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dubtes,:quan necessites la col·laboració de tots els 
àmbits ciutadans (entitats, comerços...), sobretot 
necessites una Administració compromesa, 
exigent amb si mateixa, i un servei ben gestionat, 
compromès, professional, ben format, transparent 
i participat, i després ben dotat de recursos. Posar  
el nivell d’exigència només en la ciutadania, no 
ajuda, ni garanteix cap compromís, ni cap acord 
per a una responsabilitat compartida. Cal la 
màxima transparència, humilitat i sinceritat, si es 
vol de veritat que les entitats ciutadanes i els veïns 
i veïnes col·laborin. 

Tothom està fart de sentir “col·laboració”, 
“compromís”, “participació”, “civisme...” per part 
dels governants, però aquests son els primers 
que han de donar exemple i creure el que diuen 
i demanen; han de ser exemple, i han de dir la 
veritat. I cal que posin tots els mitjans per afrontar 
aquest problema d’abandó de les obligacions i 
responsabilitats. 

Nosaltres, en la part que hem pogut, hem 
intentat col·laborar, dins les nostres possibilitats, 
en la realització de les activitats, tot reduint i 
gestionant els residus i la neteja.; informant i 
demanant al veïnat la seva col·laboració, i aquest 
ha demostrat la seva bona disposició. Hem fet les 
aportacions necessàries al Pla Local de Prevenció 
i Gestió de Residus de Terrassa pendent 
d’aprovació; per cert, les nostres propostes per 
a millorar la gestió de l’empresa municipal van 
ser totes rebutjades, ja que es va preferir amagar 
aquest apartat. Però arriba un moment que a 
la ciutadania no se li pot explicar, ni justificar 
la situació, i no pot recaure la responsabilitat 
màxima sobre ella, sobretot quan les coses 
s’han fet malament i s’ha fet desistiment de les 
obligacions i responsabilitats.

Neteja i recollida selectiva

En aquest tema el nostre barri no és una 
excepció: s’ha convertit en un veritable 

problema de ciutat fora de les zones per a 
vianants del Centre, on els recursos humans i 
mecànics estan garantits cada dia i, si cal aportar 
més recursos, cap problema. Els barris mengen a 
part i els recursos no hi arriben.

La nostra entitat sempre ha intentat ponderar la 
reivindicació de tot allò que afecta tant al tema del 
manteniment de l’espai públic com la neteja i els 
residus, ja que ,a més del bon funcionament dels 
serveis municipals, cal la màxima col·laboració 
del conjunt de la ciutadania, senzillament 
evitant embrutar i separant correctament els 
residus. Durant molts anys el nostre barri ha 
estat un exemple i un dels més col·laboradors 
en el reciclatge, cosa que s’ha anat perdent, i el 
funcionament del servei els últims anys no ha 
ajudat a garantir la bona predisposició dels veïns 
a fer les coses bé. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ha estat molt 
poc exigent amb la gestió de l’empresa municipal, 
tot intentant fer el pitjor: amagar les deficiències 
i sobreprotegir-la innecessàriament. A més de no 
dotar-la dels recursos necessaris, tant humans 
com mecànics. I no ha estat fins ara, davant de la 
gravetat evident de la situació, que l’Ajuntament 
ha reconegut el problema, però no afrontant 
-ne correctament la diagnosi, cosa que acabarà 
afectant a les solucions. 

Posar més recursos, humans i mecànics  i 
promoure Pactes està molt bé, però oblidar/
amagar parts importants del problema no 
és buscar solucions. I això genera greus 
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EL NOSTRE BARRI EN 
TEMPS PASSATS

El veïnat de La Carretera de 

Rubí el 1936

Aquesta via tenia llavors a la banda dreta xamfrà 
amb la carretera de Montcada el vapor Freixa 

(abans Vega, Solà i Cia.) i, després de Prim, les 
naus de cal Sala i Badrinas, camps sense edificar 
i molt poques cases, entre elles ella del número 
134 que habitava l’encolador de teles Josep Boher 
i Santanach amb la seva esposa Providència Peiró 
i els seus fills, Trinitat, que continua vivint-hi, 
Albert, que va continuar el negoci d’encolats  fins 
que el traslladà al carrer Colom, prop del Parc del 
Segle XXI, i el seu germà Jaume, que instal·là en 
la nau cantonera al carrer de les Navas de Tolosa 
una indústria d’acabats de gènere de punt. Amb 
l’última bombolla immobiliària s’enderrocaren 
les naus i en el seu lloc es van construir pisos. 
En el 1939 hi vivia Agustí Martínez i Sans, que 
a la Guerra Civil s’enrolà a la Columna Macià 
Companys.

A la banda esquerra de la carretera 
predominaven els habitatges. En el núm. 1 
vivia Francesc Montaner i Grau, viatjant i 
tractant de carns. Havia estat vocal de Centre de 
Dependents. El 1932 va crear amb altres socis 
Puente, Montaner i Cia., dedicada a la fabricació 
de gènere de punt. Durant la Guerra Civil fou 

detingut i a la postguerra es passà al franquisme. 
El 1940 fou nomenat Tinent d’Alcalde de Cultura 
de la Junta Gestora de l’ajuntament i fou delegat 
de la Organización Juvenil Española a Terrassa. 
La seva muller Josepa Dinarès era carnissera 
del quiosc que hi va haver en el xamfrà de les 
carreteres de Rubí i Montcada. 

En l’11, vivia Josep Purull, cambrer del Bar 
Monumental i la seva dona, Rosa Vila i Brossa, 
cosidora de cal Sala i Badrinas i germana del Josep 
Vila i Brossa, medalla de la Vieja Guardia i, com 
Montaner, nomenat regidor de la mateixa Junta 
Gestora el 1940. En el núm. 17, vivien Andreu 
Fitó, manresà, sastre, i la seva esposa Antònia 
Mallafré Segarra d’Alcover, germana de la mestra 
de nenes Concepció Mallafré i de Josep Mallafré, 
industrial de Puntimalla, empresa dedicada al 
gènere de punt i que va ser elegit regidor  pel 
Centre Catalanista Republicà l’abril de 1931. 

En el núm. 19 vivien Pau Paloma i Marcet, 
teixidor de cal Fontanals i la seva esposa Rosa 
Boix i Fontanals, de Martorell, germana de Josep 
Boix, un dels terrassencs més adinerats.

En el 27, hi trobem Ramon Alemany i Tusell, 
comptable de cal Francesc Argemí , conegut com 
el Peces, que a la postguerra s’independitzaria. 

En el núm. 47 vivia Pere Coll Vergés, nascut a 
Figueres, ajudant de telers de cal Sala i Badrinas, 
germà del farmacèutic de la Plaça Vella, conegut 
per la seva ideologia ultradretana. 

En el núm. 57 trobem Salvador Danés i Font, 
pagès, la seva muller Antonia Rius, teixidora de 
cal Donadeu, la seva filla Dolors i el seu gendre 
Josep Puigantell i Argerich de Balsareny, peó 
de cal Sala i Badrinas, adscrit a la FAI, que a la 
postguerra fou acusat de pertànyer als Xiquillos 
de Pedro i executat el 7 de setembre de 1942 al 

“ F E S - T E ’ N 
SOCI”

AA.VV. SEGLE XX

Nosaltres volem ser positius, perquè creiem en 
un veïnat responsable i ben disposat, però no pot 
ser l’únic: l’Administració i el servei ho hauran 
de demostrar de veritat, sense mentides,ni 
justificacions impossibles i poc creïbles; llavors 
podrem parlar de veritat de Pactes i d’acords, i 
no de miratges i promeses que des de fa anys és 

van dient, fins que hem arribat a la crua realitat. 
Veurem...!

Salut i fraternitat
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Camp de la Bota. 

En el 59 vivien la família de Josep Chevanel, 
d’Alcolea, peó també de cal Sala i Badrinas, la 
seva esposa i tres fills, un dels quals, l’Antoni, 
muntador de cal Blasi i Canela, al final de la 
guerra s’exilià a Mèxic. 

En el 61, trobem Llorenç Puig Llacuna, pagès, 
d’Ullastrell, la seva esposa Engràcia, el seu fill Pere, 
teixidor de la casa de mitges Rossell. Seran els avis 
i pares respectivament del poeta Eudald Puig i de 
l’escriptor Llorenç Puig, que a la postguerra fou 
un dels fundadors de l’Escola Tecnos. 

En el núm. 75 vivien un ancià  rendista, Frederic 
Vinyals i Figueras que havia estat l’enterramorts 
del cementiri vell, i la seva segona esposa Teresa 
Invers. 

En el 93 vivia Tomàs Julià Petit amb la seva 
muller Maria Rocabert i Aymerich. Un germà 
d’aquesta va ser Pau Rocabert, teixidor, que arribà 
a ser director d’Aymerich i Amat, espiritista, (l’any 
1916 era vocal de la Fraternitat Humana). 

En el 101, hi trobem el bar Barceloneta 
que el 1935 adquirí   Josep Tort i Galimany, de 
Castellví de la Marca, pare i avi dels Tort dels 
electrodomèstics de la Rambla,  qui el titulà 

Bar Amistat. S’utilitzava com a vestidor pels 
futbolistes que Jugaven al proper camp del Monu 
(Monumental).

En el 119 trobem la família Clapé, que ha 
viscut al barri fins fa uns mesos; un dels fills, 
Jaume Clapé, amb només 18 anys,  va ser quintat 
i morí al front de Lleida el 15 de gener de 1939.

Al final de les cases trobem la Subcentral 
elèctrica que el 1912 construí la Cia. Barcelonesa 
d’Electricitat, encara en funcionament avui dia, 
les naus del Tint de la Vídua Palet, que a més a 
més de la seva indústria de tints aixoplugaven 
llogaters com Comas i Cia., fabricant de productes 
químics. 

Rectificació. La família Monfort m’ha fet saber 
d’un error en el Bocamoll anterior a què em va 
induir una errada de la premsa de l’època. No va 
existir cap Juli Monfort Nogués. El que va rebre la 
medalla de la Vieja Guardia va ser Joan Monfort i 
Nogués que va tenir una única germana, l’Adelina, 
que després de la guerra tenia una merceria a la 
Carretera de Montcada. La seva família conyinua 
residint en el nostre barri. Gràcies per l’aclariment.

   RAFEL COMES 

(rafelcomes@gmail.com)

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

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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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Velocitat i respecte.

El nostre barri, després de temps demanant-ho, 
és zona 30, que vol dir que cal mantenir una 

velocitat màxima de trenta quilometres hora a tot 
el barri, (una mesura de seguretat pels vianants i 
de pacificació del trànsit, així com de reducció de 
les emissions de CO2 i, per tant, de reducció de la 
contaminació de l’aire).

Segons denúncies dels veïns, aquesta mesura 
no es respecta, i hi ha vehicles que circulen a 
major velocitat i en alguns casos no respecten els 
passos de vianants, on aquests tenen preferència. 
Això obliga a demanar mesures complementàries 
com la major vigilància de la Policia Municipal i 
la posada en marxa de passos elevats en alguns 
punts, fet que comporta un cost econòmic que 
paguem tots per la irresponsabilitat d’alguns.

Per tant, cal respectar tots els passos de vianants 
per evitar accidents. Cal vigilar les cruïlles i 
obeir la senyalització. Cal evitar acceleracions 
innecessàries en punts semafòrics que posen en 
risc a tothom, ja que alguns passen en vermell.  
Cal respectar la velocitat determinada a tot el 
barri que, al ser Zona 30,  exigeix aquesta velocitat 
màxima.  Això vol dir garantir en tot moment la 
seguretat dels vianants, i l’exigir la responsabilitat 
dels conductors i una millor garantia de 
convivència i civisme.

BREUS

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

Per aquest motiu ho hem denunciat a 
l’Ajuntament perquè hi posi solucions d’una 
vegada.

Contenidors soterrats: Tanta modernitat i 
tants problemes. Els contenidors soterrats de 
la Carretera de Rubí amb Torres i Bages des de 
fa un any que no funcionen i hi ha contenidors 
convencionals. Aquest fet ja s’ha denunciat i s’han 
demanat explicacions a l’Ajuntament, que permet 
aquesta situació. De veritat que no ho entenem i 
demostra el nivell d’ineficiència tant del sistema 
com del servei. Com és possible que això passi? I 
ara afegim els de la Carretera de Montcada amb 
Vallaparadís, que també tenen problemes i s’hi 
afegiran. Bé, és de riure, per no plorar; després 
anirem venent modernitat.
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(Des de fa dos dies, per fi ja funcionen).

El sistema és tan ineficient com mal calculat, 
al marge del poc civisme d’alguns veïns i veïnes. 
Ara resulta que s’han hagut de posar més bateries 
just davant dels habitatges, tot per no millorar 
les freqüències i garantir el bon ús. Se li va dir 
a l’Ajuntament que no posés aquesta bateria 
en aquell lloc, ja que ara tindríem el doble de 
problemes. Per tant, ja s’espavilarà l’Ajuntament 
amb els veïns quan arribin; a nosaltres que 
no ens busquin per no haver atès els nostres 
suggeriments..

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

Taula de l’Aigua: Estem a l’espera  de veure 
propostes i definicions sobre el procés participatiu 
i la proposta de consulta ciutadana. Sent tan senzill 
quan un té les coses clares i un compromís clar, 
tot aquest embolic és el resultat de la indefinició i 
manca de compromís, d’anar amagant el cap sota 
l’ala, i anar allargant els procesos. Aquest és el 
govern municipal que tenim, veurem…

Horts urbans: Per fi s’ha acabat el procés 
administratiu i el projecte ha començat a funcionar; 

hem d’anar fent l’aprenentatge de funcionament i 
organització, però ho aconseguirem i els nostres 
hortolans que ja han començat i tenen ganes i 
il·lusió, dos elements importants. Per tant, com 
a projecte social, mediambiental i educatiu, així 
com de voluntat col·lectiva ja podem dir que 
és una realitat, i un espai abandonat i sense cap 
prespectiva l’esforç col·lectiu el convertirà és un 
espai verd, útil i que compleix una funció. A més 
dels qui hi participen directament, el barri hi ha 
guanyat i el conjunt de veïns també en la millora 
que comporta.

Sol·licitud de canvi de direcció d’un tram del 
carrer Lepant: Tal com ja us havíem informat, 
ja s’ha canviat la direcció atenent a la demanda 
dels veïns d’aquest tram. També volem indicar 
que hem ates un grup de veïns d’una altra zona 
del mateix carrer Lepant, que ens han plantejat 
la seva queixa. Els hem informat del procés 
seguit i esperarem a veure com va el canvi fet i el 
valorarem en el moment que sigui necessari.

Asfaltat del  carrer Pare Font: El mes de febrer 
l’Ajuntament ha millorat el paviment del carrer 
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Pare Font, atenent les demandes fetes.

Escola Sala i Badrinas: S’ha enviat escrit a 
la Generalitat, tot reivindicant la necessitat del 
projecte i la seva execució.

Reposició d’arbrat de trams de la Carretera 
de Montcada: En diferents trams de la Carretera 
de Montcada s’ha canviat i posat arbrat durant el 
mes de febrer, sobretot per resoldre els problemes 
de les arrels que aixequen el paviment.

Projecte espai soci esportiu: Ja s’ha redactat 
el projecte i cal concretar el calendari d’actuació

Control de velocitats i altres aspectes 
relacionats: Atenent  la demanda dels veïns 
s’ha demanat a l’Ajuntament que es faci complir 
la norma de zona 30, que en alguns punts no 
es respecte i posa en risc els vianants, sobretot 
en passos de vianants i altres espais. Per tant, 
s’ha demanat que la Policia Municipal faci més 
controls i vigilància.

També s’ha plantejat la necessitat de posar fitons 
en algunes voreres per evitar que s’hi aparqui, 
així com el control d’algunes cantonades on hi ha 
ampliació de vorera per a permetre l’accessibilitat 
a persones amb problemes de mobilitat, on hi ha 
vehicles que hi estacionen de forma habitual. 

S’han sol·licitat els passos elevats necessaris 
per a garantir la reducció de velociat de forma 
efectiva

Terrenys bruts i abandonats: Atenent les 
demandes dels veïns sobre l’estat d’uns terrenys 
abandonats al carrer Sant Sebastià 149, s’ha 

procedit a fer la corresponent denúncia a 
l’Ajuntament perquè procedeixi i ho resolgui.

Activitat molesta:  Atenent les demandes dels 
veïns sobre els fums i males olors provinents d’una 
activitat ubicada al carrer Joan Monpeó amb 
Sant Sebastià, s’ha fet la corresponent denúncia 
perque l’Ajuntament procedeixi al seu control i 
vigilància. Cal garantir la salut de les persones i 
exigir el funcionament correcte de les activitats.

Sol·licitud de fons FEDER per al Districte 
III: L’Ajuntament ens ha informat que s’han 
demanat un fons Feder o projecte Dusi per 
realitzar diferents projectes amb criteris de 
sostenibilitat ambiental als barris del Districte 1 i 
3. Ara veurem com es concreten els projectes i les 
actuacions, i després veurem si els concedeixen, 
que és una altra qüestió.

Reunió amb els responsables del projecte 
d’auditòria ciutadana: Van explicar als membres 
de la Junta què era aquest projecte, els seus 
objectius, i vam demanar la nostra col·laboració 
i suport. És un projecte fet des de la societat 
civil per garantir la màxima transparència de la 
gestió municipal des del control de la ciutadania, 
garantint la major eficiència i compliment dels 
objectius polítics i d’acció municipal.

Reunió amb els responsables de la Policia 
Municipal: Membres de la Junta es van reunir 
amb els responsables de la Policia Municipal per 
tractar diferents temes: l’excès de velocitat en 
alguns  carrers, (incompliment de la zona 30), 
control i vigilància en alguns carrers on s’estaciona 
sobre la vorera; problemes de convivència en 
algun espai públic; control i vigilància en algunes 
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zones de tràfic de drogues; compliment de les 
ordenances de tinença responsable d’animals, 
sobretot contra aquells que no recullen les caques 
i deixen solts els gossos en espais públics; control 
d’activitats contaminants; vigilància al carrer 
Galizia pels talls per camions i per la circulació 
de cerretilles contradirecció i amb velocitat.

Gir a la Carretera de Montcada: S’ha demanat 
als responsables de mobilitat que permetin el gir 
a l’esquerra en la cruïlla amb el carrer Vallparadís. 
L’amplada de la Carretera ho permet i només 
cal fer la senyalització al terra i la regulació 
semafòrica.

Últimes dades de població i habitatges: El 
barri té un total de 6.282 habitants, 3.081 homes i 
3201 dones. Som 3.253 habitatges.

ACTIVITATS

Assemblea de Socis.

Es va celebrar el dia 13 de febrer a la Sala 
d’Actes del Casal, amb el següent Ordre del Dia:

  Estat de comptes 2015 i Pressupost 2016

  Festa Major 2016

  Projecte de reurbanització de l’Espai 
Socioesportiu

  Asfaltat d’alguns carrers

  Neteja i recollida de residus

  Projecte d’horts urbans

  Assumptes varis

Amb una molt bona assistència, es va iniciar 
l’Assemblea.

Informe de gestió 2015 i projectes 2016.

Es van presentar totes les actuacions fetes i la 
proposta de projectes i treball per a    aquest any 
2016. Es va aprovar.

Estat de comptes 2015

L’estat de comptes ha seguit la tendència del 
control de la despesa i d’aconseguir el màxim 
de recursos; en aquest sentit ha estat equilibrat i 
s’ha garantit. S’ha explicat que hi ha hagut una 
despesa extraordinària que ha estat tot el referent 
a l’exposició de la Memòria Històrica del Barri, 
així com l’acte de cloenda. També hi ha hagut un 
cert augment en la despesa de sortides, sobretot 
per la realitzada el mes de  maig als llocs de la 
Batalla de l’Ebre.

També cal indicar que l’objectiu d’augmentar 
els ingressos també s’ha assolit i millorat.

Es va aprovar.

Pressupost 2016.

El pressupost previst segueix la mateixa 
tendència de contenció i preveu una despesa 
i ingressos a l’entorn dels 76.000 euros. Es va 
aprovar.

Festa Major 2016.

Es va informar que la festa serà del 27 al 29 
de maig. Hi ha una Comissió oberta per a qui hi 
vulgui participar. I cal la màxima col·laboració 
d’anunciants i col·laboradors.

Projecte d’urbanització de l’Espai Socioes-
portiu

Es va presentar l’última proposta de 
projecte d’aquest espai, que ja s’està redactant 
i pressupostant. Es va plantejar per part dels 
assistents la possibilitat de posar uns serveis a la 
zona de petanca; es va indicar que es farà arribar 
la proposta a l’Ajuntament.

Asfaltat d’alguns carrers

Es va in  formar que el carrer Pare Font, després 
de moltes sol·licituds, ja s’ha pavimentat.

Estan demanats els carrers Roger de Llúria i 
Avinyó,però no hi ha data concreta. I atenent la 
demanda dels assistents, es demanarà l’actuació 
d’altres carrers, com Sant Sebastià.
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TEMES DE CIUTAT

Neteja i recollida residus

Es va informar sobre la situació de la neteja 
i els residus, respecte de la qual els assistents 
van plantejar moltes queixes. Les deficiències 
del servei, i en alguns casos el comportament 
d’alguns veïns, tampoc ajuden, fet que ha 
provocat la degradació efectiva i demostrada,  
pel grau de brutícia i abandonament, que  és 
evident, i calen mesures urgents que millorin la 
situació. L’Ajuntament és el màxim responsable 
pel desistiment de les seves obligacions. 

Es va informar de les actuacions fetes per 
l’AVV i les que preveu continuar fent aquest tema.

Alguns veïns també van denunciar l’ús que 
fan algunes activitats industrials dels contenidors 
domèstics. Es va indicar que es faria la denúncia 
corresponent.

Projecte d’horts urbans

Es va explicar aquest projecte, com estava 
funcionant i els objectius.

Assumptes varis.

Alguns assistents van plantejar el problema 
del carrer Galizia amb el tema de la càrrega i 
descàrrega, els talls de carrer i la circulació de 
toros de càrrega i descàrrega contra direcció a 
tota velocitat. Es va acordar fer la denúncia al 
respecte tot exigint solucions i controls

Es va explicar el procés sobre el canvi de 
direcció d’un tram del carrer Lepant. 

Per una nova cultura de l’aigua

A propòsit de la nova cultura de l’aigua i tenint 
en compte la finalització de la concessió del 
subministrament d’aigua a la ciutat de Terrassa 
per part  de la cia. privada Mina d’Aigües de 
Terrassa, S.A., que s’acaba aquest final d’any 2016, 
voldria fer diverses consideracions:

Els actors interessats en la gestió de l’aigua crec 
que no poden ser només els beneficiaris principals, 
com són els regants, les hidroelèctriques, el capital 
privat especulatiu, els polítics i els tecnòcrates, 
sinó també i principalment tota la societat en el 
seu conjunt. Per això la Directiva Marc d’Aigües, 
ja ens parla que s’ha de canviar d’enfocament, ja 
que la gestió ha de ser ecosistèmica. Ja no es tracta 
només de gestionar cabals, sinó de garantir una 
gestió sostenible de la complexitat ecosistèmica 
que es vertebra en una conca fluvial. Els valors 

en joc no són només econòmics, sinó també 
ambientals, socials, culturals i emocionals, i per 
això l’enfocament de gestió necessàriament ha de 
ser holístic, o sigui vist com un tot. Per tot plegat 
cal avançar entenent que estem en un moment en 
què hem de parlar de la “NOVA CULTURA DE 
L’AIGUA”.
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Aquesta Directiva Marc insisteix en la necessitat 
de promoure noves formes de gestió basades en 
la participació ciutadana. Una participació que, 
seguint els principis de la Convenció d’Aarhus, 
recordem que també va ser firmada per Espanya 
i per la UE.; ha de ser proactiva i no limitada 
a simples processos d’informació pública, a 
posteriori, quan ja està tot pràcticament decidit.

No obstant i malauradament, en aquest capítol 
de la participació ciutadana, la Directiva Marc 
no s’atreveix a desenvolupar un apartat en què és 
digui que tots estem involucrats i que pot arribar 
a ser vital i imprescindible, especialment per als 
sectors més pobres i desprotegits: el dels serveis 
urbans d’aigua i sanejament. En aquest capítol, de 
la mateixa manera que en altres, aquesta directiva 
Marc no té ànima social. Una qüestió tan essencial 
i controvertida com és el reconeixement de l’accés 
a l’aigua potable i al sanejament bàsic com un 
dret humà, s’ha obviat. Tal vegada pot semblar 
un problema superat en el nostre país, però 
certament hi ha molts indicadors i riscos presents 
que afecten cada vegada més a amplis col·lectius 
de la ciutadania pel model econòmic d’ideologia 
liberal que amenaça el present i també el futur 
amb la febre privatitzadora que ens envaeix.

La pressió privatitzadora del Banc Mundial, i 
de l’Organització Mundial de Comerç, així com 
FMI, i l’actual govern de la Comunitat Europea, 
estan portant a “anorexitzar” la funció pública 
amb l’únic objectiu d’obrir nous espais de mercat. 
Aquest procés està repercutint greument sobre les 
finances municipals, i porta a molts ajuntaments 
a “vendre literalment els mobles”, en forma de 
privatització dels serveis públics bàsics d’aigua i 
sanejament. D’aquesta forma, es pot dir que estem 
transformant els ciutadans en clients, en matèria de 
serveis bàsics essencials. Quan aquests ciutadans 
disposen d’un bon compte corrent potser aquest 
canvi de situació passa inadvertit, però, quan es 
tracta de poblacions pobres amb uns nivells de 
renda cada vegada més reduïts, la qüestió pot 
arribar a ser molt greu, com s’ha demostrat amb 
les rebel·lions provocades a Amèrica Llatina per 
aquests processos de privatització.

No és agosarat pensar que, en tot cas, el que 
de veritat està en joc no és només garantir l’accés 

a l’aigua potable, segons diu l’ONU., com un dret 
humà; si més no l’accés a la font pública, gratuïta 
i potable en els pobles i ciutats. El que veiem 
que està en joc és el model de gestió d’aquests 
serveis bàsics per a qualsevol població. Més 
enllà d’aquesta font pública, està en joc el servei 
domiciliari d’aigua i sanejament, com a dret 
ciutadà.

Han sigut molts els esforços col·lectius per 
aconseguir que tots, rics i pobres, disposem 
d’aigua i sanejament en la nostra pròpia llar. 
Esforços que han perseguit garantir el servei que 
va des de tarifes assequibles i sota normes que ho 
assegurin fins en casos de pobresa i incapacitat 
de pagament. A Europa hem considerat necessari 
incloure com a drets ciutadans altres drets 
socioeconòmics bàsics, com el dret a l’educació, 
a l’atenció sanitària bàsica o a serveis públics 
com el de l’aigua i el sanejament. En definitiva 
es tracta d’assumir en aquest joc valors d’equitat 
i de cohesió ciutadana que difícilment poden ser 
administrats des de la lògica dels mercats.

Cal insistir que tots aquests drets aparentment 
garantits avui més que mai sembla que estan 
amenaçats.

Per fer front a aquesta onada de privatitzacions,i 
en contra de les formes de gestió pública que 
avui s’estan donant, amb molta freqüència  
burocràtiques i ineficients, es tractaria de 
dissenyar i promoure nous models de gestió 
pública participativa. Tal vegada es tractaria de 
promoure un nou procés de regeneració de la 
funció pública des d’unes noves perspectives 
de modernitat. Es tracta de promoure un 
nou enfocament participatiu que integri no 
només drets ciutadans, sinó també deures i 
responsabilitat de la ciutadania, assumint el 
repte financer que suposa garantir serveis urbans 
moderns i eficients. Això implicarà desenvolupar 
el principi de “recuperació íntegra de costos”, des 
d’adequats sistemes tarifaris, com es fa a Holanda 
o a Suïssa, països exemplars en la matèria.

Emili Diaz, Membre de la Taula de l’Aigua 
de Terrassa
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JAZZ A PROP

SANT VALENTÍ
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ENTREVISTA: ANTONI FONT
Sempre havien dit que moririen sense 
saber on era enterrat el seu fill”

En una entrevista que em van fer com a 
membre de l’ARMHC vaig explicar la història 
de dos terrassencs que vaig localitzar enterrats 
al cementiti de Valls. El problema era trobar on 
vivia la família en aquella època, fa molts anys 
d’això.

José Guitart Gili, 18 anys. Vaig mirar en una 
guía de telèfons antiga, i vaig trobar el lloc 
on vivia la família, al carrer Avinyó 
número 53, me’n recordaré tota 
la vida. De seguida vaig agafar 
el cotxe i cap allà. Hi arribo i 
la casa estava refeta de nou, 
la façana tota molt maca; 
truco i no hi havia ningú. 
Vaig pensar: “ostres, ja ho 
tinc tan a prop…”, i vaig 
trucar a la casa del costat i em 
va obrir la porta una senyora 
gran. Li vaig dir: “ Escolti, miri, 
quants anys fa que viu vostè en 
aquesta casa?”, “Ui… més de seixanta!”, 
“Perfecte. Miri jo estic buscant la família d’un noi 
que va morir a la guerra i que bé…”. “Ui els seus 
pares van morir ja fa molts anys.”, “I no va quedar 
cap més fill?”, “Si, una filla.”, “I on la puc trobar?”, 
“Fa dos mesos que es va morir aquí al asil que hi 
ha a l’Abat Marcet. Va morir fa dos mesos allà…”, 

“I no va deixar cap familiar?”, “No, no, era soltera.” 
“Doncs és que ja he trobat el lloc on està enterrat i 
m’hauria agradat poder…”, “Miri, aquesta família 
justament cada dia parlavan del fill i deien que 
moririen sense saber on era enterrat i tot això…”.

De l’altre terrassenc que vaig trobar a Valls, 
no en vaig trobar cap referència. Es deia Antoni 
Serra i Puig; es tracta de cognoms molt comuns 
i difícils d’acotar. D’altra banda, al registre de la 
fossa comuna del cementiri de Valls també hi vaig 
trobar que hi havia gent del Vallès (Vacarisses, 

Talamanca, Castellar del Vallès…), 
“potser en aquests pobles més petits 

serà més fàcil trobar els seus 
familiars, serà qüestió d’arribar-
s’hi un dia i buscar”.

El capteniment dels 
polítics de la transició, en 
esborrar el passat, en passar 

pàgina, ha fet que després de 
trenta anys encara no s’hagi fet 

justícia. La por i aquesta actitud 
dels polítics són i han estat les pitjors 

enemigues de la memòria. I fer memòria és 
ara una cursa contra rellotge en què “muerto 
el perro, muerta la rabia”.

L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
FILOSOFIA EN COLORS

Al terrat de casa hi tinc tot de testos. No 
n’hi ha cap d’igual. N’hi ha de plàstic i 

de terrissa, de rodons i de quadrats. Els colors, 
negre i marró. Uns de comprats i altres que 
han sobrat dels trasplantaments.  I a cada test 
hi sol haver diferents plantes. Algun arbret  té  
d’acompanyants exemplars de  dent de lleó i 
trèvol que ajuden a alimentar la meva tortuga 
quan decideix sortir. Altres recipients hi tenen 
una catifa de molsa comprada legalment i que va 

sobrar del pessebre de l’any passat. Crec que li fan 
aguantar la humitat malgrat el seu esgrogueïment 
progressiu.  Hi ha una mimosa comprada, 
una Maria Lluisa regalada, una heura d’origen 
desconegut, un alvocat d’un pinyol de postre, un 
llorer del pati de la mare, un nesprer i un llimoner 
de pinyols, un pi nascut de pinyó també, un roser 
d’esqueix, clavellines d’hivernacle, alfàbrega i 
sàlvia manllevades i que no he tornat. He de dir, 
doncs, que algunes les he plantat jo mateix amb 
coneixement de causa i d’altres han aparegut 
espontàniament. Això darrer tampoc és cert del 
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terrat -sospito d’una cotorra- es va marcint i 
en la seva malenconia m’ofereix una flor. El 
cant del cigne. Una única i preciosa flor que no 
podrà donar fruit. Reduir el fet a l’àmbit científic 
del canvi climàtic global em sembla excessiu.  
Escenificar-ho en la poesia de la natura em sembla 
més bonic. Segur que hi ha una raó per la qual 
aquest vegetal intenta florir fora de la normalitat 
estacional. Potser és inherent a la seva espècie i, 
com a ignorant en botànica, no hi penso entrar 
però les metàfores sempre m’han apassionat.

Què em vol dir aquest gest? Que tot està 
canviant? Que tornar a començar, malgrat que no 
sigui el moment adequat sempre és possible? Que 
l’esperança és el somni dels desperts, com deia 
Aristòtil, i hem de continuar a l’aguait malgrat 
que poguem pensar que la flor morirà sense remei 
quan arribi el fred? I quina esperança ens albira? 
Com una declaració d’amor d’algú que sent molt 
i s’expressa poc?

Els nostres desitjos ens frustren i ens fan 
infeliços quan no podem acomplir-los. Potser 
hauríem de no tenir desitjos per ser feliços. 
Però com caram ho podem ser si no completem 
objectius? Plantem una cadira a la porta de casa 
i esperem que passi la felicitat? O fem com els 
avis impedits que des del  quarto de reixa, de tant 
en tant, aparten la cortina per veure qui passa i 
es repeteixen des d’una memòria cada vegada 
més precària: jo abans caminava així? Potser el 
que ens fa feliços és ser aquell coix que passa per 
davant de l’impedit de la cadira  com un paó amb 
la cua desplegada...

Ja hi som. Una simple flor nascuda fora de 
temps ens il·lumina encara més els dubtes. I 
el primer que he pensat és negatiu. Sobre si 
la quantitat de reg o adob era correcta. Si la 
planta estava ben orientada al sol. Sobre si els 
insecticides que he abocat a les plantes del costat 
l’han afectat. M’he trobat assegut en posició de 
pensador de Rodin davant mateix de la planta i 
m’he estranyat  que un home de formació tècnica 
com jo es posi a filosofar sobre si una flor fa estiu. 
Aleshores, influít per la televisió, per en Merlí i, 
per en Sala-Martin he decidit fer una espècie de 
“joint venture”.

tot perquè vaig enterrar unes boletes misterioses 
que van aparèixer al terra del terrat per veure què 
hi naixia. D’una d’elles en va créixer un arbret que 
ja és més alt que jo. No sé per què l’anomeno en 
diminutiu si  no li ha costat gaire passar-me. I no 
he sabut identificar l’espècie perquè sincerament 
no sé com fer-ho. (I si penjo una foto a Facebook?  
En les recerques, per més estranyes que siguin, 
sembla  que és ben útil però m’hauria de donar 
d’alta a la xarxa social. Amb els ocells em va ser 
més fàcil). 

L’arbre en qüestió té unes fulles i una flor 
que semblarien les d’un presseguer però no ho 
és. I recalco “una flor”, que ha aparegut el dia 
23 d’octubre. Em sembla que, si parlo també 
de fulles, en plural, també em passo perquè 
en queden tres o quatre. De cop i volta, al final 
d’estiu, va anar marcint-se i va perdre gairebé tot 
el fullam. No crec que li fos l’hora encara. No era 
qüestió de reg perquè prou que les regava. Ni 
d’excés d’aigua, penso. Tampoc no em va semblar 
que l’afectés una plaga malgrat que altres plantes 
del meu terrat en patien com la mosqueta blanca 
al llorer , un barrinador al llimoner o una aranya 
roja als petits rosers. En aquests casos, malgrat 
intentar mètodes ecològics i trampes trobats per 
internet, vaig haver d’afegir elements químics que 
van acabar radicalment amb les seves afeccions 
i hem anat trampejant amb la seva nova verdor. 
De tota manera, l’ús de l’estratègia ràpida dels 
pesticides em va fer sentir malament però les 
superfícies enganxoses atrapainsectes de colors 
vius, preferiblement grogues, no van acabar 
de fer la feina com allò de “a un panal de rica 
miel dos mil moscas acudieron que por golosas 
murieron presas de patas en él”. Que bé que va 
conèixer idiomes i les faules del país veí! En tot 
cas la desconeixença del mal pertorbador  de la 
flora del terrat em farà dir que l’afecta “un mal 
lleig”. Fa anys, la medicina posava en un calaix 
de sastre malalties que ni es diagnosticaven ni es 
podien curar. I aquest contenidor existeix encara 
en totes les consideracions de la ciència sigui del 
regne animal com vegetal. Que lluny estem de 
saber-ho tot!

Però l’arbret sense nom, originat d’una llavor 
misteriosa i que qui-sap-qui el va portar al meu 
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Aquesta Europa de ver-
gonya no la volem, els 
refugiats no es mereixen 
aquest tracta.

Els pensadors ens ajuden a quedar bé i  a 
posar frases originals en el perfil del mòbil. I els 
economistes a retreure’ns, per què, si era tan fàcil 
fer negocis, no ho hem sabut fer. Els primers 
ens fan semblar ocurrents. Els segons ignorants. 
Però tant els uns com els altres ens han fet veure 
que l’ocurrència i la ignorància es busquen i es 
combaten respectivament donant eines. I, tal 
com deia Schopenhauer, cadascú té el màxim de 
memòria al que l’interessa i el mínim per al que 
no l’interessa. Llavors, anem a buscar com educar 
els interessos. Al cap i a la fi és l’escola el mitjà qué 
hem confiat el destí dels nostres fills i és en ella 
on no s’ensenya desconfiança, sentit crític. Anem 
malament. Ni potenciem la crítica ni l’adeqüem al 
diferent ritme de creixement dels infants. Observava 
encuriosit l’ objectivitat que els esportistes d’èlit, 
en un 70% aproximadament, eren nascuts entre 
gener i juny. I també em neguitejava què haviem 
de fer amb els altres del juliol al desembre 
perquè a l’escola no és la mateixa l’absorció de 
coneixements en nens que, en una mateix aula, 
es poden portar fins a un any! I més:  com reforça 
el docent aquesta adquisició de coneixements i 
com els gestiona a l’hora de quantificar-la de 0 a 
10 segons la maduresa? Com avaluem l’estat i la 
capacitat biològica de captació d’informació en 
cada moment del desenvolupament? Podríem fer 
una analítica o un test per determinar els moments 
adequats? No sé, com un mètode Ogino-Knaus 
que amb el pic de temperatura corporal,  a la mitat 
del cicle menstrual, podríes determinar una data 
d’optimització d’un embaràs. El que sí que he 
sentit és que en altres països s’esperen a que el nen/
nena sembli que arrenca a llegir per empentar-los 
definitivament  en la lectura. I qui diu la lectura 
esmenta l’escriptura. Però quina feinada esbrinar 
quan floreixen aquestes poncelles infantils, com 
se les ha d’adobar i quan trasplantar-les. I quina 
despesa tot aquest control del procés. Evidentment 
fet pels millors mestres. Tindrem un indret propi 
com aquest i ens el podrem pagar? Jo ja he demanat 
el número de compte de la Generalitat per a fer-
hi una transferència si en un moment donat ens 
interessa. Jo sóc dels que posaria dos o tres zeros als 
milions de persones que s’hi sumarien i  traduir-ho 
a euros. O potser no fa falta perquè amb el dèficit 
fiscal escombrat cap a casa el que hi hauria sota la 
catifa no seria, precisament, pieprzyć.

A tot això, continuo amb la contemplació 
de la bellesa entre lletjor, desinteressada. Una 
llavor vinguda del no-res. Un arbre que es 
marceix. Una flor desconeguda que potser és un 
missatge. Un aprenent a pensador que mira la 
televisió perquè a vegades la televisió és cultura. 
Uns fills que van neixer en diferents mesos de 
l’any i que potser sí que segueixen la pauta de la 
diferent velocitat d’aprenentatge o de rendiment 
esportiu. He alçat la mirada, amb les mans 
encara aguantant-me la barbeta i he vist que 
al nesprer també  li cauen les fulles! Serà que 
no l’he regat prou? Serà que no l’he adobat bé? 
Serà que no me l’he mirat amb el mateix amor 
que amb la flor desconeguda?  Ostres tornem 
a començar! És quan dubto que hi veig clar i 
no sé discernir entre ser esclau de les meves 
paraules i senyor dels meus silencis. És el que 
tenen els escriptors amateurs que  com que no 
solen tenir massa memòria els enganxen en la 
mentida i en l’esclavitud dels mots escrits.  He 
de tornar a viquipèdia per omplir els buits del 
meu intel·lecte tot tenint la tauleta ben a prop.  
Avui en dia qui no farda d’erudició és perquè 
no vol.

P.D. A la llibreria del barri, tot just hi entres,  
hi ha una estanteria on hi posen el  Bocamoll 
per tal que la gent els agafi gratuïtament a part 
dels que es reparteixen casa per casa. El darrer 
número de Nadal o bé es va esgotar de seguida 
o no li van posar. No l’hi vaig saber trobar. 
No sé què pensar perquè en aquell fulletó no 
hi havia cap col·laboració meva. Me’n torno al 
terrat, recolzo de nou la barbeta en la meva mà 
i una llagrima s’hi aboca. Torno a dubtar. Algú 
m’estima? De l’arbret de nom desconegut  cau 
una altra fulla.
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NAIXEMENTS I 
DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 

definitivament:

•	 La Sra. Encarnació Esteve i Guinestar, 
sòcia i veïna, el mes de gener ens va 
deixar. El nostre suport i condol als seus 
familiars.

•	 La Sra. Alberta Soler i Queraltó, 
veïna, sòcia, col·laboradorà i amiga, el 
mes de març ens ha deixat. El nostre 
suport sobretot a l’Antoni i familiars. Et 
recordarem sempre. 

•	 La Sra. Maria Feliu i Paloma, sòcia, 
que ens ha deixat aquest mes de març. El 
nostre record i suport a la seva família.

•	 El Sr. Josep Becé i Guardiola, soci i veí 
que ens ha deixat aquest mes de març. El 
nostre record i suport a la seva família.

CONEGUEM ELS 
NOSTRES VEÏNS

Sra. Maite Carreterro
Vocal responsable dels horts del barri de 
l’AVV Segle XX

Maite Carretero va néixer l’any 1965. És 
administrativa de professió i higienista dental. 
Procedent de Barcelona, va arribar al Barri fa uns 
vuit anys i ben aviat va integrar-se a l’Associació 
de Veïns. Fa poc més d’un any que forma part 
de la Junta, i actualment és la responsable del 
projecte dels horts urbans.

“Els horts urbans són viables, el 
projecte està molt ben plasmat”

Quan fa que està vinculada a l’AVV?

Pràcticament des que vam venir a viure al 
Barri, ara farà uns vuit anys. Quan em vaig 
assabentar que hi havia una associació de veïns, 
vaig venir a informar-me de seguida, i em vaig 
fer sòcia només arribar. Qualsevol problema, 
millora o queixa que jo veia o que els veïns em 
comentaven quan me’ls trobava pel carrer, venia i 
ho comunicava a l’AVV.

Com es va esdevenir que entrés a formar 
part de la Junta?

Doncs va ser paulatinament. Com que venia 
sovint per exposar a l’Associació les queixes o 
millores que jo veia o que proposaven els veïns, 
de mica en mica vaig anar coneixent la gent que 

DEMANEM A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
QUE ES DEIXI D’ESPECULACIONS I EXCUSES, 
I D’UNA VEGADA REALITZI EL PROJECTE 
DEFINITIU DE L’ESCOLA SALA I BADRINAS
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venia al Casal, fins que fa poc més d’un any em van 
proposar formar part de la Junta, per col·laborar-
hi ja de forma més continuada.

Quines tasques hi fa, a la Junta?

Primer vaig ser vocal, ajudant en les tasques a 
d’altres vocals que ja tenien tasques assignades. I 
des de fa poc sóc la responsable dels horts urbans, 
coordinant les accions que es fan en un espai que 
s’ha destinat a horts per als veïns, fent una mica 
d’enllaç entre ells i l’Associació.

Són viables els horts urbans? 

En un principi sí que sembla que són viables. El 
projecte ja porta més de dos anys i està molt ben 
plasmat. La zona destinada als horts és un espai 
compartit amb el barri de La Cogullada i amb 
les escoles Sagrat Cor i Sala i Badrinas. 
Va costar tirar endavant el projecte 
però finalment ja el tenim en 
marxa: la part que ens pertoca 
ja està enllestida i funciona 
d’allò més bé. 

Com s’organitzen?

Hem fet un contracte de 
compromís amb els veïns, 
amb unes normes a seguir, i 
la resposta ha estat molt bona. 
Per assignar els horts hem seguit 
uns paràmetres, atorgant els espais 
sobretot a qui ho necessités més i tingués 
un compromís de conservació del medi ambient, 
perquè tot el que es cultiva ha de ser biològic 
i ecològic, ja que està prohibit utilitzar cap 
producte químic que perjudiqui l’entorn. Això 
s’ha dit a cada reunió que hem tingut i els veïns 
sembla que ho tinguin molt clar. Els horts no són 
particulars, són comunitaris, i el que es cultiva 
no és per fer negoci, és per consum propi o per 
bescanviar amb altres veïns per altres productes 
de l’hort. Al Barri tenim 19 parcel·les d’uns 30 
metres aproximadament per a cada hortolà. I 
potser n’hi ha al voltant de 40 en tot el terreny. 
Són parcel·les separades per estaques i amb un 
número per identificar-les. Les escoles també 
tenen una petita part reservada, així els nens 

podran plantar, cultivar i valorar tot el procés.

Hi ha un horari per treballar i per regar 
els horts?

Es podrà treballar ens els horts des de les 
nou del matí fins a les deu de la nit, de dilluns a 
diumenge. Com que no hi ha preses d’electricitat, 
els hortolans hauran de treballar en funció de la 
llum natural. Quant al tema de regar els horts, 
estem pendents de la instal·lació del nou sistema 
de reg per degoteig, que permetrà que arribi a 
tots els hortolans amb efectivitat i mesura. Els 
veïns saben que l’aigua s’ha d’utilitzar molt bé, 
perquè és un recurs molt preuat que no s’ha de 
malbaratar.

El fet de ser dona, i la més jove, pot 
repercutir en les seves accions?

No, de cap manera. Sóc molt 
prudent, perquè és evident 

que la resta de vocals tenen 
molta més experiència 
que jo, porten molts 
anys al Barri, tenen tota 
l’estructura formada 
i coneixen millor que 
jo la problemàtica i els 

mecanismes que hi ha. 
De mica en mica vaig 

aprenent el funcionament 
de l’Associació i vaig tenint 

més informació, però no tota 
la informació. Sóc una persona molt 

inquieta i m’agrada saber com funciona tot, 
i penso que com més informació tens de les 
coses millor faràs la feina. Fins ara no he tingut 
cap problema pel fet de der dona. I, tot i que de 
vegades hi ha vocals que tenen un punt de vista 
diferent, escolten les meves propostes i les meves 
opinions.

Com es pot motivar la joventut per 
implicar-se en les activitats del Barri?

Jo he intentat que la gent del barri participi més, 
sobretot la joventut, perquè això ens beneficiaria 
a tots. Però sembla que no els vingui de gust. Em 
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diuen que és massa responsabilitat i que una cosa 
porta a l’altra, però en realitat penso que la gent 
és molt còmoda. Estan acostumats a veure que ja 
hi ha la mateixa gent que s’encarrega d’organitzar-
ho tot, cosa que porta que no estiguin motivats a 
implicar-se ells, a fer el pas.

Els poses en coneixement d’uns projectes, els 
parles amb entusiasme i els intentes donar il·lusió, 
però sembla que no en vulguin saber res. Potser si 
es muntés un esplai ajudaria que els més menuts 
i els joves es trobessin, juntament amb monitors, 
per fer coses junts. Llavors seria possible treballar 
amb aquest col·lectiu més fàcilment. S’hauria 
de trobar l’incentiu, l’activitat, que aglutinés la 
joventut del barri.

Com definiria el barri del Segle XX?

Quan vaig arribar, provinent de Barcelona, 
vaig trobar una gran diferència respecte d’on vivia 
abans: semblava un petit poblet. És un barri molt 

tranquil i familiar, però que, des de fa uns tres 
anys cap aquí, ha canviat una mica. S’ha poblat 
molt més, cosa que comporta que ve gent de tota 
mena.

Com pensa que està considerat dins la 
ciutat?

Doncs trobo que hi ha molta gent d’altres 
barris que no coneix el nostre, potser els dos o 
tres carrers principals, però poc més. El fet de no 
haver-hi gaire comerç trobo que ens perjudica, 
ja que no ve gent de fora. I les poques botigues 
que obren no tenen continuïtat. Falten serveis i 
diversitat de comerços, més específics i temàtics. 
Però la gent no s’atreveix a invertir al barri, la qual 
cosa ens fa perdre competitivitat respecte d’altres 
barris de la ciutat.

Les biblioteques de Terrassa a les 

Xarxes Socials

Les biblioteques sempre han tingut una clara 
vocació socialitzadora. Els professionals que 
hi treballem oferint serveis de lectura pública 
al nostre barri sabem que la biblioteca és un 
centre de cohesió social que dóna a les persones 
la possibilitat de relacionar-se i arrelar-se al seu 
entorn.

En l’actualitat, les xarxes socials han arribat 
a un públic general i s’utilitzen per socialitzar 
virtualment les persones de forma paral·lela al 
contacte presencial.

Per una banda, els usuaris vénen a la biblioteca 
per gaudir dels serveis presencials que oferim: 
préstec, activitats infantils i familiars, aules 
multimèdia, cessió d’espais, cursos i tallers, 

formació en tecnologies de la informació, 
informació local, racó de mares i pares, reserva 
d’ordinadors, visites guiades, Wi-Fi, activitats per 
a bebès “Nascuts per llegir”, clubs de lectura, etc. 

Per altra banda, a través de les xarxes socials els 
usuaris han trobat un nou espai per relacionar-
se amb la biblioteca, per opinar, per conèixer les 
activitats que els oferim dia a dia, per sentir-se 
part d’un grup amb els mateixos interessos. 

Als éssers humans ens agrada formar part 
d’un grup i amb les noves tecnologies hem trobat 
noves formes d’establir relacions més àmplies.

Per això la majoria de biblioteques públiques 
han vist la necessitat de tenir presència a les 
xarxes socials i adaptar-se a noves formes de 
comunicació.

Esperem que us animeu a conèixer tot el que 
us oferim a través de la xarxa i que hi participeu 
amb les vostres opinions.


