i Bosch, d’Olesa, amb qui 
va tenir tres fills més: el Joaquim, que es va 
casar amb Mercè Vancells i Vieta, germana 
del pintor Vancells; el Jacint, religiós que fou 
el fundador del Cotolengo, que porta el seu 
nom; i l’Elvira que es casà amb Salvador Saus 
i Salas, que no van tenir descendència. Gaietà 
Alegre va ser soci fundador del Casino dels 
Artesans, va presidir el Montepio de Sant 
Antoni de Pàdua, va ser el primer president 
de l’Institut Industrial el 1873, del Banc de 
Terrassa el 1881 i de la Caixa de Terrassa entre 
1884 i 1888, any que traspassà. Malgrat el que 
publicà Baltasar Ragon al llibre Terrassencs 
del mil vuit-cents, no em consta que hagués 
estat en cap moment regidor de la ciutat.

El 1886 Alegre Sala i Cia., que s’havia 
convertit en una de les empreses més grans de 
la ciutat, es va dividir: Gaietà Alegre es separà 
dels germans Sala  per formar la seva pròpia 
empresa, Alegre i Cia., una societat familiar 
constituïda el 8 de juny de 1886. El soci de 
Gaietà Alegre, que quedava amagat sota la 
paraula “i Cia.”, era el seu fill Francesc Alegre 
i Roig, de 24 anys.

Francesc Alegre i Roig (1862-1926) va ser 
,com el seu pare, un personatge molt influent 
a la ciutat. De jovenet el van enviar a Elbeuf,  
on va estar diversos anys aprenent la tècnica 
tèxtil. Al tornar de França va treballar a 
Alegre, Sala i Cia., fins a la creació d’Alegre i 
Cia. Va ser president del Casino Tarrasense,i 
del Círcol Egàrenc, vicepresident de la 
Cambra de Comerç,  i vice-president del Banc 
de  Terrassa, on el 1924 va haver d’avalar amb 
1.129,748 pts. el forat del banc. A diferència 
del seu pare, participà en la lluita política 
amb el Partit Liberal, fou diputat provincial 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Recuperar vells costums

Fa uns anys els veïns escombraven les 
voresres de les seves façanes com a actitud de 
responsabilitat i civisme. A més garantien que 
estiguessin netes de forma permanent. Ara tot 
s’ha deixat als serveis de neteja municipal. Per 
tant, seria bo i convenient recuperar aquest fet 
per part de tothom.  Les voreres dels habitatges 
i naus industrials són part de la propietat i, per 
tant, és un espai de responsabilitat compartida.

Vells costums que mai s’haurien d’haver 
abandonat igual que reutilitzar les coses i no 
llençar-ho tot, tornar a un sistema de dipòsit 
i retorn dels envasos, com ja es feia sempre: al 
retornar un envàs de vidre et donaven diners. 

Ara vivim de l’absurd i d’una falsa riquesa i en 
un model de consum que no ens ajuda a millorar 
les coses, ni la nostra vida. Llençar recursos finits 
ens fa més pobres a tots.

BREUS

Prova pilot de recollida de mobles i estris 
vells:  El resultat no és del tot satisfactori quan t a 
tenir una certa disciplina a l’hora de complir el dia 
de recollida assignat, els dimecres. Hi ha alguns 
punts on el comportament dels veïns i veïnes no és 
del tot correcte: els deixen abandonats qualsevol 
dia amb el que això comporta: senzillament, que 
no els recolliran fins al dia assignat, de manera 
que, a més d’un comportament incívic, s’arrisquen 
a ser sancionats.

I els nostres dubtes segueixen sent la continuïtat 
d’aquesta prova a tota la ciutat, ja que no creiem que 
l’Ajuntament i els seus serveis estiguin preparats 
per tirar endavant aquesta experiència que en 

d’altres municipis ha funcionat perfectament.

I el que no hi ha manera de resoldre és el tema 
de les freqüències de buidatge dels contenidors, 
moltes vegades desbordats, i la manca de neteja 
d’aquests. Per tant, ens espera un estiu de fortes 
pudors ja que la ineficiència del servei és més que 
evident.

Taula de l’Aigua: Ja es va posar en marxa 
l’empresa municipal Taigua. Ara s’ha de posar 
en marxa l’Observatori de l’Aigua com a eina 
participativa que ja havia d’estar operativa i en 
funcionament. I també caldria veure els vehicles 
de Mina ja senyalitzats amb el nom de la nova 
empresa i el logotip de l’Ajuntament, per tal 
de normalitzar la situació, ja que ara l’estat de 
confusió per a la ciutadania és evident: sembla 
que res hagi canviat.

Sobres les deficiències i mancances del 
Barri:  Es va enviar un escrit a l’Alcalde i a 
diferents regidors tot recordant les deficiències 
i mancances del barri en temes d’urbanització 
de carrers pendents, manteniment de carrers, 
voreres i espais públics, de les naus abandonades, 
de la manca de projecte sobre els espais i naus 
abandonats i sobre les deficiències en temes de 
neteja i recollida de residus. 

Taula de residus: Ja hem plegat, ja no hi 
tornarem més, la paciència i la presa de pèl té 
un límit, i aquest s’ha superat ambescreix. Una 
enredada total, manca de compromís polític i 
total deixadesa i incapacitat, a més d’una manca 
de respecte vers les entitats i persones assistents. 
Bé, quan vulguin tractar un tema tan important 
com la neteja i la gestió dels residus de forma 
seriosa, ja valorarem què fem. Aquesta ha estat 
una legislatura fracassada i totalment acabada, 
on no s’ha resolt cap dels problemes plantejats i 
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sobretot els de fons que no volen afrontar, que 
“resolen” mirant a una altra banda.

Projecte d’espai públic del Segle XX:  Aquest 
espai ja es va posar en marxa el mes de gener. Ara 
el que cal garantir és el seu ús correcte, i que sigui 
respectat com a espai públic que ha millorat i que 
és per a gaudir.

De moment alguns brètols propietaris de 
gossos ja han deixat les seves “merdes” sense 
recollir, sense entendre que aquest és un espai on 
cal garantir la convivència i el civisme.

Ja hem demanat que la policia ho controli i 
sobretot apliqui les sancions corresponents, tal 
com indiquen els rètols:

-Tots els   gossos han d’anar lligats: Si no, 100 
€ de sanció.

-Els gossos perillosos a més han de portar 
morrió: Si no, 300,52 € de sanció

-Cal recollir els excrements i evitar pixats en el 
mobiliari: Si no, 751 € de sanció

-Els animals tenen prohibit estar en les zones 
de joc infantil:  Si no, de 751 € de sanció.

Ara només cal aplicar-les als incívics.

Hi ha una pista polivalent amb una cistella de 
bàsquet i una porteria.

Hi ha una zona d’instruments de gimnàstica 
per a adults (NO son jocs infantils)

Hi ha una zona de taules de tennis taula

Hi ha bancs, arbres i zones verdes

Hi ha un zona de biodiversitat, un hotel 
d’insectes i un herbassar. Té una funció didàctica 
i educativa amb l’objectiu de desenvolupar la 
sensibilitat i l’educació ambiental de la ciutadania.

Prohibida la circulació de vehicles al carrer 
Roger de Llúria (entre Mestre Trias i Galícia: 
Des del mes de gener s’ha tancat aquest tram per 

motius de seguretat enestar ple de sots i xaragalls. 
En cap cas respon a la urbanització del carrer que 
portem anys reclamant. Senzillament, s’han tapat 
els sots i xaragalls amb una capa i només es podrà 
utilitzar pels vianants fins que d’una vegada es 
solucioni. Com sempre, l’Ajuntament  en comptes 
de fer el que cal, es dedica a fer meres actuacions 
provisionals, una veritable pena i incompetència.

Carrers sense urbanitzar:  Seguim sense que 
es faci cap projecte, una vergonya i uns veritables 
ineptes i impresentables. Anem fent pedaços i no 
resolem el problema.

Rotonda de la Rambleta del Pare Alegre amb 
Lepant i Pla de Millora de la Rambleta: Després 

de sis mesos de demanar si hi havia un projecte 
de rotonda en aquest punt, ens han indicat que 
existeix la previsió de fer aquesta rotonda en 

el marc del projecte de millora del tram Sud, o 
sigui, de la Rambleta i el carrer del Tren de Baix, 
segons ens vàrem assabentar pels mitjans de 
comunicació, cosa ja prou lamentable ja que en 
cap moment se’ns ha informat, ni a nosaltres,ni 
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als veïns afectats, sobre aquest Pla redactat i 
aprovat pel Ple Municipal. Ens preocupa l’opacitat  
i manca de transparència amb què s’ha redactat, i 
sobretot, per què no se’ns ha ensenyat, quan tenen 
l’obligació i el compromís de presentar qualsevol 
proposta de projecte que afecti el nostre barri 
abans d’aprovar res, una demostració de com es 
fan les coses de malament

Estació de FGC Rambleta-Jutjats: Aquest 
és un projecte llargament reivindicat i demanat. 
Quan es va fer l’ampliació dels ferrocarrils cap a 
la zona Nord, ja es va quedar fora de l’actuació. 
Segons sembla ara ja és una possibilitat real i ja 
estan treballant en una proposta que sigui efectiva. 
Esperem doncs que això sigui factible i els nostres 
veïns tinguin més proximitat per a utilitzar el 
tren, tant per anar a fora, com per circular per la 

ciutat amb un sistema més sostenible.

Dades: En aquests moments som uns 6.884 
habitants (3.379 homes i 3.505 dones)  i 5.504 
unitats urbanes.

Projecte de descontaminació de l’espai del 
Gas: Sembla que la situació avança ja que la 
promotora Metrovacesa, propietària dels terrenys, 
assumirà el cost del projecte de descontaminació i 
intentarà avançar amb el projecte d’urbanització. 
Ja veurem…!

Escola Sala i Badrinas: DEMANEM I 
EXIGIM que d’una vegada es faci i executi el 
projecte, sense excuses, ni falsos debats de passar-
se la pilota entre l’Ajuntament i la Generalitat. El 
curs que ve serà l’últim curs dels primers alumnes 
que van començar el projecte educatiu, que 
hauran passat tota l’escolarització en “barracots” 
i amb tot un seguit d’incidències. I després 
també caldrà clarificar molt bé el futur d’aquests 

alumnes a l’hora de determinar sota quin 
model tindran continuïtat per a fer l’Educació 

Secundària Obligatòria. Els reiterem el nostre 
suport i volem que d’una vegada es resolguin tots 
els problemes i dubtes, i deixi de ser un fracàs 
de les Administracions. I, com sempre, la nostra 
entitat dins les nostres possibilitats restem oberts 
a col•laborar i reforçar les accions reivindicatives 
que es determinin, ja que cal recordar que aquesta 
escola és el resultat d’una llarga reivindicació de 
la nostra entitat i dels veïns i veïnes.

Zones verdes i plàces: Aquests espais tenen 
diferents problemes: d’incivisme amb el mobiliari 
urbà, de llençar residus i envasos, dels propietaris 
de gossos que hi fan les seves necessitats i de 
caques sense recollir, destrossa dels sistema de 
reg. Per tant, s’ha demanat, a més de més control i 
vigilància, canviar la gespa per plantació arbustiva 
de més consistència.

Naus i espais abandonats: S’ha demanat 

de nou, i ja van unes quantes vegades, que les 
naus industrials pendents d’enderrocar com a 
mínim estiguin tancades i no accessibles. Són 
espais en males condicions i de risc. En aquests 
espais hi entren persones que busquen un lloc 
per a dormir.En aquest sentit hem demanat a 
l’Ajuntament que els seus serveis hi parlin per a 
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explicar-los l’existència d’un alberg municipal 
que té com a objectiu atendre a persones sense 
sostre perquè tinguin unes mínimes condicions 
dignes. No es pot permetre que hi hagi persones 
malvivint en espais sense serveis i amb risc per a 
la seva seguretat.

Ja els hem dit als responsables municipals que 
si hi ha un accident en aquests espais, la nostra 
entitat els portarà al Jutjat per no haver fet res ni 
aplicat solucions.

Necessitat d’afrontar l’incivisme en la tinença 
responsable d’animals: Cada dia rebem més 
denúncies de veïns que plantegen el problema del 
mal comportament d’alguns veïns en la utilització 
de l’espai públic, sobretot pel tema de les “merdes 
no recollides” i per deixar-los solts en les places 
i espais públics. Per les voreres has de vigilar, a 
la gespa no t’hi pots ni acostar, els espais de jocs 
infantils no són respectats (tot i que els gossos 
tenen prohibit accedir-hi); bé, el llistat d’incivisme 
és llarg.  Tenir un gos no és cap obligació, però 
respectar l’espai públic sí. Per tant, tenir-lo vol dir 
actuar amb responsabilitat i civisme.

Per aquest motiu, volem felicitar els que ho 

fan bé i demanem a les autoritats municipals 
que actuïn amb tota contundència i sense 
contemplacions, aplicant el règim de sancions 
de forma efectiva per acabar d’una vegada amb 
aquests comportaments que posen en risc la 
convivència dels que creuen que l’espai públic és 
un mer abocador on tot s’hi val.

I tenim un exemple poc encoratjador: en totes 
les zones i espais verds de les diferents places del 
barri els sistemes de reg estan destrossats, a les 
zones de gespa no t’hi pots ni acostar, les zones 
de joc infantil estan plenes de “pixarades i merdes 
sense recollir”, i, al nou espai públic Segle XX, tot 
just acabat de posar en marxa, hi ha merdes sense 
recollir a la pista polivalent i a les zones de terra.

Esperem que algun dia hi haurà responsabilitat 
i civisme de forma voluntària, o, si no, només es 
farà quan el règim sancionador sigui prou creïble. 
La sensibilització, la informació, la paciència i el 
bonisme tenen un límit.

Espais d’estacionament de bicicletes i motos: 
Els veïns ens han demanat zones d’estacionament 
de bicicletes i motos al carrer Navas de Tolosa,

 just davant dels Grups Santa Margarida per 
a evitar que bicicletes i motos estacionin en els 
corralons. I també a la Plaça Segle XX. Ja hem fet 
la demanda a l’Ajuntament.

EXIGIM QUE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS 
SIGUIN ALLIBERATS. VOLEM EXERCIR EL 
NOSTRE DRET A DECIDIR EL NOSTRE PRESENT 
I FUTUR. NO ÉS UN TEMA D’INDEPENDÈNCIA, 
ÉS DE LLIBERTATS.
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TALLERS I CURSOS

Taller d’Informàtica de Mòbil: El mes de 
febrer es va iniciar aquest curs. Places limitades

Informació i inscripcions al Casal de Barri

Xerrada sobre la Guerra Civil al Barri:  
A càrrec del Sr. Joan Soler i inauguració de 
l’Exposició “Conseqüències de la Guerra Civil”, 
que hi ha estat des del mes de desembre al febrer 
de 2019.

Aquest acte va tenir molta assistència i els 
assistents van mostrar molt d’interès.

Àgora Terrassa 33 barris: El mes de febrer 
l’Arxiu Històric va fer una trobada al nostre barri 
per parlar sobre la situació del barri amb una 
molt bona assistència.

Assemblea de socis i sòcies:

Dia: 16 de febrer de 2019.   Hora d’inici: 18      
Lloc: Sala d’Actes Casal de Barri Segle XX

Ordre del Dia:

1. Informe de gestió 2018. Projectes 2019.

2. Estat de comptes 2018 i proposta de 
Pressupost  2019.

3. Elecció de la Junta

4. Projecte d’urbanització de l’Espai Públic 
Segle XX

5. Urbanització de carrers i inversions 
municipals

6. Festa Major 2019

7. Assumptes varis

Amb molt bona assistència va començar l’acte. 

1.Informe de gestió 2018.

Es va explicar la gestió referida als diferents 
apartats:

Gestió d’equipaments

Informació

Reunions

Denúncies i atenció als veïns i socis.

Relació amb altres entitats i col•lectius

Convenis i captacions de recursos

Realització d’activitats

Realització d’informes i aspectes reivindicatius

Intermediació per a solució de conflictes

Tramitació de documentació

Gestió del pressupost 

Resum d’aspectes aconseguits de referència

Comissions de Treball operatives

Es va aprovar l’informe i la gestió per part de 
tots els assistents i es van presentar 14 línies de 
treball per l’any 2019 que van ser aprovades per  
tots els assistents.

2. Estat de comptes 2018.

Es va explicar l’estat de comptes, primer de 
cada partida i després el resultat final. Les partides 
de General, Bocamoll, Activitats del Casal, Gestió 
del Casal de Barri, Activitats, Hort Urbà. S’ha 
aconseguit mantenir el saldo disponible a 1 de 
gener de 2019. S’ha mantingut l’equilibri previst 
entre la despesa i els ingressos. S’ha mantingut 
l’equilibri en els ingressos entre Convenis (24% 
d’aportacions) i els recursos propis (76% en 
quotes, publicitat i aportacions). Els cursos també 

ACTIVITATS:
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han tingut un cert equilibri entre ingressos i 
despeses evitant els saldos negatius. Es va explicar 
la complexitat per a mantenir les despeses ja que 
cada vegada l’Estat intervé més en el control i 
exigència a les entitats.

La despesa i ingressos ha estat de 58.593 euros.

 Quant als socis mantenim un cert equilibri 
entre altes i baixes, lluny encara de l’objectiu 
d’arribar als 400 socis.

Es va aprovar l’estat de comptes per part de tots 
els assistents.

2. Proposta de Pressupost 2019.

El pressupost presentat segueix els mateixos 
criteris de l’any anterior quant a ingressos 
i despeses, tot pensant que no hi haurà 
variacions,;en cas de produir-se algun canvi 
important es faria l’adequació corresponent per a 
garantir la seva viabilitat. 

El pressupost té prevista una despesa de 
54.870€  i uns ingressos similars. 

La disponibilitat del Saldo existent ens permetrà 
funcionar correctament durant el primer 
semestre tot esperant la percepció de recursos 
provinents dels Convenis de Col•laboració amb 
l’Ajuntament.

L’objectiu quant als socis persisteix en 
aconseguir arribar als 400 associats a finals 
d’aquest any. Es farà una campanya de captació 
específica.

Es va aprovar el pressupost per part de tots els 
assistents.

Es recorda a tots els assistents que ja tenen 
a disposició el carnet de 2019, i que poden fer 
efectiva la quota.

3. Elecció de la Junta.

S’ha presentat només una sola llista, que 
aquesta ha estat aprovada per unanimitat de tots 
els assistents.

• Presidència i gestió del Casal: Xavier Vives
• Vicepresidència i Taula de l’Aigua: Juan 

Cano
• Secretaria i Educació: Anna M. Masachs
• Tresoreria, Relacions Institucionals, 

Portaveu i Hort Urbà:  Salvador Pérez
• Vocal responsable de la Comissió de Festes: 

Joan Vives
• Vocal responsable de Comunicació: 

Ramon Pérez
• Vocal responsable de socis: Lourdes Prat
• Vocal: Josep Novellón
• Vocal: Lluïsa Domínguez
• Vocal: Maite Carretero
• Vocal: Antoni Fàbregas

• Vocal: Rosa Maria Carmona

4. Projecte d’Urbanització de l’espai públic 
Segle XX.

Aquest ja és un projecte executat des de 
principis d’aquest any. Ara cal respectar-lo i 
gaudir-lo

5. Sobre la urbanització dels carrers pendents 
i les inversions municipals

Els carrers pendents continuaran sense 
executar-se. Només es farà una capa d’urbanització 
bàsica al tram del carrer Galícia entre Valls i Ctra. 
de Rubí i el carrer Roger de Llúria entre Mestre 
Trias i Galícia, s’ha tallat al trànsit donat el seu 
mal estat i el perill que comporta per als vehicles.

Inversions per a equipaments, cap; inversions 
per a millorar el paviment, no se sap quines 
propostes es faran. Sobre la millora de les voreres 
,no se sap. Sobre la millora de la neteja i la gestió 
dels residus, no hi haurà cap millora ni variació.

Quant al tema del projecte de l’escola Sala i 
Badrinas, encara no hi ha projecte ni pressupost i 
veurem el que trigarà. El curs que ve ja finalitzarà 
el primer grup que va començar i ara cal resoldràe 
el problema de la continuïtat fins als setze anys.  
En aquest moment hi ha una discusió entre 
patrimoni i ensenyament referida a les dues naus 
catalogades. Bé, al marge de les excuses, hi ha 
un problema d’encariment del cost. El que cal és 
deixar-se d’excuses i fer el projecte executiu, dotar 
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de pressupost i un calendari d’execució. I resoldre 
la proposta de continuïtat fins als setze anys per a 
mantenir un mateix projecte educatiu.

6. Festa Major 2019

S’informa que les dates de la Festa Major seran 
el 31 de maig i l’1 i 2 de juny . Hi ha una Comissió 
oberta on es convida a tot el que hi vulgui 
participar per a preparar el programa d’activitats. 
També es demana que, si algú coneix algun 
anunciant, aniria molt bé per a garantir recursos.

7.Assumptes varis

7.1. Proposta de curs de Salsa i Bachaca: 
S’informa els assistents sobre la proposta de curs 
de Salsa i Bachaca de Bionatos. S’informa que 
aquesta activitat no és la que es va presentar i 
aprovar per la Junta. No té res a veure i per tant, 
no respecta l’acord establert.  Es vota la proposta 
i es rebutja per unanimitat de tots els assistents.

7.2. Estacionament de bicicletes i motos: Es 
pregunta si en els corralons interiors dels Grups 
Santa Margarida es poden estacionar bicicletes i 
motos. I es demana que es faci en un lloc adient 
i permès. S’acorda que es farà una denúncia i 
sol•licitud a l’Ajuntament.

7.3. Estacionament de motos a la Plaça Segle 
XX: Es demana que es faci una sol•licitud 
a l’Ajuntament d’una zona d’estacionament 
de motos a la Plaça Segle XX. S’aprova fer la 
sol•licitud indicada.

7.4. Treball – Estudi per a saber utilitzar les 
eines informàtiques i quants les utilitzen per 
mitjà d’una enquesta. La UAB en col•laboració 
amb centres dels Estats Units estan treballant en 
un estudi sobre l’ús d’eines informàtiques. S’ha 
demanat un espai del Casal per a fer aquesta 
actuació i es convida a qualsevol persona 
interessada a participar-hi. Quan estigui concretat 
s’avisarà els interessats i se’ls convocarà.

7.5. Prova pilot de mobles: S’informa com es va 
decidir fer aquesta prova pilot, que té una durada 
de sis mesos, amb l’objectiu d’aplicar-la a tota la 

ciutat. Per tant, el dimecres és el dia que s’han de 
deixar els mobles, i no es poden treure cap més 
dia. Al final es farà una valoració i es determinarà 
la seva aplicació. A més del tema dels mobles s’ha 
demanat millorar el servei en temes de neteja i 
recollida de residus. Evitar els desbordaments i 
millorar les freqüències de buidatge, la neteja dels 
contenidors, els controls i vigilància, i aplicar el 
règim sancionador.

7.6. Esplai laic: S’ha informat sobre la 
demanda de posar en marxa un esplai laic. S’ha 
informat que és un tema pendent que la Junta vol 
fer però cal tenir en compte la seva complexitat 
i exigència. Per tant, farem el mateix que l’altra 
vegada, primer farem una enquesta d’interès a 
tots els veïns i llavors, en funció dels resultats, 
prendrem una decisió.

No hi ha cap informació més.

I sense res més es va donar per finalitzada 
l’Assemblea de Socis.

Festa de Sant Valentí (Festa d’Hivern): Totes 
les activitats es van realitzar amb molt bona 
participació i assistència.

Jazz a prop i altres activitats promogudes des 
del Servei de Cultura de l’Ajuntament: Segons 
sembla ha canviat el criteri per a fer activitats als 
barris, allò d’apropar-hi la cultura. Problemes 
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pressupostaris i altres excuses. La qüestió és que 
la nostra entitat sempre ha demanat i reivindicat 
que les activitats culturals es promoguin als barris 
amb l’objectiu de descentralitzar les activitats. Bé, 
fins a l’any 2017 al nostre barri es van proposar i 

fer diferents activitats culturals: teatre, activitats 
infantils, jazz, música clàssica… L’any 2018 
moltes d’aquestes activitats ja no van arribar al 
nostre barri, i pel que veiem, l’any 2019 serà igual: 
per exemple, el Jazz a prop, ja s’ha centralitzat al 
Centre Cívic Alcalde Morera, i les altres activitats 
no creiem que es facin. No sabem si per motius 
econòmics, com diuen, o són altres els de veritat,  
que no es poden explicar. Nosaltres sempre hem 
tingut una actitud de disponibilitat i col•laboració, 
però a partir d’ara ens la replantejarem, ja que 
no entenem el comportament municipal, ni 
l’acceptem ja que és un retrocés evident

Una decisió polèmica, vergonyosa i que 
afecta la llibertat d’expressió: Algun polític 
il•luminat i irresponsable de l’equip de govern 
municipal, ha decidit que a partir d’ara en els 
centres cívics i casals de barri de gestió directa de 
l’Ajuntament no es podran distribuir materials, 
diaris i butlletins que no siguin municipals. Això 
afecta algun mitja gratuït com el Malarrassa, i el 
nostre butlletí Bocamoll i suposem als programes 
de Festa Major dels barris. Repetim, una vergonya 
i un retrocés i qui ho hagi decidit és un veritable 
impresentable.

Festa Major 2019:  Ja s’ha posat en marxa la 
Comissió de Festes composta per diferents veïns i 
veïnes per a preparar el programa. Aquesta és una 
Comissió oberta on esteu tots i totes convidats a 
participar-hi.  Aquest any la Festa Major serà els 
dies 31 de maig, 1 i 2 de juny.  Volem quedar fora 
del procés electoral, que serà el dia 26 de maig.

Conèixer un espai del nostre Barri: Vegetació 
Plaça Segle XX: Treball de camp, recerca i 
classificació, elaboració de fitxes…, dels alumnes 
de 5è de Primària de l’escola Sagrat Cor curs 
2018-2019.

Nom comú: Tuia, arbre de la vida

Nom científic: Thuja

Descripció: Són arbres sempre verds. Poden 
crèixer des dels 3 m fins als 18 m d’alçada, la seva 
escorça és marró rogenca, les branques són planes 
amb branquillons laterals en un sol pla. Les fulles 
són escamiformes (tenen escames) de 1-10 mm 
de llarg excepte en les més joves (plàntules, és 
quan germinen), en el seu primer any. Maduren 
quan tenen 6-8 mesos d’edat.  Creixen fins a 80 
cm per any quan són joves. La fusta és lleugera, 
suau i aromàtica.

Origen: És originària de les regions temperades 
de l’hemisferi Nord. Nord-amèrica i Àsia.

Usos: La Thuja s’utilitza sovint com a arbre 
ornamental. Degut a la seva resistència s’ha 
utilitzat per a fer baguls. Al Canadà s’han utilitzat 
les fulles per a fer te ric en vitamina C.

Nom comú: Tipa o Tipuana
Nom científic: Tipuana Tipu
Descripció: És un arbre caducifoli de ràpid 

creixement, corpulent.

D’altura mitjana pot arribar a assolir els 
18 metres. Té el tronc cilíndric amb l’escorça 
esquerdada de color gris fosc, amb la capçada molt 
umbraculiforme i molt ramificada en branques 
que s’esten en trencats segments rectilinis.

Es multiplica per llavors sense dificultats, i no 
calen els tractaments previs. Tolera condicions 
d’allò més variables, té creixement ràpid i admet 
bastant bé la poda. Cal formar-li la creu bastant 
alta per evitar que les llargues branques pengin 
fins a terra. És conegut també com “palo rosa”.

Origen: És oriünddels boscos subtropicals de 
Bolivia i del Nord-oest d’Argentina, havent estat 
introduït al Brasil i l’Uruguai i molt conreat en 
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. Miquel Àngel Mallent Gil,  soci i veí 
del carrer Azcàrate, ens va deixar el mes de 
desembre de 2018. El nostre record i suport a 
la seva família.

•	 Sr. Albert Margarit, soci i veí del carrer 
Avinyó, ens va deixar el mes de desembre 
de 2018. El nostre record i suport a la seva 
família.

•	 Sr. Ramon Miret Tarrida, soci, 
col•laborador i veí del carrer Torres i Bages, 
ens va deixar el mes de desembre de 2018. 
El nostre reconeixement, record i suport a la 
seva família.

•	 Sr. Lluís Gómez Vives, veí. Ens va deixar el 
mes de novembre de 2018. El nostre record i 
suport a la seva família.

•	 Sr. Domingo Ricart Solà, veí . Ens va deixar 
el mes de novembre de 2018. El nostre record 
i suport a la seva família.

•	 Sr. Pere Hurtado Modenes, veí del carrer 
Torres i Bages. Ens ha deixat el mes de febrer. 
El nostre record i suport a la seva 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.

regions temperades d’Europa i dels Estats Units.

Usos: S’utilitza en la fusteria i per fer 

embalatges. Les seves fulles són menjar per al 

bestiar i la seva saba té un ús medicinal.
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Va aixecar la tapa i mirà a dins. Res que valgués 
la pena. Una mica més enllà, va tornar a fer el 
mateix: alçar, mirar... i tancar.

El senyor Gorina, de professió comptable, de 
vocació comptable, i d’ocupació excomptable, 
tenia massa orgull per humiliar-se i anar a pidolar. 
Ell, que havia estat tot un senyor d’americana 
i corbata, pantalons amb ratlla ben planxada 
i camisa d’executiu,  no tenia cap intenció de 
rebaixar-se. Abans, preferia posar-se quatre 
parracs i anar a fer recerca. Vestit així, ningú 
no el reconeixia.  I si un dia estava de xamba i  
arreplegava una mica de ferralla... en tenia per a 
un entrepà. 

Ja els he dit que a l’empresa on treballava se’l 
van treure de sobre tan bon punt es van girar les 
coses, oi? L’acomiadaren sense contemplacions. 
Per sort, el pis ja era seu des de feia més de trenta 
anys, explicava a la concurrència, amb cara de 
circumstàncies la senyora Engràcia, veïna del 
senyor Gorina.

El senyor Gorina
ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA

A ell, un pobre home, baixet i esprimatxat; 
vidu de feia molts anys, sense esperit ni fills, tot 
allò el va acabar d’enfonsar, continuava la dona 
amb aire saberut.

A les dues rengleres de butaques de pell negra, 
hi havia, a tot estirar, quatre persones. Asseguda a 
la del mig, la senyora Engràcia continuava la seva 
dissertació.   

Sí, ja s’ho poden ben creure, el senyor Gorina 
era un tros de pa: un dia es presentà el seu únic 
nebot per demanar-li que li avalés el pis que es 
volia comprar. Es veu que al nebot les coses no li 
van anar gens bé i el pobre home va haver de fer-
se càrrec de la hipoteca, va dir ella baixant la veu. 
Així va ser com ho va perdre tot. Sort en tenia el 
nebot de la pensió del seu oncle que si no...

A la sala número cinc del Tanatori, el nebot del 
senyor Gorina entrà a mirar el mort que presidia 
el taüt: Redeu, oncle! Però com t’ho has fotut per 
morir asfixiat dins d’aquell cony de contenidor?  
M’has ben cardat! Ara, hauré d’anar-hi jo, a 
remenar pels contenidors.

CENT NÚMEROS D’UNA HISTÒRIA: 
EL BOCAMOLL
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 Aquesta Europa de vergonya no la volem, els 
         refugiats no es mereixen aquest tracte.

Club de lectura per a adults a la Bd3

Des  de la biblioteca Districte 3 tenim una bona notícia, al setembre iniciem un club de lectura de 
novel•la.

Què son els clubs de lectura?

Els club de lectura són espais de tertúlia i debat a l’entorn d’una lectura, en què un grup de persones 
s’organitza per llegir el mateix llibre i reunir-se un dia, a la biblioteca, per comentar el llibre. Es tracta 
d’una activitat que reuneix persones amb una afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura.

Quins objectius tenen?

• Fomentar l’hàbit de la lectura i el diàleg.
• Promoure l’ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural.
• Oferir noves possibilitats per al temps de lleure.
• Crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura.
• Afavorir un apropament crític als diferents gèneres literaris.
Com funcionen?

Cada biblioteca estableix les seves pautes de funcionament.

• Lloc: les trobades tenen lloc a la biblioteca.
• Periodicitat: variable (mensual, bimensual, etc.).
• Conducció: les trobades són conduïdes i moderades per una persona.
• Tria de llibres: el conductor pot proposar un itinerari de lectura, però també hi ha clubs en què 

són els propis membres qui decideixen quins llibres llegiran.
• Què cal per participar: és necessari fer inscripció prèvia, ja que el nombre de places és limitat. 

També hi ha sessions obertes per a tothom.
Si voleu més informació sobre el club de lectura o participar-hi, contacteu amb la Biblioteca Districte 

3

BD3

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
La ignomínia és múltiple de 

7,4269.

Havia decidit fer dissabte tal com ho entenc 
jo. Arremangat! Però quan tot just m’hi poso  
crec sentir el pip del telèfon que m’avisa d’un 
missatge que em fa revisar les piulades. Com que 
tinc un forat de freqüències en la meva oïda, no 
totes les puc captar i sort en tinc de la pantalla 
del mòbil quan s’encén tot d’una i vibrant. Això 
de la tecnologia és com una drogoaddicció i 
puc entendre el meu fill quan, absort davant la 
pantalla, s’hi pot passar hores. Com que m’ha 
vingut de gran, aquesta malura informàtica, 
entenc que em pot afectar de manera més greu 
pel menor nombre de neurones que em queden 
a la clepsa. Però als fills, que encara tenen edat 
per a mantenir-ne moltes, aquest ús tecnològic 
pot tenir-hi conseqüències. Les pantalles poden 
dur-nos, diuen, a un ensinistrament doctrinal i 
caure en la xarxa, per exemple, del supremacisme 
i de la intolerància. I d’això ens acusen sovint. De 
ser captius de les urpes de TV3.  Ens voldrien 
amb el bol de crispetes a la falda veient només els 
programes de cuina.  En aquesta cadena i en les 
seves germanes més d’un polític ens diu de tot, des 
de «fatxa» fins a colpista passant per nazi, sense 
passar per cap filtre i en directe. I no els expulsen 
del plató en compliment de la diversitat del país. 
Però si ets un  humorista de professió  que diu 
sense dir ni acabar-ho de dir el que alguns entenen 
que ha volgut dir sense noms i sense insults, se’t 
despatxa. S’ha entès? Pots estar-hi d’acord o en 
desacord però les vares de mesura haurien de ser 
les mateixes. Potser sí que els catalans tenim una 
pell molt gruixuda per a rebre cops davant dels 
centres de votació però tenim la pell molt fina cap 
als nostres compatriotes. El país, de tan divers 
que és, és imperfecte i no el farem impecable si 
aparquem de cop el que molesta als altres. Tenim 
el dret a tenir els nostres propis dolents.  La quota 
de pantalla de TV3 és un pastisset  al qual més 
d’un voldria aplicar-li una plantofada de  7,42586 
pams (1 pam = 20,873 cm).

Com que tinc un Sant Ramon propi al barri  que 
de tant en tant m’envia missatge tot recordant-me 
que és dia de confessió al Bocamoll, l’advocació al 
venerat fulletó prima damunt la resta d’urgències 
domiciliàries. I, com que ara és dia de fregall i 
aspiradora,  he revisat la xarxa per veure què diu i 
si em fa costat per ser un d’aquells que ha adoptat, 
sense dir ni piu, la responsabilitat de les tasques 
de la casa en dissabte. Dit i fet, poso el faristol a 
l’estri xuclador de pols i em passejo per la casa 
com si fos una roomba. Aprenent de tot, mestre 
de res! O era a l’inrevés!

El uaifai m’apropa al sud de la nació on el 
pensament popular d’Alcoi proclama amb música  
associada:

El dilluns volem fer festa

El dimarts per a descansar,

El dimecres per a anar al cine,

I el dijous per a festejar.

El divendres traure comptes

El dissabte per a cobrar

I el diumenge com és festa

No mos deixen treballar.

El dissabte és per a cobrar no per a netejar! 

Continuo la ziga-zaga entre cadires, 
m’escapoleixo de l’escomesa de la filla, driblo les 
indicacions de la meva dona i remato al cistell de 
la roba bruta el mitjó desaparegut que per fi entra 
en la lliga de la roba que em posaré demà. Tanta 
normalitat ! Com els explico  això als que porten 
tant de temps empresonats  i lluny de casa que de 
ben segur tenen alterada aquesta rutina diària tan 
nostrada? I penso en els dilluns.

Doncs els dilluns, com diu la cançó, haurien 
de ser festa per evitar el tràngol d’una transició 
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massa propera entre el lleure i la feina. Si parlem 
de transicions en aquest Estat  solen ser una 
enganyifa. Però  el dia que inicia la setmana 
no  és festiu, òbviament, si no és que coincideix 
amb qualsevulla de les festes que la tradició 
jude-cristiano-pagana ens recomana fer. Hi ha 
d’altres jornades que no segueixen els paràmetres 
de la santa tradició i  es planten com a festius 
en el calendari per obra i gràcia de l’home i de 
la dona. Més aviat del gènere masculí que de 
tant en tant fa accions per fer-se perdonar. Per 
exemple, la tradicional i mundial festivitat del 
Treball en la qual, precisament, no es treballa 
i que  rememora una vaga del 1886 a Chicago. 
Jo per celebrar la Diada del Pencaire posaria de 
vermell el 23 de febrer en l’entorn del record de 
la vaga de La Canadenca a principi dels segle 
passat tan fortament reprimida i que va suposar 
presó als seguidors. Per dir-ho de manera suau: la 
tossuderia dels vaguistes va permetre  de retruc 
assolir la fita de les seves demandes en forma 
d’hores de treball. No hi ha res com tocar la fibra, 
elèctrica en aquell cas, per avançar. Mentrestant, 
a la resta de l’Estat podrien commemorar el dia 
del Veritable Colpista, fer una col·lecta i amb el 
que recullin investigar el veritable cap de la trama. 
Potser els surt de franc i amb estalvi de temps si 
canta un comissari que està a presó. Malgrat la 
reivindicació d’aital dret constitucional a una 
feina digna, aquests que defensen el significat 
del primer de maig no han fet  pressió perquè 
una de les seves sindicalistes pugui treballar 
de Consellera i no hagi de romandre en atur 
forçós judicial. No tots els primers de mes que 
reivindiquem, gravats a cops de porra, són 
entesos de la mateixa manera si darrera les sigles 
dels cartells propagandístics  no s’hi entreveu un 
pensament purament interclassista. Un imperi 
en fallida amb un emperador inepte els fa més 
el pes que una república a alguns dels nostres 
sindicats.  Aprenents de revolucionaris! Va per 
l’Honorable Senyora  Consellera Dolors Bassa. Va 
per l’Honorable Senyor Conseller Joaquim Forn 
que va entendre les directrius judicials assegurant 
la protecció de les persones.

En canvi, els dimarts tradicionalment, la 
mitologia catalana sempre s’han vist com un dia 
de mal averany. Hom hi evita de casar-se, fer-se a 

la mar o batejar el seus fills . És el dia de Mart, déu 
romà de la Guerra, la qual cosa ens indueix a una 
embranzida vigorosa que ens serveixi d’inèrcia 
cap a una setmana que encara es presumeix llarga. 
Els germànics i escandinaus el dediquen al déu 
Tyr, el Déu dels duels i de la glòria. No deixa de ser 
curiós que el duel a què els nostres presos polítics  
s’han d’enfrontar setmanalment sol començar 
aquest dia de la setmana. Hi ha qui sí que inicia 
el període transicionalment, traient-se la toga de 
divendres a dilluns, mentre pretén de manera 
molt taurina dessagnar les seves víctimes en la 
fredor d’una presó mesetària abans de l’estocada 
final.  En aquest sentit invocarem el sentiment 
centre-europeu i nòrdic que s’escandalitza amb 
la tortura dels braus i que sembla que sempre 
ens entendrà millor. Va per a més glòria dels 
Honorables Senyors Consellers Raül Romeva -a 
qui tant li esqueia l’Exterior- i Josep Rull -que 
compatir ciutat me’l fa més proper-.  

El dimecres té una tendència de trànsit, que ve 
d’un passat per a continuar anant-hi anant. Una 
cruïlla que només pot tirar endavant. Prové de la 
tradició del déu Mercuri,  que era missatger dels 
déus, protector del comerç. Era, com no,  un déu 
important dels negocis i dels beneficis i el seu 
nom està relacionat amb les  mercaderies. No 
sé per què els catalans no li fem un homenatge 
com cal i el fem festiu en honor als viatjants 
de  betes i  fils. Que ens protegeixi, doncs,  els 
mercats per no anar de mal  borràs. Va per vostè 
Honorable Consellera Meritxell i tant de bo les 
sabates alades d’aquest déu l’ajudessin a escapolir-
se de l’escomesa. Per aquesta qualitat hauria de 
ser invocat pels exiliats per neutralitzar els xips 
localitzadors en els seus vehicles quan transiten 
per Europa amb ordres de cerca i captura.

El dijous és el dia de Júpiter, el déu suprem del 
Cel. Per nosaltres és el dia de la paella, antigament 
el de les minyones que lliuraven servei , de les 
festes dels universitaris i l’inici del Carnaval. Ben 
bé al mig de la setmana!  Les hipòtesis sobre per 
què a la carta d’arreu hi ha paella els dijous són 
diverses. Una que diu   que el servei deixava els 
dimecres   l’arròs i el sofregit mig preparat ja que 
les minyones feien festa l’endemà  i la senyora 
només havia d’acabar-ho de cuinar. Altres diuen 
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que com que no disposaven del servei i dinaven 
fora  de casa, els amos  volien ser servits amb una 
tradicional i especial menja de diumenge: la paella.  
Altres explicacions posen un dictador entremig i 
per ser franc no em ve de gust empastifar aquest 
paràgraf. Sobre les festes universitàries ja fa tants 
anys que he oblidat els detalls! De fet,  tornant 
a la simbologia divina, cal esmentar que per als 
alemanys i holandesos és el dia de Donar i per als 
japonesos el dia de la fusta. Va per vós, Honorable 
Senyor Jordi Turull com a exemple de tustar amb 
bon argumentari i amb bona fusta dialèctica el 
contrincant.

El divendres és el dia de Venus, deessa de la 
bellesa i de l’amor. Hauria de dedicar-se al conjunt 
de perruqueres i de centres de bellesa que crepen 
les iaies perquè sempre seran ben boniques i ben 
nostres. L’ hauríem de dedicar també als ciutadans 
que fan l’»Amer i no la guerra» malgrat que, com 
diuen males llengües, els catalans i catalanes  fem 
l’amor el dia de la setmana que comença amb 
D.  Amb la reminiscència del dia D de la Segona 
Guerra Mundial qualsevol jornada ens anirà bé 
per a celebrar el  retorn del que vàrem perdre per 
dret de conquesta:  la llibertat . No en tenim prou 
amb el segon retorn d’en Tarradellas en forma de 
rètol a l’aeroport de El Prat del Llobregat. Posats 
a indagar, la xarxa ens informa que,  en l’àmbit 
islàmic, el divendres és el dia de la reunió, de 
l’adoració comunitària. I si tirem de fil lingüístic  
en el món àrab  trobarem Karmel/Al-Karem 
(jardí).  D’aquí  derivarà  en el gentilici del Mont 
Carmel  que a la vegada es  transformarà en una 
de les diverses advocacions de la Mare de Déu 
com a Mare de Déu del  Carme. Va per a vostè 
,Honorable Senyora Carme Forcadell ,  Presidenta  
d’un paradís de l’oratòria per a la discrepància de  
135 membres.  Allà on la serp de l’equidistància 
que oferia públicament la poma del NO  va 
enverinar la democràcia. (Aquí he preferit la 
poma  bíblica a la de la bruixa de la Blancaneus. 
No ho estic escrivint en horari infantil).

 El dissabte  hauria de ser un dia de descans.  De 
tota manera fa anys, com deia la cançó, s’hi cobrava 
la setmanada! Jo recordo els sobres a casa quan el 
pare la hi donava a la mare. No hi posava M.R.  
sinó J.S. Un sobre que dringava xavalla, del mateix 

color que tenia l’ higiènic de marca El Elefante, de 
400 fulls. Tots dos papers eixugaven dos tipus de 
merda. Una era orgànica, l’habitual del que menja 
flors. L’altra era la del règim que pretenia tapar-te 
la boca amb una pau forçada  i un treball i amb 
aquell salariet amb què podies aspirar a un 600 de 
tanta segona mà que els dies de pluja et mullaves 
els peus perquè el xassís s’havia foradat. La resta 
dels somnis recalaven en un número de loteria.  
Aquell mateix règim  es perpetuà en els cognoms 
judicials sense transició del TOP al TS. En aquells 
tribunals els fills s’assemblarien al pares en les 
faccions, en el color de la corbata i en la butaca 
que van seguir ocupant. Quan arriba l’hora que a 
aquells fills se’ls morin els pares al llit, encara els 
canten tonades de cara al seu sol i treuen el taüt 
amb un pollastre al damunt. Per la mateixa regla 
de tres jo hauria de ser un honorable camioner i 
quan es mori el meu pare, Déu vulgui que sigui 
d’aquí a molts anys, li hauria de posar damunt 
la capsa una imatge de Sant Cristòfol, patró dels 
conductors. A hores d’ara, la xifra d’espoli de la 
llibertat d’un dels esmentats en aquest paràgraf 
és de 500 i pujant. Aquests pesos pesants per 
grandària biològica,  humana i política han vis 
ttruncada la seva existència per la reclamació i 
gestió de la demanda democràtica del 80% de la 
població.  Honorables Senyors Oriol Junqueras i 
Carles Mundó.

El diumenge hauria de ser un dia plural: el 
dia dels Senyors. Sí, en plural. Dels Senyors de 
la mobilització pacífica, de la moderació, del 
diàleg, de l’argumentació de la Revolució dels 
Somriures. Dos colossos que sobre el Mont-Patrol 
arengaven, segons que diuen, els manifestants 
cap a la sedició un 20S.   Però aquell dia no hi 
va haver cap  denúncia policial. Estaven ben 
bé amb les mans a la massa per atribuir-los el 
delicte. Eren uns Tejeros a la catalana que altaveu 
en mà, que no pistola, demanaven a la gent que 
marxés. No recordem,  que els dies posteriors, 
els piuladors ciutadan’s adornessin els seus 
escrits amb la paraula violència o derivats. No 
hi va existir.  Ens acusen d’accions virulentes tan 
esgarrifoses com un con  volador que va provocar 
un terrabastall en impactar en un vehicle sense 
greus lesions per als seus ocupants.  O per 
exemple els acusen d’incitar a la fam ja que només  
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
La Impremta
Martí Subirana Soler va néixer al Barri fa 54 

anys. I des de llavors que també hi viu i hi treballa. 
Ja des de ben petit corria entre les màquines de 
la impremta familiar, negoci que ell ha seguit 
portant, reconvertint gran part de l’activitat en 
llibreria.

“El Barri fa com de ciutat dormitori”

El nom de la seva botiga ve de la impremta que 
tenien els seus pares.

Com recorda l’antiga impremta?

El meu pare va obrir la impremta l’any 1955, 

vam oferir  entrepans de pa amb tomàquet  amb 
botifarra  als  assetjats quan ells el que  havien 
demanat era bocata de calamars. O també quan 
amb l’oferiment de  canals d’evacuació  l’autoritat 
judicial no entenia les indicacions potser perquè 
estaven definides en català llengua vernaculae. 
O els terrorífics gestos de  mans alçades i clavells 
col·locats  a la portuguesa en les canyetes de 
les begudes refrescants  que en ser sacsejades  
expel·lien   míssils florals. I què podríem dir de 
la   redecoració dels vehicles/esquers aparcats a 
la porta de més de 20 anys d’antiguitat, fora del 
mercat de recanvis,  perquè valguin més en cas 
de ser peritats com a sinistre total. Aquests cotxes 
els podríem vendre en subhasta amb la condició 
que s’haurien de cremar abans d’un any – ARCO 
dixit amb una figura humana per a consumir-se 
com en una falla -  Ironia a part em trec el barret,  
Senyors Jordis, davant del vostre imprescindible 
futur polític.

L’exili és figa d’un altre paner per més 
arrambades ridícules que es facin i que poden 
acabar amb sanció administrativa a Waterloo. A 
l’estranger si vols trepitjar la gespa has de demanar 
permís!

Per al  protagonista que queda, que potser no 
heu trobat a faltar,  m’inspiro en un quadre del 
Sant Sopar . Faré un Toni Albà. Sense dir ho diré 
tot. No patiu, no va de professions ni  d’afiliacions 
a sindicats que titllen el President  a l’exili de nazi 
enfadats perquè han perdut l’hegemonia sindical.  
Per davant de tot, respecte al gènere i a la dignitat 
humana. Segueixo. Al protagonista que queda 
quin dels papers dels protagonistes del   Sant 
Sopar  li podem assignar? Mentre penso aquí 

la P.D. recordo el miserable sobre de color que 
dringava amb monedes a dins.

P.D. : en espera de l’aprovació de la publicació 
d’aquest escrit, el nombre de dosis del paper El 
Elefante no variarà. El nom del primer utilitari 
popular de la SEAT tampoc. Els anys d’ús que 
porten al damunt els Nissan Patrols perfilats amb 
art espontani  seran els mateixos. El percentatge 
de població que vol una sortida refrendada no 
variarà gaire. Els pams són 20 cm més o menys, 
uns més que d’altres. Els dies primers de maig i 
d’octubre sempre seran l’1. El 23 és el número del 
cop a la democràcia i a l’antiga patronal. Respecte 
als rentaplats, més que el Fairy jo prefereixo 
l’Ajax en proporció 1 a 4 tot recordant el dorsal 
de Cruyff. I per acabar potser li posaria al 
protagonista indefinit  un canut ple de  30 peces 
dringadores ben rodonetes i platejades que  a la 
taula periòdica dels elements porten el dorsal 47. 

El que sí que va creixent és la manca de llibertat 
dels nostres presos en un país emmordassat.  El 
que sí que va minvant són els dies que podran 
sentir l’escalf dels seus fills, de les seves parelles, 
dels seus amics, dels seus companys. La vida és 
finita. La ignomínia infinita. Ni oblit ni perdó i 
que la desunió no ens faci traïdors. 

Per cert, la casa ha quedat ben neta.

Josep Sales i Ortega.
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amb una petita màquina d’imprimir. Va anar 
tirant endavant i, com que el negoci va anar 
creixent, va haver de posar més màquines amb 
empleats que les portessin. Fins i tot la meva 
mare hi treballava com a secretària. Com que 
es treballava bàsicament per a les indústries que 
teníem al voltant (en aquella època n’hi havia 
moltes) i no existien ni els ordinadors ni les 
impressores, la demanda era molt gran. Hi havia 
molta feina per fer perquè teníem molts clients 
fixos, amb feines petites però constants. No va ser 
una impremta molt gran, però sí molt arrelada al 
Barri. 

Ha continuat d’alguna manera el negoci?

De fet, sempre he col•laborat amb el negoci 
ja que, al ser una impremta familiar, des de ben 
petit que ho vius. Però no va ser fins que vaig 
tornar del servei militar, l’any 1985, quan m’hi 
vaig posar de forma total. I, quan el meu pare 
es va prejubilar, a finals dels anys 90, em vaig 
quedar jo com a propietari. Ha funcionat com 
a impremta a ple rendiment fins tot just fa un 
parell d’anys, el 2017. Actualment hi ha molta 
competència amb les impremtes digitals i els 
sistemes informàtics que tenen les empreses i 
els particulars. Només sobreviuen les impremtes 
que fan grans inversions en maquinària i 
instal•lacions, perquè es dediquen a grans feines: 
llibres, revistes, grans tiratges.... Fa un temps vaig 
decidir posar la llibreria com a complement de 
la impremta. I al principi anava de bòlit, no tenia 
ni moments de respir, perquè la feina d’impremta 
llavors exigia molt i no em quedaven hores. Ara 
s’han invertit les tornes, la llibreria és la part més 
forta del negoci i les feines d’impressió han passat 
a ser puntuals, per a uns quants clients fixos i per 
a qui m’ho demana.

Quins articles ven al seu establiment?

Una mica de tot: diaris, revistes, cromos, 
articles d’oficina, material per a l’escola i llibres. 
El que més m’agradaria és que se’n venguessin 
més, de llibres. Jo intento tenir-ne més a la venda, 
cada cop més varietat i estoc, per fer que al Barri 
se’n llegeixin més. Però costa molt. Com que obro 
cada dia, de dilluns a divendres tot el dia i el cap 

de setmana als matins, la botiga s’ha convertit 
en un “centre de serveis”: si passa alguna cosa al 
barri o algun veí necessita alguna cosa, entra a la 
botiga i m’ho demanen o m’ho expliquen: servei 
de recollida de paquets, trucar a la policia perquè 
hi ha un senyal caigut... I això passa perquè la 
gent em coneix de fa temps pel meu pare, que era 
una persona que col•laborava amb el que fes falta. 
Suposo que deu passar també a d’altres botigues 
que són del barri des de sempre.

Hi ha més establiments al voltant que 
ofereixin els mateix que vostè?

Sí, al Barri només hi ha dues llibreries i l’altra 
està relativament a prop. Però no es pot parlar de 
competència, ja que tots dos tenim els nostres 
clients. 

Vostè és del Barri de tota la vida?

Sí, de fet hi vaig néixer l’any 1964. I just aquí al 
davant. I podria afegir que visc a la mateixa casa 
des de fa quasi 55 anys. O sigui que sí, sóc del 
barri de tota la vida.

Ha canviat en transcurs dels anys?

Home sí, sí que ha canviat, i molt. Però una 
cosa que no ha canviat per bé és que ara hi ha 
més gent, però abans estàvem més units. Abans 
podíem considerar que, tot i les seves mancances, 
el barri era més un poble. El Centre era, o 
semblava estar, més lluny, i ara estem molt més a 
prop del centre de la ciutat. En canvi, la gent que 
ha vingut nova al barri majoritàriament treballa 
fora i quan arriba de la feina es tanca a casa, no fan 
vida al barri. Fa falta que els nous veïns s’integrin. 
Aquesta manca d’integració es nota molt a les 
festes que fa el Casal, en què sempre ens veiem 
els mateixos i cada cop ens veiem més grans. Per 
la gran quantitat d’habitatges que s’han fet allà on 
han marxat les fàbriques, i els nous veïns que hi 
han vingut a viure, no trobes proporcionalment 
tanta gent nova pel carrer, i menys als actes. El 
Barri fa com de ciutat dormitori.

En general ha millorat o hi ha coses que han 
empitjorat?
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Sens dubte el barri ha millorat. Però hi ha 
coses que, malgrat passi el temps, no s’arreglen. 
Per exemple les voreres, que estan espatllades, 
i no parlem dels carrers que encara falten per 
asfaltar, un tema endèmic. I, al marxar les 
indústries, han deixat solars buits que no hi ha 
manera d’urbanitzar, són espais que estan morts. 
L’ajuntament en certs aspectes ens té abandonats: 
som un barri que acostumem a dir-los les coses 
clares (cosa que m’agrada molt de 
l’AVV) i això fa que, a l’hora de 
donar facilitats, les donin 
a altres barris que són 
més dòcils, que els fan 
més la pilota, vaja. Es 
preocupen ben poc 
pel manteniment del 
barri.

Els veïns 
solen comprar a 
establiments del 
Barri o prefereixen les 
grans superfícies?

La falta de certs tipus 
establiments i de serveis, fa que 
la gent hagi de marxar fora del barri a 
buscar-los. I això es nota sobretot quan hi ha dies 
lectius en què fan festa a les escoles: el barri és 
buit, no hi ha ningú pel carrer. Sembla que sigui 
diumenge. Però també és qüestió d’hàbits: hi ha 
veïns que solen comprar a botigues del barri i 
d’altres que, per costum o proximitat al seu lloc de 
feina, van a comprar a grans superfícies o a zones 
de la ciutat on hi ha més oferta d’establiments. 
Falten negocis que ajudin a motivar els veïns que 
s’integrin i facin vida al barri.

El Barri està prou dotat de serveis?

Jo criticaria bastant el servei de neteja al 
barri. Però també penso que qui embruta és en 
gran mesura la gent que hi vivim. Però clar, si 
s’embruta i no es neteja, el Barri es denigra. El 
servei sanitari també és complicat: és més fàcil 
anar amb transport públic al CAP Oest que al 
CAP Sud, que és on ens pertoca. Potser tocaria 
pensar que en algun dels terrenys industrials 
que han quedat buits s’hi podria ubicar un nou 

CAP del barri. I a la zona esportiva 
es podria fer un projecte de 

cobrir les pistes, un pavelló 
o un poliesportiu cobert. 

Tot això va lligat amb 
la falta de suport de 
l’ajuntament al qual 
em referia abans. 

Falten socis per 
fer més activitats a 
l’AVV?

Els puntals de l’AVV 
són sempre els mateixos. 

No sé què passarà quan 
no hi siguin, perquè són uns 

8 o 10 que sempre estan fent la 
feina. Van a cada festa, a cada reunió, i 

lligar-te d’aquesta manera també és difícil, és tot 
un valor per a ells. Sortosament, hi ha cert relleu, 
perquè han entrat nous socis. Fins i tot algun que 
acaba d’arribar al barri i s’hi ha ficat de ple. Però 
clar, és una excepció. D’activitats se’n fan moltes, 
l’AVV i el Barri es mouen, però es necessita més 
gent nova que agafi el testimoni. De ben segur que 
falten socis, no tant per la qüestió econòmica, ja 
que la quota és molt assequible, si no per tenir una 
àmplia massa social que faci més força de cara a 
demanar millores per al Barri. Si mobilitzes més 
gent, tindràs més impacte davant les institucions.

Maria Teresa Suñol
Advocada de l’Associació de Veïns del barri del Segle XX

Consultes els primers dijous de cada mes de 16 a 18 h.
Visites concertades


