
BOCAMOLL 87                                                                                                                 Abril 20151

BOCAMOLL
Publicació de l’Associació de Veïns del Barri Segle XX
EDITORIAL

Abril 

87
2015

a empreses, de tractar-les com a professionals 
i no com a voluntariat, de posar-les, com el seu 
govern i partit, en situació de sospita general,  
d’anar-les carregant de burocràcia sistemàtica 
per avorrir-les en les tramitacions...  Es va 
començar amb l’actitud de la Intervenció 
Municipal (que és un funcionari de l’Estat) i 
ara es continua amb els canvis de fiscalitat. 

Les nostres entitats no tenen ànim de lucre, 
les formen voluntaris, sense cap càrrec 
retribuït, sense professionals, sense beneficis 
econòmics, tenen pressupostos ajustats i 
modestos, perfectament justificats davant 
de tothom, amb dedicació del temps lliure i 
amb finalitats socials i col·lectives. No podem 
dedicar persones i esforços a la burocràcia 
permanent i a pagar externs per satisfer els 
capricis d’uns incompetents. No tenim per què 
saber res sobre la seva burocràcia, la nostra 
funció i tasca és una altra i no podem perdre el 
temps en absurditats, no som Administració 
subsidiària, som societat civil activa i en 
alguns casos amb coneixements limitats. A 
veure si ho entén el Ministre, o , com a mínim, 
algú l’hi explica i l’hi fa entendre.

El que cal és declarar les Associacions de 
Veïns entitats d’utilitat pública; per tant, amb 
una fiscalitat justa, no intrusiva, que atén la 
funció social de l’entitat, reforçant el paper 
del voluntariat i la força de la societat civil 
organitzada, precisament per evitar l’abús 

NO SOM UNA EMPRESA, NI SOCIETATS 
MERCANTILS, NI...!

Al Senyor Montoro, ministre del govern 
central que segons sembla ha posat l’ull sobre 
els aturats, entitats sense ànim de lucre i de 
voluntariat, entitats sense beneficis ni guanys, 
entitats i col·lectius diversos..., segons sembla 
li agrada entretenir-se en l’àmbit petit i 
deixar-se els seus amics i coneguts de les 
grans empreses, de les SICAV, de l’economia 
submergida, el del frau fiscal creixent de 
molts sectors incloent-hi el mateix PP, dels 
defraudadors sistemàtics, dels paradisos 
fiscals, de les grans corrupcions...: tot un 
panorama de treball a fer per Hisenda i el 
Ministeri. Però val més entretenir-se amb les 
entitats associatives i comunitats de veïns i 
AMPA, on no trobaran els grans defraudadors, 
aquests tenen via lliure al seu control.

El Ministre sospita que el frau d’aquest país 
està en les entitats sense ànim de lucre, les 
de voluntaris, les que tenen la seva funció 
social..., el poble menut. Voler aplicar l’Impost 
de Societats a les Associacions de Veïns i 
altres entitats similars del tercer sector és un 
veritable despropòsit que demostra el que és 
aquest país de riota i pandereta. 

Potser l’objectiu és eliminar aquest tipus 
d’entitats i evitar-ne la seva existència a base 
d’establir controls absurds, de tractar-les com 
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS
LES CASES DEL DIMONI

Recordo que ja de jovenet, quan cada dia hi 
passava pel davant per anar a treballar, em 
cridava l’atenció la renglera de cases angleses 
que veia al carrer d’Avinyó, entre Sant Sebastià 
i Lepant. El pati o jardinet del davant, la 
escaleta per accedir a l’entrada, però sobre tot 
les formes corbades que coronaven la façana.  
Fa unes setmanes, l’amic Rafel Aròztegui, 
encetava un debat a facebook sobre aquestes 
cases en preguntar qui en sabia alguna cosa. 
Una colla de persones van posar-hi cullerada 
entre elles la veïna Assumpció Ferrer, la 
historiadora M. Mercè Compte, jo mateix i 
altres i fins i tot l’Arxiu Històric, ara ubicat al 
nostre barri, la qual cosa li dona popularitat i 
prestigi. En el número 58 d’aquestes cases que 
portaven numeració del 56 al 64, conegudes 
popularment per les cases del Dimoni hi vivia 
llavors amb els seus pares un company meu 
d’escola de cal Artigas,  Ramon Sanromà i 
Canal, una seva germana Montserrat, un altre 
germà el Joan que ara deu ratllar els setanta-
set anys que cantava òpera i que encara fa poc 
el vam  sentir actuar amb els Amics de l’Òpera 
a l’Ateneu Terrassenc. Joan Sanromà, al final 
de la seva vida professional, s’independitzà 
de Laborlana, (Ca l’Ullés) situat a la carretera 
de Montcada/Prim on treballava i establí 
un negoci propi de llanes de labors en una 
nau de cal Sala i Badrinas, Llanes Paloma, 
que era client de la meva empresa. Sanromà 
tenia per soci Jordi Puig i Pascual un apreciat 
veí del barri que morí fa onze anys per una 
desgraciada caiguda dins d’un autobús per una 

frenada sobtada. L’última germana Sanromà, 
la Montserrat, era l’última resident d’aquestes 
cases. En deixar-la  el gener del 2011 quedaren 
ja totes deshabitades. 

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

d’un Estat cada vegada més injust, intrusiu i 
contrari a les entitats associatives.

Caldrà, doncs,  fer un front comú per defensar 
la nostra situació i contra aquestes polítiques 
i actituds. Per aquest motiu hem demanat a 

l’Ajuntament que s’hi mulli i faci una moció 
al Ple Municipal de suport a les entitats, 
de declaració d’utilitat pública i per a una 
fiscalitat justa. Veurem si passen dels discurs 
al compromís i als fets.
    Salut i fraternitat
     LA JUNTA



BOCAMOLL 87                                                                                                                 Abril 2015
3

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

El propietari del terreny  on van construir-
se, i de ben segur també el contractista de es 
obres, va ser Joan Llach i Masdeu. Acabarem 

explicant qui era aquest Joan Llach, els seus 
orígens i el seu entorn familiar i social. 
L’avi de Joan Llach, Francesc Llach i Vinyas 
era nascut a Manresa i es va casar amb una 
terrassenca, Anna Figueras i Aliguer. El pare 
de Joan Llach, Ignasi Llach i Figueras ja va 

néixer a Terrassa, era paleta, emigrà a Cuba 
el 1909 i retornà a Terrassa el 1924, on morí 
l’any següent. Va tenir dues esposes, Emília 
Marsal i Valls i Magdalena Masdeu i Mora, la 
mare de Joan Llach.

Joan Llach i Masdeu era un paleta d’idees 
republicanes casat amb Lluïsa Sallés i Sitges. 
Tenia el cabell i les celles de color roig, per 
això, li van posar el malnom de dimoni a 
ell i a les cases que va construir. Un seu fill, 
Francesc Llach i Sallés, advocat, va néixer el 
1913 a Camagüey (Cuba). A diferència del 
seu pare tenia idees tradicionalistes, quan la 
Guerra Civil, va ingressar voluntari al Terç de 
Montserrat on va ascendir al grau de tinent 
Una bala el matà a Villalba de los Arcos el 24 
d’agost de 1938. Tenia 25 anys.

Un cunyat de Joan Llach, casat amb una 
germana de la Lluïsa, Jaume Ribera i Molins, 
serraller, era el 1928 president de la Casa del 
Poble de Sant Pere, i el 1931 fou elegit regidor 
de l’Ajuntament de Terrassa per Esquerra 
Republicana

Un cosí de Joan Llach i Masdeu, Joan Llach i 
Feliu, paleta, fill del seu oncle Salvador Llach 
i Figueras, també paleta, representant  a la 
Fraternitat Republicana Federal de Sant Pere, 
va ser elegit regidor en la llista d’Esquerra 
Republicana a les eleccions municipals de 
1934

Rafel Comes 
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LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:

sobre els hàbits familiars, convida a visitar 
la biblioteca i a llegir en veu alta, per fer del 
llibre una eina de comunicació entre pares i 
infants.

El seu funcionament

El CAP t’informa
Des del CAP Sud, llevadores, infermeres 
pediàtriques i pediatres et transmeten la 
importància de la lectura i et conviden a 
participar en el projecte, adreçant-te a la teva 
biblioteca.

La biblioteca t’inscriu
A la Biblioteca districte 3 us inscrivim al 
programa, fem el carnet al nadó, i t’informem 
dels espais, els materials i les activitats que es 
programen per als més menuts.

Junts et proposem

Des d’infermeria o pediatria, aprofiten les 
visites periòdiques de revisió per suggerir-
te de nou la visita a la biblioteca pública, i 
t’ofereixen un espai de lectura a la sala d’espera.
A la biblioteca, en canvi, ens encarreguem 
d’oferir-te un espai agradable, bons materials, 
activitats interessants i informacions i consells 

Nascuts per llegir a la Biblioteca districte 3

Nascuts per llegir (NPL) és un projecte que 
promou el gust per la lectura entre els infants 
de 0 a 3 anys, creant experiències emotives 
i positives vinculades al llibre i fent-ne una 
eina de comunicació entre pares i fills. Per 
tal d’aconseguir-ho, implica les famílies, els 
bibliotecaris i els professionals de la Salut dels 
centres d’Atenció Primària (CAP Sud) i els 
facilita pautes, materials, i activitats que els 
orientin en el seu paper de mediadors.

El perquè del programa
El projecte es planteja des del convenciment 
que la lectura esdevé una bona eina per 
al creixement integral dels infants i que 
l’afectivitat i la comunicació que s’estableix 
amb ells és clau per a la seva seguretat, i també 
per exercitar-los moltes altres capacitats. 
Molts estudis realitzats, corroboren aquesta 
idea i demostren que explicar o llegir una 
història en veu alta des dels primers mesos de 
vida:

•	 Reforça	 el	 vincle	 afectiu	 entre	 pares	 i	
fills
•	 Afavoreix	l’adquisició	de	la	competència	
lingüística
•	 Potencia	 la	 capacitat	 d’observació,	
atenció i concentració
•	 Estimula	la	imaginació	i	la	creativitat
•	 Desenvolupa	el	gust	per	aprendre
•	 Ajuda	 a	 establir	 una	 relació	 constant	
entre l’infant i el món que l’envolta

Tot i així, l’NPL no pretén que els nadons 
siguin lectors precoços, no creu en 
l’aprenentatge accelerat ni segueix la moda 
de l’hiperestimulació. L’NPL intenta actuar 
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ELS FOGONS DE LA TIETA BERTINA
Arròs amb bolets i costelles de xai

Ingredients: (per a 4 persones)
•	     16 costelles de xai petites
•	     1 carbassó
•	     2 grans d’all
•	   300 g de fruits secs variats (ametlles,    

nous, avellanes i festucs)
•	     julivert
•	     100 g de pa ratllat
•	     3 ous
•	     oli d’oliva
•	     sal i pebre
•	     Ingredients per a l’arròs:
•	     160 g d’arròs bomba
•	     200 g de bolets confitats
•	     2 grans d’all
•	     50 g d’oli d’oliva verge extra
•	     300 g de caldo de verdures
•	     sal

Preparació:

Per fer l’arròs, peleu i piqueu els alls, i fregiu-
los, juntament amb els bolets, en una cassola 
amb una mica d’oli durant 5 minuts. Després, 
afegiu-hi l’arròs, deixeu-lo enrossir una mica, 
aboqueu-hi el caldo de verdures, rectifiqueu-

ho de sal i deixeu-ho coure durant 18 minuts.

Mentrestant, talleu el carbassó a dauets, 
piqueu els alls, el julivert i els fruits secs, 
barregeu-ho tot en un bol, juntament amb el 
pa ratllat i reserveu-ho.

A continuació, salpebreu les costelles, 

passeu-les per ou batut, arrebosseu-les amb 
la barreja de fruits secs picats i fregiu-les 
en una paella amb oli fins que estiguin ben 
dauradetes.

I ja per acabar, emplateu les costelles amb 
l’arròs.

Bon profit!

que et puguin ser d’utilitat.
Quan l’infant celebra els tres anys, us 
convidem a l’acte de lliurament d’un petit 
diploma que acredita el menut com a lector 
i se us convida a continuar gaudint de la 

biblioteca i la literatura però amb els materials 
i activitats pensats per als infants més grans.

	  

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS
Espai lliure per a gossos

El problema de la brutícia (no recollir les 
restes i que els gossos estiguin en determinats 
espais, com els infantils), està generant un 
problema cívic a tota la ciutat. Molts ciutadans 
i ciutadanes es queixen del mal comportament 
cívic d’alguns propietaris de gossos, que a més 
d’incomplir la normativa, generen tensions 
cíviques pels seus mals comportaments, que 
llavors paguen tots, incloent-hi els que ho fan 
bé.
Tenir un gos no és cap obligació, qui el té 
és per voluntat pròpia i no pot derivar la 
responsabilitat als altres i , per tant, està obligat 
(no és una voluntat) a complir les normes 
d’ús de l’espai públic de forma cívica. I amb 
els temps que corren tampoc es poden anar 
derivant recursos a unes necessitats totalment 
fora de lloc, i faria bé l’Administració de 
dedicar-los al que de veritat és necessari. El que 
cal garantir respecte a la tinença responsable 
d’animals domèstics, és que qui vulgui tenir 
un animal compleix els requisits bàsics de 
responsabilitat cívica, de garanties per als 
animals i per al conjunt de la ciutadania. Per 
tant, sanecans, bosses gratuïtes, espais lliures 
per a gossos… són un veritable luxe que no 
ens podem permetre per molt que ho demani 
algun col·lectiu.

Si qui té un gos compleix amb la seva 
responsabilitat, cap dels elements indicats i 
subvencionats són necessaris, i aquesta és la 
exigència que ha de tenir l’Administració amb 
aquests propietaris, i poques contemplacions 
amb els incívics.

Ara la moda, com sempre, és posar en marxa 

espais lliures per a gossos (40.000-50.000 o 
60.000 € més el manteniment anual): perfecte, 
tot un luxe. Uns quants el faran servir, però 
ens preguntem si aniran tots els propietaris 
de gossos de la Plaça Terrassa Industrial, 
Placeta Santa Margarida, Plaça Segle XX i 
espai socioesportiu, Plaça Paulina Pi de la 
Serra  a utilitzar aquest espai ubicat a la part 
Sud del Parc de Vallparadís.  Quants espais 
similars necessitarem?  Resoldran aquests 
espais l’incivisme denunciat per tota la ciutat? 
I seran capaços molts dels usuaris que el facin 
servir i l’han demanat de recollir les “merdes” 
i tenir-lo en condicions?

Per tant, veurem què passa i veurem com 
s’afronta l’incivisme d’alguns propietaris.  
Només ens queda de nou FELICITAR no tant 
els que demanen més coses per als gossos a la 
via pública, sinó els que amb responsabilitat 
es comporten de forma correcta dia a dia.

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

Taula de l’Aigua:  Per reflexionar sobre la 
gestió de l’aigua, el passat dia 12 de febrer 
representants de la Taula van fer uns xerrada al 
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amb l’objectiu d’explicar als veïns la necessitat 
que la gestió sigui plenament municipal 
per garantir la participació ciutadana i la 
transparència.
   
Horts urbans: Aquest és un projecte que 
va amb retard: tràmits administratius de la 
propietat han impedit l’acord amb l’AVV. 
Aquest acord és necessari per a la cessió dels 
terrenys i que l’Ajuntament condicioni l’espai. 
A veure si a finals de març els hortolans ja hi 
poden començar a treballar.

Zona 30: Aquesta actuació, l’Ajuntament es 
va comprometre a tirar-la endavant el mes 
de setembre, després a novembre, i havia 
de començar a aplicar-se segons les últimes 
informacions municipals durant el mes de 
febrer; per tant, veurem…!

Habitatge buit:  Al carrer Navas de Tolosa 
s’ha procedit a tancar l’accés tot tapiant les 
portes i pujant una paret. Aquest habitatge 
està buit per la mort de l’única veïna i 
propietària, i amb l’objectiu d’evitar robatoris, 
ocupacions i problemes de seguretat amb 
els veïns es va acordar, entre tots i amb els 
serveis jurídics, fer aquesta actuació de forma 
directa i immediata.  També es va sol·licitar a 
l’Ajuntament la desratització, davant l’aparició 
de rates.

Tancat i estructura publicitària: Es va 
denunciar la situació per les ventades del 9 
de desembre, la necessitat de reposar la tanca 

perimetral i l’eliminació d’una estructura 
publicitària que comportava un risc per 
als vianants, dels terrenys del gas, entre els 
carrers  Roger de Llúria, Gibert, Gasòmetre 
i Pare Font. La tanca ja ha estat reposada i 
l’estructura totalment desmuntada.

Vorera del carrer Avinyó:  S’ha reiterat la 
necessitat de reparar la vorera del carrer 
Avinyó davant del número 16.

Club de cannabis: El Club de Cànnabis ubicat 
al carrer Vinyals ha estat tancat per no complir 
amb els requisits legals de funcionament i 
d’activitat.

Casal de Barri:  S’ha reclamat a l’Ajuntament 
que faci un seguit d’actuacions de manteniment 
del Casal, algunes que fa dies que es plantegen 
i encara no resoltes.

Reunió amb els responsables de la Policia 
Municipal:  S’ha fet una reunió amb els 
responsables de la Policia Municipal amb 
l’objectiu de repassar diferents temes que 
preocupen als veïns. Sobre el Club de Cànnabis 
i l’accés de menors, el tràfic i distribució de 
droga en la via pública (proximitat a centre 
educatiu) i a la plaça de la zona de l’espai socio 
esportiu. La Policia ja està sobre aquests temes 
i també es va indicar que el barri té un índex 
de seguretat alt amb poques incidències.

Pas elevat Ctra. de Rubí: S’ha fet un pas elevat 
de vianants a la Carretera de Rubí amb Plaça 



BOCAMOLL 87                                                                                                                  Abril 2015 8

Jover, amb l’objectiu de millorar la seguretat 
dels vianants en aquest pas molt transitat per 
l’accés al Parc de Vallparadís, a la passarel·la i 
a l’Escola Sala i Badrinas.

Placeta dels Grups Santa Margarida: S’ha 
sol·licitat la reparació del paviment a l’entorn 
de la font i tota aquesta zona, així com 
resoldre la decantació de les aigües pluvials 
perquè no vagin en direcció a les parets 
dels habitatges amb l’objectiu de reduir les 
humitats. L’Ajuntament ha començat una 
actuació de retirada del cautxú i canviarà la 
font, pavimentarà els trams i traurà i reposarà 
arbrat.
      
Espai contaminat: Sobre els contenciós entre 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Terrassa i Catalana de Gas per procedir 
a descontaminar el sòl dels terrenys del 
gas, la Generalitat ha determinat que entre 
l’Ajuntament i Catalana de Gas han de 
procedir de forma immediata a fer les accions 
de descontaminació, per deixar el terreny en 

plenes condicions per complir la seva funció. 
En cas que Catalana de Gas no procedeixi a 
fer-ho, l’Ajuntament de forma subsidiària pot 
executar les actuacions i facturar el cost a 
l’esmentada empresa. 
Per tant, s’ha fet una reunió amb els 
responsables municipals i han informat que 
seguiran el procediment jurídic per defensar els 
seus interessos i han plantejat el seu desacord 
i aniran al contenciós administratiu contra la 
resolució de la Generalitat. Tot i això, ens han 
indicat que això no frenarà, ni paralitzarà el 
procés i es farà un estudi de descontaminació 
i es procedirà a exigir a Catalana de Gas que 
ho faci; si no ho farà l’Ajuntament i li passarà el 
càrrec del cost. L’objectiu és descontaminar els 
terrenys i urbanitzar la Plaça Pública pendent.

Espai adjunt socioesportiu: Tal com es 
va presentar a l’Assemblea, es va aprovar el 
projecte de reurbanització de l’espai al costat 
de la pista poliesportiva. Ara es concretarà i 
es determinaran el pressupost i el calendari 
d’actuació.

Plaça Paulina Pi de la Serra:  Es canviaran els 
jocs infantils per altres de nous més adients.

Neteja de contenidors i situació de 
contenidors soterrats de la Carretera de 
Rubí: S’ha demanat la neteja dels contenidors 
de matèria orgànica i envasos per la pudor que 
fan algunes unitats. I també s’ha denunciat  
la situació dels contenidors soterrats de la 
Carretera de Rubí que fa més d’un mes que no 
funcionen.

Soques i arbrat:  S’ha demanat quan es 
retiraran les soques dels arbres caiguts, i que 
se’n faci la reposició i es retallin les branques 
d’alguns arbres molt baixos pel risc que 
comporten per als vianants.

Carrer Vallparadís: Restarà tallat durant 
unes setmanes per realitzar tasques de millora 
del clavegueram.
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PROPOSTA  ESPAI ADJUNT SOCIOESPORTIU 

ACTIVITATS
Assemblea Ordinària de Socis.

Dissabte dia 14 de febrer a les 18 h   a la Sala 
d’Actes del Casal.

Amb una bona participació i assistència, es 
van tractar i aprovar els següents temes de 
l’Ordre del Dia:

1. Informe de gestió 2014. Proposta 2015.
2. Estat de comptes 2014 i proposta de       
Pressupost  2015.
3. Revisió de la quota
4. Informació del Casal. Diaris i Bocamoll.  
Convenis i subvencions
5. Sortida Batalla de l’Ebre.
6. Festa Major 2015.
7. Projecte d’urbanització de l’Espai Soci- 
oesportiu
8. Elecció de càrrecs de la Junta.
9. Assumptes varis.

Es va demanar disculpes per l’error en la 
data de convocatòria i també pel fet d’haver-
la convocat el dia de la celebració del 
Carnestoltes.

1.Informe de la gestió 2015.
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 captació 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
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Comissions de Treball Operatives
Es va aprovar l’informe i la gestió per a part de 
tots els assistents.
I es van presentar 14 línies de treball per a 
l’any 2015 que van ser aprovades per  tots els 
assistents.

2. Estat de comptes 2014.
Es va explicar l’estat de comptes, primer de 
cada partida i el resultat final. Les partides 
són General, Bocamoll, Activitats del Casal, 
Gestió del Casal de Barri, Activitats. S’ha 
aconseguit mantenir el saldo disponible a 1 
de gener de 2015. S’ha mantingut l’equilibri 
previst entre la despesa i els ingressos. 
S’ha mantingut l’equilibri en els ingressos 
entre Convenis (28% d’aportacions) i els 
recursos propis (72% en quotes, publicitat 
i aportacions). Els cursos també han tingut 
un cert equilibri entre ingressos i despeses 
evitant els saldos negatius. Es va explicar la 
complexitat  de mantenir les despeses ja que 
cada vegada l’Estat intervé més en el control i 
exigència a les entitats.
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 2015.
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 garantir-ne la viabilitat.
El pressupost té prevista una despesa de 
73.000 € 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 en quant als socis continua sent
aconseguir arribar als 400 associats a finals 

d’aquest any.
Es va aprovar el pressupost per part de tots els 
assistents.

3. Revisió de la quota.
Des de fa més de vint anys que es va establir 
la quota de 6 €. Han baixat les  subvencions i 
s’han de garantir les despeses i es planteja una 
nova quota anual de 10 €, que es considera 
un augment moderat i adequat a la situació 
actual.
Es va aprovar per unanimitat de tots els 
assistents.

4. Informació del Casal. Diaris i Bocamoll. 
Convenis i subvencions
Es va informar sobre la gestió del Casal, els 
canvis que s’havien produït en la contractació 
dels serveis de neteja i consergeria, obligats 
pels canvis i exigències a l’hora de justificar 
les despeses. També s’acorda que no es faran 
les despeses de petits manteniments i aniran 
a càrrec del servei d’equipaments municipals. 
També s’acorda que no es complirà la nova 
llei que les entitats socials siguin tractades 
com a entitats mercantils: no ho som, ni ho 
serem. Som entitats de voluntariat sense ànim  
de lucre i el que ha de fer el govern de l’Estat 
és perseguir els veritables defraudadors i 
corruptes, i no mirar a una altra banda.  Es 
mantindran els diaris i els tres números del 
Bocamoll. I es va explicar la complexitat en el 
tema dels Convenis i subvencions ja que no 
es paga el cost real de la gestió i això genera 
un deute municipal amb l’AVV que no és 
raonable ni justificable.

5. Sortida Batalla de l’Ebre
S’informa que es farà aquesta sortida a l’abril, 
de dos dies (un dijous i un diumenge) i guiada 
, i que s’ha establert un preu socis i un per a 
no socis amb l’objectiu de promoure l’associat.  
Molt ràpidament s’han omplert els autocars i 
queden poques places.

6. Festa Major 2015
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S’informa que les dates de la Festa Major 
seran el 30 i 31 de maig. Hi ha una Comissió 
oberta on es convida a tothom el que hi vulgui 
participar.

7. Projecte d’Urbanització de l’espai 
socioesportiu.
Es presenta la proposta d’urbanització i 
s’informa dels objectius i el calendari. S’aprova 
la proposta.

8. Elecció de càrrecs i de la Junta.
No hi ha cap candidatura i es renova la 
confiança en la Junta existent. S’informa 
que hi ha uns canvis motivats per raons 
professionals d’alguns càrrecs que han de 
deixar la seva responsabilitat. Per tant, l’Anna 
M. Masachs ocuparà la Secretaria i continuarà 
amb els temes d’educació. Entra com a nova 
vocal la Maite Carretero. La resta de càrrecs i 
responsabilitats es mantenen. 
També s’indica que la Junta és oberta i 
qualsevol soci/a pot participar-hi.
Per tant, s’aprova la següent Junta:

Joan Vives: President
Juan Cano: Vice-president  i responsable 
Casal i Veïns
Anna M. Masachs: Secretària i responsable 
d’Educació
Salvador Pérez: Tresorer, Portaveu i relacions 
institucionals
Josep Novellón: Vocal d’Horts urbans
Lluïsa Dominguez: Vocal
Ramon Pérez: Comunicació
Antoni  Fàbregas: Vocal de Comissió de Festes 
i Activitats
Jordi Munill: Vocal d’Esports
Lourdes Prat : Vocal de Socis
Maite Carretero: Vocal

9.Assumptes varis
S’informa sobre l’espai lliure per a gossos que 
s’ubicarà al tram Sud del Parc de Vallparadís.

S’informa sobre el programa d’horts urbans i 

el projecte presentat per l’Associació de Veïns 
en  uns terrenys del carrer Valls i Guillem de 
Muntanyans. És un projecte social, ambiental 
i educatiu.

S’informa sobre la situació de la urbanització 
dels carrers Roger de Llúria i Galícia.
S’informa sobre la situació dels terrenys del 
gas, contaminats, i les accions iniciades per a 
la seva descontaminació efectiva i el projecte 
de plaça pública.

S’informa sobre la situació dels terrenys de 
Sala i Badrinas i la necessitat de desenvolupar 
el projecte definitiu de l’Escola Sala i Badrinas 
i la de plantejar un pla de transició per evitar 
l’abandonament.

L’exposició de la Memòria Històrica del 
barri ja està en plena fase final i l’objectiu 
és inaugurar-la a l’entorn de la Festa Major 
2015. L’Arxiu Històric ja hi està treballant 
conjuntament amb l’AVV.

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

Festa de Sant Valentí – Festa d’Hivern

El bon temps ens va acompanyar en totes les 
activitats, amb molta participació i es van 
assolir els objectius.

Xerrada sobre la gestió de l’Aigua a Terrassa.  
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(dijous)
Assemblea de socis.  (dissabte)
Totes aquestes en diumenge:
Sardanes       
Activitat infantil
Parades solidàries
Calçotada
Jazz a prop

EXPOSICIÓ SOBRE MEMÒRIA 
HISTÒRICA DEL BARRI: 

Aquesta exposició ja s’està treballant des de 

l’Arxiu Històric i l’objectiu és inaugurar-la 
durant el mes de maig. Per tant, ja estem en el 
tram final, ara sí. L’esforç dels veïns aportant 
documents, materials i informació, així com 
les entrevistes realitzades ja tindran el seu 
fruït i agraïment.

SORTIDA GUIADA PER LA RUTA DE LA 
BATALLA DE L’EBRE

DIES:
- Opció A: Dijous dia 16 d’abril
- Opció B: Diumenge dia 19 d’abril
Lloc de sortida: Plaça del Segle XX davant del 
Casal de Barri
Hora de sortida: 7:30 h
Hora d’arribada: 20 h
La ruta serà guiada per la Sra. Assumpta 
Montellà, escriptora i historiadora, que
precisament ha escrit l’obra “115 dies a l’Ebre, 
el sacrifici de la Lleva del Biberó”.
Programa:
9 h Esmorzar
11 h Pas de barca per creuar l’Ebre de Ginestar 
a Miravet
12 h Visita al poble vell de Corbera
13 h Visita al Museu 115 a Corbera d’Ebre
14 h Dinar al Restaurant “Cal Pelegrí”
16:30 h Visita de les trinxeres a la Fatarella
17:30 h Visita al Memorial de les Camposines
i retorn a Terrassa.
Preu: Socis: 35 € No Socis: 40 €
(El preu inclou: bus, guiatge, pas de barca, 
entrada al Museu, assegurança i dinar).
Places limitades i per ordre d’inscripció.
(En cas de baixes no justificades, no es farà el 
retorn de la quota abonada).
Important: La inscripció per als socis serà del 
2 al 6 de febrer
El dia 7 de febrer ja serà oberta a socis i no 
socis.
Les inscripcions al Casal fins al 20 de març, 
data límit.

Els autocars ja estan  plens amb llista d’espera.
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat definitivament:

Sra. Dolors Font Muntadas, veïna i sòcia,  
del carrer Guillem de Muntanyans. Gener de 
2015. Un record per a ella i el nostre suport als 
seus familiars i al nostre company de Junta.

Sr. Àngel Capella Masdeu, veí i soci dels 
Grups de Santa Margarida. Març 2015. Un 
record per a ell i el nostre suport als seus 
familiars.

Sr. Eugenio Marco Viejo, veí del carrer Roger 
de Llúria. Febrer 2015. Un record per a ell i el 
nostre suport als seus familiars.
 
•	 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.

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 son gratuïtes, van a càrrec de 
l’Associació. 

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



14BOCAMOLL 87                                                                                                                  Abril 2015 

 ANTONI FONT ens diu:
Només tenia 8 anys.

Doncs sí, el mes de juliol de 1941, jo només 
tenia 8 anys quan amb la meva mare i un guia 
vàrem emprendre el camí de l’exili. Un exili de 
què ho desconeixíem tot: la llengua, el país, 
les lleis… Un país que també estava en guerra, 
però nosaltres fugíem del feixisme franquista. 
Vàrem caminar per la muntanya tota la nit,  
fins al migdia de l’endemà per arribar a la 
frontera francesa, on ens esperava el pare. Un 

pare que, entre el temps de guerra, els camps 
de concentració i les companyies de treball, 
pràcticament ja no coneixia, sols l’havia vist 
uns deu minuts a Figueras durant el viatge 
que va fer d’escorta en un  camió de l’exèrcit 
francès que portava refugiats espanyols que 
volien tornar a Espanya des dels camps de 
concentració francesos, i els portaven al 
castell de Figueres (els pobres no sabien el que 
els esperava).
Amb la nostra arribada a França comença 
per a nosaltres una altra odissea per a no 
ser detinguts i internats en un  camp de 
concentració i entregats a les autoritats 
espanyoles. Finalment, vàrem tenir la  sort 
d’arribar a Penne d’Agenais, petit poble del 
departament del Lot et Garonne, que estava 
encara en zona lliure.  Poc temps després van 
arribar les tropes alemanyes ocupant ja tot 
el territori francès, moment que va aprofitar 

el govern per entregar als alemanys tots els 
estrangers que hi havia en el seu territori. El 
meu pare va ser dels primers a ser detinguts i 
se’l van emportar, junt amb d’altres espanyols 
d’aquella zona,r a la costa del país basc francès 
per a construir el famós mur de l’Atlàntic.
A partir d’aquell moment la nostra existència 
es va complicar, ja que la meva mare havia 
de fer feines per les cases i rentar la roba en 
el riu Lot. El meu pare va caure malalt i va 
estar internat en diferents hospitals militars 
alemanys, lluny de la costa. Poc temps després 
la meva mare i jo ens vàrem desplaçar fins a 
una ciutat propera a Baiona, i al cap d’uns dies 
d’estar rellogats, vàrem poder trobar casa de 
lloguer, on vàrem poder retrobar-nos  amb 
el pare quan li van donar l’alta: així ell podia 
anar a treballar al seu lloc de destinació i a la 
nit venir a dormir a casa.
En aquella zona hi havia una gran 
concentració de tropes alemanyes, sobretot de 
la marina, encara que també hi havia exèrcit 
de terra, raó per la qual, l’aviació aliada, 
va començar a fer incursions nocturnes 
minant la costa i els estuaris; tot seguit van 
començar els bombardejos. Davant del perill 
que comportava per a la població civil, l’any 
1943 la Creu Roja va començar a evacuar 
nens/es de les ciutats veïnes d’aquell sector tot 
desplaçant-los cap a l’interior. A la majoria 
dels fills d’exiliats espanyols, ens repatriaren 
i portaren a Hondarribia, ciutat fronterera i 
propera a Irun, i hi vàrem estar durant bastant 
temps fins que, segons els nostres orígens, ens 
van anar distribuint per l’estat espanyol. A mi 
em van portar junt amb d’altres a Barcelona a 
un orfenat on la meva avia em va recollir: així 
vaig acabar el meu periple a casa de la meva 
àvia a Terrassa, la meva ciutat natal. 
A finals del mes d’agost de 1946 quan ja tenia 13 
anys, vaig tenir la visita d’un senyor que, segons 
deia, venia de part dels  meus  pares i em va 
preguntar si estava disposat a tornar amb ells, 
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proposta que vaig acceptar immediatament 
sense pensar-m’ho. Va parlar amb els meus 
tiets (la meva àvia ja havia mort) i l’endemàva 
venir a buscar-me. Jo ja havia preparat una 
motxilla amb alguna roba per al viatge i 
així va començat la meva segona fugida del 
franquisme. La primera vegada ho vaig passar 
molt malament, però la segona va ser pitjor, ja 
quevàrem estar caminant dos dies i mig i tres 
nits, només descansàvem durant tres o quatre 
hores de nit quan ja no podia seguir més, 
això si trobàvem algun paller pel camí o una 
cabana de pastor. Aquelles muntanyes eren 
per a mi com enormes monstres. Mai oblidaré 
la paciència que va tenir aquell senyor amb 
mi, ja que anàvem només els dos i mai em va 

abandonar en cap moment; jo, per precaució, 
el seguia a uns 50 metres de distància.
Al final vàrem arribar a Sant Julià de Loria 
(Andorra). Allà vaig estar en una pensió 
durant vuit dies fins que un dia va venir un 
taxista a buscar-me i em va donar una nota 
escrita pel meu pare, dient-me que m’esperava 
al Pas de la Casa, llavors em vaig sentir tot un 
home (un home de 13 anys). A partir d’aquells 
moments, m’esperava un llarg exili fins a l’any 
1964…
Aquesta és la síntesi i trista història d’un nen 
de dues guerres…

25 de febrer de 2007.

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 I VOLEN QUE LA PAGUIN 
ELS DE SEMPRE.

ELS DESNONAMENTS SÓN UNA VERGONYA COL·LECTIVA PER LA 
NOSTRA PASSIVITAT I INDIFERÈNCIA, LA CIUTADANIA HA D’ACABAR 
AMB AQUESTA INDECÈNCIA.
I ALS POLÍTICS PROFESSIONALS QUE GOVERNEN QUALSEVOL 
INSTITUCIÓ SE’LS HAN DE PASSAR COMPTES PER INDECENTS, 
IMPRESENTABLES I DEFENSORS  DELS INTERESSOS BANCARIS.
I A LES ENTITATS FINANCERES SE’LS HA DE FER PAGAR AMB ACCIONS 
DIRECTES QUE ELS AFECTIN, SE’LS HA DE FER MAL ON MÉS PODEN 
PATIR.
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Amb el suport de:

Ajuts socials:

Cal que les persones per a persones amb 
necessitats bàsiques, tinguin informació  de 
línies d’ajuts existents de d’aquest recursos, 
tant en temes d’ajuts socials, en general, 
com de pobresa energètica i d’abastament 
d’aigua. Cal garantir que les persones estiguin 
plenament informades i els recursos destinats 
no quedin sense gastar per desconeixement i 
manca d’informació.

Els serveis socials del barri estan al Centre 
Cívic Alcalde Morera (Plaça Can Palet, 1) Tel. 
937869159 per a demanar hora. Es pot anar 
al Centre Cívic o en cas de dificultat per a 
desplaçar-se, es pot fer la visita al domicili.

Us informem dels ajuts socials i accions 
disponibles per a l’abastament d’aigua. Quines, 
com funcionen i on demanar-les.
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
OR, DESENCÍS I MELANGIA
 
La Carretera de Montcada, crec, és l’eix 
vertebrador del barri. Una artèria urbana que 
ens porta l’ enrenou però també la saba de la 
comunicació. No és un via peatonal en la qual 
un ciutadà forà es pot quedar bocabadat davant 
l’arquitectura de les seves vivendes. No sortim 
en cap guia si no fos per alguna xemeneia.  Hi 
trobem, això sí, una amalgama de façanes 
normals i corrents amb la monotonia dels 
arbres tossudament importats, arreglerats 
sense cap color llampant. Algun frontal que 
podria ser original està tan malmès que potser 
fora millor canviar-lo. Quan caminem per les 
seves voreres, amb el tedi del dia a dia, no 
ens fixem en les característiques diferencials 
dels immobles.  Hi manca originalitat. En 
general els edificis no són massa alts i amb  
la Carretera  prou ample les seves ombres 
no acaben de cobrir-la del tot. Si no circules 
enganxat a la seva paret del sud pots rebre 
algun raig de sol gran part de l’any. I tal i 
com està orientada, del mig estant i sense que 
ens atropellin, a la Carretera   podem veure 
sortir el sol i també quan es pon. És ben cert, 
doncs, que els balcons dels imparells són 
sempre assoleiats però els patis dels parells hi 
tenen més bona soleia. Empatats doncs. Del 
què dependria dels seus propietaris  no hi ha 
massa per triar i com a vegetals ornamentals 
tant hi podem trobar una carlina seca de la 
Cerdanya penjant d’un balcó com una petita 
plantació de marihuana a la vista de tothom, 
amb el dubte que aquesta darrera tingui, 
veritablement, una funció plàstica. Els patis 
tan ben guardats, com les illes de l’Eixample,  
semblen el cor de les persones als quals només 
hi accedeixen els veins xafarders si les tanques  
entre finques no són prou altes. N’hi ha de 
florits i ajardinats i n’hi ha d’encimentats. Hi 
ha qui els amaga . Hi ha qui facilita veure’ls. 
Encobrir els sentiments no deshonora sinó 

que fa diferent el que els clausura. Ja afloraran. 
Temps al temps i amb la persona adequada.
 La Carretera de Montcada sempre ha 
estat una via ràpida i a casa ja hi va morir el 
Sultan aixafat per un camió. El pataner va 
entreveure la llibertat d’una porta oberta i es 
va passar de frenada. Un per massa i l’altra 
per poc. El conductor, doncs, tampoc va parar 
per evitar impactar-lo ni per veure l’estat de 
les restes de l’animal sobre l’asfalt . En aquella 
època el valor de les mascotes no era el mateix 
que ara. La vida no era tanta vida i la mort 
la mateixa. Actualment  hi tenim passos de 
zebra i semàfors però  mantenim el respecte 
als vehicles en anar d’una banda a l’altra. Els 
que tenim fills petits  la por encara  ens pot 
encongir el cor quan els deixem anar sols a 
l’escola.  Ben entesa,  la por no ens deixaria 
sortir de casa, el desencís no ens permetria 
passejar per les voreres de la carretera i 
l’encontre amb un  fumeta ens podria fer 
pensar que som un barri malalt. Som el que 
som. Per molts barri de pas. Per a un munt un 
barri per viure. Per a pocs un desastre de barri. 
 La Carretera  és el cordill d’un collar 
de perles tan inestimables com Sabadell, 
Barberà i Cerdanyola del Vallès, Ripollet i 
Montcada però que deixa per als extrems 
les Joies de la Corona: Terrassa i Barcelona. 
És un fil trenat que, amagat dins de les peces 
precioses, hi dóna la potestat del lluïment, el 
cerclatge elegant al voltant del coll o la caiguda 
seductora sobre el pit. Si fa no fa és un nexe 
d’unió entre el Cap i Casal i el cinturó roig 
del Vallès, romàntic si voleu perquè l’evolució 
del trànsit ens ha portat altres nexes talment 
de pagament. Les carreteres són corredors 
amb un valor afegit de vertebració i com a 
tals imprescindibles. Aleshores cal triar bé els 
corredors que uneixen més que divideixen, 
que enriqueixen més que empobreixen, 
que obren més que tanquen. Com ho 
sabem això perquè algú s’entesta a titllar-
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pastisser, ensucrat. És el to romàntic del somni 
d’un demà molt millor però amb els peus vora 
la llar no sigui que el fred del carrer ens faci 
sortir ulls de poll. S’ha acabat la pel·licula 
i ens hem posat les ulleres fosques perquè 
la gent no vegi que hem plorat. I heu sabut 
llegir entre línies? Ho voleu tot mastegat!

Quants de cops m’he avergonyit de mi mateix! 
El romanticisme morirà a cops de decret, amb 
sentències de recentralització i amb dinasties 
persistents pel dret de conquesta. I potser 
morirem en el nostre propi llit com un vulgar 
dictador pensant que ho hem deixat tot ben 
arreglat per als nostres fills. Il·lusos! Per tal de 
no ofendre amaguem missatges en cançons-
protesta, com si reescrivíssim La Gallineta, 
quan hem de dir les coses pel seu nom. Prou! 
Som la nació i la seva terra. Som la seva societat 
i els seus problemes. Som la gent i els seus 
defectes.  I tot  va junt. Som tan diferents per 
ser ben iguals. A qui ho hem de fer entrendre? 
A nosaltres mateixos. Desperta Ferro !!!! 

    Josep Sales i Ortega

nos de separatistes empobridors i tancats.
 
La Carretera tal com la tenim, tal com la 
veiem, tal com ens la fan entendre pot portar 
por, desencís i melangia. Por a travessar-la 
sabent del cert que a l’altra banda  pot esperar-
nos l’amor de la nostra vida, l’escola màgica, 
el metge infal·lible, la feina desitjada o el 
tresor més valuós. Cal esperar que el semàfor 
esdevingui verd per passar-hi confiats. 
Desencís per pensar que aquestes façanes que 
s’aixequen a banda i banda quedaran tristes 
per sempre més i que cap ordenança obligarà 
a revifar-les  amb el color d’uns quants clavells 
i mimoses. Cal esperar que una nova majoria 
esperoni la primavera. Melangia perquè els 
seus habitants no saben  acordar  el que les 
seves ments  i ...la seves butxaques anhelen. 
Cal esperar que un nou procés els encadeni 
les mans i tibin en una mateixa direcció.

Avorrits! Heu feu servir aquest escrit per 
preparar la migdiada! Què patètic ! Fins ara 
el que s’ha blasmat, negre sobre blanc, és el 
nostre cofoisme d’un món color de rosa, 
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TEMES DE CIUTAT
Canvis i possibilitats.

El mes de maig hi haurà eleccions municipals, 
i aquesta vegada amb grans incerteses sobre 
el seu resultat; per tant, això pot ser una bona 
novetat i la possibilitat que d’una vegada es 
produeixin canvis necessaris després de tants 
anys del mateix format polític: cal que hi hagi 
renovació, que l’Ajuntament el recuperi la 
ciutadania i alguns deixin de pensar que els 
pertany i en són propietaris, oblidant que és 
un espai de tothom i al servei de tothom.

Evidentment, no es pot oblidar tampoc que 
també ha estat la ciutadania qui ha determinat 
democràticament que durant molts anys 
algun s’hagi apropiat de l’Ajuntament i l’hagi 
convertit en el seu espai, confonent partit 
i Administració com un sol element on es 
podia fer i desfer. Per tant, al final sempre 
és la ciutadania qui té la responsabilitat 
de mantenir i canviar les situacions de 
govenanssa. Ara, aquesta mateixa ciutadania 
té una gran oportunitat per modificar les 
coses, permetre l’aire nou i la renovació, per 
canviar una manera de fer, una Administració 
al servei d’un partit i uns mals vicis acumulats. 

No seré jo qui digui el que cada ciutadà i 
ciutadana ha de fer, el vot de cadascú és 
lliure, personal i intransferible. Només dic 
que és una oportunitat per canviar els mals 
vicis i costums de massa temps en el govern 
i de pensar només a viure com a professional 
polític a càrrec del partit, assessor o regidor o 
d’alcalde. 

I canviar les coses ha de ser precisament per 
no fer el mateix, per no caure en les mateixes 
actituds i comportaments, per fer una política 
amb la ciutadania i no per a la ciutadania,  
per no ser uns nous alliberats professionals 
que aspirin a mantenir-se de per vida en el 

càrrec, per a no satisfer els interessos dels 
poders fàctics econòmics i de classe, per 
a determinar polítiques per a les persones 
amb situació de risc, per als treballadores i 
treballadores, per als que han perdut drets, 
per a la majoria i no per a minories elitistes, 
per a generar models participatius on la 
ciutadania decideixi i determini les necessitats 
i orientacions de les decisions estratègiques i 
de l’orientació pressupostària. Que es tingui 
la valentia, si cal, del dret a la transgressió 
social davant de normes injustes, acabar amb 
la institucionalització encarcarada d’una 
legalitat atomitzada i dominada i al servei 
dels sectors més reaccionaris del règim que 
impedeixen la veritable renovació i revolució 
social.

La nova marca política de Terrassa en comú, 
confluència de partits i organitzacions, novetat 
en aquests comicis, ha de ser capaç de confluir 
no només entre organitzacions, sinó de pensar 
que ha de confluir amb una ciutadania diversa 
i plural, amb les seves entitats i col·lectius, 
algunes de llarga tradició de lluita i amb força 
criteri propi sense estar al servei partidista o 
de l’Administració de torn,  tots amb desig  de 
canviar la situació, cosa que fins avui no s’ha 
donat una possibilitat real que es produeixi. 
Per tant, és una oportunitat que la ciutadania 
té,  que serà l’única responsable com sempre 
que es produeixi en un sentit o altre.

I bé farà aquesta nova formació política 
d’aconseguir, en menys de tres mesos, sumar 
ara aquesta ciutadania,  entitats i col·lectius, 
si de veritat vol guanyar o ser una possibilitat 
real a la nostra ciutat. I també vull recordar 
a algun dels partits integrants que amb ells 
no comença el món, abans que ells ja hi 
havia moltes persones i entitats que lluitaven 
de bona fe per canviar les coses, amb molta 
gent honesta i que aspirava a canviar des de 



BOCAMOLL 87                                                                                                                  Abril 2015 20

Conflictes de gènere

Els adjectius concorden sempre en nombre 
(singular o plural) amb el nom que  
complementen (“home prudent”, “homes 
prudents”) i gairebé sempre en gènere, però hi 
ha adjectius que tenen el masculí i el femení 
iguals. El mateix “igual” n’és un exemple: 
“cromo igual”, “foto igual” (i no pas “iguala”). 

Afortunadament, no solem tenir dubtes: 
“prudent” és invariable (“dona prudent”) i en 
canvi “calent” és variable (“aigua calenta”), 
tret d’alguns casos en què la forma incorrecta 
acaba no semblant-ho tant: tothom sap que 
“iguala” és vulgar, però, potser per culpa de la 
cançoneta, no ho tenim tan clar amb l’“ametlla 
amarganta” . També ens pot fer dubtar que 
de vegades adjectius  que són variables en 
català tenen una sola forma en castellà, com 

ara “grisa”, que en castellà és sempre “gris”, o 
“comuna”, que sempre hi és “común”.

De totes maneres, si dubtem, ara ho tenim 
fàcil per consultar el Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans, que trobem de franc on-
line (http://dlc.iec.cat/) i que, des d’aquesta 
mateixa pàgina, podem descarregar-nos en 
una comodíssima aplicació de mòbil. Doncs bé, 
en aquest diccionari els adjectius invariables, 
si els busqueu, us apareixeran com una 
paraula sola  (“prudent”, “igual”, “amargant”) 
però els variables aniran acompanyats de la 
terminació de femení: “comú –una”, “gris –a” 
(ep!, fixeu-vos, si feu la prova, que l’adjectiu és 
la segona entrada: “gris2”; la primera, només 
masculina, és el nom d’un “aire fi i gelat”).

Ara, hi ha un grup d’adjectius especialment 
empipador però que, en canvi, no cal anar 

PÍNDOLES DE LLENGUA (o pastilles?)

l’Ajuntament fins al món. La modèstia és el 
primer element per guanyar, l’egocentrisme 
com a persona o entitat és un element 
per perdre, no sumar. I una altra qüestió 
important,:a més de parlar contínuament 
de ciutadania i canvi, haurà de definir una 
proposta de programa que determini i 
concreti com serà  l’acció de govern prevista i 
el seu compromís amb aquesta, amb l’objectiu 
de saber si és una proposta real, diferent, amb 
més ètica que estètica.

I més canvis i possibilitats d’altres partits, per 
tant, estem davant d’una possibilitat de canviar 
el mapa polític, amb més diversitat i pluralitat. 
I un altre qüestió, algun dels anomenats 
intelectuals locals i nacionals, d’aquells que 
mai es comprometen a res i donen lliçons a 
tothom, ja fan presagis i indiquen el vot, tots 
els partir de les noves corrents són populistes 
i duraran quatre dies, per tant cal votar als 

de sempre per evitar les set plagues d’Egipte 
i caure en la frustació. La política no admet 
el canvi real, ni l’esperança, ni el dret de la 
ciutadania a tenir una possibilitat, la tradició 
és el millor segons aquests previlegiats, el 
poble menut que no es deixi enganyar, per 
això hi són ells per orientar-los...! Doncs bé, 
voteu el que lliurement considereu i deixeu-
vos dels cants de sirena interessada, sigueu 
lliures de veritat en la direcció que vulgueu.

Per tant, ja veurem com va tot, esperem que el 
canvi es produeixi, perquè a alguns els convé 
anar un temps a reflexionar i recuperar el que 
han perdut ideològicament i pràcticament. 
I, com sempre, al final serà la ciutadania qui 
determini què vol, al marge del que vulguem 
uns o altres.

Salvador Pérez Riera 
AVV Barri Segle XX
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buscant contínuament al diccionari: són els 
que en els nostres dialectes orientals acaben 
en vocal neutra i, per tant, es pronuncien de 
la mateixa manera en masculí i femení, tant 
si són invariables com si són invariables:  
“neutra” n’és un, que he escrit amb “a” perquè 
complementa al femení “vocal”, però que 
aniria amb “e” si es referís, per exemple, al 
“lleixiu”; més amunt n’he fet servir un altre 
quan parlava d’una “forma incorrecta”: si en 
comptes d’una “forma” (femenina)  fos un 
“mot” (masculí) seria “incorrecte”. Doncs bé, 
dóna la casualitat que aquests adjectius acabats 
en vocal neutra, si en castellà són invariables, 
també ho són en català, i viceversa (amb les 
soles excepcions de “pobre”, que en castellà és 
invariable i en català, no: “home pobre” però 
“dona pobra”; i de “rude”, al qual li passa just 

al contrari: “home rude” i “dona rude”). Per 
tant, fent un petit exercici de traducció de 
seguida sabrem que el “peu” és “esquerre” i la 
“mà”, “esquerra” (“Izquierdo/a” en castellà) i, 
en canvi, tant “solemne” pot ser un “concert” 
com una “missa” (“concierto solemne”, “misa 
solemne”, en castellà). 

Dit això, us veieu amb cor de posar-vos a prova? 
Quins d’aquests adjectius creieu que estan 
ben escrits?: “enorme enganyifa”, “reclamació 
directe”, “novel·la alegre”, “noia jove”, “persona 
cèlebre”, “carretera ample”, “fulla perenne”, 
“l’altre setmana”, “família vostre”, “llet agre”, 
“neu verge”. (La solució, a la propera revista 
del Bocamoll)

J.M.C.
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

22

Sr. Josep Novellón i Casabón
Vocal de l’AVV Segle XX

Josep Novellón va néixer a Ontiñena, 
província d’Osca (Aragó), el 1931. Quan va 
esclatar la guerra civil i l’exèrcit feixista anava 
guanyant terreny, va haver d’evacuar el poble 
i començar l’exili, juntament amb tota la seva 
família: els seus pares i 3 germans. Es van 
establir a Manresa, on va néixer el seu germà 
petit, tot pensant que la guerra no hi arribaria. 
Però ben aviat van haver de fugir cap a França, 
on els esperava una amarga sorpresa: tot just 
creuar la frontera es van endur el seu pare a 
un camp de concentració i ja no el van veure 
més. Anys més tard el Josep va poder tornar al 
poble, però va perdre molt pel camí.

“Per portar un país endavant, només fa falta 
una cosa: no ser lladre”

Fa molt que va entrar a formar part de 
l’AVV?
Deu fer quasi uns quaranta anys, des  que es va 
constituir la nova Junta. Jo vivia molt a prop i 
sempre estava per aquí. Les primeres vegades 
que ens vam reunir ho fèiem a l’església, 
constituint l’embrió de l’actual associació. Les 
successives reunions que fèiem ens van dur a 
la necessitat de fer les reformes del Casal vell 
per tenir un espai propi, a constituir la nova 
Junta per estar millor organitzats i, anys més 
tard, a fer les obres del Casal, tal com el tenim 
ara. 

Quina ha estat la seva funció a l’AVV?
He estat vocal de Manteniment durant molt 
de temps. Primer ens vam encarregar de 
condicionar el Casal vell, ja que la canalla 
l’havia fet malbé. Més tard vam ajudar a fer un 
camp de futbol on ara es troba l’actual Casal, 
on hi havia un turó de terra que vam aplanar... 
Vaig buscar un home que tenia una màquina 

i encara recordo que ens va cobrar unes 7.000 
pessetes (molts diners en aquella època). I 
després vam posar unes porteries, fetes amb 
tubs de ferro. Els nens van estar molt contents, 
però el capellà no tant, ja que també anaven al 
darrera del terreny...

De què ha treballat durant la seva vida 
laboral?
Un cop arribat a Terrassa, el primer lloc 
on vaig començar a treballar va ser en una 
lleteria, Cal Perarnau. Dos anys i mig fent un 
munt d’hores: des de les quatre del matí a les 
vuit del vespre, i moltes vegades fins a les onze 
de la nit, quan havia de fer el repartiment. 
Tenia 17 anys i quasi no em quedava ni temps 
ni força per sortir a ballar! Més tard, després 
de fer d’envernissador en una fusteria, vaig 
entrar finalment a treballar a Gradhermetic, 
on vaig estar quasi 40 anys fent persianes 
d’alumini en les diverses ubicacions que ha 
tingut l’empresa, fins que em van jubilar.

Com va començar el seu activisme polític? 
Li ve de família?
No, no em ve de família! Em ve de la fàbrica: 
allà hi havia molts comunistes que feien 
xerrades per informar els companys. Em 
vaig fer de CCOO de seguida que vaig entrar 
a Gradhermetic, formant part del comitè 
d’empresa durant molts anys. També em vaig 
afiliar al PSUC i més tard al PSC, després que 
el partit es va dividir arran d’un congrés i 
d’unes assemblees. De tant en tant sortíem a 
protestar i alguna corredissa vam haver de fer 
en aquells temps, fugint de les autoritats.

Va perdre el seu pare a Argelers... Què en 
recorda d’aquella època?
Quan vam haver de marxar de Manresa, 
com que el meu pare tenia família a França 
vam anar cap allà. Era el mes de gener de 
l’any 1939 i feia molt, molt de fred. Vam estar 
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tres dies per arribar a la frontera, viatjant de 
dia i dormint on podíem a la nit: en cotxes 
abandonats, en pallers... Teníem l’esperança 
que, un cop arribats a la frontera, el germà del 
meu pare ens donaria acolliment, però va dir 
que no es podia fer càrrec de nosaltres i ens 
va abandonar a la nostra sort. Poc després, 
quan estàvem pujant a un tren per anar cap 
al nord, van agafar el meu pare i ja no el vam 
tornar a veure. Pocs mesos després ens vam 
assabentar que se’l van endur a Argelers, on 
va morir d’alguna malaltia, en condicions 
infrahumanes.

Què en pensa sobre les tasques que 
desenvolupa l’ARMHC?
Penso que tenen molta voluntat i que la seva 
tasca no és fàcil. Hi ha un munt de feina per fer 
i, a més, s’han d’enfrontar amb moltes traves 
per part dels estaments oficials. Tot i que els 
“de la seva part” sí que han recuperat els seus 
caiguts, sobretot quan van haver d’omplir 
aquella obra faraònica, el panteó del “Valle de 
los Caídos”. Aquells dels seus que van caure 
a la Batalla de l’Ebre els van poder trobar 
fàcilment, ja que ja es van cuidar d’enterrar-
los a cementeris de la seva banda.

Creu que som prou coneixedors del nostre 
passat recent?
No, en absolut. En general la gent passa de 
tot, no som prou conscients del que ha passat 
i  que hauríem de fer el possible perquè no es 
repetís. 

Quina és la seva actitud en front del procés 
sobiranista?
Home, jo vaig signar i vaig anar a votar. Jo 
m’apunto a tot! Hi va haver molta gent quèedeia 
que no serviria per a res, que a Madrid no ens 
farien cas. Però tot i així vam anar a votar més 
de la meitat de la gent que estàvem cridats a 
les urnes. Penso que el podrem tirar endavant, 
però el que m’emprenya de veritat, són els 
casos de corrupció que han anat sortint i 
que s’han posat al mateix cabàs que el procés 

sobiranista. Això frena la gent i ho rebenta tot.

Com es viu al Barri aquest procés?
Al Casal, per exemple, la veritat és que no se’n 
parla gaire. A la Junta som més aviat apolítics 
en les nostres activitats diàries i no es dóna 
més favor a una tendència política que a una 
altra. Quan ens trobem al Casal per jugar a 
cartes o a la petanca, tampoc se’n parla massa: 
ni de política ni de futbol! 

Des del seu punt de vista, estem vivint un 
moment històric?
Crec que sí, estem en un moment en què 
està per rebentar això. Tant per una banda 
com per l’altra: per exemple, els de Podemos 
perquè, tot i que els costarà, poden provocar 
un canvi; i els de “Manos Límpias” perquè es 
volen aferrar al que tenen i no deixar-ho anar 
de cap manera. Tenen molta mala llet aquests, 
i poden fer molt mal, com han demostrat. És 

el més dolent que hi ha. Per altra banda, en 
general la gent no vol soroll, no vol arriscar 
ni un “duro”. És poc propensa al canvi, i no 
vol arriscar la vida per un ideal. Arribat el 
moment, perquè es quedin 80 o 100 anys més, 
morts de fam i sense llibertats, penso que 
s’ha de prendre una decisió. Si ens tornen a 
“matxacar”, ja no ens aixecarem mai més.

Què en pensa de la situació política actual?
Penso que s’està creant una situació nova, 
entre els de sempre i els que ara volen oferir 
una alternativa política. Els altres partits 
polítics diuen que els de Podemos són molt 
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“novatos” i que quan arribin al poder, sí es 
que hi arriben, i vegin el “sarau” que hi ha, no 
se’n sortiran. Però crec que, com que sembla 
que tinguin estudis, se’n podran sortir bé. Per 
portar un país endavant, només fa falta una 
cosa: no ser lladre.

Quin missatge voldria transmetre als seus 
veïns, a la gent jove...?
Els diria que aquí tenim un local molt gran, 

però que no s’utilitza prou. En canvi, quan hem 
deixat accés lliure al Casal, ho han destrossat 
tot. El meu missatge és que el Casal és de tots, 
que s’ha d’aprofitar i utilitzar però amb seny, 
amb una mica de cultura. Estem oberts que 
vinguin col·lectius diferents i sobretot la gent 
jove, perquè puguin fer assemblees, reunions, 
xerrades o trobades. Que vinguin i que es 
comuniquin amb la Junta.

EL AGONÍAS
¿POR QUÉ LOS HOMBRES SON TAN 
FELICES ?
RESPUESTA DE UNA MUJER...
Porque:

-Conservan su apellido toda la vida.
-El garaje es todo suyo.
-El chocolate es algo que pueden comer sin 
remordimiento.
-Nunca quedan embarazados.
-Los mecánicos les dicen la verdad.
-Nunca tienen que conducir hasta la próxima 
estación de gasolina porque los baños no 
estaban limpios.
-Las arrugas les añaden carácter.
-Las canas les agregan atractivo.
-La gente nunca les mira las tetas cuando les 
están hablando.
-Los zapatos nuevos no les hacen mierda los 
pies.
-Las conversaciones telefónicas duran 30 
segundos.
-Sus mensajes telefónicos no tienen más de 
tres o cuatro palabras.
-Para unas vacaciones de 15 días necesitan 
sólo una maleta.
-Pueden abrir todos los frascos y botellas sin 
pedir ayuda.
-No se dan cuenta si alguien aparece en una 
fiesta con la misma ropa que ellos, y pueden 
llegar a ser  amigos.
-Pueden comer una banana o chuparse un 
helado en sitios públicos sin que nadie les 
lance miradas sospechosamente lúbricas.

-Pueden ver televisión con un amigo en 
silencio total, durante horas, sin pensar: ¿Será 
que está enojado conmigo?.
-Si a alguien se le olvida invitarlo a algún lado, 
sigue siendo su amigo/a.
-Su culo no es un factor determinante en una 
entrevista de trabajo.
-Su ropa interior cuesta 5.99 euros en pack de 
tres.
-Tres pares de zapatos son más que suficientes 
para todo el año.
-Son incapaces de verse arrugas en la ropa.
-El mismo peinado les dura años, quizás 
décadas.
-Sólo tienen que afeitarse la cara.
-Pueden tener juguetes toda su vida.
-Pueden llevar pantalones cortos 
independientemente de cómo luzcan sus 
piernas.
-Pueden “arreglarse” las uñas con una navajita 
de bolsillo.
-Pueden  dejarse el bigote sin que parezca algo 
antiestético.
-Pueden comprar los regalos de Navidad 
para 25 parientes, el 24 de diciembre, en 25 
minutos.
-No tienen que preocuparse nunca de qué 
vamos a preparar mañana para la comida.
-Pueden aumentar tres kilos y ni se dan 
cuenta.
-Con panza o sin panza, siguen comiendo 
igual.
Y lo peor de todo...
Es que es cierto!!!.


