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 Aquesta Europa de vergonya no la volem, els 
         refugiats no es mereixen aquest tracte.

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

Tenim l’objectiu d’afrontar el present i 
futur en les millors condicions de vida i la 
necessitat de mantenir una actitud ètica, 
d’ajut mutu i socialment enriquidora davant 
dels nous reptes: immigració, joventut, 
equipaments, justícia, igualtat, llibertat…

Gràcies a tothom, als que ja no hi són i no 
han vist l’evolució del barri, als que hi som i 
sobretot als que vindran: sempre tindran una 
eina per fer front als problemes, a les necessitats 
i per al gaudiment col•lectiu. Tindran sempre 
la seva Associació de Veïns preparada i 
organitzada, i això són els cinquanta anys que 
celebrem.  Esperem continuar tots junts molts 
anys més, ja que aquesta és la nostra força.

Hem preparat una programació a què esteu 
tots convidats, que encara és oberta i a què 
anem afegint propostes: aquest mes d’abril ja 
en tenim unes quantes, i ho tancarem el mes 
de novembre amb un munt d’actes i activitats 
de què us anirem informant. Participeu-
hi i gaudiu-ne. Moltes gràcies a tothom.

   

L’Agrupació Segle XX primer i l’Associació de 
Veïns després, han sigut l’instrument veïnal 

d’organització de què s’han dotat els veïns per 
afrontar els seus problemes col•lectivament.

Recull l’esforç col•lectiu on el més important 
són les persones que de forma desinteressada 
han treballat pel barri i la ciutat d’una forma 
anònima, de vegades en circumstàncies molt 
difícils i complexes políticament i socialment.

És un record i homentage, agraiment a totes 
les persones que han col•laborat i participat 
d’una forma o altre en aquest procés i que han 
fet el barri i la ciutat que tenim amb les seves 
millores i mancances. Quan erem un barri 
abandonat, sense carrers urbanitzats, amb molts 
espais bruts i abandonats, sense equipaments 
i espais públics, que anomenàvem places mers 
espais de terra sense res més,. i va ser la força 
i voluntat dels veïns, que, a més de reivindicar, 
en caps de setmana van construir el Casal 
vell (on avui hi ha el segon Casal adjunt), únic 
equipament amb la Biblioteca Salvador Utset. 

Fem 50 anys! No és qualsevol cosa.
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EL NOSTRE BARRI EN 
TEMPS PASSATS

El veïnatge del carrer Avinyó el 

1936

Ja fa uns quants anys que escrivim aquesta 
secció i ja en fa 15 que en el Bocamoll n. 38 

(febrer del 2002), vam parlar del carrer Avinyó, 
el perquè té aquest nom, com va començar i com 
va anar evolucionant en el temps. Avui tractarem 
no del carrer en si, si no que, tal  com fem en els 
darrers butlletins, repassarem alguns dels veïns 
que l’habitaven el 1936 quan va esclatar la Guerra 
Civil. Començarem pels imparells. 

En el 9 hi vivia Antoni Maneus i Miralles, 
vidu, d’Alcalatén (País Valencià), sereno de cal 
Jover i Cia. del Vapor Gran, i dues filles, la Maria 
escutiadora amb treballs temporals per a cal 
Donadeu i la Rosa que a la postguerra es casà amb 
un fill del professor de l’Escola  Daniel Blanxart. 
Aquesta casa fou objecte d’un registre el febrer 
de 1937 en què segons Vida Nueva portaveu 
de la CNT, se li requisaren objectes religiosos i 
instruments de tortura (es de suposar que es 
tractava de disciplines) (vegeu Bocamoll 80 del 
desembre del 2012).

El núm. 9 l’habitava la família Trullàs-Castellet 
i els seus fills de Viladecavalls arribats a Terrassa 
uns 30 anys abans. El cap de família, Joan Trullàs 
Margarit, era contramestre de cal Sala i Badrinas.

En el número 17 hi tenia els telers Eugeni 
Roig Vila, un fabricant de teixit d’home que 
va començar als anys vint amb un teler i es 
va convertir en un industrial important. A la 
postguerra el seu fill va fer fortuna i per la seva 
veu forta era conegut a Terrassa com La Voz de 
Oro. Col•leccionista d’obres d’art, es diu d’ell que 
es vantava  d’haver  encès un havà amb un bitllet 
de mil pessetes.  

En el número 23 tenia els telers i l’habitatge 
Joan Navarro i Torrella, natural d’Olesa, teixidor 
que va començar de drapaire (es deia així als 
que teixien per compte de fabricants) fins que, 
acabada la guerra, va adonar-se de la falta de 
teixits de tota classe i es va posar a treballar pel 
seu compte, teixint i venent llençols. Navarro 
prosperà ràpidament i comprà les finques del 
números 17 al 27. Navarro era un republicà i 
anticlerical. Pertanyé a la Defensa Civil,  societat 
que defensava els enterraments laics. De Joan 
Navarro en vam tractar amb més detall en el 
Bocamoll 59 de març del 2007.

En el número 31 vivia una vídua de Falset 
(Priorat), resident a Terrassa des de 1919 i la seva 
filla escutiadora de cal Pont i Aurell.

En el número 33 hi trobem Llorenç Rovira,  
pagès pel seu compte de Corbera de Llobregat i 
tres fills, un dels quals era xofer de cal Scherdal.

En el 35 hi trobem Antònia Vives, vídua de 
Masferrer, d’Esparreguera, que venia carbó. 

En el 37 hi vivia Felip Prat i la seva esposa, 
ambdós de La Bauma, junt amb tres fills que 
treballaven en diferents empreses tèxtils.

En el número 39 hi vivia Ramon Segura, un 
fuster nascut a Morella que des de 1904 residia a 
Terrassa.

En el 51 trobem Ramon Roiger Segura, de 
Soleràs (Les Garrigues), fogoner de la propera 
fàbrica de gas. 

En el 55 hi trobem el matrimoni Boada-Segura, 
ell de Terrassa i ella de Morella i d’aquí saltarem 
al número 99 on hi trobem Ramon Miró i Gibert, 
peó de manyà que treballava a la Manufactura 
Tèxtil, la seva esposa Consol Puigantell i Argerich, 
de Balsareny, teixidora de Manufactures Gibert, i 
els seus pares Antoni Puigantell i Paula Argerich, 
de Llobera (Solsonès). La Consol era germana 
de Josep Puigantell i Argerich, peó de cal Sala 
i Badrinas, adscrit a la FAI, que a la postguerra 
fou acusat de pertànyer als Xiquillos de Pedro 
i executat el 7 de setembre de 1942 al Camp de 
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. Domingo Viñas i Rovira, veí i soci i 
bon col•laborador, delegat incansable de la 
comunitat, sempre disposat a ajudar, ens va 
deixar el mes de gener. Un record per a ell 
i el nostre més sentit còndol a tots els seus 
familiars.

•	 Sr. Isidre Cot i Roch, veí i soci, bon 
col•laborador, recordarem els seus escrits 
i les seves reivindicacions i la preocupació 
pel transport públic. Ens va deixar el mes 

de febrer. Un record per a ell i el nostre més 
sentit còndol a tots els 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.

la Bota, com ja vam explicar en el Bocamoll 90 
dedicat als veïns de la Carretera de Montcada, on 
vivia Josep Puigantell. 

I ja en el final trobem el matrimoni 
Pesarrodona-Vila de Vallmanya (Segrià). (Ell 
treballava de fogoner a la fàbrica de gas) i més 
avall només queda la casa habitada per Filomena 
Ferrer de 56 anys, amb tres filles, Josepa, 
Guadalupe i Natàlia, arribades feia pocs mesos de 
Morella. Les dues primeres germanes treballaven 
als propers doblats de Joaquim Comas, pare de 
qui signa aquest article.

Hem vist que la majoria de la gent que hem 
trobat fins ara en aquest carrer, com en els altres 
del barri el 1936, provenien de la primera onada 
immigratòria vinguda de poblacions catalanes 
i del País Valencià i que molts treballaven a 
indústries properes: la fàbrica de gas, a cal Freixa, 
a cal Sala, etc. 

   RAFEL COMES 

(rafelcomes@gmail.com)
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Escombrar la nostra vorera de 

davant de casa.

Aquest era un bon hàbit. Fa uns anys tothom, 
cada veí i veïna, escombrava la vorera de 

davant del seu habitatge, cosa que garantia una 
bona neteja i un manteniment de l’espai públic 
en condicions.  I cal tenir en compte que en 
aquells temps també hi havia escombriaires. No 
cal doncs començar a plantejar excuses, les coses 
positives mai s’haurien d’abandonar, s’haurien de 
mantenir en el temps.

Perquè ho deleguem tot, inclús allò que hauria 
de ser la nostra responsabilitat i exigència, volem 

que ens ho facin tot, exigim drets, però incom-
plim obligacions i deures.

BREUS

Desnonaments RECORDATORI: Qualsevol veí/
na que estigui en risc de ser desnonat que ens 
ho indiqui, que ens n’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 nor-
mes qui ho impedeixen i actuïn contra els bancs 
miserables i sense escrúpols que actuen contra 
les persones més vulnerables.

Taula de l’Aigua: S’estan fent diferents 
activitats per explixar els models de gestió, la 
municipalització i, com és evident, la Mina 
va 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 ha 
finalitzat  la concesió 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 que 
calgui. El dia 19 de març hi ha una manifestació 
per la municipalització, i esperem una màxima 
assistència.

Hort urbà projecte Segle XX: El projecte 
es va desenvolupant correctament, ja s’han fet 
diferets reunions del Consell (òrgan integrat per 
l’AVV i els/les hortalans/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. 

VOLEM ACLARIR QUE EL  NOU ESPAI 
DEL CARRER VALLS, NO ÉS UN PROJECTE 
NOSTRE, ÉS DE L’AJUNTAMENT I DE DUES 
ENTITATS DE LA CIUTAT. PER TANT, NO 
HI HA PLACES DISPONIBLES. HO VOLEM 
ACLARIR JA QUE ALGUNS VEÏNS HAN 
PREGUNTAT AL RESPECTE.

Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva: 
S’ha posat en marxa la Taula de Residus on dos 
membres de la Junta 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 ea 
tractar-los. Sobre el Pacte encara no s’ha fet cap 
valoració, ni hem rebut resposta de les propostes 



BOCAMOLL 93                                                                                                                 Abril 20175

que vàrem fer el mes de maig. Per tant, ja veurem 
com acaba tot això i si de veritat hi ha voluntat de 
resoldre els temes o tot és fum. En  aquesta Taula 
els nostres representants van indicant els diferents 
problemes i la necessitat de revertir la situació de 
manera que es veginaccions i canvis immediats i 
de veritat. I la ciutadania caldrà que hi col•labori, 
però, si l’Ajuntament i sobretot  l’empresa Eco-
Equip no demostren més implicació, exigència i 
compromís, difícilment el tema es resoldrà.

Projecte Escola Bressol Municipal:  Des de 
fa molts anys que estem reivindicant la necessitat 
d’una escola bressol municipal. Està 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 per a l’etapa de 
0 a 3 anys en aquesta zona hi ha manca de places 
ja que només hi ha l’Escola Bressol Ginesta, que 
no té prou places per a la demanda que hi ha; per 
tant, cal un segon centre per atendre la demanda 
existent, que es eu obligada a anar a l’àmbit 
privat. Per tant, hem demanat a l’Ajuntament 
que projecti aquest equipament amb la màxima 
celeritat possible.

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

Pressupostos Municipals: El nostre barri 
continuarà sense finalitzar, els carrers sense 
urbanitzar i un pressupost que no té cap criteri de 
prioritats. La lluita continua i el desvergonyiment, 
també.

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 la protagonista i influeixi en les decicions del 
govern municipal, on tots els temes siguin punt de 
debat i on el protagonisme sigui de cada ciutadà/
ana, que pugui dir i decidir sobre qualsevol tema. 
El mes de gener es va constituir amb el tema 
central de la municipalització de l’aigua. Ara 
cal consolidar el projecte, ampliar el ventall de 
participants i anar preparant el proper tema.

Casal de Gent Gran del Districte 3: Aquest 
tema intencionadament 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. La zona Sud 
encara té pendent el Casal de Gent Gran, que 
haurà de ser un dels temes la necessitat del qual 
caldrà recordar i de nou tornar-lo a posar sobre 
la taula, i les entitats veïnals del Districte 3, 
demostrar la capacitat reivindicativa i obligar les 
Administracions a moure’s d’una vegada.

Problemes de convivència i conflicte al 
carrer Gasómetre entre Joan Monpeó i Guillem 
de Muntanyans: Aquesta Associació hem 
demanat una reunió urgent amb els responsables 
polítics; encara no tenim resposta des del mes de 
desembre. Sort que era urgent, de riot, vaja.

Consell de Districte 3: S’han presentat tres 
mocions per ser aprovades pel Consell, una 
referida a la urbanització de carrers, l’altra al 
projecte de l’escola Sala i Badrinas i l’altra al tema 
d’equipaments de la gent gran.

Contenidor nou d’oli usat de cuina: 
L’Ajuntament ha posat un nou contenidor d’oli 
usat a la Plaça del Terrassa Industrial al costat del 
contenidor de roba. Una excusa menys per llençar 
l’oli per l’aigüera o al contenidor de RESTA.

Denúncia naus industrials accessibles: S’ha 
denunciat a l’Ajuntament per l’accès a les naus 
abandonades en un tram del carrer Lepant, 
així com l’existència de rates que accedeixen als 
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habitatges propers.

Resposta a escrits:  S’ha denunciat a 
l’Ajuntament per la manca de resposta als escrits 
que li fem per diferents temes i denúncies dels 
mateixos veïns. No arriben a contestar ni el 20% 
dels escrits entrats per registre, sobretot perquè 
estan obligats a fer-ho.

Audiència Pública de TEC al Casal: El passat 
mes de febrer el grup municipal de TEC i els seus 
regidors i regidores va fer una de les audiències 
públiques que va fent pels diferents barris, al Casal.  
Els veïns assistents van preguntar i demanar sobre 
diferents aspectes i problemàtiques.

ACTIVITATS:

Tallers al Casal:  Els cursos i tallers que ja estan 
funcionant 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    

Consulta dies i horaris i incripcions al Casal.

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

A l’Assemblea de Veïns es va presentar la pro-

posta de programa d’aquesta celebració durant 
aquest any 2017. Us anirem informant del pro-
grama, també que podreu trobar a la nostra web: 
www.barriseglexx.org 

Assemblea General Ordinària de Socis.

Dia: 11 de febrer de 2017.   Hora d’inici: 18:10      
Lloc: Sala d’Actes Casal de Barri Segle XX
Ordre del Dia:
1. Informe de gestió 2016. Projectes 2017.
2. Estat de comptes 2016 i proposta de Pres-
supost  2017.
3. Elecció Junta Directiva
4. Presentació logo i Programa celebració 50 
anys de l’AVV
5. Informació projecte horts urbans
6. Neteja i recollida de residus
7. Projecte d’urbanització Espai Socioespor-
tiu
8. Festa Major 2017
9. Assumptes varis
Amb molt bona assistència va començar l’acte. 

1.Informe de gestió 2016.
Es va explicar la gestió referida als diferents 
apartats:
Gestió d’Equipaments
Informació
Reunions
Denúncies i atenció als veïns i socis.
Relació amb altres entitats i col•lectius
Convenis i captacions de recursos
Realització d’activitats
Realització d’informes i aspectes reivindicatius
Intermediació per a solució de conflictes
Tramitació de documentació
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Gestió del pressupost 
Resum aspectes aconseguits de referència
Comissions de Treball Operatives
Es va aprovar l’informe i la gestió per part de 
tots els assistents.
I es van presentar 15 línies de treball per a l’any 
2017 que van ser aprovades per  tots els assis-
tents.

2. Estat de comptes 2016.
Es va explicar l’estat de comptes, de cada partida 
i el resultat final. Les partides de General, Boca-
moll, Activitats del Casal, Gestió Casal de Barri, 
Activitats. S’ha aconseguit mantenir el saldo 
disponible a 1 de gener de 2017. S’ha mantingut 
l’equilibri previst entre la despesa i els ingressos. 
S’ha mantingut l’equilibri en els ingressos entre 
Convenis (31% d’aportacions) i els recursos pro-
pis (69% en quotes, publicitat i aportacions). Els 
cursos també han tingut un cert equilibri entre 
ingressos i despeses evitant els saldos negatius. 
Es va explicar la complexitat per mantenir les 
despeses ja que cada vegada l’Estat intervé més 
en el control i exigència a les entitats.
 Quant als socis mantenim un cert equilibri 
entre altes i baixes, lluny encara de l’objectiu 
d’arribar als 400 socis.
Es va aprovar l’estat de comptes per part de tots 
els assistents.

2. Proposta de Pressupost 2017.
El pressupost presentat segueix els mateixos 
criteris de l’any anterior quan a ingressos i des-
peses, tot pensant que no hi haurà variacions; en 
cas de produir-se algun canvi important es faria 
l’adequació corresponent per garantir la seva 
viabilitat. S’introdueix una nova partida referida 
als Horts urbans del projecte Segle XX.
El pressupost té prevista una despesa de 88.080 € 
i uns ingressos similars. 
La disponibilitat del Saldo  existent, ens per-
metrà funcionar correctament durant el primer 
semestre tot esperant la percepció de recursos 
provinents dels Convenis de Col•laboració amb 
l’Ajuntament.
L’objectiu quant als socis persisteix a aconseguir 
arribar als 400 associats a finals d’aquest any. Es 
farà una campanya de captació específica.

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

3. Elecció de la Junta Directiva.
En no presentar-se cap nova candidatura, es 
manté la Junta actual amb la incorporació d’un 
nou membre. Cal recordar que la Junta és oberta 
a qualsevol nova incorporació.
Queda de la següent manera i responsabilitats:

Joan Vives: President
Juan Cano: Vice President  
Anna Mª Masachs: Secretària i responsable 
d’Educació
Salvador Pérez: Tresorer, Portaveu i relacions 
institucionals. Responsable del Projecte Hort 
Urbans Segle XX.
Josep Novellón: Vocal de Gent Gran
Lluïsa Dominguez: Vocal
Ramon Pérez: Comunicació
Antoni  Fàbregas: Vocal de la Comissió de Fes-
tes i Activitats
Jordi Munill: Vocal d’Esports
Lourdes Prat: Vocal de socis
Maite Carretero: Vocal d’Atenció als Veïns
Xavier Vives: Vocal de Gestió del Casal.

S’aprova per part de tots els assistents.

4. Presentació logo i programa celebració  dels 
50 anys de l’AVV.
Es presenta el logo que es farà servir a partir 
d’ara.  S’aprova per part de tots els assistents.
Es presenta la Proposta de programa d’activitats 
de la celebració dels 50 anys de l’AVV. És un 
programa per activitats tot l’any i el mes de 
novembre serà el moment de més activitats, 
dirigides a tots els públics i on s’espera la màxi-
ma participació de veïns i veïnes. El programa 
es penjarà a la web, a les xarxes i en cartells i 
díptics. S’admenten propostes i suggeriments per 
ampliar-lo i millorar-lo.
S’aprova per part de tots els assistents

5. Informació del projecte Horts Urbans Segle 
XX.
El projecte està funcionant molt bé, hi ha 19
hortelans/es (veïns del barri), i compleix els ob-
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jectius plantejats.
Es va informar també que el nou espai d’horts 
urbans que es vol posar en marxa a Valls, just 
davant del nostre projecte, no té res a veure amb 
nosaltres. És una proposta de l’Ajuntament amb 
dues entitats ciutadanes que són responsables 
dels dos projectes que hi van. La nostra Associa-
ció no hi té res a veure, ho aclarim per les con-
sultes que ens han fet alguns veïns.

6. Neteja i recollida de residus.
S’informa que la nostra Associació ha denunciat 
i està fent denúncies pel problema de neteja i 
recollida de residus, sobretot de mobles abando-
nats que són un perill i un munt de porqueria . 
En aquest sentit hem denunciat al mateix Ajun-
tament per no complir amb les seves obliga-
cions, i el mateix hem fet denunciant les defi-
ciències del servei Eco-Equip, que té a més de 
greus problemes d’inversions, greus problemes 
de gestió i funcionament.
I el mal comportament d’alguns veïns que uti-
litzen el servei de mobles de forma incorrecta, 
no separen els residus per fraccions i els que no 
recullen les merdes dels gossos en espais públics, 
per tant, cal demanar també als veïns un millor 
comportament i responsabilitat.
S’informa que s’està en la Taula de Residus, on 
hi ha entitats, col•lectius, partits polítics…, amb 
l’objectiu de debatre i exigir solucions.

7. Projecte d’Urbanització de l’espai socioes-
portiu.
Es recorda la proposta d’urbanització i s’informa 
dels objectius . S’informa que el projecte execu-
tiu ja està aprovat i ara cal determinar el calen-
dari d’inici.

8. Festa Major 2017.
S’informa que les dates de la Festa Major seran el 
26-27 i 28  de maig. Hi ha una Comissió oberta 
on es convida a tothom que hi vulgui participar.

9.Assumptes varis.
S’informa sobre la situació de la urbanització 
dels carrers Roger de Llúria i Galícia, i dels altres 
pendents d’urbanitzar.

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

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

Es decideix denuciar públicament l’Ajuntament 
per l’incompliment de la Llei de transparència i 
el Reglament de Participació Ciutadana quant a 
l’obligació de respondre els escrits entrats.

Es denunciaque hi ha contenidors trencats, bruts 
i sense netejar al carrer Valls, 51.

Es denuncia la pudor del clavegueram dels ca-
rrers Valls i Mestre Trias. Cal netejar-los i fer el 
corresponent manteniment.

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

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

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX
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ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA

La cara oculta de la lluna 

Just sentir el cop de porta, el Sergi treu els peus 
del llit. Un minut abans, la seva mare ha entrat 

a l’habitació. Mentre es cordava els botons de 
l’abric, li ha fet un petó i li ha deixat la targeta nova 
del bus. Ell es vesteix d’esma, es pren el got de llet i 
fica l’entrepà a la motxilla. Abans de sortir, llegeix 
la nota que hi ha sobre el marbre de la cuina: 
“Avui arribaré tard, tinc reunió d’empresa. Espera 
al papa i sopeu junts, teniu menjar preparat a la 
nevera”. Al peu de la nota, una mena d’emoticona 
somrient. Al Sergi li sembla que això ja l’hi havia 
dit mentre parlotejava a correcuita i sortia del pis. 
Trenca la nota i la llença a les escombraries. Surt 
al replà i des d’allà dalt, la boca d’escala li sembla 
un forat negre sense fi. 

A dos quarts de nou ja és a la parada del bus. De 
forma instintiva, es posa la mà al pit per confirmar 
que hi són. El tacte fred de la cadena amb les dues 
claus que duu penjades al coll, el tranquil•litza. 
Es repenja en un costat de la marquesina i nota el 
pes de la bossa d’esports recolzada sobre l’espatlla 
dreta. La bossa vermella que li van portar els reis, 
tot just fa quinze dies. Dins, les botes de futbol, 
noves de trinca, la darrera samarreta del Barça i 
els guants de porter junior de la marca Nike...  Tot 
fa olor de nou. Una olor penetrant que cada dia 
se li fa més insuportable, tant com el pes feixuc i 
invisible de la maleïda bossa vermella.   

S’asseu a la darrera fila, al costat de la finestra. 
Des d’allà, pot observar sense ser vist. Es fixa en 
la gent que puja i baixa, absorta, despreocupada, 
pendent de coses banals, com tocar el timbre o 
baixar del bus. L’encurioseix com es comporten 
altres nens: com s’asseuen, com parlen, si riuen, 
si badallen... Els veu segurs dels seus actes que 
semblen fets per inèrcia, sense pensar en cap 
conseqüència.  Ell, en canvi, sempre ha de fingir. 
Sempre ha de fer veure que tot va bé. Que no 
hi ha cap motiu per preocupar-se. No, mama, 

no em passa res. Sí, sí ..., ja sóc a casa... Són les 
frases apreses i dites per pura rutina. En el fons, li 
agrada arribar a casa i no trobar-hi ningú. Així té 
temps d’amagar els plors, d’amagar els pantalons 
molls, d’amagar el jersei estripat, o d’amagar qui 
sap què... Però, el que no pot amagar és la veu 
que l’increpa. Aquest rosec que, com una rata, es 
passeja per sota el seu crani. 

Baixa del bus i, de nou, el pes de la bossa li 
recorda quin dia és avui. El cor se li accelera. 
Respira, respira es repeteix. Fa fred, i es posa les 
mans a la butxaca de l’anorac. El tacte del paper 
setinat i fet trossets el retrau al dia d’abans. Com 
sempre, va ser el primer a arribar a casa. Abans 
d’agafar l’ascensor, va mirar la bústia i la buidà 
de propaganda. Va veure un anunci que li cridà 
l’atenció: “Defiéndete! Cadena líder en artes 
marciales”; amb la imatge d’un nen assegut al 
terra amb els braços recolzats sobre els genolls  
i la cara amagada entre les cames.  Aquell nen 
li va semblar un duplicat de si mateix i, per un 
moment, aquelles paraules escrites el van fer 
dubtar.  Però de seguida va apartar la idea. Per 
res del món ho explicaria als seus pares. Estripà 
el paper i es guardà els trossets a la butxaca, sense 
saber ben bé per què.

Al Sergi, no li agraden, les nits. Té malsons. A 
vegades, es lleva silenciós i d’una revolada venta 
cops de puny al peluix que amaga sota el llit. La 
nit passada es va tornar a despertar. De puntetes, 
els seus passos descalços el menaren al balcó. Va 
mirar avall, cap a la minsa llum dels fanals que 
il•luminaven el carrer. Des del setè pis, tot ho veia 
petit, els cotxes, els arbres, el quiosc, la parada 
del bus... Alçà la vista i veié la llum glacial de la 
lluna aturada al mig del cel. Va sentir l’impuls 
d’enlairar-se i tocar-la, i desvelar, d’una vegada, 
si era de vidre o de seda. En aquell moment, li 
hauria agradat tenir ales i volar, volar fins l’estel 
més llunyà i, d’allà estant, escoltar les paraules 
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de la mare en el moment que l’anés a despertar. 
Au, amunt! Avui és dimecres i tens partit. I veure 
la seva cara en trobar el llit buit i els llençols 
rebregats per tantes nits d’insomni amagades 
sota el coixí. Va tornar a mirar amunt i, de nou, 
l’embat del desig l’assaltà com una bèstia negra. 
Va agafar-se fort a la barana i notà el tremolor de 
les mans.

Surt de classe i, com cada dimecres, es dirigeix 
a la pista d’esports. Va tard, sempre va tard, ho 
fa expressament. Quan hi arriba, el partit ja ha 
començat. En acabar, també, com cada dimecres, 
es troba el pas barrat del vestidor. Sap molt bé  que 
s’haurà d’estar una bona estona a fora, fins que el 
líder del grup aixequi la veda. Llavors, quan per 
fi el deixin entrar, haurà de buscar la seva bossa 
amagada en qualsevol racó del  vestidor. És el 
ritual de cada setmana.

Amarat de suor, s’empassa les llàgrimes i els 
mocs. Les barres li tremolen i, a més, s’està pixant. 
Es maleeix per dins. Sempre es pixa a sobre en 
els moments més inoportuns. No ho pot evitar. 
De dins li arriben les riotes i els crits de marieta, 
neneta amb pixa;  ja coneixes les normes, els 
dimecres els maricons no entren al vestidor... Sap 
que està sol. L’entrenador ha marxat i el conserge 
no pot sentir res.  

Cap a les deu de la nit, el Sergi decideix tornar 
a casa. Avui, no serà el primer a arribar-hi, i això 
el neguiteja. Ja fa estona que ha desconnectat el 
mòbil. No vol preguntes. Tampoc té respostes. El 
ulls d’aram, el delaten. Ha plorat, i molt. No porta 
la bossa vermella. No ha estat capaç de trobar-la.  
Es nota la fredor a les cames i els pantalons molls, 
i l’alè gèlid de la lluna fregant-li el clatell. 

El so llunyà d’un xiulet, l’atrapa. Sembla el crit 
d’un ocell que l’esperona. Sense adonar-se’n, els 
passos el porten cap a la via del tren. Camina 
decidit. El desig l’empeny. Quan arriba al pont, 
torna a notar el tremolor de les mans, i el so 
estrident de la màquina es barreja amb el batec 
del cor. 

Abans de fer el pas endavant, mira cap al cel. 
No en veu la resplendor, s’ha amagat rere una 
espessa cortina de núvols i la nit li sembla un 
immens forat negre, com la boca d’escala d’un 
setè pis.   Treu els trossets de paper setinats de la 
butxaca i els llença amunt, cap a la cara oculta de 
la lluna. Mentre els papers voleien ingràvids, ell 
es precipità sobre l’oceà de les seves pors.    

Llavors, tot s’esdevé foscor. I l’aire fa olor de 
nit. De nit d’hivern, sense lluna.

TEMES DE CIUTAT

Quan la Taula de l’Aigua i Aigua és Vida van 
proposar al Parlament Ciutadà convocar 

aquesta manifestació ho van fer en defensa de la 
remunicipalització de l’aigua i de la independència 
de les institucions democràtiques de la ciutat 
perquè a Terrassa, el que hauria de ser un procés 
normal de recuperació d’una concessió per part 
d’una administració pública, s’està convertint en 
una  campanya de pressió i assetjament dirigida 
a  l’ajuntament en el seu conjunt, al govern de la 
ciutat i, en particular, al seu Alcalde.

Queda molt lluny l’any 1941, un temps de 
prohibicions, de nul•la democràcia i de mans 

alçades. Avui, les coses són molt diferents, per 
això som aquí: per  proclamar que l’aigua és 
nostra! i que volem formar part de la presa de 
decisions!     

Per dir a l’Ajuntament, al govern de la ciutat i als 
grups polítics que l’actual procés de judicialització 
i xantatge posa de manifest la pèrdua del sentit 
de servei públic de l’empresa concessionària, 
i que l’ajuntament, en cap cas, ha de fer un pas 
enrere davant de les pressions perquè, si així ho 
fes, estaríem posant en qüestió i soscavant els 
principis fonamentals de la democràcia.

Per una Gestió Pública i Democràtica de l’Aigua!
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També som aquí per dir a la Mina, a la CECOT 
i a la Cambra de Comerç que la campanya que 
estan fent no és el que la ciutat necessita, ni el 
que s’espera d’aquestes institucions, creiem que 
la defensa dels interessos propis té uns límits: el 
bé comú i la responsabilitat social, i que aquests 
són incompatibles amb la campanya de la por i la 
mentida que estan fent.

Terrassa es troba en ple procés de debat i 
decisió sobre el seu model de govern i gestió 
de l’aigua. Un procés complex i conflictiu, en 
part,sacsejat pels vents que bufen amb força cap a  
la remunicipalització del servei i la recuperació, 
no només del seu govern, que sempre ha estat 
públic, sinó també de la seva gestió.  Vents d’arreu 
del món, de tot Europa, de l’Estat espanyol i, 
especialment, de Catalunya.

Però, també obligats per la pròpia fi de la 
concessió després d’un llarguíssim període de 
75 anys, excessiu, inclús il•legal a la llum de les 
lleis actuals, que ha arribat a fer-nos oblidar a 
la ciutadania, però sobretot al món polític, que 
l’aigua és un bé comú, i que la responsabilitat 
del seu govern i de la seva gestió recau en les 
administracions públiques. Fins i tot, ha fet 
creure, també, als actuals gestors que la concessió 
era a perpetuïtat, o pitjor encara: que l’aigua 
era un bé privat, la qual cosa ha originat unes 
complicitats estranyes entre els responsables 
públics i els gestors privats creant la idea, en 
l’imaginari col•lectiu, que això era “natural”.

En aquest sentit, volem proclamar que, lluny de 
les acusacions dels lobbys econòmics de la ciutat, 
la gestió pública de l’aigua no és una anomalia 
sinó una normalitat. A l’estat més de la meitat de 
la població s’abasteix mitjançant aquest model de 
gestió.  

I afirmem que la suposada millor eficàcia de 
la gestió privada dels serveis públics per sobre de 
la gestió pública és un mite, igual que ho és  el 
suposat encariment del preu de l’aigua pel fet de 
ser de gestió pública. Això només és un intent de 
confondre la població i no té cap fonament.  

Per tot això, ens adrecem  a l’ajuntament i als 

grups polítics, i diem:

 ü Volem un servei d’aigua potable 
i de sanejament entès com un dret humà 
fonamental que s’ha de garantir a tota la 
població i a un preu just, sota els principis 
d’igualtat, d’equitat, de capacitat econòmica 
i de justícia social i ambiental.

 ü L’aigua és un bé comú i l’abastament 
d’aquesta és essencial per a la vida. L’aigua 
no pot ser una mercaderia ni un negoci. La 
seva gestió ha de ser pública i directa.

 ü Volem una gestió pública que 
garanteixi la sostenibilitat de tot el cicle 
integral de l’aigua, que vetlli per  la millora 
i la conservació dels recursos hídrics, dels 
aqüífers, dels ecosistemes i espais naturals, 
de les aigües superficials i subterrànies, que 
minimitzi la utilització del recurs i acabi 
amb el malbaratament de l’aigua.

 ü No és suficient que l’aigua sigui 
apta per al consum humà: exigim a les 
administracions públiques que s’acabi amb 
la contaminació dels rius, en especial del 
riu Llobregat; de  les fonts, i dels aqüífers. 
No pot ser que els interessos empresarials 
estiguin per sobre de la salut de milions de 
persones.

 ü Volem una gestió pública i directa 
amb control social, i amb una clara voluntat 
política que faci  possible una participació 
ciutadana efectiva en la gestió del servei i 
en la definició de la política de l’aigua.

 ü I volem una gestió transparent, feta 
amb parets de vidre, fiscalitzada mitjançant 
auditories independents, amb una gestió 
de la informació que faciliti els processos 
de participació i el control social del servei, 
respectant les condicions laborals de la 
plantilla adscrita al servei.

En defensa de la gestió pública d’un bé 
comú i un Dret Humà com l’aigua.
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LA NOSTRA BIBLIOTECA INFORMA:

Novetats a les biblioteques
Des de la Biblioteca del districte 3 de Terrassa 

us recordem que podeu consultar el llistat de 
novetats al catàleg de les biblioteques, disponible 
a: http://aladi-diba.cat

Si voleu rebre les novetats per correu electrònic 
cliqueu la opció: “Subscriure’s”. És un servei 
d’informació gratuït mitjançant el qual rebreu a 
la vostra bústia de correu electrònic notificació 
dels documents adquirits recentment a la Xarxa 
de Biblioteques i altra informació que respongui 
a la temàtica i/o biblioteques que heu triat.

Per subscriure-us només necessiteu disposar 
del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
i d’una adreça de correu electrònic registrada.

Al catàleg infantil Genius també hi ha un 
apartat de novetats disponible  a: http://genius.

diba.cat/llibres

I a l’apartat de recomanacions de la Biblioteca 
Virtual de la Diputació de Barcelona tens un 
“Expositor de Novetats” disponible a: http://
bibliotecavirtual.diba.cat/novetats

Algunes dades que potser no coneixes:

Al nostre Districte viuen 33.000 persones 
de les quals només 9.500 tenen el carnet de la 
biblioteca. 

La nostra biblioteca té 33.000 documents i 
cada any fem més de 60.000 préstecs, concertem 
unes 100 visites escolars, organitzem al voltant de 
100 activitats culturals i atenem més de 90.000 
usuaris.

Fer-se el carnet i utilitzar els nostres serveis és 
gratuït. Si encara no teniu el carnet passeu-vos 
per la biblioteca. Us hi esperem!

Per condemnar la judicialització dels processos 
de reversió dels serveis essencials.

En defensa del treball públic i dels serveis 
públics.

I per la protecció del cicle de l’aigua, dels 
nostres ecosistemes fluvials i dels béns naturals.

S’escriu aigua, es llegeix democràcia!

AV Segle XX
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ARTICLE DE L’ANTONI FONT
Memòria d’un exiliat  (tercera 
part)

La meva segona fugida cap a França

Agost del 46: un dia ve un home d’uns 30 
anys a casa i em pregunta si vull tornar a França 
(ja estava alliberada) i sense pensar-m’ho li 
vaig dir que sí. Doncs ja tenim el Font una altra 
vegada sortejant la Guàrdia Civil per les 
muntanyes durant dos dies i mig i 
tres nits, des de Gironella fins a 
Andorra. No em pregunteu per 
quin camí, només sé que vaig 
passar per Sant Llorenç de 
Morunys i vaig arribar a Sant 
Julià de Lòria. De vegades 
em pregunto per on vaig 
passar.

El Partit Comunista 
intentava formar “la Unión 
Nacional” amb la idea de formar 
un exèrcit amb els tristament cèlebres 
“el Campesino” i Líster al capdavant, però la 
majoria dels espanyols republicans recordava 
molt bé les matances d’antifeixistes que van 
protagonitzar durant la guerra espanyola i això 
va fer que es trobessin amb molt pocs seguidors, 
total que va ser una pura anècdota.

A pesar del tracte rebut per l’estat francès, els 
refugiats espanyols en general sempre han estat 
presents en la lluita aifeixista, en la resistència i en 
l’alliberament, i més tard en els anys seixanta en 
l’intent del famós “Puix” d’Alger quan s’esperava 
una invasió del “paraques” amb un possible cop 
d’estat militar dels generals Salan i Massú , allà 
estàvem nosaltres, jo i d’altres terrassencs també, 
i molts espanyols.

Fins que no vàrem tenir la categoria de residents 
privilegiats, els espanyols en general, ens haviem 
de conformar amb els treballs de força, que en 
deien, és a dir, la construcció, les mines, el camp o 
el bosc. Alguns que eren mecànics van tenir més 

sort, però en general era així. Quan vam tenir 
la carta de resident privilegiat, ja ens van donar 
una carta de treball per poder exercir totes les 
feines com a assalariats. No ens podíem establir 
pel nostre compte, sols ho podíem fer en nom 
d’un altre soci o a canvi d’adquirir la nacionalitat 
francesa.

Va haver-hi zones on els refugiats estaven més 
ben vistos que d’altres. No sé per què, 

però on hi havia molt gent del sud 
no ens acceptaven gaire bé. Als 

catalans ens miraven d’una 
altra manera. Potser perquè 
ens adaptàvem més fàcilment. 
Jo, per exemple, no vaig tenir 
gaires problemes en aquest 
sentit, possiblement perquè hi 

vaig arribar molt jove, sempre 
vaig practicar esport i em vaig 

adaptar molt fàcilment.

Per obtenir la protecció internacional 
com a refugiat polític havíem de ser avalats 
pels diferents partits polítics o organitzacions 
antifeixistes, reconeguts pel govern de la 
República a l’exili. Amb aquesta protecció ens 
podien expulsar de França però mai enviar cap 
a Espanya.

Només citaré dos noms d’entre els molts 
terrassencs que he conegut i per qui he tingut un 
gran respecte: en Joan Ibañez, que fou tinent de 
les FFI (Forces Franceses del’Interior) i en Josep 
Coromines del Servei d’Intel•ligència; aquest 
últim va ser presoner de la Gestapo i empresonat 
a París i traslladat a Berlín, on fou alliberat pels 
americans in extremis. Tots dos han mort a l’exili 
fa uns quants anys.

He conviscut amb gent de tots els racons 
d’Espanya, i la veritat és que hi ha gent molt sana 
a tot arreu. Recordo també un company basc molt 
ferm, que va ser un dels fundadors d’ETA, amb 
qui teníem una diferència: ell era molt religiós i jo 
no en sóc gens. No sé què se n’haurà fet. Quan ens 

14
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acomadàvem ens dèiem: “hasta siempre, vasco!, 
“hasta siempre catalán!”, no recordo el seu nom.

També vaig conèixer gent que m’estimaria més 
no haver conegut mai, per exemple, un terrassenc 
que va ser confident de la Gestapo, va denunciar 
molts espanyols i ja fa uns quants anys que va 
morir aquí a Terrassa. No vull dir el seu nom per 
respecte a la seva família.

També en recordo un que deia que havia 
estat polícia secreta a Terrassa als anys 50, i 
evidentment, ningú se’l creia, però, quan es va 
comprovar que era veritat, va desaparèixer; era 
un infiltrat, però jo crec que no gaire centrat.

              … continuarà

L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
Professió vs vocació? Vocació és 

compromís.
 Existeixen les professions com una aptitud, 

disposició o inclinació natural per a exercir-
les?  Perquè la vocació, al cap i a la fi, és innata 
o s’aprèn? En medicina, quan ens preguntaven 
sobre  quina especialitat voldríem exercir un 
cop acabéssim la carrera algú de nosaltres deia 
«loquepugòleg». Era l’expressió de la incertesa 
davant una il·lusió que potser no es podria portar 
a terme. Generalitzant, en el nostre sistema 
docent de salut només és possible fer especialitat 
mèdica a través del sistema MIR. (Metges Interns 
Residents). Un sistema en  què et formes treballant 
i cobrant com un aprenent. El sobresou et ve per 
les innombrables guàrdies que arribes a  fer. En 
els anys en què jo  vaig acabar era possible una 
convocatòria per a places MIR  on es presentaven 
vint-mil metges per a, tot just, un miler de places. 

 Sobre com vàrem arribar a decidir 
l’entrada en els estudis de medicina hi havia 
moltes circumstàncies. D’antuvi tots ho fèiem 
amb la nota sol·licitada però no hi accedíem  des 
de les mateixes vivències. La relació més clara era 
la d’algun progenitor del ram. Com allò que la 
gent pensa que el notari és fill de notari. Altres ho 
decidien des de la pressió pròpia del prestigi que 
significava. T’assegurava diners i feina, pensaven. 
Altres volien ser metges per manar. Sobre la vida i 
la mort? Uns altres, més somniadors,  aprofitàvem 
les bones notes, les beques i les hores extres dels 
pares per entrar, mitjançant la universitat, en 
el sistema de la classe mitjana des de la classe 
treballadora. Déu n’hi do els que vàrem seguir 

aquesta línia. Teníem una motivació afegida i la 
vàrem aprofitar. I la vocació? En el meu cas la 
vocació va ser el compromís amb els pares. Mira 
què diu el nen, que vol ser metge! L’expressió de 
les seves cares va ser el meu compromís. Si arribo 
a dir que volia ser astronauta... Crec que en un 
moment de la teva vida se t’obre una porta i el 
que veus des del llindar et pot  captivar o no. Hi 
ha gent que és de platja, un altres de plana i molts 
de muntanya. Depèn  de com quedis pres per 
aquella vivència se’t desperta la vocació. Com que 
n’hi ha que després de moltes portes obertes ni 
fu ni fa, crec que arramblen  amb el que troben. 
Dit això no hem d’entendre que només hi ha 
vocacions en les «grans» professions ni en els 
àmbits universitaris. La destresa i l’expertesa són 
tan àmplies com coneixements té el món, des dels 
elements més primaris com el treball de la fusta, 
la pedra o el ferro fins a la manipulació de l’àtom 
o la coneixença de l’univers.

 Aleshores entenc que la vocació et ve 
pel compromís que adoptes en la teva feina i la 
tasca de metge, que és la que jo conec més bé,  et 
relativitza en un camp particular com és la salut. 
Veig que quan la gent es fa gran, cada vegada et 
repeteix mé: mentre tingui salut. Fins i tot per 
Nadal, quan no et toca la rifa, no penses en el 
cotxe que no et podràs canviar, ni el viatge que 
no podràs fer o la cambra de bany que continuarà 
amb les rajoles de sempre. No. Sort que tinc salut, 
exclames al barber que mig t’adorm quan t’acaba 
de tallar el cabell i reparteix el fixador entre els pèls 
escurçats.  Et fixes en la vida i en la seva qualitat 
i remets la responsabilitat de la lubrificació de les 
teves ròtules i pistons al metge de torn.



16BOCAMOLL 93                                                                                                                 Abril  2017 

 Però la vocació la trobes al forn, al mar, al 
taller, a l’aula, al despatx de l’advocat, a l’autobús i 
a l’església. Per tot arreu hi ha vocació i la gent es 
bolca en la seva feina per tal que la seva execució 
s’acosti a la perfecció.

 Que no és així? La veritat és que no hi ha 
assignatura de vocació a l’escola. Com a molt un 
psicotècnic que et dirigeix,  grosso modo, cap 
a alguna de les branques educacionals. Mira, 
ets més de ciències que de lletres. Mira, ets més 
de social  que d’artístic. Manca allò de: ets més 
d’il·lusió que de cara llarga.

 Però la il·lusió s’aprèn al mirall de la vida. 
En els pares, gran professió,  que es consagren en 
la teva educació. En uns mestres que es desviuen 
en la recerca de les teves aptituds i pitgen el botó 
adequat de la teva llum. En el metge que seu al teu 
costat en el llit del dolor i te l’escolta. En el policia 
que acluca l’ull en senyal de complicitat quan 
travesses el carrer pel lloc correcte. L’advocat que 
esprem els arguments de la raó de la teva defensa.

 Però perquè els pares s’hi dediquin en cos 
i ànima han de tenir un entorn còmode de nivells 
bàsics. Però perquè els mestres pitgin aquell 
boto en calma necessiten  un nombre accessible 
d’alumnes amb mitjans adequats. Perquè el metge 
segui al llit una bona estona no l’han d’esperar 
en tres plantes diferents de l’edifici a la mateixa 
hora. Perquè el policia sigui amb nosaltres ha de 
tenir els complements apropiats per perseguir 
el delicte o tornar-te al bon carril de circulació 
sense escarafalls.

 Entenc que perquè els pares siguin dignes 
de tenir  habitacle i sou formals han de tenir la 
dignitat  de  «renyar» el fill que llença un paper 
a terra o enganxa el moc a la barana de l’escala 
de l’edifici perquè s’hi enganxi el veí del segon. I 
aquesta dignitat també va pels senzills gestos, per 
exemple,  de  baixar les escombraries separades 
més enllà de les buit del vespre i no llençar les 
burilles a terra. De tota manera haurem de definir 
la força del calbot per no caure en delicte.

 I crec que perquè els mestres es bolquin 
en la nostra formació han de tenir la facilitat 

i el pressupost per  al  compromís de formar-
se. I sobretot, i és un prec, tenir les eines per 
detectar els abusos entre alumnes. La vocació i el 
compromís tenen també àrea d’acció en els patis i 
en els menjadors i no només en les aules.

 Desenvolupant més el tema, jo suposo 
que perquè els metges seguin al llit els has de 
donar el temps per fer-ho i poder explicar  bé 
al pacient que encara que se li demani no  farà 
aquella prova complementària que se  li ha fet a 
un amic que té una cosa que no és ben bé com 
la que té però com que el galè està ben format 
amb una bona exploració i un bon interrogatori 
arriba al diagnòstic sense dubtar. Respiri. No 
respiri. Respiri. No respiri. Respiri. No respiri. 
Molt bé, esteu com una rosa! Si no, dubto crec 
que no cal demanar la Ressonància Magnètica 
Nuclear. Però Doctor, al meu amic,.... I, de nou, 
Santa Paciència que és la mare de la mèdica 
ciència per no caure en la medicina protectora 
...per al metge de no demanar mil i una provaes..   
Al cap i a la fi l’experiència fa que l’estona i les 
paraules que dediques al pacient siguin les justes 
i necessàries amb aquell bri de calor humà i la 
sensació que aquell dia el metge no té taps a les 
orelles i veritablement t’ha escoltat.

 Quant als serveis de protecció i seguretat 
desitjaria que  el policia t’allargui la mà per 
ajudar-te i no per acostar-te l’imprès de la multa.  
Hauria  de tenir fins i tot la possibilitat de formar 
els nens perquè quan siguin grans no els hagin 
de dir, sense ser entès amb postura masclista: 
Senyora, no es pot aparcar en doble fila a la porta 
de l’escola encara que cregui que amb l’espai que 
deixa hi podrien passar dos tràilers. I perquè 
si tothom fes les coses ben fetes no caldria que 
demanessin les pistoles elèctriques que no maten 
però que deixen estabornit a algú que potser sí 
que el volia matar.

 I la Justícia, ai, la Justícia! Perquè el jutge 
i el fiscal facin  els seus al·legats han de tenir 
les eines al seu darrera, digueu-ne separació de 
poders, perquè puguin exercir la seva feina sense 
cap alè al clatell. Els hem de donar un vot de 
confiança encara que tot allò que fa l’home tingui 
sempre un pèl d’imperfecció i que les preguntes 
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retòriques que es fan en un judici no són per 
contestar sinó per apel·lar consciències.

 Aleshores, perquè tot és tan difícil? Doncs 
perquè hi ha gent que distorsiona  les vocacions 
que duen  les professions .Formar una família 
per a estovar a la dona o viure del subsidi? Ser 
metge per cobrar molts diners i ser l’estrella 
mediàtica d’un programa de TV? Ser mestre 
per a ser funcionari tota la vida i “us foten si les 
meves  vacances enteneu que són molt llargues”? 
Ser policia per conèixer millor el món de la 
delinqüència i viure’n?  Ser jutge de tribunal per 
afavorir un posicionament polític i assegurar-se 
el cim de la piràmide? I com ho controles tot això? 
Des de l’educació amb un entorn econòmicament 
estable, segur, saludable i just. Fàcil i tan difícil a 
la vegada.

 Ummm! He parlat dels pilars de la nostra 
societat. Pares. Salut. Educació. Seguretat. Justícia. 
Me n’oblidava! Polítics!  Això també és vocacional 
amb una gran facilitat per a la distorsió.

 La relació de l’home/tribu/estat/nació amb 
el poder i la gestió de la pela pot ser la més gran 
de les vocacions mal enteses. Aquell paisatge de 

què parlava darrera la porta amb la visió onírica 
de muntanyes d’or totes per a tu i per a ningú més, 
rius de vi , elements luxuriosos sobre la gespa i a 
veure-les venir.  Els gens del set pecats capitals. 
Recordem-los: supèrbia, avarícia, luxúria, gola, 
ira, enveja i peresa.

 I la religió? Llibertat de creença des d’un 
estat laic? Tots els colors del món. Totes les veus 
del món. I cadascú que es faci la seva propaganda 
de manera lícita.

 I finalment un desig de vocació en veu 
alta: el compromís de quedar-nos els recursos que 
generem en un país ben educat, econòmicament 
estable i socialment segur, saludable i just. La 
gran vocació distorsionada del poder pel poder 
ha de tenir el més gran càstig quan s’exerceix amb 
tics de totalitarisme. Un apunt per al nou Estat: 
que res no prescrigui!  I si la fas la pagues allà on 
l’has cagat, no des de Suïssa, per exemple! Més 
clar l’aigua -que també l’hem de protegir. 

Josep Sales i Ortega

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Sr. Rafel Comes
Soci de l’AVV i col.laborador del Bocamoll.

Rafel Comes i Ezequiel va néixer al barri l’any 
1942. Va estudiar peritatge i professorat mercantil 
i des de ben aviat va treballar a l’empresa tèxtil que 
la seva família tenia al barri, fins que la crisi els va 
obligar a tancar. És soci de l’Associació de Veïns 
des de fa molts anys i col•labora en la redacció del 
Bocamoll.

“Abans al barri hi havia més fàbriques 
que no pas gent”

Des de quan és soci de l’AVV?

Fa molts anys, però si em fas dir quants no 

t’ho sabria dir amb exactitud. No me’n recordo 
bé, però sí, fa molt de temps que en sóc soci. 
Pràcticament diria que des de la seva fundació, 
fa uns 40 anys.

Animaria més veïns a formar part de l’AVV? 
I de la Junta? Com a tot arreu, al nostre barri hi 
ha veïns que no són socis, tot i que sigui barat i a 
l’abast de quasi bé tothom. Però és que tothom té 
les seves coses i la gent va a la seva. S’ha de tenir 
en compte que una cosa és ser soci i l’altre formar 
part de la Junta. I ser de la Junta és més complicat: 
vol dir tenir unes hores disponibles més enllà de 
la teva tasca diària. El que vull dir és que entre 
el qui no pot, el qui no vol i el qui no li agrada, 
és difícil trobar gent que estigui disposada a 
formar-ne part. També influeix l’evolució dels 
costums: ara la gent fot el camp per les festes, a 
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la segona residència, i el jovent últimament juga 
a la “maquineta” i no està per aquestes qüestions.

Per què no hi ha més implicació dels veïns 
en les tasques de l’AVV? La meva col•laboració 
amb l’AVV és molt puntual. Gairebé no hi trec el 
nas. No t’ho sabria dir ben bé. Però m’imagino 
que és el procés que hi ha a tot arreu. Sóc de la 
junta de dues societats i jo voldria plegar, però ès 
que no trobem relleus. Quan dic que vull plegar 
el president s’esvera i diu: “No te’n vagis, que em 
quedaré sol. Si som 4 vells!”. Actualment, totes les 
entitats tenen problemes de relleu generacional, 
la qual cosa ha fet que s’hagin perdut moltes 
associacions i les que no pengen d’un fil. La gent 
té altres interessos i no està per col•laborar.

Parli’ns	de	la	seva	col•laboració	al	Bocamoll...
Parlar sobre la gent d’ara no m’agrada, ja que el 
que jo podria dir sobre ells, ja ho poden 
dir millor ells mateixos. És una tasca 
merament periodística. En canvi 
parlar dels “temps passats” em 
permet fer recerques i donar 
veu a qui ja no en té. Tinc una 
vocació més historiadora. 
En la secció “El nostre barri 
en temps passats”, com 
el seu nom indica, escric 
sobre fets i llocs del Barri i 
de Terrassa que van succeir 
fa temps i que no han de caure 
en l’oblit. Hi ha diverses històries 
i personatges sobre els quals he escrit, 
però les més “delicades” han estat sobre els 
fets de la Guerra Civil. 

Ha viscut sempre al Barri?

Jo vaig néixer al barri, l’any 1942. En aquest 
mateix carrer, quatre cases més avall. Abans la 
gent naixia a les cases, si era poc complicat li 
anava llevadora i si es complicava molt s’havia 
d’avisar el metge. Quan jo tenia dos anys, més o 
menys, ens vam traslladar al carrer Volta. I allà hi 
vaig viure fins que em vaig casar, l’any 1967, que 
va ser quan vaig venir a viure altre cop al barri. 
Ara fa cinquanta anys que visc en aquest pis. I per 
descomptat que no ho canviaria per res del món.

Troba a faltar d’alguna manera el barri 
d’abans? Fins que no m’hi vaig tornar a instal•lar, 
jo venia cada dia a treballar a l’empresa que teníem 
aquí a prop, però era una relació de pas. Saludava 
els veïns i poc més. Venia amb cotxe, un 600, que 
feia servir per portar comandes. I recordo que 
no el tancava mai, no existien els robatoris. Ara 
és impensable deixar-se el cotxe obert si el vols 
tornar a veure. El barri era merament un centre 
de treball, per a mi i per a moltes persones, que 
vivíem fora i veníem a treballar. De mica en mica, 
els que aprenien un ofici buscaven casa a prop de 
la feina, ja que llavors tothom anava a peu i sovint 
de matinada. I així el barri va anar creixent. Un 
dels grans nuclis de tota aquesta vinguda de gent 
fou sens dubte la fàbrica Sala i Badrinas.

Com va néixer el barri? El barri pràcticament 
va néixer quan van fer la carretera de 

Montcada, que tallava la propietat 
de Can Macià. Aquesta pagesia 

tenia moltes terres per 
aquesta zona i li van fer 

passar la carretera per 
allà. Aquesta carretera 
va crear un límit, una 
zona nova. Van fer la 
fabrica de gas a l’altra 
banda de la carretera 

i també van crear els 
vapors. Això va fer que 

la gent vingués a treballar 
a prop de les fàbriques, es van 

anar obrint els carrers i urbanitzant 
de mica en mica. En un principi, hi havia 

més fàbriques que no pas gent, ja que era un barri 
de treballadors. A la llarga les empreses han anat 
marxant i els veïns han anat ocupant el barri.

I ara, com és el barri? És un barri tranquil, gens 
conflictiu, on no hi ha problemes. Això és degut 
en part a la poca densitat de població que tenim, 
provocada per la limitada oferta d’habitatges, 
la qual cosa porta associada una notòria manca 
de serveis i de comerços: no hi ha gent, no hi ha 
serveis, així de simple. Des de sempre ha estat un 
barri amb poques cases, cases baixes familiars, 
amb una mitjana d’edat molt alta. Arran del 
tancament de les fàbriques i la reurbanització 
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dels solars buits, ara s’estan construint nous 
edificis d’habitatges, la qual cosa està beneficiant 
l’arribada de nous veïns, gent més jove. La recent 
crisi, però, ha desplomat molts projectes.

Vostè va tenir una indústria tèxtil, quina 
ha estat la seva història? Vinc d’una família 
dedicada al món tèxtil. El meus avis eren teixidors, 
com milers de persones a la ciutat. El meu pare 
treballava amb el meu avi durant el dia, mentre 
a la nit anava a estudiar a l’escola d’Arts i Oficis. 
Anys més tard va comprar les màquines a una 
empresa que havia tancat i es va muntar amb el 
seu germà. Amb el temps, la introducció de noves 
fibres (sintètiques) i de tècniques de productivitat 
més modernes va fer que ens cedissin l’empresa 
als fills, que vam acabar portant el meu cunyat 
i jo. L’empresa va funcionar bastant bé durant 
uns quants anys, treballant tots els dies, caps de 
setmana inclosos. Però va venir la crisi, que va 
ser esgarrifosa, i va fer molt difícil continuar 
amb la nostra activitat. No hi havia mercat 
i faltava la feina. Per mitigar-ne els efectes i 
poder tirar endavant, vam anar reduint plantilla, 
però al final no vam poder resistir i, després de 
pagar a tothom, vam tancar. Vam ser uns dels 
últims a cid:B5251B60-17FD-4B4E-AAF2-
42D559E142B3@Home cid:B5251B60-17FD-
4B4E-AAF2-42D559E142B3@Home fer-ho.

Crisi industrial, crisi de valors? De crisi 
industrial tèxtil ja no n’hi pot haver, perquè 
ja no queden pràcticament fàbriques tèxtils, 
són residuals. Les poques que queden s’han 
reconvertit en empreses quasi automatitzades 
i el seu mercat actual és l’exportació. La gent es 
queixa quan alguna empresa es vol deslocalitzar. 
I tenen raó, però l’economia té unes lleis i 
són aquestes: quan nosaltres vam fer el canvi 
industrial, els nostres excedents de personal se’n 
van anar a treballar a l’estranger (a Alemanya 

sobretot) buscant noves oportunitats que aquí 
no teníem. Quan els alemanys van venir aquí a 
construir indústries, perquè els salaris que havien 
de pagar als treballadors eren més barats, ningú 
va protestar perquè es creaven llocs de treball. En 
canvi, quan ara alguna empresa d’aquí vol fer el 
mateix, cercant llocs més barats per produir (a 
Polònia per exemple), la gent posa el crit al cel. 
La llibertat de mercat funciona així, la regula la 
competència. I és trist, però perquè algú progressi, 
algú o altre ha de rebre. Així funciona.

Com veu el panorama polític actual? A 
nivell de Catalunya estem en un any que promet 
ser important i hem de tenir cura i no donar 
arguments als qui volen dinamitar el procés. És 
important la imatge que hem de donar a Europa 
i al món. En realitat, Europa no ens espera. El 
“problema” català és molt incòmode a Europa, 
perquè molts països tenen conflictes similars (a 
França, Itàlia i Regne Unit, per exemple) i a ningú 
li agrada posar sobre la taula aquest tema. Ara bé, 
si no donem una imatge molt positiva, el procés 
pot deslluir-se. Sóc un home de fe i crec que 
aquest país serà un país lliure. Tinc l’esperança 
que, encara que serà molt difícil, aquest any la 
farem sonada.

Quin missatge donaria a les futures 
generacions? A la gent jove diria que estiguessin 
menys per les “maquinetes” i que s’impliquessin 
més en el barri, a la ciutat i al país. Exactament 
com ho hauríem de fer tots. El món és com és i 
no el canviarem de cop, però sí de mica en mica. 
El que no s’hi val és emparar-se en la passivitat 
per no fer res. És com aquell que diu que no va a 
votar perquè el seu només és un vot i no compta, 
o el qui no recicla perquè diu que una bossa fora 
del seu contenidor corresponent no es nota. Hem 
de ser responsables.
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