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La celebració d’aquests 50 anys de la nostra 
entitat ha coincidit amb una situació, tant a 

Catalunya, com a la ciutat, de veritable complexitat 
i conflicte. Quan vàrem programar les activitats, 
mai havém previst la situació que ens toca viure. 
Però, bé, hem intentat trampejar la situació de la 
millor manera possible, ja que 50 anys només es 
viuen una vegada.

A nivell de Catalunya, amb el Referèndum 
de l’1 d’octubre i la forta repressió i brutalitat 
de la policia nacional i la guàrdia civil amb la 
ciutadania, les actuacions judicials, la declaració 
d’Independència i proclamació de la República 
catalana, les detencions del Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, l’aplicació de l’article 155 i l’abolició de 
les institucions catalanes (govern i Parlament), les 
detencions d’alguns membres del governi, l’exili 
del President de la Generalitat i alguns dels seus 
consellers a Bèlgica, tot això acompanyat de dues 
vagues generals (3 d’octubre i 8 de novembre), 
i mobilitzacions permanents per a demanar la 
retirada de l’article 155, l’alliberament de tots els 
presos polítics i la recuperació de les institucions 
catalanes. I amb una convocatòria electoral pel 
dia 21 de desembre plena d’incerteses.

I per acabar d’adobar el tema, la dimissió de 
l’alcalde, Jordi Ballart, amb cinc regidors més, que 
ha comportat tot un terratrèmol polític a nivell 
local i municipal. 

Per tant, veurem com es resolen tots aquests 
aspectes, que no són fàcils, sobretot quan el 
govern central ha deixat de fer política per a 
judicialitzar la situació i utilitzar la repressió 
com a únic mecanisme amb un tema que al 
final, els agradi o no, s’haurà de resoldre votant 
un Referèndum pactat atenent la demanda de la 
ciutadania de Catalunya (80%) i d’Espanya, on 
el 52% ja comença a veure que aquesta és l’única 
solució.

A nivell local, hi havia   l’oportunitat de canviar 
la situació, renovar d’una vegada l’Ajuntament 
després de quaranta anys i els partits que ho 
havien  de fer l’han desaprofitat. Els partits no 
han estat a l’alçada i això els ho recordaran en les 
properes eleccions. Per tant, el Sr. Alfredo Vega, 
per minoria, ha estat nomenat alcalde.

I també ha de servir per veure si d’una vegada 
després de quaranta anys d’ineptitud i manca de 
voluntat per a resoldre alguns dels problemes que 
arrosseguem, com per exemple la urbanització 
de sis carrers, d’una vegada s’acaba i s’afronta. 
Així com l’execució d’alguns projectes llargament 
reivindicats i no executats. Esperem que de tot 
aquest procés, en surti alguna cosa positiva.

Esperem i desitgem que tots els empresonats 
surtin en llibertat, s’acabin els processos judicials 
absurds i inútils, i la judicatura faci justícia i sigui 
capaç de demostrar la seva imparcialitat i surti 
de l’absurd on l’ha situat la deixadesa política, 
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS

La Carretera de Montcada el 
1936

Com és sabut la carretera de Montcada, 
inaugurada el 1852, ha marcat el límit del que 

és el nostre barri per la part nord. Avui donarem 
un repàs als terrassencs que el 1936 habitaven a la 
banda sud de la carretera, és a dir, la dels números 
parells des del seu començament a la Rambleta 
fins al pont sobre el torrent de Vallparadís, passat 
el carrer d’aquest nom, que és la que pertany al 
barri del Segle XX.  

Començant per l’escorxador, on avui hi 
ha l’estació d’autobusos, fins a l’actual carrer 
d’Azcàrate només hi havia la casa del 52 (vegeu 
el Bocamoll 84, de l’abril del 2014), la casa de 
Joaquim Lloveras Valldeperas, de 61 anys, ja 
jubilat de la indústria d’encolats que havia creat 
(en aquella època a aquesta edat moltes persones 
no reunien ja les condicions físiques i de salut 
que els permetéssin seguir treballant), la seva 
esposa, Rosa Marcet, el seu fill Miquel, d’ofici 
comptable i la seva nora Teresa Llonch i Feliu, de 
Viladecavalls.

En el núm. 78 hi vivien una vídua, Maria 
Moret Mas, i el seu fill Joaquim Figueras Moret, 
de 21 anys, que treballava de dependent a la 

Cooperativa Obrera Egara i, que, encara que el 
seu nom no figura en la llista oficial de morts 
terrassencs, segons testimoni d’un familiar, va 
morir  a la Guerra Civil al front de Terol. Aquesta 
família era originària de Palamós. Un germà de 
Joaquim Figueras, Juli Figueras Moret (Terrassa 
1900-1974) va ser el 1924 comptador de la 
Fraternitat Republicana: era el dibuixant que 
va il•lustrar la portada de diversos programes 
d’actes de la Festa Major i altres festes d’aquesta 
societat. Després de la Guerra Civil, per mor dels 
seus antecedents republicans va optar per passar 
desapercebut i va arraconar el dibuix.

En el número 80  hi trobem Lluís Galobardes 
d’Artés, manobre del Mitats de Les Fonts, i la seva 
esposa Carme Pous Claret, de Manresa, teixidora.

El número 82 l’habitava Celestí Tost i Piqué, de 
Soleràs (Les Garrigues), burot d’ofici. 

En el 84 hi trobem Joan Ventayol i Donadeu, 
dependent de cal Pont, Aurell i Armengol, la seva 
mare Ignàsia Donadeu Font de 80 anys, viuda, 
la seva esposa Maria Sellarès i una filla. Aquesta 
branca Ventayol, originària de Matadepera, era 
força popular a la ciutat. El seu besavi Josep 
Ventayol i Pons, carreter, va instal•lar-se a Terrassa 
cap al 1820. El seu avi Josep Ventayol Torrella  
va tenir un comerç al carrer de Gavatxons i el 

que  ha estat incapaç d’afrontar i solucionar 
la situació, fins a degradar-la posant en risc de 
veritat la convivència, contra la que  alguns partits 
des de la seva creació han estat treballant com a 
unic objectiu: on no hi havia problemes com a 
l’educació o la llengua, els han creat artificialment, 
i així podríem anar fent una llarga llista.

Esperem, doncs, que retorni la tranquil.litat, 
que s’afrontin els problemes, que disminueixi la 
pobresa d’un sistema econòmic que cada vegada 
la fa més gran i que recuperem els drets i llibertats 
que ens han pres. I que algun  dia d’una vegada 
l’Estat entengui que només té una via, negociar, 
pactar i deixar que la ciutadania parli, ja que 

té el dret de decidir el seu futur, el que vulgui, 
però decidint.  Recordar que les Lleis no són 
permanents, que s’han d’adaptar a les necessitats 
i exigències de la ciutadania, i no fer servir la 
Llei per a no canviar res, ja que està totalment 
subordinada a les exigències ciutadanes. Tampoc 
pot ser utilitzada de forma estratègica, d’excusa, 
arbitràriament,  partidistament i barroera com fa 
el govern central

Que gaudiu tots i totes de les Festes i que els 
vostres desitjos es facin realitat.

Salut i fraternitat
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besoncle va continuar el negoci de carreter i també 
d’impressor i va construir el 1892 el magatzem de 
la Plaça Mossèn Cinto, conegut com a Magatzem 
Pintado i Cardús, enderrocat el 1972. El pare 
de Joan Ventayol, Antoni Ventayol i Vilà ,era 
jornaler i  va treballar de cafeter. Era republicà 
federal i soci del Cercle Federal. La seva mare 
Ignàsia Donadeu pertany a la mateixa nissaga de 
l’exalcalde Donadeu, de diversos industrials i de 
diversos militants republicans que no entrarem a 
detallar per no allargar-nos.

En el 86 hi havia el Colegio Íbero-Americano, 
conegut popularment per Cal Torero perquè   
anys abans en aquest lloc hi havia hagut un local 
de ball d’aquest malnom. Francesc Palet i Setó, 
persona que havia estat molt vinculada a la cultura 
local, recentment traspassat, ens explicà els seus 
records d’aquesta escola, de la qual havia estat 
alumne, en aquesta mateixa secció dels números 
48 i 49 del Bocamoll, d’abril i setembre del 2004. 
Aquest edifici queda abandonat durant molts anys 
amb una degradació progressiva que s’arrossega 

fins fa una desena d’anys, que fou enderrocat 
i en el seu lloc s’hi edificà un bloc de pisos. En 
aquesta escola hi vivia el seu mestre Francesc 
Muntadas i Font, manlleuenc de naixement, que 
feia 19 anys que residia a Terrassa, i la seva esposa 
Maria Casanovas i Arderiu, natural de Puig-reig 
(Berguedà), els seus fills Joan, de 17 anys, ajudant 
de teòric de cal Pous, i Ramon, de 12 anys, i el 
seus sogres Josep Casanovas i Grífol, de Sallent 
(Bages), i Maria Arderiu, d’Avià (Berguedà). 
Explicarem una anècdota d’aquest mestre que 
segurament no coneixia Francesc Palet. A la 
postguerra, la Comunió Tradicionalista no existia 
oficialment ja que el general Franco la va fusionar 
amb el recel, quan no l’oposició, dels carlins- amb 

Falange Española per fundar el partit únic de 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
Molts tradicionalistes o carlins, a la postguerra 
,van intentar de forma mig clandestina mantenir 
la Comunió al marge del Partit únic. Muntadas, 
que formava part d’aquests tradicionalistes a 
Terrassa, va ser sancionat per haver avalat Felip 
Ferrer i Giner, una persona que havia estat 
afiliat a la CNT. Només els addictes al GMN 
(Glorioso Movimiento Nacional) podien avalar 
persones. Els avals, hem d’aclarir, no significaven 
que l’avalador conegués i es responsabilitzés del 
comportament de la persona avalada, sinó que 
assegurava conèixer aquesta persona i afirmar 
que era addicte al Règim i que no havia tingut 
antecedents ni simpatia per cap partit ni sindicat 
republicà. 

En el 90 hi trobem la fusteria d’Artur Gorina 
i Molina, que hi vivia amb la seva segona esposa 
Maria Sucarrats i Narvaez i els seus fills  Mercè 
Gorina Sal•lari, filla de la primera esposa, Jaume 
- que treballava d’aprenent a la fusteria, Carme 
i Josep, fills de la segona, i un fillastre, Francesc 
Bruguera i Sucarrats, natural de Valls (Alt Camp), 
que treballava també a la fusteria. A la postguerra, 
Bruguera, igual que el seu veí Muntadas, estava 
afiliat a la Comunió Tradicionalista. Als anys 
setanta tenia la concessió dels serveis funeraris 
de Madrid i de Terrassa. 

El número 96 l’habitava Felip Puig i Gusi, de 61 
anys, natural de Vacarisses, que feia 16 anys que 
vivia a Terrassa. En la casa convivien amb ell una 
filla i el seu gendre. Puig treballava de vigilant del 
torn de nit de cal Guardiola.

En el número 100 hi havia un comerç de 
queviures que regentava Maria Caudí Arnau, de 
Sant Julià d’Altura. 

En el proper número de Bocamoll acabarem 
de revisar els residents de la resta de la Carretera. 
(Continuarà)   

   RAFEL COMES 

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

ASPECTES CÍVICS

Utilització de l’espai públic.

L’espai públic hauria d’utilitzar-se com si fos 
casa nostra, amb la mateixa actitud. Cal 

cuidar-lo, preservar-lo, respectar-lo i fer-ne un 
ús correcte. Sense bretolades, destrosses ni mal 
ús: alguns propietaris permeten que els gossos 
es pixin i caguin sense recollir les merdes, i el 
pitjor:  que ho facin en les zones d’espais infantils 
que resten contaminats amb el risc d’infeccions.  
Tampoc s’ha de jugar amb pilotes de cuiro 
molestant els veïns al xutar-les contra les seves 

façanes, o en hores nocturnes quan tothom està 
en ple descans. 

   Bé, l’espai públic és per gaudir-lo tothom, per 
a fer relacions i convivència, per a fer-ne un 
bon ús, per a evitar embrutar-lo i fer-lo malbé. 
Disposar dels espais públics ha costat moltes 
reivindicacions, i per tant, no ha estat fàcil, i és 
responsabilitat de tots i totes garantir-ne un ús 
correcte i evitar-ne un mal ús i destrossar el seu 
mobiliari i jocs infantils.  En som tots i totes 
responsables i esperem que entre tots i totes el 
cuidem i en fem un bon ús.

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 de 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 abussen de les 
persones més vulnerables.

Taula de l’Aigua:  El Ple de l’Ajuntament 
va aprovar que la concessió fos per mitjà d’una 
empresa pública. Ara cal posar-la en marxa d’una 
vegada i sobretot sense l’aplicació dels mals vicis 
d’utilitzar les empreses i serveis municipals com a 
portes giratòries per posar els del partit. Esperem 
que regeixin els criteris de professionalitat, 
eficiència,  rigor, transparència i participació 
ciutadana per al seu control.  Veurem.

Hort urbà projecte Segle XX:  El projecte 
segueix atenent als seus objectius, s’han incorporat 
nous hortolans resultat de que altres han deixat el 
projecte al marxar del barri.

Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: 
S’han canviat tots els contenidors d’envasos i 
d’orgànica.  El nivell d’impropis és molt elevat i, 
per tant, s’ha de reduir al màxim.

Esperem que també funcionin millor les 
freqüències de buidatge i sobretot, la neteja dels 
contenidors, que no es fa.
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Taula per a la Democràcia:  Més d’una 
cinquantena  d’entitats vàrem subscriure un 
Manifest de rebuig a les actuacions del govern 
central contra les institucions de Catalunya i per 
a la defensa dels drets i les llibertats. I també per 
a demanar la llibertat del Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez empresonats sense cap justificació i de 
forma arbitrària, contra l’aplicació de l’article 
155, la pèrdua de les institucions catalanes, el 
tancament del Parlament i la detenció del govern 
legítim de Catalunya. Per tant, cal recuperar els 
drets i llibertats.

Obres al Casal:  El Casal ha estat tancat uns 
dies per a la realització de les obres de millora de 

les portes correderes, amb l’objectiu de garantir el 
seu funcionament i que tinguin menys pes a l’hora 
d’obrir i tancar. Això ha comportat reorganitzar 
les activitats de la millor manera possible. 

Reunió amb els/les presidents/es de les 
comunitats dels Grups Santa Margarida: 
Amb l’objectiu d’afrontar problemes d’ús de 
l’espai públic i altres aspectes relacionats amb 
el funcionament de les comunitats, es va fer 
una reunió entre aquesta Associació, els/les 
presidents/es de les comunitats i el servei de 
mediació de l’Ajuntament de Terrassa.

Rates:  Es va denunciar a l’Ajuntament la 
presència de rates en els espais de matolls ubicats 
al carrer Lepant amb Avinyó. 

Senyalització al terra: S’ha reiterat a 
l’Ajuntament la necessitat de senyalitzar el terra en 
les zones d’estacionament del carrer Torres i Bages 
amb Vallparadís-Navas de Tolosa. Hi ha molts 
vehicles i hi ha qui no respecta l’estacionament 
d’una forma raonada. Per tant, es demana que es 

faci la senyalització adient al terra.

Retirada de vehicles abandonats: S’ha 
denunciat en diferents punts la necessitat de 
retirar els vehicles abandonats des de fa temps. 
És una vergonya i una total incompetència 
municipal: hi ha un vehicle que porta un any 
denunciat i no retirat.

Reparació de voreres: Hem demanat la 
reparació de diferents voreres en mal estat als 
carrers Avinyó i Navas de Tolosa.

   

Projecte espai socioesportiu:  Una bona 
notícia: el projecte ja està aprovat tirar-lo endavant 
i durant el primer trimestre del 2018 començaran 
les obres d’execució.

  

Carrers sense urbanitzar:  Esperem que 
l’Ajuntament doni compliment a l’acord del Ple 
Municipal i comencin les obres d’urbanització 
d’aquests carrers. Ho seguirem recordant i 
veurem què passa, si es desencalla el tema després 
de quaranta anys d’ineficàcia i manca de voluntat 
política del govern municipal.

Referèndum 1 d’octubre: Es va oferir el Casal 
com a espai electoral, ja que és el lloc on els veïns 
i veïnes del barri voten habitualment. Un pacte 
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vergonyós entre el PDeCAT municipal i l’Alcalde 
per salvar-se la cadira, ho van impedir. Al final 
es va haver de votar a l’Escola d’Adults Salvador 
Espriu. 

El dissabte dia 30 de setembre es va convocar als 
veïns i veïnes que es va poder avisar a una reunió 
per a fer els aclariments oportuns sobre l’espai 
electoral, es van plantejar la necessitat d’estar al 
col•legi electoral i l’actitud a tenir, sobretot el 
caràcter pacífic en tot moment. Van assistir-hi 
una bona quantitat de veïns i veïnes. A les 4.45 h 
un munt de veïns es van trobar a la porta del Casal 
per a anar al col•legi electoral per a defensar-lo i 
sobretot defensar les urnes i garantir la votació. 
Allà es van trobar amb més veïns i veïnes fins a 
arribar a un munt, que durant tot el dia fins a les 
21.45 h van estar presents. Cal remarcar que al 
final no hi va haver cap incidència destacable i es 
va poder votar. 

Molt positiva la participació i col•laboració del 
veïnat per a estar disposats a defensar i garantir el 
vot que cadascú va voler exercir, i la gran afluència 
i paciència de les persones que van anar a votar. 
Una gran jornada en aquell espai electoral, només 
embrutada per la brutalitat de la policia nacional 
i guàrdia civil en alguns espais electorals, que 
també denunciem com a entitat i en nom dels 
veïns i veïnes que la van veure després.

Neteja terrenys: S’ha reiterat de nou la 
necessitat de netejar uns terrenys del carrer Sant 
Sebastià, entre Roger de Llúria i Avinyó. Estan 
plens de matolls i rates. L’obligació de la propietat 
atenen a l’Ordenança, és mantenir-los nets i en 
condicions, cosa que ara no es compleix.

Casal romandrà tancat:  Els dies 21, 25 i 26 de 
desembre, i l’1 de gener.

ACTIVITATS:

Sortida del Bolet:  A principis d’octubre, més 
de setanta veïns i veïnes van anar a Coll de Jou, 
uns a buscar bolets i altres a visitar diferents 
espais. Un bon dia, ho van passar molt bé, i una 
bona relació i convivència. I els bolets els van 
gaudir i menjar al Restaurant amb un bon àpat.

ACTIVITATS DEL 50 ANIVERSARI

Conferència Salut i Esport: El mes de juny el 
Dr. Josep Sales  va fer una conferència sobre salut 
i esport molt interessant i els assistents van fer 
preguntes i van demanar aclariments.

  

 

Activitat infantil: El mes de setembre en 
Miqui Giménez va fer una actuació infantil amb 
molt bona assistència, i infants i pares i mares van 
gaudir i participar en l’activitat. 

 

 

Conferència històries i anècdotes del Barri: 
En Joan Soler, historiador i director de l’Arxiu 
Històric, a finals de setembre va explicar diferents 
aspectes relacionats amb el barri, molt interessants 
i amb noves dades relacionades amb ell.
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    Bocamoll especial 50 anys:  El mes d’octubre, 
es va editar el Bocamoll especial 50 anys, que 
explica molts aspectes d’aquests 50 anys referits 
tant a l’Associació de Veïns com al barri.

Patge Xiu -Xiu: El dissabte dia 30 de desembre 
des de les 17 h a la Sala d’Actes del Casal de 
Barri del Segle XX, vindrà el Patge Xiu-Xiu 
amb xocolata inclosa  recollir les cartes als Reis 
dels nens i nenes. A més podran gaudir d’una 
xocolatada amb melindros.

Fotografies actes celebració dels 
50 anys del mes de novembre
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS

Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. Francesc Xavier Valldeperas Roig, veí 
del carrer Pare Font, ens va deixar el mes 
de novembre. Un record per a ell i el nostre 
més sentit condol 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.

Maria Teresa Suñol
Advocada de l’Associació de Veïns del barri del Segle XX

Consultes els primers dijous de cada mes de 16 a 18 h.
Visites concertades
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Fem que el desig del Roger, vegi la llum. Que 
les ferides de guerra d’un estat opressor no caiguin 
en l’oblit

 Feia dies que no se’n parlava. Ahir es va 
trencar el silenci. El Roger, l’home de 38 anys 
ferit per l’impacte d’una bala de goma el passat 
1 d’octubre, ha perdut la vista de l’ull dret i 
presenta querella contra tres agents de la policia 
nacional. Justament ahir tornava a confirmar-se 
el que moltes ja sabíem: la brutalitat extrema que 
representa l’ús de les pilotes de goma.

Ahir, 14 de novembre, cinc anys exactes despré 
de la també brutal agressió per part dels mossos a 
una dona, l’Ester Quintana. Aquell dia, ella, com 
milers de persones, participàvem a Barcelona 
de la manifestació de la Vaga General contra els 
models d’austeritat imposats a Europa. Una vaga 
que va tenir la particularitat de ser la primera 
vaga general ibèrica de la història; els sindicats 
d’Espanya i Portugal la van convocar a tota la 
península Ibèrica. També s’hi afegiren Xipre, 
Malta i Grècia, i un sindicat italià responent a la 
convocatòria del CES (Confederació Europea de 
Sindicats).

 A Catalunya, sota el lema «Ens deixen 
sense futur. Hi ha culpables. Hi ha solucions», 
la manifestació va ser multitudinària, però les 
càrregues policials, també. Aquestes es van 
estendre per bona part del centre de Barcelona, 
i van causar desenes de ferits, entre els quals 
l’Ester, que va perdre un ull per l’impacte d’una 
bala de goma llançada pels Mossos d’Esquadra. 
I ahir, com aquell 14 de novembre, de nou, la 
impotència. La impotència i la tristesa.

 Totes dues emocions se’m barregen, tal com ja 
em va succeir el mític diumenge de l’1 d’octubre. 
Un primer d’octubre en què el poble va sortir a 

defensar el seu dret a l’autodeterminació, i ho va 
fer amb una organització popular envejable, amb 
valentia, dignitat, de forma pacífica, grans dosis 
d’il•lusió i muntanyes de somnis sargits amb 
auguris de canvis i nous avenirs. Avui, es torna 
a fer imprescindible recordar la lluita constant i 
tenaç de l’Ester Quintana, de la seva advocada, 
del seu grup d’amics i amigues, de l’Associació 
Stop Bales de goma, i de totes les persones que van 
implicar-se en l’objectiu de fer fora les pilotes de 
goma de Catalunya. I ho van aconseguir. Des de 
l’any 2014, l’ús d’aquest tipus d’armes està prohibit 
per a totes les policies que operin a Catalunya.

 Amb el testimoni del Roger, ahir vam poder 
constatar com els de fora, els mercenaris de l’odi 
i de la violència més ferotge de l’altra banda 
de l’Ebre, ens van atacar de la manera més 
vil i destructora amb artefactes endimoniats. 
Artefactes que provoquen veritables ferides de 
guerra. El Roger, a través d’un vídeo, compartia 
amb nosaltres les seves angoixes, les dificultats a 
partir d’ara per realitzar qualsevol acte quotidià, 
afaitar-se, mirar-se al mirall... Ens va explicar com 
aquell 1 d’octubre, després de la pluja, se li van 
estroncar els seus projectes de vida, els estudis, la 
música, el món..., el món sencer. A partir d’ara, 
tot ho haurà de mirar des d’una altra perspectiva. 
Haurà de reaprendre a mirar els arbres, els núvols 
o el perfil de la lluna. També els ulls del seu fill.

 El Roger, ahir ens va dir, des de la més absoluta 
serenitat, que el que més desitjava, per damunt 
de tot, era que no hi hagués més ferits per bales 
de goma, ni a Catalunya, ni a Espanya. I jo em 
pregunto, què restarà de les seves paraules, del 
seu testimoni? El del Roger, el de l’Ester. I el de 
tantes persones que han patit en els seus cossos 
aquesta violència salvatge fins al punt de perdre, 
no només un ull sinó, fins i tot, en alguns casos, 
la vida. Fem que el desig del Roger vegi la llum. 
Que les ferides de guerra d’un estat opressor no 
caiguin en l’oblit. Ara mateix, aquest és el nostre 
deure. No oblidar la barbàrie. Ni oblit, ni perdó. 
Reparació.

Ojo con tu ojo.

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA
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TEMES DE CIUTAT

La dimissió de l’alcalde Ballart i la renúncia 
de cinc regidors per la situació de Catalunya 

i l’aplicació de l’article 155, ha comportat una 
greu crisi en el govern local. Tant els fets a nivell 
de Catalunya com municipal han comportat la 
paràlisi en la presa de decisions i l’anormalitat en 
el funcionament municipal a nivell polític. Primer 
el trencament del pacte entre PSC i PDeCAT, i, 
,tot seguit, la dimissió de l’alcalde i la renúncia 
dels regidors ha generat haver de tornar a escollir 
alcalde i equip de govern. En aquest sentit, s’han 
presentat dues candidatures possibles: pel PSC 
el Sr. Alfredo Vega i per a TEC el Sr. Xavier 
Matilla. Tot depenia del vot del PDeCAT, que 
no va donar suport a cap dels dos, permetent 
que tot i haver perdut la votació, fos nomenat el 
primer al ser el partit més votat en les últimes 
eleccions. Això comporta un govern minotirari 
només amb nou regidors de vint-i-set, cosa que 
dificulta la governança i exigeix molta capacitat 
de negociació per a cada tema i proposta que es 
presenti.

Per tant, si fins ara ja era complex, tot i que 
el PSC mai no ho ha entés, això d’estar en 
minoria, ara ho haurà d’entendre i aplicar, al ser 
encara més minoritaris. El PDeCAT amb el seu 
comportament ha evitat un canvi de govern, i ens 
quedarà el dubte del que això hagués comportat, 
una veritable oportunitat perduda.

Ara tindrem un govern en minoria absoluta, 
amb nous membres, sense cap experiència ni en 
gestió pública, ni política, de diferent format. Ens 
esperen divuit mesos fins a unes noves eleccions 
municipals on l’estratègia electoral serà evident; 
per tant, tindrem un mandat  quan finalitzat amb 
molts projectes pendents de ser executats que ja 
veurem com acaben.

El nou alcalde, en un discurs triunfalista per la 
feina feta, amb afirmacions que, gràcies a la gestió 
d’aquests trenta vuit anys, hem passat d’asfaltar 
carrers a gestionar serveis. Hem gestionat amb 

equitat i per a tots els barris, hem…!

El paper, el discurs fàcil i la manca de memòria 
interessada,  que oblida la veritat.

El nostre barri encara té sis carrers sense 
urbanitzar gràcies la manca de voluntat política, 
ineficàcia i mala gestió en el repartiment 
equitatiu dels equipaments i els serveis, subjectes 
a mers criteris arbitraris i partidistes, per culpa 
dels quals alguns barris encara estan inacabats, 
com el nostre. Un vergonyós comportament dels 
diferents equips de govern ens ha deixat fora de 
les prioritats i la distribució equitativa, és més, 
un regidor i secretari d’organització del partit 
governant, va dir que mai s’invertiria en el nostre 
barri fins que no canvies la seva Junta. I al nou 
alcalde se li va oblidar per no reconèixer un fet.

Per tant, en aquest nou govern municipal ja 
no caldrà demanar-li res, ja que si fins ara han 
estat uns veritables incapacitats, en aquests dos 
anys, els temps que venen, no cal que n’esperem 
res: per desgràcia, la legislatura està finiquitada 
en el conjunt de la ciutat, i del nostre barri. No 
cal que hi perdem ni un minut, ni fent escrits, ni 
denúncies, ni reivindicacions.

I esperem que no tinguem sorpreses, i en 
algun projecte de ciutat la cosa no es compliqui, i 
els poders fàctics recuperin el seu protagonisme, 
en el miratge de la responsabilitat mal entesa, o el 
consens com a excusa. 

I el fals discurs  de governar per a tota la 
ciutadania, i la voluntat de diàleg, ha estat sempre 
una farsa, com el de la voluntat de servei, per a 
encobrir i justificar la professionalitat política, 
tant els interessos particulars, com els partidistes. 
Tòpics i tòpics, però la realitat és que estem plens 
d’incerteses tant en el present com en el futur 
proper. El que està clar, i é l’única veritat, és que 
seguirem sent un barri injustament inacabat, per 
la vergonyosa ineptitud i mala fe partidista.

Renúncies i crisi al govern municipal.

anys
AVV SEGLE XX

1967 -2017
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La nostra entitat dóna suport a aquests posicionament:

L’ESCOLA CATALANA NO ES TOCA
Davant dels recents i gravíssims esdeveniments que atempten contra la democràcia a l’Estat 

Espanyol i a Catalunya, la Comunitat Educativa de Terrassa, en defensa de l’ensenyament públic i de 
qualitat, basat en els valors democràtics i de cohesió social, i en la tradició progressista i renovadora 
de l’Escola Catalana.

Exposem:

- Exigim l’alliberament dels membres del govern que són a la presó i de les dues persones de les 
entitats socials.

- Ens posicionem en contra de l’aplicació de l’article 155.

- Exigim la recuperació de les institucions catalanes.

- Aquestes darreres setmanes i dies hem pogut veure atacs concrets contra l’Escola Catalana 
per part d’alguns partits. Aquests atacs tenen un objectiu molt clar, trencar la cohesió social, pilar 
fonamental de l’Escola Catalana.

- Exiguim: preservar i respectar el desenvolupament de la tas docent i col•lectiu que la 
desenvolupa.

Per tant, demanem i exigim, respecte i deixar l’escola tranquil•la, deixant de buscar problemes on 
no hi ha. El que cal és posar recursos i mitjans per a millorar-ne la qualitat.

Persones homenatjades en l’acte del dia 26 de novembre:

Ramón Miret

Montserrat Boada

Montserrat Larroya i Martin Guerrero

Josep Novelón i Maria Vall

Antoni Fàbregas i Berta Soler

Luïsa Dominguez

Ana Mª Masachs i Antoni Llonch

Rafel Comes

Josep Gómez

Ramon Pérez

Maite Carretero

Xavier Vives

Juan Cano

Lourdes Prat

Joan Vives
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
Olor de sulfur.
Sense por ni ràbia. Tu ja 
m’entens!

Pròleg.

 M’agradaria que  amb aquest escrit us 
passés com a mi quan vaig llegir «El nom de la 
rosa» d’Umberto Eco. No m’hi vull comparar, 
ni de bon tros, però en la meva lectura d’una 
edició de butxaca de cinc-centes pàgines les cent 
primeres, que centraven una mica l’entorn històric 
de la trama, em van resultar lentes. No perquè 
estiguessin mal escrites ni  fossin avorrides, ans al 
contrari, sinó  perquè volia anar per feina i saber 
com acabava la història.

 I un apunt. Com que aquest escrit té un 
àmbit massa temporal tinc el risc que  el futur 
immediat pot corregir-me o desautoritzar-me. 
Però si l’enceto l’endevino i qui no arrisca no 
pisca.

Primera part. La biològica.

 L’olfacte o la percepció de les olors se 
situa en el nostre  sistema nerviós central, en 
un lloc anomenat Sistema Límbic. Hi és present 
des del principi de l’evolució de la nostra espècie 
quan gairebé l’existència i la supervivència eren 
més importants que la consciència. Talment dir  
que qui  preveia el perill tenia més possibilitats 
de  sobreviure . ¿No us ha cridat mai l’atenció la 
diferent percepció que tenim de les olors? Per 
exemple: ¿us heu parat a pensar perquè després de 
menjar espàrrecs l’orina fa una olor tan peculiar? 
Ah! No vull dir amb això que els espàrrecs siguin 
un perill.  Ni  que obligatòriament heu de sentir 
aquesta olor. Diuen, els que en saben, que es 
deu a la digestió que fem d’un àcid que tenen 
aquests vegetals i en la molècula del qual hi ha 
sulfur. En ser eliminat per l’orina en detectem la 
presència. Diuen també que en el nostre sistema 
de degradació de les molècules, en el fetge per 
exemple,  hi ha qui té la capacitat de  desfer aquell 

àcid de manera ràpida i altres que no. És a dir, 
hi ha qui l’elimina ràpidament a l’orina i hi ha 
qui no.  Emboliquem la troca si esmentem que 
hi ha qui l’elimina i hi ha qui no, i hi ha qui sent 
l’olor en l’orina i hi ha qui no. I la barreja de tota la 
frase anterior entre eliminadors i odorants també 
existeix. Un cas digne de treball de recerca de 
batxillerat.

 La captació pel nostre sentit d’aquesta olor 
peculiar dels combinats de sofre amb un altre 
element o un radical, anomenats sulfurs, és un 
sistema que tenim de defensa. I per què? Doncs 
perquè  els productes de la descomposició de 
matèria orgànica  en llocs sense oxigen, com els 
fons dels pantans, inclouen  el sulfur d’hidrogen 
que fa pudor d’ous podrits,  que és nociu per als 
organismes vius. ¿Recordeu una olor similar al 
voltant d’un volcà , d’una planta paperera o quan es 
socarrimen els cabells en els fogons? Hem associat 
aquesta sensació al perill. Gràcies, Evolució! Ja 
queden pocs vius que hagin experimentat   l’olor 
de carn humana cremada . Ens ho recorden les 
involucions dels sistemes polítics, alguns encara 
presents en l’ideari de grupuscles que  saluden a mà 
alçada o de components de partits de govern que 
no són capaços de sancionar aquests gests. ¿No us 
sembla estrany que en el nostre ventall polític no 
hi hagi en el parlament un grup d’extrema dreta? 
Doncs perquè ja els representa algú dels que hi és! 
Gràcies, Memòries Històriques!

 Tornem a la química. 

 Trobem en el nostre entorn culinari altres 
exemples de molècules amb sofre, com el sulfur de 
dimetil. Aquesta substància sembla que és la que 
detecten els porcs senglars i els gossos ensinistrats 
en la recerca de les trufes. Perquè sapigueu quina 
és, la trobem quan bullim col-i-flor. Cal insistir 
però, que, com els verins, no és desagradable – o 
mortal-  el compost en si sinó la quantitat que es 
podria arribar a olorar o a ingerir. El chedar o el 
camemberg són formatges que contenen aquest 
sulfur i o bé  atreuen els seus incondicionals o 
bé hi afegeixen el mot podrit en la definició els 
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detractors. 

 De manera diferent podem constatar el 
benestar en olorar un ambient amb herba acabada 
de tallar on  s’expel·leix una altra molècula, amb 
nom per als que opten a excel·lent  – 6-3-hexenal- 
, que servirà  per a elaborar  artificialment olors de 
poma i maduixa. Sembla que aquests compostos 
produeixen plaer i serenitat. Si aquestes sensacions 
les associem a un paisatge verd entendríem per què 
és d’aquest color  el tapís dels jocs de sobretaula. 
Proposo que d’aquests tapissos n’mani també olor 
de poma i així evitarem estiraiarronses al final de 
es partides. Un entorn adequat per a asserenar 
ànims i dedicar-nos al que sembla important a 
part de gaudir del joc: guanyar. Participar també, 
però el que ens agrada de debò, per què negar-ho, 
és vèncer. Però el negre existeix perquè  existeix 
el blanc i tenim  les excepcions que mostren que 
un mateix mot/olor té significats diferents:  l’olor 
de poma també ens indica perill en un nen que 
entra en coma després de dies de febrada intensa, 
amb alteració del seu sucre en sang i sense una 
correcta nutrició.  

Segona part. La processal.

 Si baixem al camp de les relacions humanes 
i del control dels ressorts de poder, les olors també 
hi influeixen, ni que sigui de manera metafòrica. 
Olor de tupinada. Olor de martingala. Olor del 
qui t’ho afina. Olor de la porta giratòria. El que sí 
que s’ha demostrat es que l’acceptació del que en 
política universal és diu  «peix -podrit- al cove»  
ens ha portat  moltes vegades  a tapar-nos  el nas 
de manera reflexa – gràcies, recordeu, al sistema 
límbic-.  Alguns ens hem apartat, amb més o 
menys discreció,  tan bon punt s’ha detectat 
l’inici de la ventositat del “gobierno” de torn. 
Llevat d’alguna època, tot s’ha de dir, que algú hi 
va posar tant a prop els morros que no se li va 
moure el serrell perquè no en tenia. I, a sobre, hi 
va posar bona cara! Actualment, se’ns   recomana 
no acostar un encenedor al pet. Més que res per 
no ser acusats d’instigar  l’odi a la ventositat  aliena 
i d’alterar l’ordre públic  rebent a canvi només un 
baixíssim percentatge – exactament del 0,037 %- 
de la intensitat del calbot que ens mereixeríem  
per part de dòbermans disfressats de tortugues 

ninges. En un país atret pel manga i la Warner 
Bros (Bugs Bunny, Porky, Sam Bigotis, Piolín,...)  
la realitat els pot portar al món de l’animació en 
un tres i no res, i viceversa.

 Com que, en general, l’acceptació d’olors i 
gustos és cultural i de cultures n’hi ha moltes en el 
món, podem particularitzar a l’hora  de captar les 
atraccions o els  perills dels compostos químics 
de cada entorn.  Esmentant  el món animal,  la 
presència en l’aire dels compostos putrefactes 
atreu els carronyaires - llegiu voltors i hienes-.   
En consonància hi podem trobar fàcilment 
similituds en les caricatures d’algun dels nostres 
representants. L’imaginari de cadascú, mentre 
llegiu aquests paràgrafs, en projectarà algun de 
molt particular i possiblement en un nombre 
divers de casos.

 En honor a la veritat, el nostre món en 
els seus milions d’anys d’existència ha après a 
gestionar els equilibris fins que vàrem arribar els 
humans. Certament, la natura es va encarregar 
adecompensar els excessos de sulfurs, de metà i 
de diòxid de carboni amb tant d’encert que ens 
ha anat protegint. Fins que la Humanitat i la seva 
manera de fer, en femení, va deixar pas a l’Home 
i la seva manera de fer, en masculí,  i va esberlar 
aquell equilibri, com per exemple en l’efecte 
hivernacle. 

 Reprenem el fil i portem l’aigua al nostre 
molí. Perquè hi ha humans i humans!

 No sé si caldria fer l’estudi global de com 
de fi tenen el nas els espanyols  en la qüestió de 
detectar el «sulfur». Ja sabem que científicament 
són compostos que neixen de la fermentació i 
la descomposició. Culturalment ho associem 
al dimoni, a l’infern, a les calderes d’En Pere 
Botero cremant  els infidels i altres persones que   
posaven en dubte  l’ortodòxia religiosa o, fins 
i tot, política. El que sí que és cert és que hem 
après de seguida que, quan el veí de l’oest es posa 
els mitjons de llana, els catalans  traiem l’abric 
del bagul. Però també hem acabat desconfiant 
quan es desabriguen  tot aplicant una llei. De ben 
segur que a algú se li posarà el cul  calent i dubto 
que sigui el seu. El cert és que  han posat encara 
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més llenya al foc per escalfar les calderes d’un 
tribunal; diguem-ne, infernal?  Com diuen les 
frases fetes que em comenta  la Viqui amb la seva 
ingenuïtat i saviesa: “Quan el mal ve d’Almansa, a 
tots alcança.” Dit d’una altra manera: “De ponent, 
ni vent, ni gent ni casament.” 

  Sempre s’ha comentat que la 
idiosincràsia dels dirigents de la vella i bella 
Castella és practicar la política de terra cremada. I 
a més de cremada podríem dir que menjada. Ens 
ho marca la seva ancestral ramaderia amb ramats 
transhumants d’ovelles amb absoluta dominància 
sobre els terrenys que trepitjaven. I el benefici? 
Sumeu: a casa seva ja practicaven  el menjar de 
franc i els cornuts pagaven el beure en forma 
d’impostos. El que en diríem un total dèficit fiscal. 
Sembla que la disputa va acabar  aviat amb la seva 
peculiar manera de fer les coses: tallant els caps 
dels revoltats. Ara no tenen discrepants religiosos 
per fer fora però els volen a tots conversos. La 
història ha demostrat que el rebel català, sense 
ungulats que devorin el territori, sí que ha  
aconseguit estalviar durant segles altres guanys 
més aviat no comptables. Culturals i lingüístics, 
podríem dir.  Sort que varen dissenyar rajoles 
per amagar  aquests estalvis com si fossin capses 
de roba bruta per votar. I per molt que vulguin 
establir fronteres a la informació en aquest món 
global   la premsa d’arreu va  demostrar que ens 
en  vam sortir  quan   decidim d’ocultar quelcom. 
La intel·ligència al servei del poder encara rabia. 

 Aquesta és una manera de  dir-ho. 
Aquesta és l’olor que  ens ve de l’Oest. Ferum 
de putrefacció. D’escarni. De prepotència. 
D’humiliació. De  conquesta. D’arbitrarietat. De 
desllei i desordre. De violència extrema.  Talment 
com la provocació d’una reacció sense oxigen, 
sense l’aire organitzatiu, econòmic, de seguretat, 
laboral, educatiu i legítim que permeti respirar i 
viure  els qui tenen al voltant. 

 És el que sento que diuen i que ho 
transcriuen en titulars:  ens volen enterrats. 
Tranquils, diu l’Escollit.  Dels de l’Est se’ns 
diu  que els catalans,  a part que fan coses,  de 
les hòsties en fan pans. Ara potser de la merda  
que ens tiren al damunt en farem llavor per a  la  

independència. No han estat capaços de mirar-
nos a la cara i proposar-nos compartir la bellesa 
i ens han grapejat impunement mentre ens 
trencaven els dits un a un i ens tiraven escales 
avall.

 Al final,  podem dedicar  diners i esforços, 
com si fos un altre peatge, a muntar una cadena 
de potents ventiladors davant la costa catalana 
que empenyi un corrent d’aire humit cap a l’Oest 
de manera continuada amb el risc de modificar 
el clima.  Tan susceptible com s’està amb el canvi 
climàtic potser els del Nord llegirien per fi l’Assaig 
de Càntic en el temple i entendrien el nostre 
europeisme i el nostre dret a decidir.  De retruc, 
aquest llevant artificial s’emportaria aquesta 
essència de desodorant amb olor de democràcia 
en descomposició anomenada “Eau du cent 155”  
que tant es posen a l’aixella dreta com a l’esquerra.

Tercera part. La teatral.

 Un quarto de bany. Un inodor blanc 
immaculat amb una mosca incorporada com a 
diana del doll a la porcellana. La disfressa que 
porta l’insecte pot dependre del folklore regional 
triat.  Tovalloles  amb anagrama d’una empresa 
de conserves  d’ Asparagus officinalis  amb una 
sanefa brodada verda.

 Hi ha un home ferm, musculat, ni massa 
jove ni massa vell.  Però podria  tenir problemes 
d’audició  perquè porta un discret  estri a l’orella. 
La jaqueta no se li ajusta tan bé a la banda 
esquerra. Mira i remena. S’acosta el puny de la 
màniga a la cara i diu :  “cap problema.” Surt de 
l’estança. Pixarà quan li toqui.

 Entra un individu vell. Es toca la panxa. Un 
eructe post-pandrial. Un signe de benestar humà 
universal. En aquell ambient no cal demostrar 
educació d’escola de pago perquè no l’ha pagada 
mai. No li cal portar-se la mà  tancada a la boca 
per emmudir el soroll del rot. És un gest que ha 
deixat a mitges perquè no es malinterpreti, en 
una persona com ell, el puny alçat. 

 Vestit elegant. Cap element el faria diferent 
si el despulléssim. Un fill d’un pare i d’una mare 
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oficial. Un cap. Un cos.  Dos braços. Dues cames. 
Atributs masculins que li han permès mantenir la 
feina. No tenim informació, en aquell moment, 
de les seves capacitats cognitives ni intel·lectuals. 
No sabem res del seu caràcter.  Un humà d’aspecte 
decrèpitament humà. No seu a la tassa i s’hi acosta 
que sembla massa i tot, com qui no vol pixar fora 
de test.  Treu el cul enrere abans de descordar el 
pantaló. Com tots els homes.

 Soroll de pixum. Avui no se li escapa res 
més malgrat que ha fet un petit esforç. No acaba 
d’ensopegar el  rajolinet intermitent amb   la 
mosca. Més doll sobre aigua que sobre l’element 
ceràmic. Prem els llavis i  mou el cap  en sentit 
de desaprovació com qui no l’encerta. Espera 
que el fill, quan vingui més endavant, tingui mes 
destresa.

  Inspiració nasal profunda inicial. Espera 
una mica. No el flaira. Hi torna amb  inspiracions 
breus i seguides amb el nas orientat en diferents 
punts de l’espai. Ara sí. Acaba d’experimentar 
el que volia. Somriu burleta. Ha detectat el 
compost  sulfurat en l’ambient. Està com a casa. 
Expel·leix aire  per la boca també amb sensació 
de satisfacció)

-  Són collonuts! - amb prou intensitat  perquè, 

de fora estant, com qui no vol,  se senti la seva 
veu.

  Els de fora respiren alleujats i destensen 
espatlles. Les panxes rodones es marquen més. 
Somriuen també burletes. Ja tenien preparat el  
sobre. Mantenen el negoci.)

Josep Sales i Ortega

Tots Sants del 2017.

Dia dels Morts. Esperança dels vius.

PD. Espero a la porta de casa. De fons sento la 
Maria del Mar Bonet que diu que algú truca de 
matinada. Llavors, si ho fan, em deixaré d’olors i 
d’hòsties i o bé em tiraré a la beguda de compostos 
amargs enverinats amb cianur o bé aguantaré 
estoicament una altra generació empresonat a 
casa.  Un altre aprenent d’escriptor represaliat pel 
règim. I no crec que sigui només tancant-me el meu 
ordinador. Ja cal que aprengui a gestionar fiances 
perquè ni fumo ni bec i quatre parets poden ser una 
molt trista companyia per a milions de persones 
com jo. En data de postdata , 5 de novembre, en 
són 10.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Bar Llúria

Establiment al carrer Roger de Llúria, 93, al 
Segle XX

La Silvia i el David és una jove parella que 
fa poc que van començar un projecte en comú: 
després de 10 anys junts, fa un any van decidir 
convertir-se en matrimoni. I van triar el barri per 
establir-se i obrir el seu negoci, tot just fa pocs 
mesos.

“És un barri molt tranquil i molt, molt agraït”

Què us ha motivat a triar el S.XX per obrir el 
vostre establiment?

Quan vam comprar la casa l’any passat, el bar 
ja hi era. Va ser després de fer tots els papers de 
la casa que vam veure la possibilitat de muntar 
un negoci propi, i vam decidir arriscar-nos i 
posar altre cop el bar en marxa. El fet de venir 
aquí a viure va ser perquè ens agradava el barri, 
el vèiem molt tranquil i un bon lloc on formar 
una família. Llavors vam començar a mirar cases 
i va sorgir l’oportunitat de comprar aquesta, que 
tenia un bar a sota. I el següent pas va ser obrir 
altre cop les portes.

I treballeu tots dos al bar?

Jo vaig deixar el meu lloc de treball, on ja 
estava fixa, per dedicar-me al negoci. I m’hi 
dedico pràcticament tot el dia. El David treballa 
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matins i a les tardes m’ajuda al bar.

Com és viure i treballar al mateix lloc?

Per una banda està bé, perquè baixo de casa i ja 
estic a la feina. I, quan acabem, pugem a casa en 
un no res. Però clar, no tens pràcticament temps 
de desconnectar, de vegades no saps com separar 
la feina de les coses de casa.

És viable tenir un bar al Barri?

Des que vam obrir, aquest passat mes de 
febrer, la gent ens ha tractat 
molt bé. Hem tingut molt 
bona acollida al barri. La 
majoria dels nostres 
clients són fixos: 
venen quasi cada 
dia a fer els cafès 
i els esmorzars 
als matins, molts 
veïns venen 
a sopar cada 
divendres.

C o n e i x e u 
l’AVV?

Sí que la coneixem. 
De fet, des de fa poc que 
hi vaig a fer Pilates. Crec que 
fa una tasca molt bona i moltes 
activitats, tot i que pel meu parer estan 
massa enfocades a la gent gran. Per a la gent jove 
no hi ha pràcticament cap activitat. D’acord que 
la majoria dels habitants del barri són gent gran, 
però cal pensar en els que som nouvinguts, que 
molts som joves (i una gran part amb nens petits) 
que busquem un altre tipus d’activitats, sobretot a 
la Festa Major del Barri.

Us ha estat fàcil la integració al barri? 

La veritat és que sí. Molts veïns ens saluden pel 
carrer perquè ens reconeixen del bar. Això és molt 
agradable, perquè ens fa sentir més integrats, com 
formant part del barri de tota la vida.

Hi trobeu alguna mancança?

Al barri trobo que hi falten caixers, els més 
popers són al s.XXI o la Carretera de Montcada. He 
hagut de posar un datàfon per poder cobrar amb 
targeta, perquè quan alguns clients no portaven 
diners havia d’anar apuntant el que consumien 
i m’ho quedaven a deure. De comerços també 
n’hi ha molt pocs: per trobar segons què t’has 
d’acostar a la Rambla. Això sí, el barri té molt 
bones connexions per carretera i per transport 
públic.

Com veieu el futur del Barri?

Jo el veig amb 
esperança, amb 

projecció. S’han 
construït molts 

blocs d’habitatges, 
la qual cosa ha fet 
que hi vingui a 
viure molta gent, 
i la majoria gent 
jove. D’aquesta 
manera, la gent 

nova que va 
arribant dona un 

nou impuls a la vida 
del barri, una nova 

“xispa”. Penso que anirem 
molt bé.

Recomanaríeu el Barri a més gent? 

Sí, i tant. De fet, ja ho estem fent contínuament 
al bar: molts clients ens pregunten com es viu 
aquí, i els diem que és un barri molt tranquil i 
molt, molt agraït. Perquè és així com m’han fet 
sentir a mi, no puc dir altra cosa.


