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 Aquesta Europa de ver     
gonya no la volem, els 
refugiats no es merei-
xen aquest tracte.

fer moltes denúncies al respecte, fins que ara s’ha 
començat a resoldre.

Ara s’ha hagut de refer el que es va fer malament: 
nova despesa pública resultat de la ineficàcia, la 
prepotència i de no escoltar a ningú. I això és el 
que no volem i hem denunciat sempre. Esperem 
,doncs, que serveixi d’exemple del que no s’ha de 
fer i de la necessitat de ser rigorosos  en l’execució 
dels projectes públics, que són recursos que paga 
tota la ciutadania. I, sobretot, escoltar i escoltar la 
gent, evitant tractar-les amb prepotència.

Volem desitjar-vos un Bon Nadal i un millor 
Any Nou, en què tot i les dificultats es compleixin 
els vostres desitjos.   

Salut i fraternitat
LA JUNTA 

Si voleu un bon exemple d’eficàcia, mireu el 
que està succeint a la Carretera de Montcada, 

on estan canviant els arbres actuals les arrels 
aixequen el paviment; generen problemes de pas 
dels guals vianants.

Ara s’han de treure tots per posar espècies 
que ho evitin. El projecte de la Carretera de 
Montcada no es va executar fa gaires anys, però 
demostra com s’han fet les coses de malament, 
ja que suposem que els responsables de l’empresa 
que ho va executar i els responsables municipals 
que van aprovar-ho i fer el seguiment, no sabien 
que l’espècie d’arbres que posaven portarien 
problemes. Per tant, aquella manca de rigor 
i control, ara comporta una despesa afegida i 
un gran enrenou, resultat de la ineficàcia i el 
desinterès. Això és un despropòsit  inacceptable 
que hauria de comportar responsabilitats dels 
que van prendre les decisions.

L’Associació de Veïns en la Comissió de 
Seguiment de l’Obra,  ja ho va indicar i expressar, 
però se’ns va assegurar que tot estava controlat 
i que no hi hauria problemes en el paviment, i 
que eren espècies perfectament controlades i 
que no passaria. Un dels primers problemes va 
començar amb algunes espècies els fruïts de les 
quals embrutaven les voreres i eren un risc per 
als vianants. Altres aixecaven els escorcells i 
les  llambordes de les voreres i posaven en risc 
els vianants, sobretot de nit.  Per tant, allò que 
ja indicàvem ha succeït per degràcia i ningú ens 
va fer cas llavors i molts punts de les voreres de 
la Carretera estaven aixecats. Això ha comportat 

Quan la ineficàcia és un mal exemple
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EL NOSTRE BARRI EN 
TEMPS PASSATS

El CARRER del PARE FONT (2) 

el 1936

En el passat butlletí vam tractar dels veïns, 
quan va esclatar la Guerra Civil el 1936, de 

la banda esquerra baixant (números parells) de 
l’actual carrer del Pare Font, llavors anomenat 
carrer del Primer de Maig. Avui tractarem dels 
veïns de la banda dreta (senars).

El cantoner amb la Carretera de Montcada  
l’ocupava pneumàtics Izquierdo. Tot seguit hi 
havia la fàbrica de la Propagadora de Gas que el 
1970 amb l’arribada del gas natural esdevingué 
innecessària i va ser tancada. Avui és un solar 
tancat, conseqüència de la bombolla immobiliària. 
Un resum de la història d’aquesta fàbrica el vam 
publicar en el Bocamoll núm. 26, de març de 
1999. La fàbrica ocupava tota l’illa compresa 
entre els carrers del Pare Font, Gibert, Roger de 
Llúria i Gasòmetre. Al principi del carrer Pare 
Font hi havia la casa que habitava Joan Guijoan 
i Ills, paleta, que era l’encarregat de la fàbrica de 
gas. Havia nascut a Vilanova i la Geltrú i feia 32 
anys que residia a Terrassa. Junt amb ell vivien 
la seva esposa, el seu fill Joan, que treballava 
també a la fàbrica de gas, la seva nora, teixidora 
de ca l’Amorós i un  l’altre fill, Josep, manyà, que 
a la postguerra vivia a la consergeria de cal Sala i 
Badrinas.

Travessat el carrer de Gasòmetre, en els núm. 
20 i 22 (actualment 28), hi havia un taller de 
maquinària d’instal•lacions frigorífiques on 
vivien Eusebi Carreras Ros, de Martorell, i la 
seva esposa Dolors Claveria i Miró de Cervelló, 
vinguts a Terrassa cap al 1904. Hi vivien també 
els seus fills, Manel i Josep Carreras Claveria, 
nascuts a Vallirana i Santa Coloma de Cervelló 
respectivament, manyans tots dos, que treballaven 
amb el pare, i les seves mullers, Teresa Campmajó 

i Gertrudis Carreras ambdues de Martorell. 
Descendents d’aquesta família resideixen encara 
avui en aquest lloc. El 12 d’octubre passat traspassà 
Eusebi Carreras, fill de l’Eusebi i la Dolors.

En el número 30 hi trobem una fleca que fa 
poc més d’una dècada encara funcionava. El seu 
propietari llavors era Francesc Montané i Turull 
,de Sant Martí de Tous.

En el número 34, vivia Pilar Fonseca , gallinaire 
aragonesa, amb la seva mare. Poc temps abans hi 
havien viscut els germans Marcel•lí i Francesc 
Sàbat, taxistes, ambdós destacats dirigents 
anarquistes que durant la Guerra Civil, un i altre, 
foren alcaldes de Terrassa.

En el núm. 36, hi havia hagut els anys 
1929/1930 la seu de la Societat Democràtica de 
Defensa Civil, promotora d’enterraments laics.

En el núm. 42 hi residien set religioses agustines 
del Sagrat Cor que eren les mestres de l’escola 
del seu nom. Tres eren catalanoparlants, Carme 
Niubó, de Poal (Pla d’Urgell), Fernanda Salvias 
,de Bell.lloc (Urgell) i Maria Querol, del Forcall 
(els Ports,-País Valencià). Les altres quatre eren 
d’Horcajo, Conca, Lleó, i dues eren gallegues. La 
seva edat anava dels 26 anys la més jove a 40 anys 
la més gran. A l’escola de les Agustines li vam 
dedicar els butlletins núm. 29, de desembre de 
1999, núm. 65, de juliol del 2008, i els núm. 46 i 
47, de desembre del 2003 i març del 2004.

En el núm. 52 vivia Dolors Saludes i Tarrida, 
que tenia una tenda de queviures, com també el 
seu germà Modest en el número 35 del mateix 
carrer. El seu espòs Ramon Gené -o Jané- Canela 
,de Pont d’Armentera, treballava de teixidor a 
cal Costa i Blasi. Tenien tres fills: Modest, que 
treballava d’ajudant a cal Blasi i Canela, de gènere 
de punt; Francesc i Antoni.

El 56 l’habitava Ezequiel Puig i Valldeperas, 
encarregat de l’aprest de cal Sala i Badrinas, amb 
la seva esposa Mercè Aloi, el seu fill Jaume, la 
nora Àngela Cots i una neta, Maria. En temps de 
la Guerra Civil, Ricard Torrella i Franch, membre 
del POUM executat a la postguerra,  es presentà 
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a casa seva per considerar-lo responsable que 
l’hagessin acomiadat de cal Sala i Badrinas i 
els exigí una compensació econòmica (vegi’s 
Bocamoll núm. 86, de desembre del 2014).

En el número 58, vivia el fogonista de la fàbrica 
de gas, Faust Alberola, valencià de 66 anys amb 
26 de residència a Terrassa.

En el núm. 62 hi havia la perruqueria de Joana 
Serra, oriünda de Bagà (Berguedà). El seu marit 
Joan Llobet treballava de fuster a  cal Capella.

En el 68 hi vivien Vicenç Sanllehí i Mach, de 
71 anys, la seva esposa Teresa Paloma Puigmartí 
i un fill seu, Joan. Pare i fill eren filadors de cal 
Freixa. Teresa Paloma era germana del fabricant 
de cardes Josep Paloma. Un altre fill, Josep 
Sanllehí Paloma, era el Dipositari de l’Ajuntament 
de Terrassa.

En el 70 vivia  l’Adela Pascual, viuda d’Antoni 
Puig Prat, traspassat l’any anterior a 54 anys 
i enterrat en el cementiri civil, i tres fills: 
Ivanof, Francesca i Jordi. Era una família laica 
i republicana. Esclatada la Guerra Civil, Ivanof, 
afilat al POUM, va formar part de les patrulles de 
control. Amb l’entrada dels anomenats nacionals 
a Terrassa, Ivanof va viure amagat a casa seva 
fins a la seva mort el 1952. Al Bocamoll, núm. 
60 de juny de 2007, vam explicar amb més detall 
aquesta família.

En el núm. 74 hi trobem una altra família de 
cognom Puig. Antoni Puig Alujas, industrial 

metal•lúrgic, soci de la casa de tallers mecànics 
Boix i Puig del Vapor Albinyana era el cap de 
família.

En el núm. 80 hi vivia, i tenia el taller en la 
planta baixa, Juli Parrot i Altarriba, fuster, amb 
la seva esposa Maria Armengol i el seu fill Emili 
Parrot, que continuà el taller del seu pare i ideà, 
patentà i fabricà una porta basculant per entrar 
als garatges. Al Juli Parrot li faltava un dit, fruit 
d’un accident laboral força comú en l’ofici de 
fuster.

En el núm. 98 vivien Josep Forns i LLovet, 
de Calaf, peó de la SAPHIL, la seva muller 
Constança Royo, la seva cunyada Maria Royo, 
una filla, Francesca, dependenta de Tintoreria 
Doré, un fill, Salvador Forns Matamala, mecànic 
de la Hispano Suïssa, afiliat al POUM que seria 
executat al Camp de la Bota el 8 de gener de 1943, 
la seva muller Carme Gibert de Rellinars i les 
netes Antònia i Mercè.

A partir del carrer Lepant ja no ni havia cases, 
tan sols les naus de cal Gibert, on va començar 
el 1932 la indústria el pare de qui escriu aquesta 
secció, Joaquim Comas i Irla; la fàbrica de teixits 
de cal Sallent; i la de cal Bayona, Costa i Blasi que 
a la postguerra es traslladaria a l’altra banda del 
carrer, passat Navas de Tolosa, on va construir 
noves naus. Aclarim que la numeració del carrer 
ha tingut algunes modificacions i per tant no 
coincideixen tots els de 1936 amb els actuals.

   RAFEL COMES 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Recollida selectiva d’oli de cuina

L’oli de cuina és altament contaminant, i no es 
pot llençar per l’aiguera, ja que genera problemes 
als tubs de clavegueram i al sistema de tracta-
ment en les depuradores. I no es pot llençar al 
contenidor de RESTA, ja que es pot reciclar per 
a fer, per exemple, biodièsel. 

Al barri hi ha alguns contenidors (Plaça del Se-
gle XX) per a recollir l’oli de cuina i els punts de 
parada de la Deixalleria Mòbil (Plaça del Segle 
XX, Vallparadís amb Navas de Tolosa, Pl. Pauli-
na Pi de la Serra).

L’oli de cuina NO EL LLENCIS, contamina i es 
POT RECICLAR.

BREUS

Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol 
veí/ïna que estigui en risc de ser desnonat, que 

ens n’informi. Aquesta és una lluita col•lectiva i 
cal evitar l’aïllament i la solitud. Entre tots els hem 
d’evitar. I no hauria dependre de que els veïns, 
entitats i plataformes intentin frenar-ho: haurien 
de ser les polítiques compromeses contra aquesta 
situació i les normes qui ho impedeixin i actuïn 
contra els bancs miserables i sense escrúpols que 
abusen de les persones més vulnerables.

Taula de l’Aigua:  S’estan fent diferents 
activitats per a explixar els models de gestió, la 
municipalització i, com és evident, la Mina ha 
anat complicant la situació i fent un exercici 
de cinisme pur utilitzant tots els mètodes de 
desinformació i amenaces, una demostració dels 
interessos col•lectius i de servei a la ciutat. Ja 
finalitza la concessió i ara toca preparar el camí 
a la nova empresa pública, a la qual exigirem 
transparència, professionalitat, participació de la 
ciutadania en el seu control i vigilància, equitat i 
garantir la qualitat i la responsabilitat social.

Hort urbà projecte Segle XX: El projecte 
es va desenvolupant correctament, ja s’han fet 
diferents reunions del Consell (òrgan integrat per 
l’AVV i els/les hortolans/es), on es determinen les 
incidències i les accions a seguir. La coordinació 
amb el projecte de la Cogullada també va molt 
bé; per tant, tot es va desenvolupant tal com es va 
determinar en el projecte. 

Entre les dues entitats s’ha comprat un multicul-
tor i s’ha posat una caseta per guardar les eines i 
materials.

Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: 
S’ha posat en marxa la Taula de Residus, on dos 
membres de la Junta hi participen. Tenim seriosos 
dubtes de la seva eficàcia, ja que l’Ajuntament 
demostra que els ritmes no van, les mesures 
no avancen i determinats aspectes, com els que 
afecten la gestió del servei, hi ha poc interès a 
tractar-los. Sobre el Pacte encara no s’ha fet cap 
valoració, ni hem rebut resposta a les propostes 
que vàrem fer al mes de maig. Per tant, ja veurem 
com acaba tot això i si de veritat hi ha voluntat de 
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resoldre els temes o tot es fum.

   

Voreres:  S’han començat a reparar algunes 
voreres (Navas de Tolosa entre Baldrich i Pare 
Font, diferents trams de Joan Monpeó) i esperem 
que se’n vagin reparant de forma permanent, 
ja que l’estat d’algunes és lamentable, com hem 
denunciat.

Replantació d’arbres a la Carretera de 
Montcada: L’Ajuntament ha començat ha canviar 
els arbres de la Carretera de Montcada, que 
aixecaven les voreres amb risc per als vianants. 
Quan es va realitzar el projecte, ja vàrem indicar 
que comportaria aquesta situació pel tipus d’arbre 
que es plantava; no se’ns va fer cas i ara s’han de 
gastar recursos per a fer-ho tot, un exemple de la 
mala gestió i ,sobretot, de no atendre les propostes 
i suggeriments, una actitud de prepotència que 
comporta el que ara està passant.

Projecte d’Escola Bressol Municipal:  Des de 
fa molts anys que estem reivindicant la necessitat 
d’una escola bressol municipal. Estava prevista a 
l’entorn de la Plaça Jover (dels Eucaliptus) amb 
la remodelació que s’havia de fer. L’administració 
molt ràpidament oblida les coses, però, per sort, 
nosaltres, no. Està demostrat que a l’etapa de 0 a 3 
anys en aquesta zona hi falten places ja que només 
hi ha l’Escola Bressol Ginesta, que no té prou 
places per la demanda que hi ha; per tant, cal un 
segon centre per a atendre la demanda existent, 
cosa que obliga a anar a l’àmbit privat. Per tant, 
hem demanat a l’Ajuntament que projecti aquest 
equipament amb la màxima celeritat possible.

Projecte d’Espai Socioesportiu:  S’ha aprovat, 
ara falta que d’una vegada es faci. Veurem.

Pressupostos Municipals, Taxes i PAM: 
Tota una incògnita com aniran els pressupostos, 
sobretot quan ha, d’incorporar a més les 
propostes sorgides del mal anomenat PAM (Pla 
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d’Acció Municipal),  la majoria de les quals estan 
relacionades amb espais esportius: quina conya, 
quan hi ha altres prioritats més importants, 
actuacions i inversions pendents que porten 
molts anys sense a resoldre i ara haurem de posar 
per davant el que ve d’un mal procediment i de 
la ineficiència d’una experiència mal posada en 
marxa com és el PAM que s’ha fet. Veurem com 
acaba tot això i quin pressupost sortirà.

Quant a les Taxes, cal que algunes, com la de ve-
hicles i sobretot als vehicles més contaminants, 
s’augmenti, de forma important, i no val conge-
lar-llo a tothom, ja que al final en res no ajuda 
a reduir de la contaminació de l’aire. I cal aug-
mentar les bonificacions socials i les de caràcter 
ambiental. Per exemple, que s’apugi la Taxa de 
residus un 5% per cobrir els costos de tracta-
ment i eliminació és un miratge, ja que en cap 
cas afronta de forma real tot el tema de la gestió 
de residus, i no es busquen mesures per a boni-
ficar els que fan la recollida selectiva o accions 
de prevenció (reducció de residus) ni s’augmenta 
la Taxa als que no fan ni la separació ni accions 
preventives. Si l’Ajuntament en aquest tema 
no actua de forma contundent i sense pors,no 
avançarà en les solucions reals dels problemes.

Posat en marxa el Parlament ciutadà: Aquest 
és un òrgan de participació que té com a objectiu 
que sigui un espai de debat, reflexió, acord, de 
propostes, d’accions…, on la ciutadania pugui 
ser el protagonista i influeixi en les decicions del 
govern municipal; on tots els temes siguin punt 
de debat i el protagonisme sigui de cada ciutadà/
ana que pugui dir i decidir sobre qualsevol tema. 
El mes d’octubre es va fer la primera reunió i 
l’objectiu és que durant el mes de gener es posi 
en marxa de forma efectiva amb el màxim de 
ciutadans/es participant d’aquest nou espai. Per 
tant, us hi convidem.

Casal de Gent Gran del Districte 3: Aquest 
tema intencionament s’ha aparcat per part de les 
Administracions, i, mentrestant, algun barri de 
la zona Nord demana encara més equipaments 
de ciutat, i tenim la vergonyosa situació de la 
mala distribució d’equipaments El Casal de Gent 
Gran haurà de ser un dels temes la necessitat 

dels quals caldrà i tornar a posar sobre la taula. 
I  les entitats veïnals del Districte 3 haurem 
demostrar la capacitat reivindicativa i obligar  les 
Administracions a moure’s d’una vegada.

Problemes de convivència i conflicte al carrer 
Gasòmetre entre Joan Monpeó i Guillem de 
Muntanyans: A sol•licitud dels veïns, l’Associació 
ha activat tot un seguit de denúncies davant dels 
problemes generats per l’ocupació d’una zona 
d’antics habitatges, bar i escola bressol. Segons 
sembla la propietat ha muntat tot un tinglado que 
ha permés l’ocupació d’aquests espais. Han fet 
accessos interiors entre els edificis i han connectat 
la llum i l’aigua directament a la xarxa. Dins hi 
ha algunes activitats i persones residents. No 
és una ocupació convencional, ni té res a veure 
amb necessitats socials. Aquesta situació està 
generant tot de problemes de convivència amb 
els veïns. Per tant, s’ha denunciat amb diferents 
escrits i s’ha dit al regidor responsable en una 
reunió mantinguda a finals de juliol. Aquest mes 
de novembre la Policia Municipal ha fet una 
actuació per veure la situació i fer un informe: 
s’ha identificat a tots els residents, i s’està a l’espera 
d’un informe urbanístic, ja que els edificis no 
tenen les condicions d’habitabilitat, ni permisos 
ni autoritzacions. 

Esperem, doncs, que l’Ajuntament actuï i 
exigeixi a la propietat que resolgui el tema d’una 
vegada.
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ACTIVITATS:
Tallers al Casal:  Els cursos i tallers ja han 

començat aquest mes d’octubre. Són:

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

Consulta dies i horaris i incripcions al Casal.
Sortida del bolet:

A Lladurs (Solsonès)

El dijous 6 d’octubre un centenar de veïns i veï-
nes, tot i la pluja, van fer la sortida del bolet. No 
en van collir gaires, però al dinar al Restaurant 
Cap del Pla, al plat se’ls van trobar. Un bon àpat 
i un bon dia de relació i convivència; per tant, 
objectiu acomplert.

50 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
(1967-2017)

Començarem a treballar sobre una proposta 
d’activitats per a celebrar aquesta efemèride. Mig 
segle de vida ja són uns quants anys. Us anirem 
informant i, si voleu participar en la proposta 

de programa, ho podeu fer dins el marc de la 
Comissió de Festes.

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

El Casal de Barri romandrà 
tancat els dies 24,25,26 i 
31 de desembre, i el 6 i 7 
de gener.

Gràcies
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ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA

2n Premi Concurs de relats breus

Diari de Terrassa  (4a Edició- 2013)

LA CAPA

L’Álvaro va sortir del portal de casa agafat de la 
mà del seu pare. Fora, tot eren crits i confusió. Per 
un moment, li va semblar que l’escridassaven a ell 
per anar vestit d’aquella manera.

Sobre la vorera, hi va veure dues maletes, 
paquets i unes bosses de mà plenes fins dalt. Va 
reconèixer el camió de bombers que li havien 
portat els reis i la nina de tirabuixons rossos de la 
seva germana. També va veure l’àlbum de fotos, 
amb les tapes de color crema, de les vacances 
passades quan van anar al càmping del Pirineu.

La seva mare plorava i la germana se li agafava 
al coll com si tingués por de perdre-la. Unes 
dones amb samarretes verdes les abraçaven.

L’Álvaro sabia el que passava però no ho 
acabava d’entendre. El dia abans havia sentit 
com el seu pare parlava amb un veí de l’escala i li 
explicava que l’endemà els farien fora de casa.

Aquella nit li va costar agafar el son. El murmuri 
dels seus pares, des de la cuina, li arribava fluixet. 

Ell, amb els ulls esbatanats, rumiava.

De sobte, ho va veure clar: Primer agafaria la 
mare i la germana. Després, el seu pare. Pujaria 
al terrat i, des d’allà, alçaria el vol. Anirien lluny, 
molt lluny, a través d’universos i galàxies. I amb la 
seva força invencible, aturaria enemics, meteors i 
planetes. 

El viatge seria llarg però ràpid. Molt abans que 
la lluna es desfés en el mar, ja haurien arribat al 
nou asteroide. Aquell on ningú ha d’abandonar 
casa seva.

L’endemà, en llevar-se, va anar directe a la capsa 
de disfresses. Va remenar i remenar, però només 
hi va trobar els pantalons blaus i les botes. Quan 
la policia arribà encara la buscava. Tenien pressa 
per fer-los fora i, rendit, va haver de deixar-ho 
estar.

En creuar la porta del pis i passar per davant 
d’un dels policies li va semblar que el mirava amb 
els ulls vidriosos.

L’endemà, quan sortia d’escola, es va trobar 
amb la mateixa mirada. Era el pare del Bernat, 
el seu company de taula. Li portava la capa de 
Superman.

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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NAIXEMENTS I 
DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sra. Conxita Casas i Genescà, veïna que 
ens va deixar el mes de setembre. Un record 
per a ella i el nostre còndol a tots els seus 
familiars.

•	 Sr. Eusebi Carreras i Carreras, soci i veí 
que ens va deixar el mes d’octubre. Un 
record per a ell i el nostre còndol a tots els 
seus familiars.

•	 Sr. Albert Canal i Blecua, soci i veí que ens 
va deixar el mes d’octubre. Un record per a 
ell i el nostre còndol a tots els seus familiars.

•	 Sr. José Antonio Dolz Pérez, veí que ens va 
deixar el mes d’octubre. Un record per a ell 
i el nostre còndol a tots els seus familiars..

•	 Sr. Joan Vancells i Valero, veí, ens ha deixat 
el mes de novembre. Un record per a ell i el 
nostre cóndol als seus familiars.

•	 Recordeu	 que,	 si	 teniu	 algun	 naixement	 o		
algun	 familiar	 finat,	 ens	 ho	 podeu	 dir	 i	 ho	
publicarem	 per	 a	 coneixement	 del	 conjunt	
dels	veïns	del	barri.	Ho	gaudirem	en	el	cas	de	
naixements	 i	 donarem	 suport	 als	 familiars	
en	 cas	 de	 defunció,	 entre	 tots,	 de	 forma	
col·lectiva.

TEMES DE CIUTAT

Taxes i pressupostos municipals.

L’Ajuntament ha aprovat les Taxes municipals 
per a l’any 2017, i el pressupost encara està 

pendent de ser presentat.  Per tant, ens centrarem 
en les taxes.

L’objectiu de les taxes hauria de tenir en compte 
aquests aspectes:

1. Cobrir el cost dels serveis

2. Ser coherents amb allò que es diu i es 
planteja.

3. Buscar tots els elements, en alguns casos, 
per a ajudar a millorar els hàbits i comportaments.

4. Buscar mecanismes equitatius de caràcter 
social i mediambiental, i això vol dir establir tot 
un seguit de bonificacions que ajudin en els dos 
aspectes.

Les taxes aprovades amb l’acord entre govern 
i part de l’oposició no té cap d’aquests aspectes i 
per tant, estem davant d’una greu contradicció i 
,sobretot, de la incapacitat per a afrontar de veritat 

els problemes i allò que es diu però després no 
es fa, per  incapacitat, covardia, incoherència o 
incompetència.

I l’exemple el tenim en els residus: s’ha 
augmentat la taxa un 5% només per a cobrir 
els costos afegits i augmentats pel transport, el 
tractament i l’eliminació, però seguim no cobrint 
els costos de la gestió dels residus al 100%, encara 
anem arrossegant l’anomenat preu polític del 
75% del cost, la resta va via impostos. Per tant, el 
primer punt ja no es compleix i anem amagant el 
problema real.

I això afecta el com va el problema: no afrontem 
el problema de la gestió dels residus, que vol 
dir que, si no canviem els comportaments de 
prevenció i, sobretot, de reciclatge, els costos seran 
més grans.  I un altre aspecte: tenim problemes 
greus de contaminació de l’aire, sobretot pels 
vehicles de gas oil, i congelem l’impost de vehicles 
de tracció mecànica en comptes d’augmentar-lo  
als vehicles més contaminants i augmentar les 
bonificacions als menys contaminants; tornem a 
contradir-nos entre el discurs i els fets.
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ARTICLE DE L’ANTONI FONT
Memòria d’un exiliat  (segona 
part)

La meva primera fugida cap a 
França

Sortida un dia de Festa Major 
de Terrassa l’any 1941 en 

tren i cotxe de línia fins a 
Olot, després cap a Sant Joan 
de les Abadesses a  peu i de 
niy, passant el coll d’Ares i 
arribant a la frontera l’endemà 
al migdia en un castell de què 
no recordo el nom. Després van 
anar  a Prats de Motllor on vam 
agafar un  cotxe fins a Perpinyà, i d’allà 
cap a l’interior via Tolosa fins a Port de Penne. 
Sempre clandestinament: llavors era zona lliure 
però per poc temps.

A partir de l’any 1942, Alemanya necessitava 
molta mà d’obra, ja que cada vegada tenia menys 

homes. Aleshores va demanar treballadors a 
França, que va lliurar quasi tots els estrangers 
que tenia al seu territori, principalment els 

refugiats, llevat dels que ja estaven en 
camps d’extermini o a les presons 

,denunciats per la Gestapo o 
inclús per franquistes infiltrats.

Tota la costa est, d’Hendaia 
fins a Calais, va ser fortificada 
amb els famosos búnquers 
d’aquesta manera.

Directa o indirectament, 
tots o quasi tots els republicans 

espanyols eren resistents, uns 
militaritzats i d’altres que no, però la 

majoria feia resistència de la manera que fos, al 
treball, al carrer, etc.

Arribaves a l’escola, per exemple, i si havies 
vist moviment de tropes o camions alemanys que 
requisaven gent pel carrer ho deies a casa o als 

10

I ara anem al punt tres: el que cal és buscar 
mecanismes per cobrar més als que no reciclen 
i bonificar els que ho fan. Per tant, cal buscar 
fórmules de premi per als que ho fan bé i mesures 
contra els que no ho fan. Les bonificacions en 
l’apartat de la Taxa de residus són totalment 
insuficients i no generen cap compensació que 
ajudi a augmentar la quantitat de ciutadans 
compromesa a fer la separació en origen: es 
mantenen les mateixes bonificacions des de l’any 
2003, fet que no ajuda a millorar els resultats de 
la recollida selectiva. Per tant, tornem a estar en 
contradicció entre el que es diu i el que es fa.

I això porta al punt quatre: cal establir 
bonificacions socials per a les persones 
més vulnerables, però calen bonificacions 
mediambientals més àmplies, millors i que afectin 
a molts vectors ambientals perquè augmentin 
els ciutadans i ciutadanes compromesos amb 
aquest aspecte, i això va des de la mobilitat, la 
prevenció i gestió de residus, la contaminació 
de l’aire, el consum d’aigua, l’estalvi i la eficiència 

energètica… I en aquest apartat estem molt lluny 
entre el que es diu i el que es fa.

Cal, doncs, coherència, compromís i valentia 
per establir per la via de les Taxes i els Impostos 
mecanismes d’estímul, i, sobretot, fer més el que 
es diu, i menys discursos de paper. Al marge 
d’altres accions polítiques, les taxes i els impostos 
són una bona eina per a promoure justícia social, 
però també canvis d’hàbits i comportaments, i 
no entenem com l’oposició que hi donat suport, 
s’ha situat en l’absurd, la manca de contingut real 
i ha renunciat a forçar l’equip de govern a ser 
més exigent i valent. Al final són tots, uns mers 
demagogs incapaços d’assumir una responsabilitat 
i exigència per afrontar els problemes de veritat i 
explicar a la ciutadania la necessitat de les taxes. 

Una nova oportunitat perduda.
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LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:

5è aniversari de la Bd3

Sembla que fa quatre dies que al districte 3 de 
Terrassa existien dues petites biblioteques que 
acostaven la cultura  a tothom que les visitava. 
Eren la biblioteca Salvador Utset, ubicada al barri 
del Segle XX, i la biblioteca Pere Roca, situada a 
Can Palet.

Al maig del 2011 es va inaugurar la nova 
biblioteca que avui coneixeu, amb dues plantes 
que ocupen més de mil metres quadrats, 6 
professionals encarregats de l’atenció al públic, 
un fons de més de 30.000 volums (entre llibres, 
pel•lícules, revistes i Cd’s de música) que va 
suposar un salt qualitatiu en la prestació dels 
serveis a la ciutadania.

I des d’aleshores, ja han passat cinc anys!

Per això volem aprofitar aquest espai que ens 
ofereix la revista Bocamoll per donar les gràcies 
a totes les persones que han fet possible que 
aquesta biblioteca tiri endavant amb tanta força 
i dinamisme.

I els primers responsables de que tot funcioni 
són els propis usuaris, que han avalat amb 
entusiasme totes les propostes d’activitats que 
hem preparat des de la biblioteca i que no han 
deixat de venir cada dia. Sense els usuaris, les 

biblioteques no tenen raó de ser. Ens debem a 
les persones i el nostre primer objectiu és que la 
gent s’hi trobi còmoda, que aquesta sigui un espai 
d’acollida, de reunió, de participació, de debat, de 
cultura i de respecte per la diversitat.

Al personal que treballem a la biblioteca 
ens preocupen les persones, estem atents a les 
necessitats de petits, joves i grans. Procurem 
atendre a tothom tal com es mereix, amb 
bona predisposició i amb una actitud amable i 
resolutiva.

I sembla que tot el que s’ha fet fins ara ha donat 
els seus fruits perquè hem anat teixint una xarxa, 
invisible però ben forta, de relacions amb les 
diferents entitats, associacions, escoles, instituts, 
comunitats i persones que viuen i treballen al 
Districte 3 de Terrassa.

Moltes gràcies a tots per fer d’aquesta biblioteca 
un lloc de referència en el que tothom hi és 
benvingut.

El personal de la Bd3

Biblioteca del Districte 3 de Terrassa

bd3@terrassa.cat

més grans i després ja era com un engranatge: no 
sé ben bé com s’ho feien però a vegades això tenia 
la seva importància.

A finals de 1942 el meu pare fou requisat i 
enviat a fortificar la costa basca, així que vàrem 
traslladar-nos a Baiona, que era una plaça forta 
dels alemanys i hi tenien una base de la marina, on 
a principis del 1943 els aliats hi feien incursions 
pràcticament diàries per col•locar-hi mines 
marines i bombardejar els vaixells de guerra i les 
ciutats on tenien bases.

A partir d’aquí tot va anar molt ràpid. La Creu 
Roja va evacuar la canalla de les ciutats grans de la 
costa, repartint-los en llocs més tranquils i fins i 
tot a l’estranger. Els que teniem família a Espanya 
vam optar per anar-hi. Jo vaig tornar a Terrassa 
junt amb d’altres nois i com a més gran tenia la 
responsabilitat de portar una nena de 2 anys i mig 
fins a Barcelona on hi tenia familiars; no sé què se 
n’haurà fet, no n’he sabut mai més res.

               … continuarà

Les biblioteques de Terrassa t’ofereixen:
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propis i legítims companys i que fan fotre a la 
resta dels mortals.  Hi ha fal•lera per comunicar  
per després, segons com, eliminar la piuladissa a 
correcuita. Quin sentit té, doncs,  fer soroll per 
no-res. Amb sons i lletres podem expressar la 
realitat. Però també podem mentir. Ai las! Però 
el problema per als que menteixen, en el món 
actual, són les inesborrables hemeroteques: uns 
veritables baguls dels records (del grec heméra, 
que significa “dia”, i théke, que vol dir “capsa”). 
Com havies de regirar arxius ben empolsats per 
trobar els coixos! Ara, amb un parell de clics, de 
seguida trobes els mentiders

En l’àmbit domiciliari, entre família, el qué has 
dit en un moment donat t’ho poden retreure però 
sempre pots dir: on està escrit això? O bé: on ho 
van gravar? No hem arribat encara al nivell d’un 
Gran Germà però amb qualsevol smartphone ho 
tenim ja a l’abast. Us imagineu els sopars de Nadal, 
estil La Camarga, amb els estira-i-arronses, tots 
enregistrats! Hemeroteca familiar. Canviarem 
les feixugues sessions dels àlbums de fotos, en 
què el paper de ceba sempre quedava rebregat, 
per arxius   sonors.   Possiblement, amb la vista 
cansada i l’oïda esclerosada, els escoltarem amb 
audífon ben  escarxofats en un sofà i demanant 
silenci als nets que corren al voltant de la taula. 

Alguna vegada he repetit que l’home és amo 
dels seus silencis i esclau de les seves paraules. Els 
que exerceixen la política ho saben de sobres. I els 
que escrivim de tant en tant i ens ho publiquen, 
també.  És normal que si has parlat  o has escrit 
molt intentis deixar en la pròpia coherència 
del teu discurs un mateix fil argumental. Els 
escriptors podrien tenir la llicència del canvi de 
guió per necessitats artístiques però per quins 
set sous haurien de canviar els dogmes dels 
polítics? Doncs passa! Entendria  canvis per una 
progressiva maduració d’un objectiu al llarg dels 
anys, temps en el qual solen canviar les societats. 
El que catalogariem com una adaptació als nous 
temps. És lícit. Però la nostra societat és tan, 
però tan dinàmica, que els arguments per un sí 
o per  un no canvien en tan sols uns mesos. I qui 
diu mesos podria dir setmanes o dies. I si molt 

Sobre les hemeroteques, la veri-

tat, la realitat i la mentida.
La Viqui, una amiga nostra d’internet, diu 

que  la veritat  és un concepte que pot indicar 
tant honestedat, bona fe i sinceritat, en general, 
com el fet d’estar d’acord amb la certesa o realitat 
d’alguna proposició, en particular.  La realitat, ens 
indica també, és el conjunt de tot allò que existeix 
en contrast amb tot allò que és imaginari o allò 
que sembli altra cosa que el que és, i pot incloure 
o no entitats fora de l’abast de la percepció  o, 
en canvi, pot ser el regne del que és mesurable, 
accessible mitjançant la raó o els sentits i, per 
tant, susceptible de ser usat com a prova per als 
judicis.

La mentida, tal com ens la descriu de nou 
la Viqui, és la intenció comunicativa amb què 
l’emissor pretén comunicar com a cert quelcom 
que considera fals a algú altre.   Per determinar si 
quelcom és una mentida, se sol contrastar amb la 
realitat i, si no s’hi ajusta, és declarat com a fals. 
Ometre la veritat no sempre és considerat una 
mentida. 

Dit això, sabent que la Viqui de vegades és 
una mica espessa comunicant-se, m’agradaria 
parlar de la gent i de les seves veritats, de la seva 
realitat i de les seves mentides. Sobretot de les 
seves mentides. De certes persones que podríem 
tenir al costat. Amb qui podríem treballar. Que 
podríem arribar a estimar. Amb qui ens podríem 
trobar al tren de manera impersonal. De gent 
que podríem veure i escoltar  a la tele o que 
podríem sentir per la ràdio. De totes aquesta, 
hi ha gent que és molt popular i gent que passa 
desapercebuda. Gent que parla i gent que escolta. 
També hi ha gent que escriu i gent que llegeix. 
Hi ha xerrades que es graven i escrits que es 
publiquen. Hi ha converses que mai més no es 
tindran ni ningú no sabrà que han existit. Però 
hi ha gravacions polèmiques, d’aquelles que 
no es poden fer servir en un judici perquè han 
estat obtingudes de manera il•legal, fins i tot per  

L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
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m’apures a ritme de twiter. Això és així perquè 
ningú no és capaç de reconèixer que “m’he 
equivocat”. I, és clar, si no t’has equivocat i varies 
de discurs tan ràpidament és gràcies a una força 
que t’hi obliga. I, si ho fas obligat, hauries de ser 
sincer i dir qui o què t’hi obliga. Embolica que fa 
fort! Entre les següents respostes triï la que cregui 
encertada sobre qui els dóna l’empenta als canvis 
políticoeconòmics de l’estat: ex5, sex10,  índex15, 
àntrex20, duralex25, moulinex30, ibex35, 
múltiplex40, quàdruplex45 o hipercomplex50?

Més que a l’hemeroteca, jo puc anar al meu 
propi bagul  dels records i desempolsar vivències. 
I, fins i tot amb això,  jo podria arribar a entendre 
que no es volgués canviar una pacte constitucional 
votat fa uns 40 anys malgrat que els factors que 
el van generar en aquell moment s’han modificat 
o gran part dels que el van ratificar ja no viuen. 
Entendria que aquells que fa 40 anys defensaven 
una determinada posició sobre la llibertat dels 
pobles ara hagin canviat de posicionament. 
Entendria que la por els va fer empassar el gripau 
d’una monarquia i qui t’estima, s’arrima. Creuria 
correcte que van avantposar els interessos de la 
classe treballadora des del carrer i ara creuen 
fer-ho millor des de còmodes seients en els 
consells d’administració de multinacionals. Van 
popularitzar d’”entrada, no” per després dir que 
sí. S’ha demostrat que es van fer tractaments amb 
òxid de calci i el càstig només va ser una espècie 
de calbot  jurídic -el terror és terror vingui 
d’on vingui-. Van ofegar  amb bosses de plàstic 
mentalitats diferents per tenir unes olimpiades 
tranquil•les, amb la justícia mirant cap a una 
altra banda. Van ribotar  el parer de milions de 
referendants i es van quedar tan amples.  Són 
posicionaments incòmodes però possibles que 
van quedar escrits. I no puc entendre que algú 
els negui i que empassi saliva quan li recordes 
que, malgrat el seu passat llibertari, va haver de 
combregar amb una roda de molí borbònica 
votant que sí.

I a Santa Hemeroteca em remeto per 
“contraargumentar” les mentides.  Però sembla 
que hi ha coses que són bones de consultar i altres 
que no . A Santa Hemeroteca s’hi contraposa Santa 
Treta de Context. És l’estratègia de  contrarestar, 

dels pols contraris que s’anul.len. Com la matèria i 
l’antimatèria. I el resultat és  la veritat volatilitzada. 
I la mentida? Era falsa en ella mateixa? I hi ha 
tants mitjans de comunicació que ens han posat 
el replay continu en aquesta qüestió que, de tant 
repetir la falsedat, al final esdevé fins i tot veritat! 
I s’esveren quan algú invoca la que hauria de ser 
la nova santa patrona de la premsa i pregunta i 
pregunta i pregunta durant 3 minuts des de l’altar  
de la sacrosanta unitat de la pàtria en el destí 
d’allò que és universal. Preguntar és insultar? 
Pitjor  els serà l’abraçada de l’ós d’aquell a qui vas 
jurar i perjurar que mai, mai, mai donaràs suport. 
A bodes em convides.  Un eix els separa  però un 
altre els uneix. Segurament, atribuint a la Política 
forma humana, la seva mà dreta no sap què fa 
la seva mà esquerra però el cor “rojo y gualdo” 
és el mateix.  Contra nosaltres, ja ho diu la dita 
popular, el seu Déu els cria i ells s’ajunten.

I posats a fer ficció, ara descriuré la manera 
d’obrar d’un  estat irreal, del qual he canviat 
nacionalitats, indrets  i gentilicis expressament 
per no donar pistes i per facilitar la comprensió. 
Permeteu-me  ironia, que mai no és mentida. 
Dic  que en aquest estat imaginari  quan parles 
castellà, per exemple, amb accent català, per 
exemple, no ets prou bo. Quan parles castellà, 
per exemple, amb accent andalús, per exemple, 
ets l’essència. A la meva àvia, jo li entenia  el 
parlar d’Almeria, per exemple, de tant sentir-la. 
Una manera com una altra d’aprendre, si vols. Jo 
crec que parlo el seu castellà, per exemple, amb 
una barreja catalanoandalusa, per exemple. I, 
a segons qui, li fa gràcia, però em sent i no em 
vol entendre. Altres diuen que entenen el fons 
però no les formes.    No sé si a Schwarzenegger 
el van posar a parir a Àustria quan es va canviar 
de nacionalitat als Estats Units. I mira que va 
arribar a governador! En aquest país imaginat 
del qual parlem és imperdonable que un 
descendent d’andalusos, per exemple, que manté 
el deix quan s’expressa oralment en castellà, per 
exemple,  es faci independentista.  És titllat de 
persona perversa, sense honor, de rufià. Aquí a 
un andalús, per exemple, que se li notava que ho 
era quan parlava català, per exemple, vàrem fer-
lo President! Que intolerants, per exemple, els 
catalans! Tan intolerants com els que preferirien 
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CONEGUEM ELS 
NOSTRES VEÏNS

un president homosexual a un de català, per 
exemple. Com endimonien les tendències 
sexuals i les nacionalitats! Doncs no m’imagino 
la cerimònia que s’hauria de celebrar per tornar 
a la fe tant de pecador. I queda constància que  
mitjançant les hemeroteques podrien trobar que 
jo sóc un d’aquests blasfems en aquest suposat 
país irreal. Em cremarien amb una pira funerària 
feta amb el Bocamoll imprès? Més que res per 
aprofitar recursos i reciclar paper.

Creuen que ja hem inventat una nova religió 
i a l’actual Santa Inquisició la invoquen al crit de 
reconquesta de Sant Jaume pelegrí. Que ens diran 
que som heretges, una secta adoctrinada? I ens 
tractaran, doncs,  socarrimats com als càtars? En 
el bagul dels records he trobat unes declaracions 
sobre el futur del nostre país si pel mal cap ens 
declarem independents. Crec que el periodista, en  
una deficient   transcripció del relat d’un ministre, 
va confondre Espai Sideral amb Espai del Sidral, 
que no deixa de ser una llaminadura efervescent 
que podríem fer servir per celebrar l’adveniment 
d’un nou ordre. Vaja, com una celebració de 
nens petits per a la nova, novíssima,  joguina que 
ens regalarem. Per a triar entre sorollosos focs  
d’artifici o llepolies a base de bicarbonat i d’àcid 
tartàric,  sempre m’he decantat per la no violència  
però entendria un moment de rauxa després del 
seny. I és que en general es comença pel paper de 
tornassol abans de ser llicenciat químic, pas a pas, 
però en el nostre cas ja disposem de la ciència i 
del cava. Passarem dels experiments amb gasosa i 
brindarem ni que sigui amb Freixenet.

De tota manera, si hagués de   continuar vagant 
en aquest  fred espai que ens auguren, jo tranquil. 
L’àvia ja em va transmetre  un gruixut jersei de 
llana de la Vall del Andarax “por si algún Señorito 
quiere que passes frío”, -va per a tu: Iaia Àngeles-.

Per què tiro tant d’arbre genealògic? Perquè, 
com la meva història, me’l volen reinterpretar 
al seu gust. I hemeroteca són també els registres 
tant civils com   eclesiàstics que esdeveniments 
de la nostra història van destruir. I perquè en 
aquests registres moltes  vegades no es  fan 
interpretacions interessades sinó que, tirant de 
beta i en molts cognoms, aconseguim arribar 

a il•lustres seguidors franquistes. Aviam qui 
repeteix que és mentida! El meu tirar de beta, 
dels meus antecessors, em va portar a partides de 
naixement on l’espai assignat per a la signatura 
del pare, jornalero, estava rubricat per algú altre 
que sabia “escriure”.    Però l’aquí i l’ara és meu 
i m’agradaria interpretar-lo jo mateix. Del que  
puc estar segur és que la meva veritat és la bona 
si em deixen que sigui mesurada per la raó i els 
sentits. I que la història deixi de ser apamada  per 
les engonals de qui guanya.

*Ortega: un dels 100 cognoms més freqüents 
de l’estat. D’origen reial lleonès possiblement 
des del segle X, coetani de Guifré el Pilós, quan 
començava a definir-se Catalunya i encara no 
existia Espanya.  No diu res, en la bibliografia 
consultada, de quan va arribar al Principat. 
El meu va aterrar per quedar-se en temps del 
Primo de Rivera -un altre cognom que es podria 
interpretar-  amb la llicència, si em collen, de 
pronunciar-lo amb U.  Què caram, amb un parell 
de....!!!

Josep Sales i Ortega

Sr. Xavier Vives
Vocal de l’AVV Segle XX

Xavier Vives i Batlle va néixer l’any 1957 a 
Barcelona, on va viure fins fa pràcticament un 
any i mig, quan es va traslladar a viure al Barri. 
Va començar a treballar molt jove, i tota la seva 
trajectòria professional ha estat vinculada al 
sector de la informàtica. Després d’una llarga 
època d’incessants viatges de negocis per mig 
món, li ha arribat l’hora de la prejubilació. Ara 
dedica el seu temps lliure a gaudir de la família, 
als seus hobbies i a aprofundir en el coneixement 
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del Barri i l’Associació de Veïns. Fa molt poc 
temps que forma part de la Junta.

“Fa falta esponjar el barri, obrir espais 
nous per donar-li més vida”

Fa poc que està a la Junta, què el va animar a 
associar-se?

El meu veí és l’Antoni Fàbregas. Un dia vaig 
parlar amb ell i em va comentar que feia molt 
temps que estava a la Junta i que els aniria bé gent 
nova, saba nova. Li vaig dir que llavors no podia, 
perquè encara estava en plena època de viatges 
per Sud-Amèrica i Àfrica per qüestions de feina, 
però que a la mínima que pogués m’hi passaria. 
I així ha estat, fa uns sis mesos i mig m’hi vaig 
passar... I aquí estic.

Quines tasques hi fa, a la Junta?

Fa molt poc temps que 
estic a la Junta i encara no 
tinc una tasca específica 
encomanada. En aquests 
mesos he col•laborat en 
l’organització d’activitats 
per a la Festa Major, per 
a la revetlla de Sant Joan, 
però no formant part de la 
Comissió de Festes, sinó com 
a col•laboració esporàdica. 
Aquest afany de col•laboració és el 
que en definitiva m’ha mogut a formar 
part de la Junta.

Com viu el fet de ser el vocal més recent de 
la Junta?

La rebuda per part de la gent de la Junta ha 
estat fantàstica. El que realment lamento és que 
segurament no puc ajudar tant com voldria, 
perquè aquesta Junta té una llarga trajectòria 
i jo no conec prou encara el Barri i la forma de 
treballar de l’AVV per donar tot el que vull. Però 
he posat fil a l’agulla i m’he llegit tots els Bocamoll 
que guarda l’Antoni Fàbregas a casa per conèixer 
millor el tarannà del Barri, de les accions i de les 
reivindicacions que s’han fet. Espero resoldre 

aviat aquesta condició de “novato” per estar a 
l’alçada i deixar d’estar “escalfant a la banda”.

Animaria a més gent per formar part de 
l’AVV?

Ser “novato” fa que vegi certes coses de manera 
fragmentada, i el meu criteri i la meva opinió són 
limitats pel que he tingut ocasió de veure. Però 
crec que sí, sens dubte. En un barri com aquest 
es necessiten més persones per donar un cop 
de mà, ni que sigui en activitats puntuals. No 
sé si formant part de la Junta, o no. Al que em 
refereixo,és que de vegades es requeriria que 
vingués més gent a col•laborar, a “arrimar el 
hombro”, com es diu, que no pas tanta assistència 
de gent que ve només a gaudir de les coses que 
es fan. Però és una cosa normal, que passa a 

tot arreu. El que succeeix és que aquesta 
diferència entre els que col•laboren i 

els que “es miren els toros des de 
la barrera”, fa que des d’una 

banda es vegi una feina 
molt feixuga de fer i des de 
l’altra es vegi que potser 
es fan poques coses. Si 
hi hagués un ventall més 
gran de col•laboradors, 
segurament es podrien 

fer més activitats que 
cobririen un ventall d’edats 

més ampli i que tindrien més 
acceptació. En el fons, és un 

peix que es mossega la cua.

Com valora la feina que ha fet l’Associació 
fins ara?

Com he dit abans, m’he anat llegint tots els 
Bocamoll que s’han editat fins ara amb la finalitat 
d’entendre millor el tarannà del barri i les tasques 
que s’han fet des de l’AVV. L’activitat duta a terme 
per l’Associació durant aquests anys és una feina 
de vegades molt desagraïda, perquè és una feina 
d’una constància brutal davant l’Ajuntament, qui 
és qui té la potestat generalment de fer les coses, i 
sovint és un diàleg contra la paret. Això requereix 
un esforç mental, d’organització i de coordinació 
de tot l’equip que no és “baladí”. És una qüestió 
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difícil de dur a terme al llarg de tots aquests anys 
i de vegades amb uns resultats que, tot i sent 
molt importants en molts aspectes, en alguns et 
porta a pensar com pot ser que després de tants 
anys encara s’estigui reivindicant una cosa tan 
elemental, tan essencial, com l’asfaltat d’alguns 
carrers. 

Què el va fer triar el Barri per venir-hi a 
viure?

Vam triar el Barri perquè estem molt més 
còmodes, més tranquils i amb una millor qualitat 
de vida que a Barcelona. Visc al Barri des de fa un 
any i mig. Després d’estar més de 35 anys vivint 
a Barcelona, en el mateix pis, vam comprar una 
casa antiga a tocar de la carretera de Montcada 
i la vam rehabilitar. Mai m’hauria imaginat que 
acabaria venint a viure a Terrassa, però és que ni 
tan sols m’hauria plantejat que un dia canviaria 
de pis. Però és que resulta que la meva filla fa 
uns anys que es va casar i va venir a viure a la 
ciutat. Quan va tenir els nens, va necessitar 
l’ajuda de la meva dona. I, com que jo llavors 
viatjava molt, vam llogar un pis a Terrassa. Als 
dos anys vam veure que tant anar amunt i avall 
era insostenible i vam decidir fer el pas. Llavors 
va ser quan vam comprar la casa. I, després de les 
obres de rehabilitació, som del parer que tant de 
bo haguéssim pres la decisió de venir molt abans! 

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

Jo crec que és un barri que està molt ben ubicat, 
per la seva situació dins la ciutat, però que està 
desatès en proporció al que trobem quan creuem 
la carretera de Montcada. No dic que hi hagi 
d’haver, per exemple, carrers de vianants com al 
centre, però crec que el barri està desatès per part 
de l’Ajuntament des del punt de vista urbanístic i, 
fins i tot, de serveis: queden carrers per asfaltar, 
les voreres deixen molt a desitjar... Aquest tipus 
de coses,  a més d’el tarannà del barri, que deriva 
d’una activitat industrial, fa que es creï la sensació 
que no és un lloc per considerar venir-hi.

Es podria millorar la seva habitabilitat?

Falta d’esponjar el barri d’una manera diferent, 
obrir espais nous per poder-li donar una mica més 
de vida de la que té ara mateix. I això forma part 
del que dèiem abans que l’Ajuntament li prestés 
un xic més d’atenció. Si les infraestructures no 
conviden a venir, si els accessos són complicats, 
no pots animar la gent que hi vingui a viure ni 
menys a obrir-hi comerços. Al barri no hi vens 
a passejar-t’hi perquè no està estructurat per fer-
ho, no s’ha fomentat.

Com creu que es veu el Barri des de fora?

Et respondré com una persona nouvinguda 
a la ciutat. La proximitat del Barri al centre i, 
alhora, la “llunyania” del centre, marcada per la 
línia divisòria de la carretera de Montcada, fan 
pensar que al centre hi ha un nivell d’atenció, de 
privilegis o de “luxes” que queda palès quan creues 
la carretera i arribes al Barri, perquè sembla com 
si entressis a un polígon industrial. Però al Barri 
hi ha un volum d’habitatges molt important i hi 
ha una població prou important, amb un seguit 
de necessitats gens menyspreables en comparació 
amb qualsevol de les del centre. Hi ha una sèrie 
de serveis que considero mínims, indispensables, 
que no s’haurien d’abandonar. I això sorprèn 
molt quan vens de fora i fa poc que estàs vivint 
a la ciutat i al barri. Una persona de fora de la 
ciutat veu que Terrassa està molt centrada en el 
seu nucli i deixa els barris perifèrics una mica 
abandonats. Crec que la balança hauria d’estar 
una mica més equilibrada. 

Vol afegir alguna cosa més?

Voldria remarcar com a important que la tasca 
que s’ha fet durant tots els anys d’existència de 
l’Associació ha estat una feinada ingent de picar 
pedra, amb molts esforços, no sempre agraïts i no 
sempre defensats. És una tasca que, sens dubte, 
s’ha de continuar fent i per això fa falta gent que 
estigui disposada a assumir-la. És un missatge per 
a tots: per una banda per encomiar la tasca feta 
fins ara i, al mateix temps, per animar més veïns 
que aportin el seu granet de sorra per continuar 
endavant. 


