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

que han quedat ben retratats per la seva ac-
titud i manca de compromís. I recordar que 
són els màxims responsables de les disbauxes 
partidistes a l’hora de prioritzar les inver-
sions i les accions. I la situació encara és més 
vergonyosa perquè en el tema d’equipaments 
per a la gent gran com els Casals de Gent 
Gran, la Generalitat ja ha indicat que no en 
farà cap més, ja que Terrassa està per sobre 
de les necessitats. Per tant, el Districte 3 
pagarà la irresponsabilitat dels responsables 
polítics davant la disbauxa en el repartiment 
d’equipaments, de què la zona Nord té excés 
i saturació,  alguns dels quals mai s’havien 
d’haver fet.

I ara davant de determinades reivindicacions 
correm el risc de cometre els mateixos 
errors, que no es poden permetre.

Cal que d’una vegada l’equip de govern es 
posi les piles i prioritzi alguns projectes 
pendents: els sis carrers sense urbanitzar, 
el projecte de l’espai socioesportiu, l’espai 
contaminat del gas, l’ampliació de voreres 
en alguns carrers, el projecte de l’Escola Sala 
i Badrinas i la definició de què fer amb els 
espais i naus buits.   I també altres aspectes 
com la neteja i la recollida selectiva amb 
mesures que millorin els dèficits existents.

La nostra entitat va presentar tres mocions 
per a ser aprovades pel Ple Municipal, que 

es va gestionar que fossin presentades per 
Terrassa en Comú i que van tenir el suport 
de tots els grups municipals excepte el PSC i 
el PDeCAT,  que es van abstenir. Per tant, van 
ser aprovades i l’equip de govern les haurà 
d’aplicar li agradi o li desagradi. 

Les mocions feien referència a:
1. Necessitat d’urbanitzar els sis carrers 
pendents del nostre barri, i d’una vegada 
acabar el barri i la ciutat, que és una vergonya 
que després de tants anys encara no ho 
estiguin.
2. Necessitat de fer el projecte i execució 
de l’Escola Sala i Badrinas al seu lloc. Calendari 
d’execució.
3. No fer cap més equipament de gent 
gran a Terrassa i fer un estudi urgent de les 
necessitats d’aquests tipus d’equipament  
indicant les seves ubicacions en el territori.

Ara el que caldrà és fer el seguiment de la 
seva aplicació, que no quedi en un racó o 
en l’oblit, i el que podem garantir és que ho 
recordarem i no permetrem que això passi.

I ha quedat demostrat el que hem denunciat 
al llarg d’aquests anys: el poc interès polític 
dels dos partits que no hi han donat suport, 

Deixadesa, manca de voluntat i ben retratats 
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. Ricardo Herrero Riudevets, veí i 
soci, ens ha deixat el mes d’abril; el nostre 
més sentit condol als seus familiars.

•	 Sr. Carles Feiner Alonso, veí, ens ha 
deixat el mes d’abril; el nostre més sentit 
condol als seus familiars.

•	 Sra. Rosalia Martín Jiménez, veïna 
i sòcia, ens ha deixat el mes d’abril; 
el nostre més sentit condol als seus 
familiars.

•	 Sr. Ángel Berbegal Piqueras, veí i soci,  
ens ha deixat el mes de juny; el nostre 

més sentit condol als seus familiars.

•	 Sr. José Luís Pérez Ruíz, soci, ens ha 
deixat el mes de juliol; el nostre més 
sentit condol als seus familiars.

•	 Sra. Carmen Casacuberta Velasco, 
veïna del Grups Santa Margarida, ens ha 
deixat el mes de juliol; el nostre record i 
condol per 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.

Per tant, molts fronts i moltes solucions 
necessàries per una Administració 
atomitzada i que cal que afronti d’una 
vegada els problemes indicats, no amb 
voluntats, sinó amb solucions reals.
  

Salut i fraternitat

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX
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EL NOSTRE BARRI EN 
TEMPS PASSATS

El veïnatge del carrer Avinyó 

(números parells)

En el darrer número del  Bocamoll vam 
comentar els veïns que el 1936, abans 

d’esclatar la Guerra Civil, vivien en els números 
imparells del carrer d’Avinyó. Avui ens fixarem en 
els que vivien a l’altra banda de carrer, és a dir, en 
els números parells.

En la primera casa, el núm. 2, hi vivien 
Jaume Ballarà i la seva muller, pagesos i 
vaquers amb un jornaler, Valentí Sala, que 
tenia cura de les vaques.

En el número 6, hi vivia Salvador Prat 
i Bach, teixidor de cal Costa i Blasi, amb la 
seva esposa Montserrat Armengol i Amorós, 
ordidora de cal Fontanals, i dos fills, Salvador 
i Mercè.

En el número12 hi trobem Francesc Conesa 
i Cano, de Sant Mateu (Castelló), filador de 
l’Antoni Marimon, i la seva esposa Joaquima 
Oliart i Araguas, una descendent de l’antiga 
nissaga Oliart del poble de Sant Pere.

En el número 14 hi trobem Joan Mas i 
Montanya, natural de Puig-reig, de 36 anys, 
resident a Terrassa des que en tenia 11, 
contramestre del seu germà, Antoni Mas, 
fabricant. Joan Mas vivia amb la seva esposa 
Maria Domènec i els seus fills, Isidre i Isabel. 
Aquesta última a la postguerra va tenir càrrecs 
a la Secció Femenina de La Falange.

En el número 16 residia en Miquel 
Massana i Valls, tintorer de cal Blasi Canela; 
la seva muller, Soledat Costa, manresana, 

una germana, Rita Massana, cosidora de la 
mateixa empresa, i un fill.

En el número 18 hi vivia sola Maria Puig i 
Figueras de 50 anys, vídua, esborradora de cal 
Fontanals.

En el número 20 hi vivien Joan Bonvehí, 
carreter de cal Fontanals, vidu, la seva filla 
Neus de 29 anys, que treballava pel seu compte 
de modista.

En el número 22 hi trobem Josep Ballarà 
i Planas, pagès de Marganell com el seu pare 
Jaume, que com hem dit vivia en el número 
dos del mateix carrer.

En el número 24 hi trobem Juli Aragonès 
de 65 anys, que en feia 35 que vivia a Terrassa, 
pagés per compte d’altres; la seva muller 
Francesca Roca, d’Igualada; i una filla, 
Antònia, que treballava a la paqueteria de SA 
Matèries Industrials.

En el número 32 hi havia ja llavors el temple 
evangèlic, i en el 30 vivien Joan Guitart i 
Busquets, de La Torra de Claramunt; la seva 
esposa  Manela Gili i Roig, de Capellades; 
i els seus fills Manuela, que treballava de 
teixidora a cal Sala i Badrinas, i Joan, de 16 
anys, muntador de gènere de punt. El Joan, 
cristià evangèlic, tenia cura del temple del 
costat. Mobilitzada la seva lleva quan acabava 
de complir 19 anys, desaparegué al front. 
Segons testimoni d’un familiar seu, el Joan no 
amagava la seva fe cristiana i per aquest motiu 
fou assassinat.

Saltarem ara al numero 58, una de les 
cases conegudes com del dimoni, com vam 
explicar en un Bocamoll. En aquesta casa hi 
vivia Artur Sanromà i Carreras, de 26 anys, 
nat a Esparreguera i amb 21 de residència 
a Terrassa. Treballava a la preparació de la 
filatura d’estam Armengol Aurell,  mentre que 
la seva esposa Francesca Canal i Puigarnau 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Separar els residus correcta-

ment.

Si continuem no separant els residus de 
forma correcta, o sigui, posant cada cosa al 
contenidor que toca, cada vegada ens com-
portarà més costos econòmics. I això és una 
acció que ha de fer cadascú, és una respon-
sabilitat individual i col•lectiva. La millor 
recollida selectiva és la que es fa en origen, o 
sigui,  la millor separació la fa a casa cadascú: 
és la de més qualitat i la que genera menys 
impropìs (residus mal selecccionats).

I l’alternativa només és fer-ho bé. Encara que 
el contenidor de RESTA (tot barrejat) vagi 
a una planta de triatge i tractament, només 
recuperà un màxim d’un 11%, molt poc. 
L’objectiu ha de ser que tot vagi separart a 
cada contenidor i el de RESTA sigui el mí-
nim. Per tant, ningú ho farà per nosaltres: els 
residus els portem cadascú i, per tant, tots i 
totes tenim la responsabilitat i obligació de 
fer-ho bé; la resta son excuses i una irrespon-
sabilitat que pagarem cara.
I tampoc oblidem la responsabilitat de 
l’Ajuntament de posar les condicions ade-
quades, contenidors en condicions, nets, 
freqüències de buidatge adequades, millor 
servei i gestió, sancionar els incívics, sobre-
tot els que deixen els mobles quan no toca. 
Per tant, aquí tothom té una responsabilitat i 
unes obligacions per afrontar aquest proble-
ma.
   

BREUS

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

Taula de l’Aigua:  Aquest mes de juliol el Ple 
Municipal ha aprovat la municipalització del 
servei i la posada en marxa del nou model a 
partir de l’1 de gener de 2018. Ara esperem que 
la gestió es faci amb la màxima transparència, 
professionalitat i eficàcia i participació, o sigui, 
un exemple de bona gestió pública.

Hort urbà projecte Segle XX: Aquest és un 
projecte que va fent, avançant i amb la necessitat 
de millorar-lo permanentment.

era rodetera de cal Fontanals. Els Sanromà 
han habitat la casa fins fa poc temps.

Acabarem amb el número 66, l’última de les 
“cases del Dimoni”,  on residia Nicomedes Rius 
i Sala, tècnic de cal Badiella, dels regenerats; i 
la seva muller Rosa Torrella i Llopart , oficiala 
de selfactines de cal Pont i Aurell.   
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Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: 
Molt discurs d’inversió, però totalment insuficient. 
A més de les inversions cal generar molts canvis 
que no són un problema de pressupost, són de 
gestió dels recursos, tant d’un Ajuntament que 
no exerceix la seva responsabilitat de control 
de l’Empresa Municipal, com d’aquesta que 
no soluciona els problemes greus de gestió 
i compromís. I sense aquestes millores les 
inversions només resolen la part més petita del 
problema. I el que és pitjor, no es fa res per a 
resoldre aquesta part i això vol dir que aquest 
Pacte va coix i veurem com avança.

També dos membres de la Junta participen en 
la Taula de residus, amb l’objectiu de fer arribar les 
queixes sobre el servei, la inspecció i la necessitat 
d’afrontar aquest problema amb les màximes 
garanties per a resoldre’l.  A la Taula hi particien 
responsables polítics i tècnics municipals, la 
gerència del servei i entitats i col•lectius diversos.

Consell de Districte 3: L’únic que hem 
d’explicar és que després de més de set anys de 
no anar-hi, d’haver modificat el Reglament de 
Participació i d’alguna cara nova com a assistent, 
per desgràcia no ha canviat res, segueix sent 
igual d’inútil; per tant, creiem que hi serem 

poc temps. I això no només és responsabilitat 
de l’Administració, sinó de les entitats que 
assumeixen un paper merament presencial sense 
cap sentit i voluntat de canvi. Alguns es pensen 
que amb dir-los consellers ja és suficient, i poc 
fan i van desaprofitant oportunitats. Veurem…?

Reunió amb Policia Municipal: Es va revisar 
la situació del barri sobre els aspectes relacionats 
amb la seguretat; se’ns va indicar que s’han reduït 
les actuacions i, per tant, es un barri bastant 
tranquil, tot i algunes accions violentes com furts, 
estrebades/tibades de bosses pel carrer, intents de 
robatori en algunes llars. Es van plantejar diferents 
temes concrets: edificis del carrer Gasòmetre, 
accés a algunes naus abandonades, espai Sala i 
Badrinas, temes de control de velocitat en alguns 
punts. I se’ns va explicar el nou Pla de Seguretat 
en la part concreta que ens afectava quant a 
organització i membres destinats al Districte i 
barri. 

Reunió amb els regidors Marc Armengol 
i Rosa Ribera:  Se’ls va fer un retret per la 
manca de resposta dels escrits, que a més no 
se solucionen. Es va fer un respàs dels temes 
pendents: urbanització de carrers, projecte espai 
socioesportiu, passos elevats en alguns punts, 
reparació i ampliació de voreres, edificis del 
carrer Gasómetre, naus industrials abandonades, 
situació de les aigües residuals obertes en algun 
punt, millorà del ferm en alguns carrers, control 
de velocitat en alguns trams, sancions i control 
d’alguns propietaris incívics  de gossos, espai 
contaminat del gas, espai Sala i Badrinas…

Reunió amb la Delegada Territorial 
d’Ensenyament de la Generalitat: Membres 
de la Junta es van reunir el mes de juliol amb la 
Delegada Territorial per a fer-li arribar el malestar 
per la indefinició del projecte de l’Escola Sala i 
Badrinas, tot reclcamant que d’una vegada es 
faci el projecte i la seva execució amb la màxima 
celeritat. La responsable territorial ens va indicar 
que en cap cas el projecte educatiu de l’Escola 
Sala i Badrinas estava indefinit i que és plenament 
vigent i en cap cas serà eliminat. En aquests 
moments la prioritat passa per resoldre els centres 
en mòduls de Secundària, ja que s’han iniciat 



6BOCAMOLL 94                                                                                                            Setembre  2017 6

els projectes. I en aquests moments s’està fent el 
calendari de les properes necessitats i sobretot la 
necessitat de definir les prioritats pressupostàries 
per dotar els projectes, com és el cas de l’Escola 
Sala i Badrinas. Per tant, es garanteix el projecte i 
es determinarà el calendari i la dotació.

Retirada de vehicles abandonats: S’ha 
denunciat en diferents punts la necessitat de 
retirar els vehicles abandonats des de fa temps. 
És una vergonya que no es retirin amb la màxima 
celeritat, tot demostrant el poc interès ja que no 
comporta ingressos directesi, en canvi sí un risc 
per als veïns.

El Ple de l’Ajuntament aprova les tres mocions 
presentades per la nostra entitat: Vàrem 
presentar tres mocions al Ple Municipal ,que van 
ser aprovades per majoria amb l’abstenció del 
PSC i del PDeCAT, i per tant, s’hauran de posar 
tots els mitjans per a desenvolupar-les.

1. Urbanització dels sis carrers pendents

2. Realització del projecte de l’Escola Sala i 
Badrinas, i calendari d’execució.

3. No fer cap més projecte d’equipaments 
de gent gran, fent un estudi de necessitats i 
ubicacions que determini què cal i on van. Que es 
facin amb la màxima urgència.

Volem agrair als partits que van presentar les 
mocions i als que hi van donar suport. I també ha 
deixat retratats als que s’han abstingut, que és el 
mateix que estar en contra. Una posició patètica i 
que demostra la seva voluntat real.

Ara el que cal és garantir que aquests acords 
aprovats es facin realitat i no quedin com a meres 
intencions.

Reunió amb la Consellera d’Educació de la 
Generalitat: S’ha demanat una reunió amb la 
Consellera d’Educació per  afrontar d’una vegada 
el projecte i calendari de l’Escola Sala i Badrinas. 
Esperem que es produeixi aviat.

Reparació de voreres: Hem demanat la 

reparació de diferents voreres en mal estat. 

   

Prioritat de circulació carrer Joan Monpeó: 
Amb l’objectiu de garantir la velocitat 30, s’han 
fet algunes modificacions de prioritat al carrer 
Joan Monpeó, sobretot en la part que afecta el pas 
de vianants de Torres i Bages, per a garantir la 
seguretat dels vianants.

   

ACTIVITATS:

FESTA MAJOR 

Totes les activitats es van realitzar amb molta 
participació.

ACTIVITATS DEL 50 ANIVERSARI

El dissabte dia 23 de setembre a les 18 h a la 
Plaça Segle XX
       Actuació infantil “Danses i cançons per a 
tota la família” a càrrec de Miqui Giménez
Organitzen: Biblioteca del D3 i AVV Barri 
Segle XX
Amb la col•laboració de l’ Ajuntament de 
Terrassa
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Dijous dia 28 de setembre a les 19 h a la Sala 
d’Actes del Casal de Barri Segle XX
 Conferència: “20 històries a recordar 
del Barri del Segle XX” a càrrec del Sr. Joan 
Soler, historiador i director de l’Arxiu His-
tòric Comarcal

SORTIDA DEL BOLET

Dijous dia 5 d’octubre
A Coll de Jou (Solsonès)
Hora sortida: 8
Punt de sortida: Plaça Segle XX
Esmorzar pel camí.

Els que no vagin a buscar bolets: visita Llo-
sa del Cavall, Fonts del Cardener, Port del 
Comte i Sant Llorenç dels Morunys.
Dinar al Restaurant Ca l’Agustí de Cambrils 
dels Pirineus
Menú:
Escudella barreijada amb carn d’olla
Amanida verda
Vedella estofada amb bolets

Postre de la casa
Pa, vi, aigua, copa cava, cafè i gotes.

Preu: Socis 16 euros    No Socis 19 euros
Inscripcions al Casal fins al dia: 29 de setem-
bre.

CURSOS AL CASAL
Aquests són els cursos que es faran a partir 
del mes d’octubre:

Aquarel•la   
Tai-txi
Biodansa   
Gimnàstica - Pilates
Català Adults   
Guitarra  
Hip Hop             
Pintura de Roba
Anglès    
Salsa                              
Francès    

María Teresa Suñol
Advocada de l’Associació de Veïns del Barri Segle XX
Consultes els primers dijous de cada mes de 16  a 18 h.    Visites Concertades

NI RETALLADES, NI COPAGAMENTS, NI MESURES DE LA GENERALITAT NI DEL GOVERN 
CENTRAL, NI SOCIALITZACIÓ DE LA CULPA. 
QUE PAGUIN DE LA SEVA BUTXACA ELS QUE HO HAN GENERAT: POLÍTICS GOVERNANTS, 
FINANCERS, ESPECULADORS I VIVIDORS. LA CRISI TÉ NOMS I COGNOMS
ÉS UNA CRISI IDEOLÒGICA I INTERESSADA I VOLEN QUE LA PAGUIN ELS DE SEMPRE.

ELS DESNONAMENTS SÓN UNA VERGONYA COL·LECTIVA PER  LA NOSTRA PASSIVITAT I 
INDIFERÈNCIA, LA CIUTADANIA HA D’ACABAR AMB AQUESTA INDECÈNCIA.
I ALS POLÍTICS PROFESSIONALS QUE GOVERNEN QUALSEVOL INSTITUCIÓ SE’LS HAN DE 
PASSAR COMPTES PER INDECENTS, IMPRESENTABLES I DEFENSORS  DELS INTERESSOS 
BANCARIS.
I A LES ENTITATS FINANCERES SE’LS HA DE FER PAGAR AMB ACCIONS DIRECTES QUE 
ELS AFECTIN, SE’LS HA DE FER MAL ON MÉS PODEN PATIR.
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FESTA MAJOR 2017
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REVETLLA DE SAN JOAN 2017

50 ANIVERSARI FOTOS ACTIVITATS

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA

“Només un boig, com en Munch, podia haver-
lo pintat”. Va ser tot el que vas escriure sobre la 
darrera obra que s’havia de comentar a l’examen, 
el mateix que va deixar anotat el propi artista en 
el revers del seu quadre. 

-T’has jugat la nota. I si et suspenen? Tu tens 
molt més a dir sobre aquesta pintura 

-vaig dir-te, decebuda. 

Amb la mirada diàfana, vas regalar-me un 
somriure i et vas dirigir a la teva caravana. 

A vegades, el teu posat era una mica burleta, 
però exhalaves tanta seguretat que a mi em 
semblaves un déu de l’antiguitat, o un guerrer 
capaç de conquerir el país més inexpugnable amb 
la força de la paraula. 

El dia que et van escollir membre del Consell 

EL CRIT
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I, en algun moment, fins i tot, ens vam agafar les 
mans. 

Sí, érem uns bufanúvols. Uns tocaboires, 
però ens sentíem afortunats perquè teníem tota 
una vida per endavant per fer realitat la nostra 
quimera. 

Miro enrere i me n’adono que tot just unes 
setmanes abans d’aquella tarda de gener érem 
gairebé uns desconeguts que l’atzar va fer 
coincidir en una classe d’història. Em vas explicar 
que eres valencià i que havies arribat de Burjassot 
per estudiar a la Facultat de Lletres amb una beca 
que t’havien concedit. 

Per a mi, tot el teu món era una capsa plena 
de sorpreses. Vivies en una caravana que tenies 
aparcada davant mateix de la Facultat. La primera 
vegada que vaig entrar-hi, no em va sorprendre 
gens. Aquell espai era tan auster com tu mateix. 

Una petita tauleta que feia d’escriptori; una 
llitera amb capses a sota on hi desaves la roba i 
els llibres; una cuineta; i una dutxa minúscula. 
L’habitacle era reduït però es respirava un aire que 
el feia confortable, malgrat que en un dels laterals 
vaig veure pintada una imatge que em va fer 
estremir. Al contemplar-la, una mena de calfred 
em va recórrer l’esquena i em va fer apartar la 
mirada d’aquells ulls anònims que m’escrutaven 
de forma violenta. 

Més tard, la tornaria a veure impresa a la 
darrera pàgina d’un examen. 

Aquells primers mesos de curs van evaporar-se 
com ho faria l’aigua de l’Onyar en una nit calorosa 
d’estiu. Que fugaç que és el pas del temps quan 
es comença a tastar la felicitat... Llavors, jo en 
tenia prou veient-te a classe i asseient-me a prop 
teu. Algun cop, ens vam trobar al Kasal Okupat, 
com aquell diumenge que projectaven una de les 
meves pelis favorites. En el fòrum que es va fer 
després tu vas dir, en el teu català que a mi tant 
m’agradava, que era el teu film preferit. Jo vaig 
dir-me: “però quin astre ha gosat posar aquest 
noi enmig de la meva vida? Qui s’entossudeix a 
fer-me fràgil com una volva de neu i enlairar-me 

d’estudiants, et vaig veure al bar de la Facultat, 
al teu voltant, un grup d’alumnes t’escoltaven 
absorts. La teva veu era un cant de tenor enmig 
del silenci que es va fer al teu entorn. Aquell 
matí no duies la cua i els teus cabells rinxolats es 
movien d’un costat a l’altre al ritme frenètic dels 
mots que brollaven dels teus llavis. Amb el teu 
discurs, arremangaves el món i el posaves cap per 
vall. Dels mars, en feies  muntanyes, i dels deserts, 
oceans. De les llunes, en feies sols i dels planetes, 
estels. 

Eren temps difícils, temps de lluita i, a 
la universitat, les assemblees i debats van 
ser contínues durant aquella tardor. Mentre 
t’escoltava embadalida, t’inventava altres vides i 
et somiava desperta. A voltes, eres un Ulisses que 
tornava a l’illa d’Ítaca, un Che Guevara, o un Puig 
Antich lluitant per la llibertat. O una roca, la més 
alta dalt del penya-segat a la qual no pot batre cap 
tramuntana, ni cap vent de mestral. 

Em captivaves, sí. M’encisaves fins a tal punt 
que només un mot teu ja em feia descobrir el 
miratge d’un món al revés. Com aquell de la 
cançó del lobito bueno y el pirata honrado que 
tants cops havia escoltat quan era petita. 

Estava enamorada, i molt. Com no ho havia 
estat mai. Però, tu encara no ho sabies. 

I, potser, ja no ho sabràs mai. 

Una tarda de gener, a la porta de la Facultat, 
hi va haver una concentració i d’allà vam marxar 
fins al Campus del barri Vell. Sí, volíem canviar-
ho tot, i tot era possible, per més que els furgons, 
negres com escarabats, ja s’albiraven pont enllà. 
Jo vaig sentir una espurna de por. Era el primer 
cop que la meva tímida veu s’aplegava amb la 
d’altres que corejaven amarades d’il•lusions. Així, 
vam fer camí rambla avall, en paral•lel al riu que 
ens observava silenciós i distant, mentre el sol es 
fonia rere un capvespre esquitxat de violetes.  

Dúiem la primavera pintada als ulls i una 
motxilla carregada de somnis i projectes. 

I tu i jo érem allà, junts. L’un al costat de l’altre. 
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fins a esclatar en mil gotetes de desig?”. 

No vaig trobar mai la resposta. I el temps es va 
fer fonedís a les meves mans. Igual que a les teves 
el somni d’un món millor. 

Divuit anys, Guillem. Només tenies divuit 
anys quan aquella tarda de gener la força d’una 
bala de goma va esquinçar-te el cervell. I el son 
va apoderar-se de la teva vida i et va segrestar la 
misteriosa fada de la nit pregona. I mai més no 
n’has despertat. 

Sí, aquell artefacte endimoniat es va fer camí 
entre tu i jo que corríem plegats entre mig d’una 
munió de gent que intentava escapar d’aquella 
bogeria. Els gasos lacrimògens ens obligaren a 
protegir-nos de l’ofec i desconcertats gairebé no 
sabíem cap a on tirar. Jo em vaig entrebancar i 
tu em vas voler ajudar. Just en aquell moment 
la maleïda esfera va passar fregant el meu pit i 
enfollida va anar a espetegar al teu cap. 

L’impacte et va fer caure a terra i la teva 
cabellera de rínxols daurats va dibuixar un estel 
sobre el terra glaçat. Llavors, un crit sec i profund, 
que encara em crema la gola, va sortir del més 
profund del meu interior i es va anar a ofegar a les 
aigües tristes de l’Onyar. 

El so d’aquell cop va ressonar en cada una de 
les llambordes del pont i es va clavar en cada un 
dels porus de la meva pell. Més enllà, l’udol de les 
sirenes amputava la màgia d’aquella tarda que tot 
just uns moments abans m’havia semblat única i 
irrepetible. 

I tot l’ hivern d’una tarda de gener va surar 
sobre el riu com una espessa capa de gel, i tot el 
fred de l’univers sencer es va aplegar en aquesta 

ciutat de pedra. 

De pedra, el Pont de pedra. De pedra, les 
escales de la Catedral, i de pedra les de Sant Feliu. 
I les de Sant Domènec. I el claustre de la Facultat. 

Pedra, tot era pedra. Pedra i glaç. I el meu 
dolor, també.

 I en un moment, tot el teu món ple d’il•lusions 
es va haver d’encabir en un llit trist d’hospital. I 
ara, reclòs només en el teu son, esperes que la 
fada et toqui amb la  seva vareta màgica i algun 
dia, qui sap, potser gosi despertar-te. 

Torno a ser aquí, a l’UCI i, com cada nit, t’escric 
una carta que potser no llegiràs mai. Fa un any 
que espero que els teus ulls de mel es despertin i 
em mirin.  Però els ulls que ara s’apropen no són 
els teus, sinó els de la nostra fada de les nits de 
lluna clara que cada dia arriba amb la fosca i se’n 
va amb el primer sol del matí. 

Un instant, només durant un instant, miro 
enfora i observo un tros de cel. Tot és blanc, com 
aquest hospital en què la llum dels fluorescents ha 
quedat atrapada i ho ha inundat tot amb la seva 
dolça pal•lidesa. 

Ja s’acosta, la veig venir pel llarg passadís, tota 
vestida de blanc. De cap a peus. 

Silenciosa i discreta, amb la mirada obliqua i 
els llavis tremolosos. 

Però, avui tampoc no porta la seva vareta 
màgica. 

I sense paraules, ja endevino el que em vol dir. 

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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TEMES DE CIUTAT

Ara l’equip de govern ha indicat que 
vol iniciar el debat sobre la revisió del Pla 
General d’Ordenació. Empantanegats amb 
tot un seguit de temes no resolts en aquesta 
legislatura, i ara un tema d’alta complexitat és 
vol posar sobre la Taula.

Els Plans Generals al nostre Barri sempre 
han generat moltes expectatives però al final 
han estat una veritable frustració, en uns casos 
per l’excusa de la crisi estratègica i interessada, 
i en d’altres per la manca de voluntat política 
i el desinterès polític en no posar-ho com a 
prioritat. I un bon exemple és que després 
de quaranta anys, encara tenim sis carrers 
per urbanitzar i l’equip de govern actual ha 
perdut una moció al respecte que l’ha deixat 
ben retratat per la poca voluntat política 
per afrontar-ho; per tant, uns veritables 
impresentables.

El Pla General del 1983  només va 
representar per al nostre Barri certes 
requalificacions d’espais per a equipaments 
i reducció de l’espai industrial. Tota la resta 
només va ser posar un cert ordre al desordre 
anterior. El problema és que els equipaments 
no es van fer i les zones requalificades com a 
residencials no van avançar i es van quedar en 
mers projectes de futur.

El Pla General de 2003 torna a 
consolidar zones d’equipaments i a reduir 
l’espai industrial, amb grans zones de 
desenvolupament com Sala i Badrinas i altres 
eixos, i, sent el nostre Barri un dels quatre 
eixos bàsics de desenvolupament del Pla, tot 
es queda sense fer, per la mal anomenada crisi 
que, senzillament, és la gran excusa per a no 
fer res. I la prova  del que diem és que ara que 

se suposa que n’estem ja sortint, diuen alguns, 
els projectes aprovats no es tiren endavant, ni 
hi ha cap estratègia política per a fer-ho. Ni de 
projectes com la urbanització dels sis carrers 
voten a favor, els espais d’equipaments estan 
aturats i sense cap perspectiva, el projecte de 
l’espai socioesportiu aprovat i pressupostat 
no té data d’inici, la Plaça del Gas està en un 
procés de litigis pel tema de la contaminació, 
on el joc d’interessos no ho resol… I així un 
larg llistat d’incompliments.

El Pla del 2003 ja era a nivell general 
un absurd quant a criteris de sostenibilitat 
ambiental, ja que plantejava unes dades 
absurdes de creixement de població, fet que 
justificava uns nous creixements de zones 
d’habitatges totalment absurdes i que només 
servien als promotors i constructors. Sobretot, 
perquè barris com el nostre encara tenien 
zones per fer aquest desenvolupament sense 
necessitat de crear-ne de noves.

El Pla del 2003, per tant, ha estat un fracàs 
per al nostre Barri, no s’ha desenvolupat en 
cap dels seus objectius. No es pot deixar tot a 
la iniciativa privada amb una Administració 
passiva i sense ser el motor del procés. Així 
no es pot promoure un Pla, ja que la iniciativa 
privadase’n refot del bé públic: només vol 
treure rendiment i benefici a curt termini. I si 
l’Administració no fa res, no dinamitza, no hi 
posa interés, tot es queda aturat.

Per tant, més que promoure un nou Pla, el 
que caldria és que fes com a mínim el que va 
aprovar i comprometrès a fer, sobretot en la 
part dels equipaments i serveis. I fer revisions 
puntuals modificant el Pla en aquells apartats 
que afectaven el desenvolupament urbanístic 

Revisió Pla General d’Ordenació.
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L’1 D’OCTUBRE COM  A DRET  DE LA CIUTADA-
NIA  I NECESSITAT D’ACLARIR D’UNA VEGADA UN 
TEMA QUE PORTA MASSA TEMPS D’INDEFINICIÓ, 
VOTAREM EL QUE CADASCÚ LLIURAMENT CON-
SIDERI, SENSE COACCIONS, NI AMENACES.
LA CIUTADANIA HA DE DIR D’UNA VEGADA EL QUE 
VOL, SIGUI UN SÍ O UN NO, PERÒ AQUEST TEMA NOMÉS 
ES RESOL VOTANT, I NINGÚ HO POT IMPEDIR. AIXÒ 
ÉS LA NORMALITAT VERITABLEMENT DEMOCRÀTICA

I HO DIEM CLAR I FORT, PERQUÈ ÉS UN TEMA DE CIUTAT 
I PAÍS QUE TAMBÉ ENS AFECTA DIRECTAMENT. NO PER A 
DETERMINAR CAP OPCIÓ, PERÒ COM A ENTITAT CÍVICA I 
AL MARGE DE LES CONSIGNES POLÍTIQUES PARTIDÍSTES, 
HEM D’EXERCIR EL DRET A DECIDIR PER MITJÀ DEL VOT.

I QUE CADASCÚ DECIDEIXI LLIURAMENT EN UN 
SENTIT O ALTRE. I EL SEU RESULTAT DETERMI-
NARÀ EL FUTUR QUE LA CIUTADANIA VULGUI.

de promocions d’habitatges, ara que ja es 
veu que aquelles previsions estaven fora de 
lloc, com algunes entitats com la nostra ja va 
dir i criticar. Per exemple, aclarir que es vol 
fer amb Sala i Badrinas, tot modificant part 
del projecte, o la zona de l’antiga Molins i 
Puigarnau… L’alcalde Royes, per interessos 
mai coneguts, va fer modificar el Pla General 
per fer tota la promoció privada del Segle XXI 
per afavorir un promotor privat, que després 
ha generat tot un seguit de problemes.

Veurem com es pensa plantejar aquesta 
revisió, però el que demanem és que, més 
que obrir nous problemes, es resolguin els 

existents, i, sobretot, es faci d’una vegada el 
que plantejava el Pla del 2003 en equipaments 
i serveis, i no es faci el rídicul no donant suport 
a la moció de la urbanització dels sis carrers 
pendents, que deixa retratat l’equip de govern, 
que demostra la poca credibilitat que té quan 
en quaranta anys ha estat incapaç d’acabar el 
barri i la ciutat.

A.V.V.Barri Segle XX
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ARTICLE DE L’ANTONI FONT
Memòria d’un exiliat  (quarta i 
última part)

Governants francesos des del 36

Leon Blum: Cap del govern del front 
Popular. 1936. Socialista

Eduard Daladier: President del 
Consell. Va signar l’Acord de 
Múnic. 1938-1940

Philippe Petain: Cap 
de l’estat francès durant 
l’ocupació alemanya. 1940-
1944

Pierre Laval: Cap del 
govern de Vichy. 1942-1944. 
Partidari de la col•laboració 
amb els alemanys.

Raül Salan: General delegat del govern 
francès a Algèria. Estava en desacord amb la 
política del general De Gaulle, va crear l’OAS 
(Organització de l’Exèrcit Secret). Participa 
en la rebel•lió militar del 22 d’abril de 1961 
a Alger. Va estar a Espanya fins que el van 
arrestar

Jacques Massu: General. Va dirigir les 
operacions militars a Algèria. Partidari de 
l’Algèria francesa, va provocar la revolta a 
Alger el 24 de gener de 1960.

Retorn definitiu a Terrassa

L’any 1961 em vaig assabentar que 
m’havien indultat (segons sembla era un 
“prófugo peligroso”). Vaig fer una visita al 
Consultat espanyol de Bayona i allà se’m va 
informar que tenia un indult total (en realitat 
era temporal de tres mesos). De moment ja 

tenia “el cel guanyat lliure de tot pecat”. Vaig 
decidir anar fent alguns viatges a Irún, Beobia, 
Hondarribia i San Sebastián, on hi tenia molt 
bons companys disposats a donar-me un cop 
de mà. Veient que semblava que la cosa anava 
bé, vaig dir “Font, cap a casa  falta gent”. Ja sóc 
a Terrassa.

Primera visita obligada a 
“investigació”. Físicament, 

la veritat sigui dita, no em 
van tocar ni un pèl, però 
psíquicament els agradava 
posar el dit a la llaga, no 
sabien que ja portava moltes 
hores de vol. Al final van 

acabar dient “Tu, aquí, ver, 
oir y callar; ten en cuenta que 

sabremos cómo te portas porque 
te vigilaremos”.

Quan el Barça va saber que jo era aquí, 
em van venir a buscar per jugar a la secció 
de Rugbi. Això em va anar molt bé per 
distreure’m.

Ja havia passat un temps, havíem anat a 
jugar a l’estranger i em vaig adonar que tenia 
el passaport caducat. Vaig anar a la caserna 
del Born per allò de la revista militar i allà 
vaig estar a punt de ser detingut. El Barça em 
va salvar la papereta. A partir de llavors cap 
més problema.

Això són, en síntesi, els meus records 
abreujats.

14
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
Terrassa Rambla

 Passar dels 50 i canviar  de lloc de feina 
podríem dir que toca els nassos. I més encara 
si canvies el quart d’hora de  caminadeta 
a quarts de 8 del matí per un viatge en 
tren d’una hora fins a Barcelona amb els 
Ferrocarrils. És per a mi la versió més barata 
per al desplaçament obligat perquè anar en 
cotxe a aquella hora suposa més temps de 
desplaçament i pagar el peatge dels túnels i 
el pàrquing al barri marítim de Terrassa. No 
hi ha punt de comparació econòmica amb la 
T10 de 3 zones.

 Anar en cotxe, a part de la dosi 
d’emprenyamenta per les cues, l’atura i 
arranca i les ziga-zagues dels companys de 
via, té l’avantatge de la comoditat del seient 
i de l’acompanyament del so de la ràdio o 
de la teva música preferida. És un guany en 
comoditat que, en aquest temps de l’estiu, es 
pot acompanyar d’una bona climatització 
interior.

 Al final, ha pogut la butxaca  però amb 
el risc de fer un trajecte dempeus, enllaunat i 
envoltat de múltiples fragàncies que a primera 
hora del matí solen ser agradables. Quan van 
inaugurar tres estacions més a la ciutat en la 
ruta del metro del Vallès ens vàrem omplir 
d’orgull, més que res, perquè en teníem més 
que a Sabadell. De retruc, a la bona gent de 
Matadepera se l’afavoreix i ja no fa falta que es 
desplaci més del necessari i  pren posicions des 
de l’estació de Nacions Unides a Bonaire. El 
que haurien de ser avantatges per a uns poden 
ser inconvenients per a altres. M’explicaré. A 
l’estació de Terrassa Rambla jo no  queden 
tants seients lliures i l’entrada al vagó em 
recorda, futbolísticament parlant, els cops de 
colze dins de l’àrea en els posicionaments de 

l’estratègia d’un córner. Abans que s’aturi el 
tren del tot la gent calcula cap on ha d’anar 
per a ocupar els seients lliures que ha observat 
d’antuvi. Si no poses morro, no seus ni als 
seients reservats a la gent gran, als lesionats, 
a les criatures ni a les embarassades. Crec jo 
que ni tota aquesta població amb mancances 
físiques té assegurada la plaça. Us faríeu creus 
de les múltiples maneres de dissimular dels 
apoltronats quan entra un potencial ocupador 
dels seients vermells. La més comuna és fer-se 
l’adormit. I si has tingut l’estratègia d’ocupar 
la zona de finestra sempre tens. I el de la zona 
passadís per a cedir preferentment el seu lloc. 
Ben mirat, tot això, no deixa de ser la política 
de mirar cap a una altra banda en benefici 
propi.

 Feta la llei, feta la trampeta. A les 
7.05 del matí,  l’andana de Terrassa Rambla 
està plena en sentit cap a mar i hi ha quatre 
mussols a la que tira cap a muntanya. A les 
7.06 surt un comboi cap a Barcelona. A les 
7.07 en surt un cap a Nacions Unides/Bonaire 
que és el que agafo. Arribar des d’aquesta 
fins a Vallparadís Universitat són  3 minuts 
mal comptats. M’hi baixo, canvio d’andana i 
a les 7.14 de nou de tornada cap a mar. Són 
possiblement uns 10 minuts més de trajecte 
però amb el lleuger matís que segur que seus. 
És l’estratègia del pas enrere per fer-ne tres 
endavant.  ¡Com s’agraeix estar al dia amb les 
notícies al mòbil còmodament repenjat i amb 
una mica de sort amb la millor posició del 
colze en el reposabraços! I des del principi! 
Un cop tornes a deixar Terrassa Rambla, 
l’acceleració pel túnel per sota del Carrer del 
Tren de Baix et situa en la primera atracció 
del dia: una acceleració llarga i a les fosques, 
entretallada per una lluminària esglaonada.  
Però qui té el privilegi de la millor visió és el 
conductor i em temo que en deu estar ben tip. 
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 Entre notícia i notícia dels diferents 
diaris digitals, alço els ulls i veig dos tipus 
de viatgers: els que miren els mòbils i els que 
dormen. Dels esclaus de la tecnologia alguns 
s’hi connecten, a més a més, amb auriculars. 
Dels esclaus del cansament alguns semblen 
penjar d’uns fils imaginaris, com els titelles, 
que els mantenen en les posicions més 
inversemblants però sense tocar al del costat. 
És com quan dorms en un llit, ni que no sigui 
el teu habitual, i mai et despertes a terra.  A 
d’altres sembla que els han  tallat  aquests 
cables o els han deixat parcialment enganxats. 
Sobretot guanyen els que et vinclen cap a 
la finestra o el reposacap. Els homes solen 
estar com estaquirots, amb cara de babau,  i 
les noies poden estar vinclades en posicions 
hiperelàstiques de les cervicals i quan es 
desperten no tenen cap aparença de  seqüela 
per pressions a les arrels nervioses. Dignes 
d’estudi. I difícilment sents un ronc. Com a  
molt una babeta insinuada en una comissura.  
Suposo que el centre independent de la nostra 
vergonya i el de la vergonya aliena del propi 
cervell ens han ensenyat, inconscientment,  a 
limitar-ho.  

 Trobo a faltar els que miren l’horitzó 
però la veritat és que paisatge paisatge n’hi 
ha poc. Els espais verds intermedis són 
escadussers i s’alternen amb urbanitzacions, 
polígons i depuradores.  A aquella hora i en 
la primera part del trajecte  els dels seient est, 
amb el sol ixent, a prou feines obren els ulls 
per arribar a observar res d’interessant. I els de 
l’oest tenen més  marge de la muntanya amb 
molts horts amateurs i força d’abandonats. 
Després, tot va canviant alternativament 
depenent de si el pendent busca la conca del 
Llobregat o la del Besòs però amb la munió de 
gent que va entrant estàs més per mantenir la 
protecció de la teva bombolla que per l’entorn.

 A cada parada hi ha una permuta de gent. 
A Les Fonts ben poca. A Rubí en puja més que 

en baixa. A l’Hospital General de Catalunya  
hi ha una barreja de treballadors de la sanitat, 
d’estudiants de totes les branques sanitàries 
i d’acompanyants dels malalts. M’atreviria a 
dir què és cadascú sense cap distintiu extern: 
només d’escoltar-los podria esbrinar a quin 
segment corresponen. No és fatxenderia sinó 
trenta anys escoltant els mateixos comentaris. 
Encara no he vist un pacient despistat tipus 
Jack Nickolson entrant al tren, però a base de 
dies tot és possible. En general on hi ha més 
recanvi és a Sant Cugat per empalmar cap a la 
Universitat Autònoma i pels estudiants de les 
concertades. No crec sincerament que hi faci  
relleu gent cap a Sabadell perquè la Renfe, als 
Senyors de Terrassa, i des de l’estació del Nord, 
ens hi acosta més ràpidament: 9 minuts. 

 De tota manera Sant Cugat del Vallès 
té més estacions que Terrassa, car Mira-
sol, Valldoreix,  i la Floresta en depenen 
políticament, així com l’Hospital General 
de Catalunya. Aquest detall els pot enaltir 
l’ego encara més. Només per això haurien de 
demanar la capitalitat.

 A Mira-sol mai no em va bé observar 
l’astre rei perquè al juny i a quarts de 8 és una 
hora incòmoda i, a més, és una bona excusa 
per dissimular la son amb ulls mig clucs. ¿És 
una estació d’indicacions no recomanables 
per a la salut ocular fruit d’ una estratègia 
d’oftalmòlegs sense escrúpols? Em costa de 
creure això dels meus companys de jurament.

 A Valldoreix sempre tinc el dubte de 
si ho pronuncio correctament però el senyor 
de la veu en off em fa veure que no. Tenim 
tendència a posar-hi una tx final però ha 
de sonar com greix.  Antigament es deia 
Aiguallonga i va néixer com a projecte de 
ciutat jardí al voltat de l’església romànica de 
Sant Cebrià, Bisbe de Cartago i  màrtir, que 
era partidari de rebatejar els heretges. Vaja, 
com volen fer amb nosaltres que ens hem 
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apartat des del 2010 de les directrius oficials 
de la Santa  Inquisició  Central Peninsular, 
altrament dit TC.

 A La Floresta, al principi del segle XX 
li van afegir el nom de l’enginyer  Dr.  Pearson 
per la seva vinculació al desenvolupament  
urbanístic de la zona. No deixava de ser una 
zona boscosa de Can Buscarons que volia 
transformar-se, també,  en ciutat jardí de tipus 
anglès i ha acabat urbanitzada de manera 
desigual. Ara, crec que no hi porta el nom, però 
mantenir-lo hauria estat un reconeixement 
de la Catalunya actual a un visionari. Va ser 
portat al país per estudiar el potencial dels 
rius pirinencs en l’obtenció d’energia elèctrica 
perquè la consumís Barcelona. Fruit d’això va 
néixer la companyia coneguda popularment 
com La Canadenca.  L’any 1912 començaren 
els treballs de construcció de les grans centrals 
hidroelèctriques de Talarn, que aprofitava les 
aigües del riu Noguera-Pallaresa, i de Serós, 
al riu Segre. Pearson va morir el 7 de maig 
de 1915, amb 54 anys, en l’enfonsament del 
vaixell Lusitània,  torpedinat per un submarí 
alemany quan anava a cercar nou finançament 
per a l’empresa als Estats Units! Us sona alguna 
història actual de torpedejament continu dels 
interessos del país?

 Les Planes de Vallvidrera ja depenen de 
Barcelona i era terra de “merenderus”, a la qual 
arribes també per la BV-1462. Precisament el 
9 de juny del 1462 hi comença la guerra civil 
entre el rei Joan II  i la Diputació del General 
de Catalunya. Per si algú creia que els catalans 
no ens hem esbatussat mai entre nosaltres. No 
ens ve de nou i  així ens ha anat.

 Del Baixador de Vallvidrera només 
comentar que és una bona metàfora quan 
parlem dels xocs de Tren de la política catalana 
i espanyola. És tan fàcil com descendir del 
vehicle, pujar a la Torre de comunicacions de 
Collcerola, observar el paisatge i imaginar-
te com seria el país si controléssim el pla, la 

muntanya, el Port de Barcelona i l’aeroport 
del Prat. I tot ben connectat per terra, mar i 
aire amb aquell savoire faire que tenim amb 
recursos mínims. Ara que hi penso, encara 
s’hi podrien veure les cues de passatgers que 
amb tanta normalitat es creen al Delta del 
Llobregat segons el delegat del govern. I calla i 
entoma!

 Quan arribes a Barcelona, el paisatge 
canvia notablement. Sota terra s’amplia i es 
concentra  l’aparador cosmopolita i  t’adones 
de com de peculiars podem arribar a ser 
els humans no només imitant les parades 
nupcials dels animals sinó prenent com a font 
d’inspiració els transhumants de  les parades 
de les estacions de metro. Colors que mai 
havia considerat que es poguessin combinar 
d’aital manera. Converses barrejades amb 
múltiples idiomes. Olors sofisticades que 
denoten procedència social i capacitat de 
butxaca. En el fons crec que jo també sóc fruit 
de la barreja perquè, en la forma de vestir-
me i per les presses a les fosques, també he 
alternat tonalitats que farien mal als ulls en 
segons quins cercles.  Respecte a l’idioma no 
me n’estic de molts barbarismes que farien 
despertar de la tomba en Pompeu. I de les 
olors -ai...les olors- crec que sóc molt prudent 
per no  afegir al vagó l’essència de l’Eau du 
Sobac. 

 I quan arribo a Gràcia encara em queda 
canviar de línia per agafar la L7 /Avinguda 
Tibidabo amb alguna corredissa en el canvi 
d’andana. 55 minuts en total i tres pisos al final 
que encaro per les escales a peu fins sortir a 
la Plaça J.F.Kennedy. En aquest darrer tram 
hi sovintegen els trets facials de l’Índic i del 
Pacífic i dels de pantaló curt i samarreta de 
tirants que van al CosmoCaixa. No deixa de 
ser una imatge amable del país com a centre de 
barreja genètica i de feina d’atracció ben feta. 
Aquest xup-xup que ens fa ser tan originals 
i tan diferents alhora no hauria de dificultar 
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d’empènyer endavant amb rems de tots colors. 
Quan surto a la Plaça a les 8.03 respiro a fons 
el fum del Bus Turistic i repenso alguna frase 
de JFK: “no pensis en què pot fer el país per 
tu; pensa en el que tu pots fer  per  ell”. I 
penso en el dia 1 d’octubre. I penso en els que 
anomenem Comuns perquè crec que mai no  
tindran en les seves mans una revolució com 
la que pretenem. Després no ens queixem si 
en lloc de tenir un país nou ple de possibilitats 
entre els dits hi tenim els propis cabells que 
ens hem estirat. Perquè no ens hem d’estar de 
recordar-nos la cita de Pla: “Nada se parece 
más a un español de derechas que un español 
de izquierdas”,  quan tracten de Catalunya. I 
això no té pinta de canviar en molts anys!

PD 1. Aviso que tinc previst anar a votar el 
dia 1 d’octubre encara que sigui amb urnes de 

cartró. Ho dic perquè, malgrat que el vot sigui 
secret i no els hi penso dir,  si han de processar-
me abans del delicte, com estan fent, que em 
doni temps de reveure la pel·lícula Minority 
Report i acabar  d’aprendre´m la cançó «Què 
volen aquesta gent que truquen de matinada». 
No em penso tirar per la finestra. El número 
del meu document d’identificació i la meva 
adreça han d’estar al cens electoral.

PD2. Amb les obres d’estiu potser canvien 
els horaris oficials d’arribada dels trens. Ho dic 
per si decidiu de fer un viatge de comprovació 
del que us he explicat. Els catalans solen ser 
puntuals.

Josep Sales i Ortega

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Sr. Josep Gómez

Soci	i	col•laborador	de	l’AVV	Segle	XX

Josep Gómez va néixer al barri l’any 1955, 
i hi ha viscut tota la vida. Va acabar els 
estudis bàsics, “els del temps”, com diu ell. 
Als 19 anys va començar a treballar a diverses 
empreses tèxtils del barri, fins que va tenir 
la invalidesa i, posteriorment, la jubilació. 
És soci de l’Associació de Veïns des de fa 
molts anys i col•labora en diverses tasques i 
esdeveniments.

“Si sóc útil, em sento important”

Perquè es va fer soci de l’AVV?

Un dia vaig tenir un problema elèctric a 
l’edifici on visc i, per molt que hi vaig insistir, 
a la companyia elèctrica no em feien gens 
de cas. Llavors vaig recórrer a l’AVV, que va 
pressionar per solucionar el problema amb 
la companyia. Com que a més coneixia un 

membre de la Junta, em va animar a fer-me 
soci de l’Associació. Era l’any 1993. A més, 
des del 1999 col•laboro en diverses tasques i 
esdeveniments dins l’Associació. 

En	quines	tasques	col•labora	a	l’AVV?

Sempre que puc, col•laboro en alguna cosa. 
He estat conserge de l’AVV durant 7 anys, he 
ajudat en el cobrament dels rebuts als socis i 
he donat un cop de mà en l’organització de les 
festes del barri, sobretot de la Festa Major. He 
col•laborat en el que he pogut.

I en quines se sent més còmode realitzant-
les?

En poques paraules, em sento més còmode 
ajudant. Sigui en el que sigui. Si sóc útil, em 
sento important. Qualsevol tasca que sigui 
per ajudar als demès, em fa sentir realitzat.

 De totes les activitats que es fan al barri, 
quina és la que té més acceptació?
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Totes les activitats i festes que es fan al barri 
tenen el seu públic i el seu “arrelament”, però 
jo crec que la revetlla de Sant Joan és la més 
popular, la més acceptada. I no sabria dir el 
perquè. Però és una festa on hi ha sempre 
molta gent, potser més que la Festa Major o 
la Sardinada.

Creu que els veïns s’impliquen en les 
tasques de l’AVV?

Hi ha alguns veïns que ajuden, però acaben 
sent sempre els mateixos. Potser fa anys, quan 
no hi havia tantes coses i ens les havíem de fer 
nosaltres mateixos per muntar les festes, els 
veïns col•laboraven més, fins i tot portant les 
cadires o les taules de casa. Ara, quan veuen 
per exemple que els entarimats ja hi ha qui els 
munta o que l’ajuntament proveeix de cadires, 
com que tot és més fàcil i no s’ha de treballar 
tant, els veïns ja no s’impliquen tant.

I creu que el barri és prou conegut pels 
seus veïns?

La veritat és que no gaire. 
Hi ha algunes zones del 
barri que molts veïns 
no coneixen, i que no 
saben ni tan sols que en 
formen part. Encara 
que penso que és una 
actitud que es pot 
estendre a més barris: 
hi ha molts terrassencs 
que no coneixen la seva 
ciutat, i de ben segur que hi ha 
zones que no saben que pertanyen 
a la ciutat.

Ha viscut sempre al barri?

Sempre. Bé, “quasi” sempre! Vaig néixer al 
carrer Sant Sebastià i quan tenia tres anys vam 
anar a viure al Camp del Mono, que llavors 
pertanyia a Can Palet, tot i que es va integrar 

al Segle XX cap a l’any 1978. Per això dic que 
“quasi” sempre he viscut al barri.

Ha canviat molt amb els darrers anys?

Tot canvia. El barri va evolucionant, però 
lentament. Per posar un exemple: quan jo era 
petit hi havia molts carrers sense asfaltar, i ara 
sense asfaltar no en queda pràcticament cap. 
Al contrari, on visc jo, al Camp del Mono, 
el canvi ha estat total: els meus amics han 
marxat, la gent més gran ha anat morint, i ara 
hi ha nous veïns, altre tipus de gent, amb altres 
maneres de fer. No s’assembla gens a quan jo 
era petit.

Troba a faltar d’alguna manera el barri de 
quan era més jove?

Home, tiba molt la nostàlgia. No té res a 
veure el barri de quan érem més joves amb el 
barri d’avui en dia. Teníem una manera de fer 
i de viure el barri diferent. Es feia més vida al 
carrer. Curiosament, no hi ha tanta diferència 

de com érem de petits amb els nens que 
viuen actualment a la zona del Camp 

del Mono: estan tot el dia al carrer, 
són entremeliats/juganers, no 

fan cas als grans... Vaja, com 
nosaltres llavors!

Què hi manca, al barri?

Si vols que et digui la 
veritat, al meu parer al barri 

tenim de tot. Tenim un transport 
públic que, tot i que hi ha qui es 

queixa per queixar, amb tres línies que 
funcionen. Tenim una Sanitat pública que 
està relativament a prop (a Can Jofresa, a 10 
minuts a peu o amb transport públic). I tenim 
també diverses escoles al barri. Tot això per 
a mi és el bàsic que ha de tenir una barriada. 
Potser falten algunes coses, però per a mi són 
secundàries.
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contrari, és una associació amb gent honesta 
i honrada, que vetlla desinteressadament pels 
interessos de tots els veïns. Els diria també 
que es facin socis els que no ho són ja i que 
intentin col•laborar en el que puguin, perquè 
tota ajuda sempre és ben rebuda.

Quin missatge donaria als seus veïns?

Els diria que tenim una AVV que treballa 
per a tots, que no té esperit lucratiu i que hi 
ha sempre bona voluntat per part dels seus 
membres. Malgrat que hi ha qui pensa el 


