
BOCAMOLL 91                                                                                                             Setembre 20161

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

Setembre

91
2016

tancar, la pavimentació i millorà d’alguns carrers 
molt degradats, la manca d’imbornals en alguns 
carrers és una evidència però no se sap quan es 
solucionarà, buscar solucions als espais buits 
i naus abandonades o projectes d’habitatges 
iniciats que demanem que l’Ajuntament afronti i 
faci una planificació d’actuació al respecte,  i els 
greus problemes de neteja i recollida de residus 
és una altra desgràcia que tot i que hi ha una 
suposada voluntat de solucionar-ho genera molts 
dubtes ja que no es vol anar al fons del problema, 
per tant, molts aspectes oberts i sense afrontar, ni 
perspectives de compromís de solució.

Només s’ha posat en marxa un sol projecte 
que ha estat el dels horts urbans i gràcies al qual 
un espai en desús éavui un espai canviat, amb 
horts que ja donen collita, i un projecte social, 
mediambiental, cooperatiu i educador molt 
interessant i útil.  Projecte que podria suggerir 
idees per a donar ús als espais avui abandonats 
fent un projecte d’actuació integral sobre els 
usos de tots els espais al nostre barri, cosa 
que ja hem demanat a l’Ajuntament i sobra la 
qual estem esperant que d’una vegada digui 
quelcom.Esperem que d’una vegada l’equip 
de govern es mogui, es defineixi i faci alguna 
aposta seriosa i compromesa per a millorar 
els aspectes plantejats, sobretot al marge 
de les inversions, que millori l’eficàcia en la 
gestió dels problemes, surti de la indiferència 
i passivitat, compleixi amb la transparència, 
compleixi amb els compromisos. El barri 
s’ha d’acabar d’una vegada i això vol dir que 

Ja fa un any que hi ha nou govern municipal, 
ja no estem en temps d’inici i excuses de 

desconeixement, i algunes actuacions ja s’haurien 
d’haver fet. Per això s’han fet reunions amb els 
regidors corresponents per a explicar-les els 
temes pendents i hi ha hagut un munt d’escrits 
i denúncies, en molts casos ni contestats (tot i 
tenint el compromís i obligació de fer-ho) ni 
solucionades, com  a mínim.

La mal anomenada crisi estratègica i d’altres 
aspectes ja no justifiquen aquesta situació, ja 
no és excusa, hi ha problemes plantejats que 
no son de pressupost, sinó de manteniment, de 
gestió, de millorar el funcionament, de trencar 
amb la deixadesa i la ineficàcia. I no es poden 
anar fent reiteracions dels problemes i continuar 
sense solucionar-los, això comporta temps i 
desgast davant d’aquesta situació. I no val anar 
contínuament als mitjans de comunicació o 
enviant fotos de la ineficàcia perquè es transforma 
en mera rutina i deixa de ser denúncia i notícia. 
Com tampoc li anirem enviant twits inútils  
a l’Alcalde perquè aquest vagi jugant al mer 
entreteniment,o perquè li fa molta gràcia.

Continuem sent un barri inacabat o en 
construcció com denunciàvem en l’exposició 
que varem fer.  Carrers sense urbanitzar, 
projectes sense definir i acabar, l’escola pública 
Sala i Badrinas no sabem quan començarà el 
projecte i la seva execució, l’espai contaminat 
del gas no s’acaba de concretar el seu procés de 
descontaminació i urbanització de la plaça, el 
projecte de l’espai soci esportiu no s’acaba de 

Retards, incompetències, indiferència i poc 
compromís: volem ser un barri acabat.
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EL NOSTRE BARRI EN 
TEMPS PASSATS

El CARRER del PARE FONT (1) 

el 1936

Un aclariment previ. En l’últim BOCAMOLL 
el títol del nostre escrit havia de ser La 

Carretera de Rubí el 1936 en lloc de Rubí el 1936. 
Ens referíem, doncs, a la carretera no a la població 
de Rubí com ja devíeu deduir del text els lectors.

Avui tractarem els veïns del llavors anomenat 
carrer Primer de Maig. Aquest carrer ja va ser 
explicat en el Bocamoll núm. 23 de juny de 1998. 
Com dèiem allà, el carrer se l’havia anomenat 
carrer Rubí, Pare Font i Primer de Maig. Ara 
parlarem del seu veïnat l’estiu de 1936 quan esclatà 
la Guerra Civil. Llavors la seva denominació 
era, des de l’octubre de 1932 i fins a l’entrada de 
les tropes del general Franco el 1939, carrer del 
Primer de Maig. Avui, començarem per la banda 
esquerra baixant, la dels números imparells i 
completarem l’altra banda del carrer en el proper 
butlletí. 

Algunes vegades hem dit que en el barri 
del segle XX la gran majoria eren obrers de las 
fàbriques del mateix barri. En aquest carrer, 

especialment en aquesta banda, hi havia, com 
veurem, la majoria de les poques excepcions a 
aquesta norma, bàsicament propietaris de terres 
de l’antiga masia de Can Macià.

En el núm 11 vivien la terolenca Concepció 
Navarro i el seu segon marit, Andreu Tort i 
Roca, jubilat. El primer marit Joan Gibert i Roca, 
fadristern de Can Macià, com s’anomenava l’antiga 
masia situada al xamfrà est de la Carretera de 
Montcada amb Sant Francesc (vegeu Bocamoll, 
30 de març del 2000). Al mateix número viviaenla 
filla, Teresa Tort i Rovira, i el gendre, Francesc 
Riera i Roca, que tenia un negoci de compravenda 
de deixalles  de llana.

En el número 15 hi trobem la ferreteria 
L’Aranya (vegeu Bocamoll, 344, març del 2001). 
Aquí hi vivien un fill de l’anterior matrimoni, 
Francesc Gibert i Navarro, titular del comerç, la 
seva esposa, Francesca Solà, un fill, Joan Gibert 
Solà, i un cosí, Pere Prat i Navarro, que treballaven 
de dependents a la ferreteria. Pere Prat va ser un 
dels pioners del jazz a Terrassa.

En el número 17 vivien Marian Morros i 
Boixell i la seva esposa Caterina Bosch. Marian 
treballava en la secció del ram de l’aigua de cal 
Sala i Badrinas. Marian era germà de Joan Morros 
que el 1926 va ser nomenat pel directori de Primo 
de Rivera regidor de l’Ajuntament.

En el 23 hi viven Miquel Rocabert i Aymerich 
i la seva esposa, Esperança Sala. Miquel Rocabert 
havia estat afiliat a Unió Republicana i el 1908 
havia estat vocal de la Junta de Fraternitat 
Republicana. El seu germà Pau Rocabert, teixidor, 
també afiliat a Unió Republicana vivia al carrer 
del Prim, i es va casar pel civil el febrer de 1907 
amb Anita Estapé.

En el número 25 hi trobem Josep Prat i 
Picañol, fabricant de mosaics, amb la seva esposa 
Josepa Esmerats, de Caldes de Montbui, i la seva 
filla Maria. Josep Prat havia presidit l’Agrupació 
L’Aranya, una societat que estava en els número 
s11 al 15 del carrer va organitzar fins a 1928 els 
anomenats balls de patacada (vegeu Bocamoll 31 
de juny del 2000).

l’Ajuntament s’ha de mullar i ha d’activar-se,i 
prendre les decisions polítiques necessàries 
per a afrontar-ho sense excuses, ni més 
dilacions.

I volem expressar un record per a tots i 
totes aquells que van morir per culpa d’uns 
assassins que van provocar una guerra civil fa 
vuitanta anys, morts a la reraguarda, guerra, 
misèria i assassinats i repressió, per culpa d’un 
alçamentcontra la República plenament legitima 
que res no justiticava aquella sublevació criminal.

Salut i fraternitat
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En el núm. 35 hi trobem la família Saludes, 
que encara avui dia té descendents al mateix 
carrer. Modest Saludes i Tarrida i la seva esposa 
Marcel·lina Vilanova, ajudats pels seus fills, 
Agustí i Josepa, hi tenien un comerç de venda de 
queviures que va durar fins fa pocs anys. L’Agustí 
és el pare de la popular fotògrafa de l’Arxiu 
Tobella, Montse Saludes i Closa.

En el núm. 37 a l’altra banda del carrer d’en 
Prim, davant de la botiga dels  Saludes, hi havia 
una altra botiga de queviures, de la qual era titular 
Pere Plans i Gallés, vidu, de Castelltersol, arribat 
a Terrassa cap el 1914. Compartia la casa amb el 
seu pare, Joan Plans i Castell, jubilat, també vidu, 
i dos fills: Joan i Ramon.

En el 39 hi vivia Martí Escursell Riera, de 
Mura, que havia arribat a Terrassa cap el 1904 
i treballava al rentador de llanes de la SAPHIL. 
Compartia la casa amb la seva esposa, Rosa 
Clotet, de Sant Vicenç de Castellet, i els seus fills 
Gertrudis, que treballava de minyona a cal Tayó, 
Martí, que treballava a la impremta Figueres i 
Joan, que treballava de muntador a  cal Miquel 
Codina, de gènere de punt. És avui potser 
l’única casa del carrer en què segueix vivint un 
descendent de la família, Joan Escursell i Rofes, 
un apassionat sardanista. 

En el 41 hi trobem Joan Gibert i Cardús, de la 
família Gibert de Can Macià. El seu avi Maties 
Macià és el que donà nom a la masia. El seu pare, 

Pere Gibert i Pi havia estat un industrial rajoler 
que explotava les terres argiloses de la propietat. 
Joan Gibert habitava la casa amb la seva esposa 
Assumpció Tomàs i dues germanes d’ella.

En el 43 vivia un fill de l’anterior matrimoni, 
Pere Gibert i Tomàs, fabricant de teixits, la 
seva muller Paulina Salafranca, i tres fills, la 
Montserrat, l’Assumpció, molt coneguda al barri 
per estar al front d’una farmàcia a la Carretera de 
Montcada cantonada amb Avinyó, i el Francesc, i 
una minyona.

En el 69, que feia cantonada amb San Sebastià, 
hi havia la casa de pagès de Can Pous, els últims 
anys adaptada a bar (Bar Metro), fins que fou 
enderrocada per aixecar-hi l’actual bloc de pisos. 
En aquesta casa el 1936 hi vivien Francesc Pous i 
Solà, pagès, la seva esposa Carme Cañadell Rodó 
d’Ullastrell i un fill, Jaume, pagès també.

En el 77 hi vivia Enric Talló i Talló, vaquer, 
natural de Tous (País Valencià), que havia aterrat 
a Terrassa 4 anys abans. Amb l’Enric hi vivien la 
seva muller Montserrat Turu i els seus fills: Maria, 
Jaume i Montserrat. En el pis d’aquesta casa, va 
néixer el 1942 l’autor dels escrits d’aquesta pàgina 
que esteu llegint. Era ja l’última casa de la banda 
esquerra del carrer. Les cases posteriors i les naus 
industrials, Costa i Blasi, etc., es van construir ja 
a la postguerra.

   RAFEL COMES 

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

MOBLES I ESTRIS ABANDONATS

El mobles abandonats no arriben sols. Al 
marge de la sensació de brutícia són un perill i un 
risc per als vianants.

Com vols que el servei funcioni?   Abans de 

deixar els mobles, primer cal trucar al telèfon 
gratüit de la Neteja 900720135: et diran el dia i 
lloc on deixar-los.  Sense la teva col·laboració, 
no es podrà solucionar, i axò és un problema.
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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 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 impedeixin i 
plantin cara als bancs miserables i sense escrúpols 
que actuen contra les persones més vulnerables.

Tinença responsable d’animals:  Tenir un gos 
comporta tot un seguit de responsabilitats i, quan 
el propietari/a el treu a passejar, té tot un seguit 
d’obligacions a complir vers l’ús de l’espai públic, 
que no pot convertir en el seu espai d’ús privat  
sense complir les mínimes normes cíviques i 
de responsabilitat. Tenir un animal no és cap 
obligació, és voluntari. És més, el que no li permet 
a casa seva no ho pot permetre en l’espai públic.

No es poden convertir les Places del Terrassa 
Industrial, Paulina Pi de la Serra i Espai 
sociesportiu en zones de lliure circulació: per això 
l’Ajuntament ja n’està fent en diferents llocs, com 
a la zona Sud del Parc de Vallparadís. Per tant, en 
aquestes places els gossos han d’anar lligats i s’han 
de recollir les “caques”, ja que la resta d’usuaris no 
han d’anar evitant-les. És més, aquests espais són 
compartits per nens i nenes en zones infantils, 
gent gran, persones que juguen a la petanca... 
Que siguin de terra no és perquè els gossos hi 
estiguin solts i facin les seves necessitats mentre 
alguns propietaris/es miren a una altra banda.  
No pot ser que els espais de terra on juguen 
els infants estiguin contaminats pels pixats i 
cagarades dels gossos per la irresponsabilitat dels 
seus propietaris/es. 

Qui vulgui gaudir d’un animal ha d’assumir-ne 
les conseqüències i evitar un mal ús dels espais 
públics. Aquestes tres places són un exemple 
d’aquest mal ús.  I no s’hi val dir que els animals 
tenen drets com a escusa per a l’incivisme i la 
irresponsabilitat.

Per tant, s’ha demanat a l’Ajuntament que 
s’activin totes les mesures necessàries per a 

sancionar els propietaris incívics, ja que quan la 
informació i conscienciació no tenen efecte, cal 
actuar sense contemplacions ni dilacions. Si hi ha 
una Ordenança aprovada però que no es pretén 
fer complir, llavors no cal aprovar-la, però sí 
que cal actuar enfront del problema i contra els 
incívics.

Taula de l’Aigua:  Ha costat però al final tothom 
s’ha definit, i entre ells l’Alcalde i el seu partit. Les 
males pràctiques de Mina al final han fet que els 
pocs indefinits que quedaven apostin pel model 
públic de gestió. Esperem doncs que tot ara sigui 
més fàcil i es tanqui el model de gestió i  es vagi 
cap a la seva aplicació efectiva. I al final Mina 
ha quedat ben retratada i que la seva actuació 
no va en defensa dels interessos públics i de la 
ciutadania, sinó en detriment  d’aquests a favor 
dels seus interessos privats i de negoci.

Hort urbà projecte Segle XX: El projecte va 
tirant endavant, és un aprenentatge i una bona 
experiència. I la imatge va canviant de debó ja que 
les parcel·les van modificant la forma i les imatges. 
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Ja s’han fet les primeres collites. L’Alcalde poques 
ganes té de veure’ns: havia de  fer una visita el 
mes de juliol i no va venir. Al final varen venir 
el tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat i la 
presidenta del D3, acompanyats d’altres regidors i 
tècnics, així com alguns mitjans de comunicació. 
Van poder observar in situ el projecte i els seus 
beneficis socials i ambientals.

Aclariment important: En l’espai enfront dels 
projectes actuals properament es posaran en 
marxa, dos projectes diferents de dues entitats. 
Per tant, aquests projectes tenen una organització 
i funcionament diferent i les persones que hi 
participaran són d’aquestes entitats.  Per tant, que 
ningú faci cas dels comentaris sobre la possibilitat 
de particpar-hi. 

El nostre projecte té una llista d’espera de 
veïns i veïnes,  si hi ha alguna possibilitat, ja se 
n’informarà per ordre  estricte de sol·licitud.

  

Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa: 
El mes de maig, tal com va acordar la Junta, es 
va tornar a fer l’ingrés a aquesta Federació amb 
l’objectiu d’establir una relació normalitzada, 
treballar en allò que sigui del nostre interés i 
del conjunt de la ciutat, i aportar els nostres 
coneixements i plantejaments a aquesta entitat 
comuna i d’interès col·lectiu del què vàrem ser 
fundadors amb altres entitats veïnals.

Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: 
El dia 4 de maig  l’Ajuntament va convocar a 
totes les entitats del Districte 3 per a explicar  
una proposta de Pacte pel tema de la neteja i la 

recollida selectiva, davant de la greu situació. Hi 
vàrem assistir i hem presentat un document amb 
tot a una diagnosi de la situació i tot un seguit de 
propostes i suggeriments. El problema és que no 
hi ha voluntat d’arribar al fons del tema i això fa 
poc creïble el Pacte i les seves solucions reals.

Gir a l’esquerra a Cra. de Montcada amb 
Vallparadís: La proposta feta per aquesta 
Associació, l’Ajuntament l’ha recollit i esperem 
que la posi en marxa al més aviat possible.

   

 

Teulades naus buides del carrer Navas de Tolosa: 
Vàrem denunciar la situació de caiguda de les 
teulades de fibrociment (Uralita), i la necessitat 
d’evitar-ho pel risc per a la salut i els problemes 
que genera aquesta situació als veïns residents a 
la zona

Imbornals carrer Pare Font: S’ha exposat 
a l’Ajuntament la necessitat de recuperar i refer 
els imbornals del carrer Pare Font: quan plou les 
aigües baixen i generen problemes als vianants i 
als habitatges. En tot el carrer no hi ha imbornals.
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Aquesta Europa de ver-
gonya no la volem, els 
refugiats no es mereixen 
aquest tracte.

Problemes de convivència a la Placeta Santa 
Margarida: Hi ha alguns nois que juguen a pilota 
a la Placeta. La pilota és de cuiro dur i la tiren 
conta les façanes dels habitatges, cosa que genera 
problemes de convivència i molèsties. Per tant, 
s’ha recuperat el rètol, s’ha reforçat amb un rètol 
respecte a les normes de convivència, i ha una 
actuació d’educadors i reforçament de la vigilància 
de la Policia Municipal. I sobretot cal que els pares 
i mares exerceixin la seva responsabilitat sobre 
els seus fills, per evitar els problemes comentats i 
fomentar la bona convivència.

Millorar la senyalització i la seguretat en 
alguns punts: sobretot en la zona del pas de 
vianants de davant de l’Escola Sala i Badrinas 
i altres punts conflictius: alguns vehicles no 
respecten els passos de vianants ni la velocitat 
permesa. Cal reforçar i controlar aquests punts 
amb més senyalització i vigilància, i, si fos 
necessari, posar un samàfor amb botó. En algun 
d’aquests punts hi ha hagut atropellaments greus.

Naus abandonades: S’ha demanat el tancament 
dels accessos a algunes naus abandonades del 
carrer Navas de Tolosa pel risc que comporten i 
per la preocupació dels veïns de la zona.

Millora de la senyalització a la zona 
d’estacionament de Torres i Bages amb 
Navas de Tolosa: S’ha demanat la millora de la 
senyalització de la zona d’estacionament amb 
l’objectiu de posar-hi ordre i que aquest es faci de 
forma correcta, donada la manca d’estacionament 
a la zona, d’alta densitat.

Dades d’atenció de Serveis Socials al barri: Es 
va mantenir una reunió amb els tècnics de Serveis 
Socials del Districte, per tenir indicadors de la 

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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situació del barri davant la pobresa i precarietat. 
Hi ha un 8,03% de persones ateses del total del 
barri. El 32% son gent gran (majors de 65 
anys):unes 23 persones ateses, del total de 761 
persones majors de 65 anys. Això vol dir que un 
3% necessiten Servei de Treballadora familiar.

L’any 2016 s’han obert uns 179 expedients, 86 
dels quals correspon a gent gran.

Resultats de les eleccions del 26 de juny al 
barri:

Al·legacions del Reglament de Participació 
Ciutadana: Hem presentat conjuntament 
amb d’altres entitats tot un seguit de propostes 
amb l’objectiu de millorar el Reglament i les 
possibilitats de participació en els afers públics. 
Cal millorar la qualitat democràtica i anar 
a un model participatiu de llarg abast i més 
compromés. Doncs bé, aquelles propostes que 
intentaven millorar la capacitat de decisió i 
altres aspectes han estat rebutjades; per tant, el 
reglament per part nostra queda tocat i veurem 
què fem davant d’aquesta situació que li treu tota 
credibilitat per part nostra.

Procés participatiu en el Pla d’Acció 
Municipal 2017: Un altre invent, una nova 
experiència participativa que a d’altres municipis 
com Barcelona ha funcionat. Però com sempre 
passa aquí, ha nascut pervertit i totalment 
diferent. El problema és que qui l’ha d’aplicar 
no s’ho creu, no entén el procés i se l’inventa 
en un format totalment inoperant, que corre el 
risc de portar-lo al fracàs i la fustració, com va 
passar amb els pressupostos participatius que el 
poc convenciment i la incapacitat van portar a 
l’absurd.

Aquest no és un procès per  recollir propostes 
d’inversió (no hi ha ni un euro), ni per veure com 
repartim les engrunes i tothom es dóna bufetades. 
És una nova forma de cultura participativa 
que debat i decideix sobre els presuspostos per 
a determinar-ne l’orientació, funcionament 
i prioritats, i, per això, es necessita temps i 
paciència, aprenentatge i, sobretot, decisió. I ara 
s’ha fet un experiment amb gasosa, sense criteri 
i amb molts dubtes i risc de duplicitats, i molta 
pressa i urgències,  que poden comportar més 
problemes que solucions, i que s’arribin a generar 
frustacions, i s’enterri l’experiment o prova pilot, 
com diuen. Bé, potser és l’objectiu d’alguns,  fer-lo 
embarrancar. Veurem…!

Carreró carrer Lepant amb el mur de la 
vergonya: Cal que aquest carreró es tanqui de 
forma efectiva, pels problemes de convivència i 
de risc. Cal posar una tanca d’obra que eviti que 
algunes persones estiguin molestant els residents.  
S’ha demanat aquesta actuació als responsables 
municipals.

Reunió amb el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat: El dia 28 de juliol la 
Junta es va reunir amb el Sr. Marc Armengol, tinent 
d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i 
diferents tècnics, per tractar els següents temes: 
Situació espai contaminat del Gas, projecte espai 
sociesportiu, urbanització carrers Roger de Llúria 
i Galizia,  estratègia espais i naus abandonades, 
paviment de diferents carrers i imbornals, 
pacificació trànsit-passos elevats-millorà de 
la senyalització, proposta   gir a la Carretera 
de Montcada amb Vallparadís, incivisme de 
propietaris d’animals, neteja i residus.  Temes 

En Comú 940  (29,76%) 
ERC 706  (22,35%) 
CDC 421 (13,33%) 
PSC 362  (11,46%) 
C’s 357  (11,30%) 
PP 83   (8,04%) 
PACMA 75  (2,37%) 
Altres 21  (0,67%) 
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que fa un any ja se li varen presentar i molts d’ells 
pendents de solució. 

ACTIVITATS
Tallers al Casal:  Els cursos i tallers que es 

faran a partir del mes d’octubre al Casal seran:

Aquarel·la 
Tai-txi
Biodansa    
Gimnàstica - Pilates
Català Adults    
Guitarra
Català Recicla’t    
Hip Hop
Anglès avançat    
Pintura de Roba
Anglès inici    
Salsa
Country     
Zumba
Francès    
Tallers vivencials per a adolescents

Consulta de dies i horaris i incripcions al Casal.

Sortida del bolet: A Lladurs (Solsonés)

Dia: dijous 6 d’octubre
Hora sortida: 8 del matí davant del Casal
Hora arribada: 19
Preu:  Socis  15 €    No Socis   18 €    (cost del 
dinar i part de l’autocar)
Dinar al Restaurant Cap del Pla

Menú:

Amanida catalana
Escudella
Vedella amb bolets
Postres de la casa
Pa, vi, aigua o gasosa
Copa de cava i cafè

Data límit d’inscripció: divendres 30 de setembre 
al Casal. Places limitades per ordre d’inscripció.

FESTA MAJOR
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FESTA MAJOR

D’aquests dos anunciants va haver-hi errors en el programa de Festa Major 2016: en compensació 
els posem en aquest “Bocamoll”.
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TEATRE

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

Actuació infantil Eco-Diver del Mag Selvin

El passat dia 17 d’agost a la Plaça del Segle XX i en el marc de les activitats “Som estiu!”, s’havia de 
fer aquesta activitat. Per problemes de pluja no es va realitzar.  

FESTA MAJOR
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REVETLLA SANT JOAN
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ELS FOGONS DE LA TIETA BERTINA

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

Aquest apartat ja no el tornarem a tenir, ja que la Berta el mes de març 
ens va deixar definitivament i les seves receptes quedaran en el nostre 
record per sempre. Gràcies per col.laborar en aquest apartat dins el 
Bocamoll al llarg d’aquests anys. Sempre et tindrem en el nostre record, i 
hem perdut una gran amiga i col.laboradora.

TEMES DE CIUTAT

Cap al parlament ciutadà i totes 
les eines que calgui

Molts moviments i plataformes ciutadanes tenen 
l’objectiu de millorar els processos participa-
tius i incidir en els temes d’interès públic i per 
a influir en la política municipal a l’hora de la 
presa de decisions. La dinàmica de la societat 
i els sistemes d’organització han fet que apare-
guin moviments que surten dels procediments 
convencionals i que treballen moltes vegades en 

xarxa o espais de debat i reflexió més comuns 
i transversal. Tot i que també cal que intentin 
sumar esforços i estratègies comunes a l’hora de 
sumar amb més força els seus objectius.

Temes relacionats amb l’accessibilitat, amb 
l’ús de la bicicleta, de l’Anella Verda, del canvi de 
gestió de l’aigua, de tot el referit als desnonaments 
i les polítiques d’habitatge, els temes relacionats 
amb la pobresa energètica i el model de consum,  
del model de participació ciutadana  municipal, 
de la concepció de la política fora del marc 
institucional..., que han aconseguit que la 
ciutadania i moltes de les seves entitats i col·lectius 
acabin influint en moltes decisions dels projectes 
no previstos, i que la força organitzativa de la 
ciutadania i les seves entitats ajuntant estratègies 
i esforços hagin aconseguit canviar les decisions 
municipals.

Cal, doncs, seguir treballant  en aquesta línia, 
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“ F E S - T E ’ N 
SOCI”

AA.VV. SEGLE XX

i la creació fa uns mesos del Consell d’Entitats va 
ser un pas més per a aquest treball transversal i 
col·lectiu que serveixi per a reforçar estratègies de 
treball comú i per a influir en la presa de decisions 
de forma més efectiva i amb la participació del 
màxim d’entitats i col·lectius disposats a millorar 
la nostra ciutat ajustant les decisions del govern 
de la ciutat, perquè tingui en compte els canvis i 
les necessitats més properes a la ciutadania en el 
seu conjunt.

I ara cal fer un pas més, anar a una altra eina 
com és el Parlament ciutadà, on la ciutadania 
tingui una altra possibilitat de debatre, 
reflexionar i decidir sobre els diferents aspectes 
d’interès públic que millorin el model de ciutat i 
afavoreixin els interessos de la majoria, i no d’una 
minoria  influent que pensa que la ciutat és seva 
i que aconseguirà continuar sent determinant 
en el govern municipal, mer instrument al seu 
servei.  Espai que sí que pugui ser decisori i 
no limitat com proposa el nou Reglament de 
Participació municipal aprovat, que té com a 
objectiu precisament limitar la participació a uns 
mers estàndards i sense cap capacitat de decisió. 

Per tant, cal que tots els espais de debat i reflexió 
que es posin en marxa es contraposin al model 
municipal, perquè siguin els veritables espais de 
transformació i incidència que acabin amb els 
espais merament instrumentals al servei de la 
institucionalització formal per a mantenir una 
participació submissa i al servei de determinats 
interessos partidistes que volen canvis formals, 
però no reals.

La ciutadania, i sobretot les seves entitats 
i col·lectius, han d’anar empoderant-se de la 
capacitat de decisió i de la força de canvis reals. 
Cada eina que es posi en marxa ha de reforçar 
aquest marc d’actuació de present i futur, i deixar-
se de centralitats i tradicions pactistes que només 
han servit als de sempre, utilitzant l’administració 
municipal com a eina al seu servei i dels seus 
interessos creant un model de ciutat merament 
instrumental i com a mera plataforma de negoci 
i benefici dels que veritablement han manat a la 
ciutat.

AVV Barri Segle XX

Volem recordar a tots 
i totes els socis/es que 
tenen a la seva disposició 
el carnet 2016, i que 
podem passar pel Casal a 
recollir-lo.
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ARTICLE DE L’ANTONI FONT
Memòria d’un exiliat  (primera 
part)

Els camps de concentració:

N’hi va haver uns quants: Argelès, Sant 
Ciprià, Arlès…

Alguns eren una simple platja envoltada 
de filferro espinós on no hi havia ni tendes 
de campanya, ni barracons, ni 
letrines; només hi havia homes 
perquè les dones i la canalla 
van ser separats.

Era un hivern molt 
fred: el que tenia mantes 
feia un forat a la sorra 
i posava la manta a 
sobre per tapar-se. Hi va 
morir molta gent ofegada 
durant les tempestes i alguns 
es llençaven al mar per suicidar-
se; d’altres agafaven unes diarrees molt 
fortes, disenteries i d’altres malalties que no 
superaven.

Al cap de poc temps van muntar un camp de 
concentració molt  a prop d’aquests primers. 
El camp anomenat de “Franco”, era per als qui 
no volien seguir en aquelles condicions i volen 
tornar a casa. Segons se’ls deia no els passaria 
res. Se n’hi van anar bastants, que no sabien 
que a Espanya els esperaven uns altres camps 
de concentració o la presó; fins i tot molts 
varen ser afusellats pel sol fet d’haver anat 
voluntaris al front en defensa de la República.

En general, a França, els espanyols van tenir 

mala premsa: hi havia gent que amagava la 
canalla per por que se’ls mengessin, tancaven 
portes i finestres quan passaven espanyols pel 
carrer.

Els diumenges hi havia molta expectació, 
hi havia gent que llançava un tros de pa o 
cigarretes per sobre de la tanca del camp per 
fer fotos quan la gent s’hi llançava per agafar-
ho.

Això va passar en el país de la llibertat, 
la igualtat i la fraternitat.

La majoria d’espanyols, per 
poder sortir dels camps de 
concentració, es van allistar 
a l’exèrcit francès, tot i que 
la majoria no van poder ni 
arribar al front. Una part va 

seguir la tropa fins a ultramar, 
és a dir, Algèria, d’altres fins a 

Dunkerque i d’allí en vaixell fins 
a Anglaterra. També n’hi va haver 

molts que van quedar escampats per l’interior 
de França. Aquests últims es van anar 
incorporant a companyies de treball: el meu 
pare va ser un d’ells.

Els empresaris que necessitaven treballadors 
en sol·licitaven a aquestes companyies a fi de 
tenir mà d’obra barata. Això era un sistema 
de semi-esclavitud: si no estaves content, 
t’amenaçaven de tornar-te al camp. D’aquesta 
manera el meu pare va arribar a Port de Penne 
(Lot i Garona). Això va durar fins que França 
va quedar tota ocupada pels alemanys.

… continuarà

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
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Jo crec que hi visc, en un lloc així. Tenim un 
teixit laboral i empresarial treballat per a les 
necessitats d’un país petit que vol excel·lir i que 
pot disminuir les desigualtats. Tenim una estètica 
ciutadana diferent per la necessitat creativa del 
valor afegit. Diuen que expressem, tòpicament, 
un caràcter emprenedor propi dels llestos. I es 
constata que el resultats acadèmics i investigadors 
de tot plegat fan que la intel·ligència sigui més 
fructífera. Poder-se formar i treballar sense 
nepotisme pot donar felicitat. I em dóna la raó 
per  esforçar-me aquí

Jo crec sincerament  que podria ser més feliç 
aquí. Rodejat de gent que sovint no recorda, 
malgrat tenir-ne un de propi,  en quin idioma 
ha vist la darrera pel·licula. Que no es fixa en la 
textura de les rastes ni en el color del tint dels 
cabells. Que valora la gent per l’eloqüència del 
discurs i no per l’alçada des d’on es fa. Vaja, que la 
grandària física no importa. Poder ser algú sense 
ser “fill de” pot donar felicitat, i aquí se’n pot ser.

Per això, el fet de triar em podria fer sentir 
emocionalment millor. Quan escric això 
m’assabento que hi ha una   tribu que sembla que 
ha escollit democràticament separar-se d’uns 
altres. Esmenten que ha tirat més el cor que el 
cervell. Les borses, que no saben d’emocions, 
baixen. Alguns economistes creuen que el mercat 
serà inestable si torna amb la seva primera xicota. 
Els poderosos econòmicament tremolen? Potser 
no. Sota la rajola hi tenen paper impregnat de  til·la 
que sempre els fa dormir bé.  Potser és simplificar 
massa el discurs però quan simplifiques ho fas 
més entenedor.  Per als que som profans en la 
matèria ens  hauran d’explicar millor el per què 
d’aquesta tria. I, a la vegada,  perquè els rics són 
cada vegada més rics i els pobres, més pobres. I 
els del mig? Anar anant !

Amb aquest toc de propera actualitat temporal 
i geogràfica potser cal continuar demanant poder 
triar ser més feliços. Llestos ja ho som. Intel·ligents? 
El temps dirà. En cultura democràtica  tot és 
possible. En el nostre Estat hi ha aquesta manera 
de veure la política? Sembla que no. Ho podem 

Raons i Emocions

Davant del conjunt de situacions a què ens 
hem d’enfrontar en la vida, hom pot actuar 

racionalment o emocionalment. Les persones, 
com a unitat social del grup que anomenen 
família, tribu, nació o Estat, podem transmetre 
aquests sentiments al conjunt. Un individu 
feliç proporciona a la societat una seguretat 
emocional. Una societat racional transmet una 
seguretat metòdica. Crec que tothom voldria ser 
emocionalment estable en positiu i racionalment 
complet. Malauradament aquesta situació  no és 
inherent a l’home. Podríem dir que és el residu 
de la faula del Pecat Original. En altres paraules: 
jo voldria ser feliç. I també  llest i intel·ligent a la 
vegada que no és ben bé el mateix. Es pot ser llest, 
que és un bon atribut. Es pot ser   intel·ligent. La 
llestesa afronta millor, sense massa instruments, 
les situacions vitals, per a un bon final. La 
intel·ligència et dóna els intruments però no és 
garantia que els sàpigues utilitzar bé. La vida 
tampoc no està tota en els llibres de text ni en els 
programes d’un ordinador.

Aleshores, jo  voldria viure en un lloc feliç, 
emocionalment positiu, i  racionalment ple de 
persones llestes. La llestesa/intel·ligència la pot 
donar la diversitat genètica. La felicitat l’ambient.

Jo crec que hi habito, en un lloc així. Tenim un 
àmbit mitjà amb pocs contrastos ambientals, amb  
pocs desastres naturals en la història recent i a la 
vista; saludable, amb possibilitats de lleure i amb 
una dieta fàcilment assumible i econòmicament 
abastable. A més, si volem extrems climàtics, 
els tenim a dues o tres  hores de diferència entre 
la Vall d’Aran i el Delta de l’Ebre. Si som més 
ambiciosos, els extrems poden anar des de  la 
tramuntana de l’Empordà a la calor del sud del 
País Valencià. Podem triar, i poder triar dóna 
felicitat. La terra et dóna productes de proximitat 
gran part de l’any si t’acostumes a no ser  massa 
exigent amb el paladar. I la darrera saccejada de 
les plaques tectòniques no va passar de 3 mentre 
els volcans de la garrotxa continuen adormits. 
Això em dóna raons per continuar aquí.

L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
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ELS RELATS DE LA 
DOLORS FRIGOLA

Nas de pallassa.

Davant de la tanaca de filferro, dos policies 
observen la noia que, decidida, obre una 

maleta de cartró i en treu un nas de goma vermell, 
rodó com un bolet, i se’l plantifica sobre el seu. 

Amb aquest posat, els intenta convèncer que 
la deixin entrar i fer la seva feina. Els policies, 
impàvids, li diuen un cop més que no. Ella treu de 
la maleta una trompeta i una flor de plàstic d’un 
groc llampant que porta un tubet amb aigua i la hi 
entafora a un d’ells a la solapa.  Prem la pera i, quan 
la petita trompeta fa el mecccc, el sortidor d’aigua 
s’escapa de la flor. Ara sí. S’ha trencat la fredor i, 
fins i tot, un dels policies fa una mena de ganyota 
amb la boca.   

És un matí tèrbol de finals de març i el sol, amagat 
rere un cel de vidre,  escalfa el camp de refugiats de 
forma tímida. La pluja d’ahir l’ha omplert de bassals 
enllacant els carrers improvisats  i els espais lliures 
de tendes. El fangueig, de color terrosa, s’enganxa 
a les sabates i a les mirades fugisseres que caminen 
amunt i avall cercant un pam de terra eixuta on 
poder seure.  

A la porta del camp, el tram de filferrat s’ha anat 
omplint de persones encuriosides  que s’acosten 
per saber què passa: dones amb nadons a coll i 
mainada d’ulls vidriosos; noies amb mocadors 
de cap, de colors vius, que destaquen per sobre 
d’un horitzó de tendes de campanya, blanques i  
monòtones,... un reguitzell de mirades esberlades 

que es deixen seduir per aquella pallassa de 
cos petit i moviments còmics que ha vingut a 
trencar el tedi de les seves hores. 

Finalment, la noia aconsegueix entrar al 
camp i la rotllana s’eixampla al voltant de la 
seva maleta plena de sorpreses i al compàs 
de les seves facècies. Ara, fa un número amb 
l’umbrel·la xinesa. Ara, un altre amb el barret 
de mim... Els pessics d’humor l’apropen a la 
gent que s’ha anat congregant entorn seu. Al 
cap d’una estona, una jove treu el seu mòbil i 
captura unes quantes imatges de la pallassa. 
En acabar, s’intercanvien els whatsapp, després 
d’una darrera instantània amb tota una colla 
de joves i de criatures que l’acomiaden fins a la 
porta del camp.

La pallassa abandona el seu circ particular, 
satisfeta. Feia molt de temps que no sentia 
aquella mena de pessigolleig al ventre. Després 
de gairebé un mes voltant per la zona, demà ha 
de tornar a casa. La seva vida continua, com 
la d’aquelles persones que acaba de deixar allà 
nuades a  un devenir incert.

L’endemà, a l’aeroport, mentre espera la 
sortida del seu vol, mira la galeria de fotos del 
mòbil. En una, s’hi veu ella en un cantó de la 
imatge i, a l’altra extrem, un nen que la mira 
fixament i que destaca per damunt dels altres. 
Porta un nas de goma, vermell i rodó com 
un bolet. Al rostre, hi duu dibuixat un gran 
somriure. Obre la maleta i comprova que el 
seu no hi és. Torna a mirar la foto i, de nou, les 
papallones giravolten pel seu cos.

Un cop a l’avió, observa el mar de porpra que 
cobreix el món sota els seus peus. Allà dalt, tot 
és pau i quietud. Voldria pensar que és feliç, 
que, per fi, ha fet alguna cosa important a la seva 
vida, però s’adona que tot plegat només ha estat 
un senzill joc d’intercanvis: un  nas de pallassa, 
per un somriure. 

Al cap d’uns dies, les imatges del noticiari la 
treuen del seu abaltiment. Un remolí de gent, 
carregada amb motxilles i bosses, corre a través 
d’un prat verd clapat pel roig d’unes roselles 
primerenques. Són centenars de persones que 

canviar? Sembla que no. Llavors, què fotem aquí. 

Josep Sales i Ortega
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NAIXEMENTS I 
DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:
•	 La Sra. Maria Dalmases i Riera, veïna 

del carrer Sant Sebastià, ens va deixar el 
mes de juny d’aquest any: un record per 
a ella i el nostre condol als seus familiars.

•	 Recordeu que, si teniu algun naixement 
o  algun familiar finat, ens ho podeu 
dir i ho publicarem per al conèixement 
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.

CONEGUEM ELS 
NOSTRES VEÏNS

no es deixen atemorir per la fúria d’un riu cabalós. 
Algunes amb impermeables de colors, altres amb 
catiusques s’ajuden a creuar aquella línia furtiva 
d’aigua. Un nen, que duu  un impermeable groc i 
balder, aconsegueix arribar a l’altra banda del riu. 

Plou, i l’aigua li regalima per la caputxa i li baixa 
pels narius. Agafat de la mà d’una dona, mentre 
la càmera l’enfoca, mira cap a un punt indefinit. 
Avui, no porta cap somriure dibuixat al rostre. Se 
l’ha oblidat al camp de refugiats, al costat del nas 
de pallassa.  

Sra. Lourdes Prat

Vocal del Socis i Membre de la comissió de Festes i 
Activitats de l’AVV Segle XX 

Lourdes Prat i Oller va néixer l’any 1957 a El 
Bruc, comarca de l’Anoia. El 1979 va venir a viure 
a Terrassa per motius de feina, i des de llavors 
continua vivint al mateix lloc. És administrativa 
de professió i pertany a l’Associació des del 1985. 
Actualment és la vocal de Socis i està a la comissió 
de Festes i Activitats.

“El Barri és un petit poble dins la ciutat”

Quants anys fa que pertany a l’AVV?

Estic a l’Associació des del 1985. Em penso que 
va ser per coneixença dels meus fills (per temes 
del col·legi o d’esports) amb els del Joan que vam 
fer amistat. Va ser llavors quan em va animar a 
formar-ne part, perquè necessitaven gent.

Quines tasques hi fa, a la Junta?

Sóc la vocal dels Socis, i porto els temes de la 
gestió i control dels socis: les altes, les baixes, les 
quotes... Actualment som poc més de 360 socis, 
que paguem una quota d’uns 10 euros anuals. 
També estic a la Comissió de Festes i Activitats, 
juntament amb uns altres 4 companys, amb els 
quals gestionem les activitats que fa l’Associació 
al febrer per Sant Valentí, al maig durant la Festa 
Major del Barri, al juny per Sant Joan... Per Sant 
Joan fem moltes activitats, entre elles un sopar per 
a més de 250 persones. A mi ja m’agrada això, ja 
que sóc una persona molt activa a qui li encanta 
preparar les coses i que gaudeix ajudant. 

Quines són les activitats amb més implantació?

Les activitats que tenen més seguiment en 
qualsevol festa que organitzem són les que van 
destinades als nens, per exemple les xocolatades 
del dissabte par la tarda, a les que vénen molts 
nens amb els pares i els seus avis. L’arrossada i la 
sardinada que es fan per la Festa Major també 
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apleguen a molta gent. I la calçotada per Sant 
Valentí també. En canvi, no organitzem gaires 
activitats fora de les festes, alguna obra de teatre 
o concert de jazz, però també tenen bastanta 
afluència de públic. No se’n fan més perquè 
tampoc hi ha gaire demanda, la ciutat ja està 
prou plena d’ofertes. En canvi, el Casal està farcit 
d’activitats. Les que tenen més sortida són pilates 
i zumba, que sempre omplen la sala.

Animaria més gent per formar part de l’AVV?

Ja fa molts anys que ho vaig reivindicant ,això: 
hauria d’entrar gent nova. No hi ha gent nova 
al Barri que s’impliqui. I això que ho demanem 
reiteradament. Hi ha gent que ve de tant en tant a 
la Comissió de Festes, però un cop veu la feinada 
que s’ha de fer per organitzar un acte, ja no 
tornen més. És clar, no és una tasca remunerada, 
tot i que comporta molta feina. A tots 
en agrada que ens preparin les coses 
però, evidentment, algú les ha de 
preparar. Faltaria sobretot que 
entrés gent jove, amb noves 
idees i altres punts de vista, 
perquè de vegades et falta la 
il·lusió. Els que fa tant temps 
que hi som, sovint ja fem 
algunes coses per inèrcia. Si 
l’Associació s’aguanta és per 
la gent de sempre, els que ja 
fa anys que hi som, que seguim 
tirant endavant. I ,com sempre, 
som els mateixos i sovint acabem 
criticats. Animaria a la gent que vingués i 
que pugui veure el que fem.

Creu que falten més activitats esportives al 
Barri?

Pot ser sí que en faltarien, sobretot per als nens. 
Si es fes alguna activitat de futbol, per exemple, 
suposo que s’hi apuntarien. Ara al barri no hi ha 
cap activitat d’aquest tipus: a la zona esportiva del 
costat del Casal hi juguen nens de tant en tant, 
però no està oberta a activitats organitzades. 
Penso que s’hi podria fer alguna cosa, però 
també falta algú que s’hi dediqués, que se’n fes 
responsable. Però costa molt lligar tot això.

Viu al Barri? Des de quan?

Sí, visc al Barri des de l’any 1979. Vaig venir-hi 
per qüestions de feina i encara hi sóc. De fet, visc 
al mateix pis des que vaig arribar, ja fa quasi 40 
anys.

A grans trets, com definiria el barri del Segle 
XX?

És un barri molt, molt tranquil, i familiar. I dic 
familiar perquè ens coneixem pràcticament tots. 
És com un petit poble dins la ciutat. On hi trobem 
encara molt d’espai per aparcar, cosa que vol dir 
que no hi ha aglomeracions, però on falten molts 
comerços perquè els veïns no hagin de desplaçar-
se tant. 

Quina evolució ha tingut el Barri en el anys?

Quan vaig arribar, el Casal era 
una caseta a la cantonada, no 

hi havia pràcticament cap 
carrer asfaltat, tot eren 
casetes baixes excepte 
uns pocs i petits edificis 
com aquell on jo visc. 
Essencialment, és un 
barri de gent molt 

gran. S’han construït 
uns tres o quadre edificis 

d’habitatges que han portat 
gent més jove. Però moltes 

obres han quedat tancades, sense 
fer, per culpa de la crisi. La bombolla 

immobiliària que va petar ha fet que hi hagi 
masses espais que no s’han pogut requalificar, 
solars amb estructures fantasma que no s’han 
acabat de construir o edificis tapiats que la gent 
ha deixat i no ha pogut vendre. I fa molta cosa 
veure-ho així. Hauria estat un barri molt diferent.

Com creu que la resta de la ciutat veu el barri del 
Segle XX?

Penso que el deuen veure com un barri en què 
s’està molt tranquil, que està enganxat al centre i 
on es pot fer de tot menys passejar, perquè no hi 
ha res per veure, ni menys comprar, ja que, com 
he dit abans, falta molt petit comerç. 
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LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:

Què es podria fer per reivindicar la presencia 
del Barri dins la ciutat?

Doncs jo crec que estem bé. Només voldria que 

l’Ajuntament ens escolti quan fem alguna petició, 
però jo no faria res més. Penso que estem i vivim 
molt bé aquí.

Laboratoris de creativitat.
La Biblioteca del Districte 3 de Terrassa partici-
pa en els laboratoris de creativitat amb l’objectiu 
de fomentar la lectura entre els infants del nostre 
districte.

“Els laboratoris de lectura són espais de creació 
per a les famílies que conviden a experimentar al 
voltant de la lectura, entesa en el sentit més ampli 
del terme.”
Definició acordada en la I Jornada de Laboratoris 
de Lectura.
Granollers, juliol de 2012.
Aquests són els trets que caracteritzen un labora-
tori de lectura:
1. El llibre és la font d’inspiració, el punt de 
partida i el d’arribada. Sense llibres, no hi ha la-
boratori.
2. La presència física del llibre i la seva troba-
da amb els infants i els adults a través d’una esto-
na de lectura compartida és irrenunciable.
3. Els llibres són el motor d’una experiència 
que inclou un taller plàstic. 
4. Es té especial cura en la recerca de la be-
llesa en la presentació dels espais i materials que 
acompanyen el laboratori amb la intenció de 
crear un efecte sorpresa! 
5. Els laboratoris busquen crear un moment 
especial al voltant d’un llibre, amb un lligam vi-
vencial que perduri a la memòria dels infants.
6. Els laboratoris mostren la diversitat del 
fons de la biblioteca.
7. La creativitat és el nexe d’unió o allò que 
ens permet, partint dels llibres que presentem, 
arribar a noves formes d’expressió: jocs literaris, 
artístics, teatrals, musicals...
8. Els laboratoris de lectura han nascut sota 
la consigna del 2.0, de manera que tenen la vo-
luntat de ser documentats al màxim i difosos a 
través de la xarxa per poder ser compartits, ava-
luats, millorats i adaptats.

Hi ha, fonamentalment, tres tipologies de labora-
toris, adreçats a famílies amb infants d’edats com-
preses entre 4 i 12 anys.
a. Sobre un autor/a de la literatura infantil.
b. Sobre un tema d’interès.
c. Sobre un personatge de la literatura infantil.
L’any passat la Bd3 va treballar amb les famílies 
els següents laboratoris:
“L’armari de l’Olívia”. Dedicat al personatge de 
l’Olívia de l’autor Ian Falconer. 
“Quatre caixes i un univers”. Dedicat a l’autora 
Iela Mari.
“Avui és un bon dia per canviar el món”. Amb 
propostes per millorar el nostre món.

Aquest any s’han treballat els laboratoris: 
“Pim, Pam, Pomelo!”. Dedicat a l’elefant Pomelo 
dels autors Ramona Bãdescu i Benjamin Chaud
“El calaix de l’artista”. Sobre il·lustradors/es 
d’àmbit català.
“Explorant la Selva de l’Eric Carle”. Un homenat-
ge a aquest autor. 
I encara ens queden molts laboratoris per gaudir 
en família, així que us animem a venir i gaudir 
d’una estona inoblidable amb els vostres fills i fi-
lles al voltant de la lectura!

Més informació

•	 www.terrassa.cat/biblioteques
•	 http://bibliotecavirtual.diba.cat/
•	 Biblioteca	Roca	Umbert.	Ajuntament	de	
Granollers. Laboratori de lletres i imatges [consulta: 
23 de juliol de 2014].
Disponible a: < http://wp.granollers.cat/lablletresi-
matges/>
•	 Laboratoris	de	lectura	per	a	famílies	o	com	
treure l’univers de cada llibre. Faristol [en línia]. 
núm. 77 [consulta: 23 de juliol de 2014]
Disponible a : < http://www.clijcat.cat/faristol/des-
cargas/77/1_77.pdf>


