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Ni avancem com a Barri, ni com a ciutat, ni com a 
país.

De nou uns pressupostos municipals que ens 
deixen fora, ni una inversió al Barri. Hi vàrem 

presentar al•legacions, nosaltres i altres entitats i 
no n’han acceptat ni una. Continuarem amb els 
carrers sense urbanitzar, els equipaments per  fer, 
i la incapacitat de resoldre fins i tot les petites 
actuacions: millora de les voreres i paviments, 
espais i naus brutes i abandonades (algunes que 
són un perill: el que garantim és que si hi ha algun 
accident l’Ajuntament serà denunciat per omissió 
i no haver actuat de forma diligent). 

No es creuen ni les seves normes, incapaços 
d’aplicar-les i de garantir-les. I de la participació 
ciutadana i la transparència no val la pena 
ni parlar-ne, ni s’ho creuen, ni tenen cap 
interès a aplicar-ho: molt fum i miratge i poc 
convenciment, senzillament perdre el temps (i 
nosaltres el perdrem poc).

Després de tants anys, s’executarà un projecte: 
l’espai socioesportiu que serà un espai públic 
normalitzat i en condicions ara només caldrà 
veure si els veïns som capaços de mantenir-lo en 
condicions i respectat.

Alguns plantegen la necessitat de revisar el 
Pla General d’Ordenació, de cara a definir la 
ciutat del futur; nosaltres creiem que en aquests 
moments l’Equip de Govern està incapacitat per 
a tractar i treballar aquest tema, que es necessita 
una legislatura per a fer aquest debat i que ha estat 
incapaç d’executar el Pla actual, sobretot si mirem 

el nostre Barri, on no s’ha fet res per manca de 
voluntat política, deixadesa i incompetència. En 
tot cas, el que caldria és fer el que hi ha ara, però 
bé, un incompliment més de molts altres.

I per acabar d’arregrar-ho s’inventen un setè 
districte que és una veritable irresponsabilitat i un 
absurd; per tant, tal com ja vàrem fer en el seu dia, 
demanarem un canvi de districte. Un cop trencat 
el criteri, doncs d’ara endavant a obrir el meló i ho 
recomanem a tothom; una oportunitat perduda 
per a obrir el debat de ciutat sobre l’organització 
del territori.

El tema de les pensions és un problema greu i 
una vergonya, posades en risc per unes polítiques 
lamentables; l’augment d’un 0,25% és de riure 
per no plorar. La pèrdua de poder adquisitiu, la 
majoria de pensions baixes i fora de la realitat, 
el risc del mateix sistema de pensions un cop 
rebentada la caixa per part del govern i una 
mala política des de fa anys, ens porten a una 
veritable situació de risc i d’injustícia per a molts 
pensionistes que, a més, son l’únic recurs familiar, 
conviuen amb un alt índex d’atur. I perquè un  
futur per als propers jubilats amb molts riscos 
i sense cap perspectiva.  L’atur, la precarietat i 
la misèria en augment, i unes pensions baixes 
i en risc acaben afectant la qualitat de vida dels 
nostres veïns i de la ciutadania, en general.  Per 
tant, cal revertir aquesta situació.

I estem a favor de la immersió  lingüística com 



BOCAMOLL 97                                      2                                                           Abril  2018

EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS

La Carretera de Montcada el 
1936

En el últim butlletí vam examinar els veïns que 
el 1936 vivien a la Carretera de Montcada des de 
l’escorxador fins al numero 100. Avui farem el 
mateix amb els que vivien a continuació.  

En la casa del núm. 102 hi vivia Jaume Roca i 
Torrella, encarregat de cal Fontanals, amb la seva 
esposa, Teresa Amat, dos fills, Jaume i Rossend, 
i el seu pare Jaume Roca i Guardiola, tintorer de 
la Tintoreria Doré. El seu oncle matern, Josep 
Guardiola Ferrés, soci fundador dels tints Monset 
i Guardiola, és un dels personatges terrassencs  
que va biografiar Baltasar Ragon a Terrassencs del 
mil vuit-cents.

En el 106 hi trobem Josep Torrella Alavedra, 
fuster de cal Gorina i nebot del seu veí Jaume 
Roca i Guardiola. La seva esposa Teresa Sanahuja 
tenia en la planta baixa un comerç de teixits.

El 108 l’habitaven Ramona Camps i Malaret, 
vídua, nascuda el 1864 a Barcelona i resident a 
Terrassa des de 1884 i el seu fill Josep M. Arola 
Camps de Centelles. Enamorat de l’excursionisme, 
fou president del Grup Excursionista Egara. Va 
morir al front de Lleida el 16 de juny de 1938. Un 

germà seu, Xavier, treballava de venedor de llanes 
a cal Baumann. La gent gran encara recordem 
quan vèiem passar pels carrers els venedors de 
llanes que visitaven els despatxos dels fabricants 
amb unes mostres enrotllades amb paper blau 
i lligades amb un cinturó. Arola fou nomenat 
apoderat de la casa junt amb Hulda Zysset, 
ciutadana suïssa, futura esposa del llibreter 
Camon del carrer Cremat. En aquell temps era 
un cas insòlit que una dona tingués un càrrec 
directiu. A la postguerra, Arola s’independitzà 
i es dedicà a la compra-venda de llanes pel seu 
compte. Casat amb Rosa Arch i Durban, filla de 
l’industrial de gènere de punt Francesc Arch i 
Llach, van tenir un únic fill, Josep M., que va ser 
company de pupitre de l’autor d’aquest article a 
l’escola  de ca l’Artigues. La crisi del tèxtil agafà 
de ple el negoci de llanes. Arola pare i fill es 
dedicaren llavors a l’edició i exportació de llibres, 
però sense gaire fortuna. 

En els dos números següents 118 i 120, vivia 
una família molt vinculada a la ideologia carlina.

En el 118 trobem Enric Canal i Mas, de 32 anys, 
flequer, de Gironella (Berguedà),que feia poc més 
d’un mes que s’havia traslladat a Terrassa i havia 
inaugurat el forn. Enric Canal estava casat amb 
Maria Àngels Serrano Tant l’Enric com la seva 
família tenien un ideari tradicionalista. El 1955 

a element de cohesió: per tant, l’escola no es toca 
i la llengua menys. I aprofitem per demanar una 
escola pública de qualitat i amb equitat, amb 
més dotació de recursos, perquè és totalment 
necessari.

I estem amb la igualtat de drets entre homes 
i dones: cal acabar amb la xacra del terrorisme 
de la violència de gènere i amb les diferències 
salarials: aquests son temes a afrontar i resoldre 
d’una vegada.

Esperem també que els temes de país es 
resolguin d’una vegada, amb un govern que 
comenci a funcionar, que tingui clar què vol fer 

i on anar, que els presos polítics al final siguin 
alliberats, que la judicatura faci justícia i deixi 
de fer política i que acabi amb la impunitat al 
servei dels interessos del govern i de l’Estat amb 
molt baixa qualitat democràtica, i s’acabi d’una 
vegada l’aplicació de l’article 155 i es recuperi 
la normalitat i les institucions catalanes. I que 
d’una vegada la ciutadania pugui exercir el dret a 
decidir sobre el que consideri.

Per tant, molta feina a fer a tots els nivells.

Salut i fraternitat
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Enric Canal fou elegit “concejal” per l’anomenat 
terç sindical, càrrec que mantingué en les 
eleccions de 1961 pel mateix terç. De 1956 a 1958 
fou el secretari de La Previsió Terrassenca. En 
el BOCAMOLL Num. 83 de desembre del 2013 
trobareu informació d’aquesta família. El seu 
germà Ramon era al 1934 vocal de la Comunió 
Tradicionalista i fou un dels voluntaris que el 
18 de juliol de 1936 es desplaçà a Barcelona per 
donar suport als militars revoltats.

En el 120 vivien Joan Ramon Canal i Serra, 
d’Avià, jubilat, i Ramona Mas i Puig, de Gironella, 
pares d’Enric Canal, del 108, i el seu germanastre 
Joan Canal i Serra, vidu, natural de Puig-reig, 
de 47 anys. Joan Canal havia nascut a Avià 
(comarca del Berguedà) i des dels 16 anys residia 
a Terrassa; era teixidor drapaire i treballava 
per a ca l’Aymerich i Amat. Aclarim que un 
drapaire era un teixidor que teixia per compte de 
fabricants que li subministraven el fil i el plegador 
de l’ordit, un sistema molt difós en aquells temps. 
Joan Canal fou detingut pels incontrolats el 28 

d’octubre de 1936 i assassinat dos dies després 
al cementiri de Terrassa per extremistes de la 
CNT-FAI. Joan Canal i Serra, era com tota la seva 
família, d’ideologia tradicionalista (podeu trobar 
més informació d’aquesta persona en el Bocamoll 
número 74 del desembre del 2010). Una neboda, 
Maria Canal i Mas, treballava de dependenta a 
cal Pere Colomer; havia estat vicepresidenta de 
les anomenades margarites, (s’anomenaven així 
les dones tradicionalistes). La Maria Canal estava 
casada amb Francesc Playà i Ballbè, que havia 
presidit el Círcol Tradicionalista de Terrassa 
,que treballava de redactor en cap del diari 
conservador Crònica Social. Fills de la Maria 
Canal i de Francesc Playà eren Carles Playà, casat 

amb Magdalena Biarnés i Florensa, germana de la 
popular fotògrafa Joana Biarnés, i Josep M- Playà 
Canal, recentment traspassat, que va ser elegit 
regidor de l’Ajuntament pel terç sindical el 1967 i 
per Unió Democràtica de Catalunya el 1987.

En el 126 hi trobem Francesc Pi i Oliveres, 
industrial fideuer o fabricant de pasta de sopa 
,amb Ramon Camps i Ferran Barba i Morros 
de dispeser. A la postguerra, Camps, Barba i el 
veí Xavier Arola van voler continuar sense gaire 
èxit la fabricació de pasta de sopa amb la marca 
Saturno.

En el 144 hi trobem Joan Raventós i Vall, 
perruquer, nascut a Piera (l’Anoia), la seva mare, 
dues filles i la seva muller Elvira Canyameres Mas 
,que treballava d’ordidora a cal Jover i Cia. al Vapor 
Gran. Elvira era família de Jaume Canyameres i 
Cortàzar, Creu de Sant Jordi i medalla de la ciutat, 
traspassat fa pocs mesos

En el 148 hi veiem Felip Albareda i Grau, 
teixidor de cal Pont i Aurell, la seva esposa 
Joaquima Casals, que treballava a la propera 
fàbrica de la Terrassa Industrial i un fill, Joaquim, 
teixidor de punt de cal Juncosa. Felip Albareda 
era germà de l’administrador de finques del carrer 
de la Creu, José Albareda, que el 1928 havia estat 
president del Gran Casino. Entre els seus clients 
hi havia Alfons Sala i Argemí.

En el proper butlletí parlarem des números 
parells següents fins a arribar a la Terrassa 
Industrial. 

   RAFEL COMES 

(rafelcomes@gmail.com)

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

L’incivisme posa en risc la convivència.

De nou ens tornem a referir al problema dels 
propietaris de gossos incívics i brètols. Tenir 

un gos comporta una responsabilitat tant amb 
mateix animal com en relació amb la resta de 
ciutadans i ciutadanes. Tampoc és una obligació 
tenir-lo, és voluntari. I la responsabilitat és total 
del propietari/a que no pot fer el que li doni la 
gana amb l’espai públic: té l’obligació de respectar-
lo i complir les normes:

•  Portar el gos deslligat en un espai no 
assignat està prohibit, sigui el gos que sigui, 
ningú ha de saber si és un animal dòcil o 
perillòs: sempre en un espai públic ha d’anar 
lligat.

•  El gos no pot accedir a les zones de joc 
infantil, perquè les pixarades contaminen la 
sorra, amb risc per la salut dels infants.

•  Tampoc pot accedir a les zones de petan-
ca ni zones esportives, ni a les zones verdes. 
Avui no es poden utilitzar les zones de gespa, 
sense el risc d’embrutar-se per cagarades no 
recollides i pixats.

•  És obligatori recollir les merdes del gos: 
avui encara hi ha brètols que les deixen a 
terra.

•  S’ha de prohibir l’entrada de gossos en 
els espais indicats. S’han de fer complir les 

ordenances i les normes, i sobretot, aplicar 
amb contundència el règim sancionador als 
que no les compleixin.

Aquest comportament està generant fortes 
tensions i posa en risc la convivència. Les nostres 
places i l’espai socioesportiu està ple de gossos solts 
i deslligats, i de merdes sense recollir. Per algunes 
voreres has d’anar vigilant no trepitjar merdes 
sense recollir, i, quan algú fa un advertiment, a 
sobre rep l’insult i grolleria d’algun propietari 
a qui se li hauria de prohibir tenir un gos. Tots 
aquests aspectes generen tensions innecessàries, 
ja que, si tothom fes el que ha de fer, la convivència 
seria molt fàcil.

No podem anar reivindicant espais verds i 
projectes en condicions quan després quatre 
brètols es dediquen a fer-ne un ús incorrecte. 
Esperem, doncs, que aquests mals hàbits canviïn 
i  no haguem de parlar-ne més, i que l’Ajuntament 
actuiï d’una vegada i deixi d’anar donant excuses 
injustificables.

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 abusen de 
les persones més vulnerables.

Taula de l’Aigua:  La empresa pública ja és una 
realitat, s’està en procés de posar en marxa i de 
determinar l’Observatori de l’aigua com a eina 
de participació. Veurem com es concreta tot 
això.

Hort urbà projecte Segle XX:  Projecte que 
funciona amb plena normalitat.
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Pacte per a la Neteja i la Recollida Selectiva: 

Un veritable fracàs, no s’avança i continuem 
tenint seriosos problemes en la neteja, mobles 
abandonats i zones brutes de forma permanent. 
Hi fallen les tres potes que han d’afrontar el 
problema: l’Ajuntament, incapaç d’impulsar 
el règim sancionador i mesures de millora, 
ineficient i incapaç d’afrontar les solucions i de 
posar recursos; Eco-Equip, mancat de recursos 
i amb un greu problema estructural de gestió; 
la ciutadania, incapaç de tenir una actitud 
col•laborativa i de responsabilitat cívica.

Projecte espai socioesportiu:  Aquest és un 
projecte en licitació, començaran les obres que 
esperem es facin durant aquest primer trimestre. 
S’ha demanat una senyalització ben clara i 
específica per a prohibir als propietaris de gossos 
entrar amb els animals solts i el compliment de 
les Ordenances, aplicant fortes sancions. Aquest 
espai, un cop fet el projecte, no es pot convertir 
en un lloc on els gossos facin el que els roti als 
brètols, com passa ara.

Carrers sense urbanitzar:  Ni l’Ajuntament 
compleix els acords del Ple, ni té cap voluntat 
política per afrontar aquesta actuació denunciada 
i que només és el resultat de la manca de voluntat 
política, de la incapacitat i de la indiferència. 
Continuarem reivindicant una solució i una 
actuació definitiva. És una veritable vergonya.

Pressupostos Municipals: Vàrem presentar 
diferents al•legacions i no s’han dignat ni a 
acontestar, ni s’han acceptat. Ni una inversió, ni 
la més mínima voluntat de resoldre els temes 
pendents, ni els grans, ni els petites actuacions. 
Senzillament, una vergonya i uns impresentables.

Consell d’Entitats i Parlament Ciutadà: 
Els temes plantejats en aquests àmbits son 
la Participació Ciutadana, la democràcia i el 
compliment dels drets. En aquest sentit s’han 
organitzat uns debats de reflexió i per fer propostes 

de millora respecte a aquests temes. El mes de 
febrer i març s’han promogut els debats i el mes 
d’abril es farà el segon Parlament Ciutadà, que 
recollirà el resultat dels debats i de les reflexions.

Asfaltat de carrers: Se li ha fet arribar a 
l’Ajuntament el llistat de carrers on cal actuar, 
aviam si així es fa d’una vegada i de forma correcta 
i atenent a les nostres indicacions.

                        
Carreró carrer Lepant: S’ha reiterat la necessitat 
de tancar l’accés pels problemes existents i que 
la solució passa per tancar aquest carreró d’una 
vegada.

Destrossa de bancs: A la Placeta dels Grups 
Santa Margarida, un grup de brètols han 
destrossat diferents bancs. S’ha denunciat el fet 
a l’Ajuntament i se n’ha demanat la vigilància i 
reparació.

Sots: S’ha demanat la reparació de la vorera 
de la Carretera de Rubí entre Galizia i Av. Santa 
Eulàlia, que està plena de sots.

Embornals: S’han instal•lat embornals nous 
als carrers Pare Font i Lepant.

Balconada en mal estat: S’ha denunciat de 
nou la situació d’una balconada d’un habitatge 
tancat del carrer Avinyó en mal estat: és un perill 
per als vianants i hem demanat una actuació amb 
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urgència.

Activitat al carrer Lepant:  S’ha tornat 
a denunciar la situació d’una activitat amb 
acumulació de ferralla, en què l’Ajuntament ha 
d’actuar des de fa molt temps i tot segueix igual.

Projecte de descontaminació de l’espai del 
Gas: S’ha denunciat a l’Ajuntament la situació no 
resolta des de fa molt temps de descontaminació 
de l’espai del gas. Entre l’Ajuntament, la Junta 
de Residus de la Generalitat, Catalana de Gas 
i Metrovacesa es van passant la pilota, i al final 
ningú resol el tema: netejar-ho d’una vegada i 
possibilitar desenvolupar el projecte de la plaça 
pública llargament sol•licitat. És una vergonya 
que es mantingui en les condicions actuals una 

via de pas important.           

Voreres i cotrol de velocitat: A demanda 
dels veïns del carrer Vallparadís hem sol.licitat a 
l’Ajuntament el control de velocitat i l’ampliació 
de les voreres, ja que són molt estretes i alguns 
vianants han d’anar pel mig del carrer amb el risc 
que això comporta. En aquest mateix carrer hem 
demanat que es modifiqui la senyalització i la 
prioritat per a garantir la reducció de velocitat.

    
Zones verdes i places: S’ha demanat que en 

diferents places i zones verdes s’elimini la gespa i es 
planti flora i arbusteria que compleixen la mateixa 
funció i són més sostenibles ambientalment. Ara 
alguns d’aquests espais només són d’ús dels gossos 
deslligats, i estan plens de merdes i pixats. I hem 

demanat que es millori el manteniment i es faci.

Resultats electorals 21 de desembre al Barri:

Participació:   84%                             4.054 veïns/es

Abstenció:        16%                                                            772  

Independentistes                          2.184 veïns/es
                                                                  54,09%
Bloc 155                                        1.397 veïns/es                                     

34,66%
Altres                                               432  veïns/es             

10,70%

Cap incident durant la jornada electoral, només 
Ciudadanos generant conflictes innecessaris da-
vant la Junta electoral per  intentar eliminar uns 
murals, al final no ho van aconseguir.
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ACTIVITATS

Patge Xiu-Xiu: El dissabte dia 30 de desembre 
va venir al Casal el Patge Xiu-Xiu amb molta 
assistència de nens, nenes i pares i mares. També 
i va haver xocolatada i taller de jocs.  

Festa de Sant Valentí: El diumenge dia 18 de 
febrer hi va haver diferents activitats, sardanes, 
calçotada i jazz. Totes es van poder realitzar amb 
normalitat i amb molta assistència.

 

F

Assemblea de Socis: El dia 17 de febrer de 
2018 a la sala d’Actes del Casal del Barri Segle XX 
amb el següent Ordre del Dia:

1. Informe de gestió 2017. Projectes 2018.

2. Estat de comptes 2017 i proposta de 
Pressupost  2018.

3. Valoració de la celebració dels 50 anys

4. Informació del projecte d’horts urbans

5. Projecte d’urbanització de l’Espai 
Socioesportiu 

6. Informació sobre mocions d’urbanització 
de carrers pendents i projecte d’Escola Sala i 
Badrinas

7. Festa Major 2018

8. Assumptes Varis

Amb molt bona assistència va començar l’acte. 

1.Informe gestió 2017.

Es va explicar la gestió referida als diferents 
apartats:

Quant al primer punt, sobre la Junta, s’informa 
que hi ha hagut la incorporació d’una nova 
Vocal (Sra. Rosa Mª Carmona) i un canvi en la 
vicepresidència, que l’exercirà el Sr. Xavier Vives, 
amb la responsabilitat compartida de gestió del 
Casal  amb el Sr. Juan Cano, que exercirà de Vocal.

Gestió d’Equipaments

Informació

Reunions

Denúncies i atenció als veïns i socis.

Relació amb altres entitats i col•lectius

Convenis i captacions de recursos

Realització d’activitats

Realització d’informes i aspectes reivindicatius

Intermediació per a solució de conflictes

Tramitació de documentació

Gestió del pressupost 

Resum d’aspectes aconseguits de referència

Comissions de Treball Operatives

Es va aprovar l’informe i la gestió per  part de 
tots els assistents.
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I es van presentar 14 línies de treball per a l’any 
2018 que van ser aprovades per  tots els assistents.

2. Estat de comptes 2017.

Es va explicar l’estat de comptes, primer de 
cada partida i el resultat final. Les partides de 
General, Bocamoll, Activitats del Casal, Gestió 
del Casal de Barri i Activitats. S’ha aconseguit 
mantenir el saldo disponible a 1 de gener de 2018. 
S’ha mantingut l’equilibri previst entre la despesa 
i els ingressos. S’ha mantingut l’equilibri en els 
ingressos entre Convenis (24% d’aportacions) i 
els recursos propis (76% en quotes, publicitat i 
aportacions). Els cursos també han tingut un cert 
equilibri entre ingressos i despeses evitant els 
saldos negatius. Es va explicar la complexitat per 
mantenir les despeses ja que cada vegada l’Estat 
intervé més en el control i exigència a les entitats.

La despesa més important i com a fet excepcio-
nal ha estat la dedicada a la celebració dels 50 
anys de l’AVV.

La despesa i ingressos han estat de 96.385 
euros.

 Quant als socis, mantenim un cert equilibri 
entre altes i baixes, lluny encara de l’objectiu 
d’arribar als 400 socis.

Es va aprovar l’estat de comptes per part de tots 
els assistents.

2. Proposta de Pressupost 2018.

El pressupost presentat segueix els mateixos 
criteris de l’any anterior quant a ingressos i 
despeses, tot pensant que no hi haurà variacions; 
en cas de produir-se algun canvi important, es 
faria l’adequació corresponent per garantir-ne la 
viabilitat. S’introdueix una nova partida referida 
als Horts Urbans del projecte Segle XX.

Hi ha una variació important en la partida 
de Casal de Barri, ja que, les despeses de 
Consergeria, Neteja i telèfon l’Ajuntament se’n fa 
càrrec directament. I en la part d’Activitats ja no 
hi ha la despesa de celebració dels 50 anys. Això 

comporta una variació important del pressupost 
quant a despeses previstes.

El pressupost té prevista una despesa de 58.335 
€ i uns ingressos similars. 

La disponibilitat del Saldo  existent ens 
permetrà  funcionar correctament durant 
el primer semestre tot esperant la percepció 
de recursos provinents dels Convenis de 
Col•laboració amb l’Ajuntament.

L’objectiu  quant als socis persisteix  a  
aconseguir arribar als 400 associats a finals 
d’aquest any. Es farà una campanya de captació 
específica.

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

Es recorda a tots els assistents que ja tenen 
a disposició el carnet de 2018, i que poden fer 
efectiva la quota.

3.  Valoració  de la celebració dels 50 anys de 
l’AVV.

La valoració és molt positiva, es van realitzar 
tots els actes previstos i programats; la valoració 
dels assistents va ser molt positiva.

Quant a la participació, aquesta ha estat 
desigual en funció de l’acte on hi ha hagut més 
participació ha estat en les activitats a partir de 
setembre i sobretot del mes de novembre.

Del conjunt d’actes, es va esmentar el dinar de 
veïns i l’homenatge a diferents persones  com a més 
emotiu i clarament justificat i de reconeixement.

Quant a les despeses, han estat importants, 
però cal tenir present que és una celebració única 
i excepcional.

S’aprova per part de tots els assistents

4. Informació del projecte d’horts urbans 
Segle XX.

El projecte està funcionant molt bé, hi ha 



BOCAMOLL 97                                         9                                                        Abril  2018 

“FES-TE’N SOCI”

AA.VV. SEGLE XX

19  hortolans/es (veïns del barri), i compleix els 
objectius plantejats.

Es va informar també que el nou espai d’horts 
urbans que es vol posar en marxa a Valls, just 
davant del nostre projecte, no té res a veure amb 
nosaltres. És una proposta de l’Ajuntament amb 
dues entitats ciutadanes que són responsables dels 
dos projectes que hi van. La nostra Associació no 
hi té res a veure, ho aclarim per les consultes que 
ens han fet alguns veïns.

5. Projecte d’Urbanització de l’espai 
socioesportiu.

Aquest ja és un projecte que serà efectiu durant 
el primer semestre, ja que en aquests moments 
s’està fent la licitació i tot seguit començaran les 
obres.

6. Mocions presentades al Ple de l’Ajuntament 
de Terrassa.

Es van presentar tres mocions al Ple de 
l’Ajuntament, que aquest va aprovar.

1. Sobre la urbanització dels 6 carrers pendents

2. Sobre la necessitat de calendari i execució 
del projecte de l’Escola Sala i Badrinas

3. Sobre un estudi a fer sobre les necessitats i 
distribució dels equipaments per a la gent gran.

Un cop aprovades, el que cal és que siguin 
executades de forma efectiva.

7. Festa Major 2018.

S’informa que les dates de la Festa Major se-
ran el 25-26 i 27  de maig. Hi ha una Comissió 
oberta on es convida a tothom que hi vulgui 
participar per preparar el programa d’activitats. 
També es demana que, si algú coneix algun 
anunciant, aniria molt bé r a garantir recursos.

8.Assumptes varis.

No hi ha cap informació més.

I sense res més es va donar per finalitzada 
l’Assemblea de Socis.
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 Aquesta Europa de vergonya no la volem, els 
         refugiats no es mereixen aquest tracte.

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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Plovia. Les llambordes brillaven sota la 
llum metàl•lica que s’expandia a través de 

la claror dels fanals. I jo era allà, esperant un 
autobús que no arribava. 

En veure el taxi, vaig alçar la mà. En el 
moment de seure, la porta del costat es va obrir 
i va entrar-hi ell, amarat d’olor de pluja i amb 
una veu celestia que em deia que ell també havia 
fet el gest de parar-lo. I a mi em semblà l’home 
més atractiu del món. Va ser un enamorament 
violent, una batzegada. Tres mesos més tard, ja 
vivíem junts. I tres anys més tard, no sabia què 
fer amb la meva vida.

Fi de la novel•la. Paro el televisor. Miro  cap 
al carrer i les gossetes ja remenen la cua. Saben 
que estic dubtant.  Fan quatre lladrucs i corren 
a cercar les corretges. Jo em resisteixo a sortir. 
Fora hi veig una tarda grisa, com les estovalles 
de la taula i la roba estesa del balcó, per més 
que el cel és ben blau. Acomodo la tristesa al 
sofà i surto només amb les claus a la mà; em tiro 
l’abric per sobre del xandall que arrossego tot el 
dia, i em poso la gorra de llana. Abans de tancar 

El gos del veí.
la porta faig un cop d’ull al mirall de l’entradeta. 
Reculo, agafo les ulleres de sol i me les poso.    

Les escales se’m fan eternes, però ho faig per 
elles, els agrada baixar tot fent saltironets. Me les va 
regalar ell, les gossetes; dues yorkshire. Perquè et 
facin companyia, em va dir. Aquell dia, vaig forçar 
un somriure que va semblar autèntic. N’havia après 
molt, al llarg d’aquells tres anys.  Vaig intentar dir 
gracies, però la paraula em quedà aturada a la gola. 
Fa tant de temps que callo, que a vegades no em 
surt la veu. Vaig baixant les escales i em ve al cap la 
tempesta d’ahir. Em dic: prou! No pensis! 

I no penso, i ja sóc al tercer pis. Vaig baixant 
mentre em convenço que potser sí que ha estat un 
encert tenir la Mina i la Lina. Em fan companyia. 
M’hi he acostumat, i elles a mi. M’hi he acostumat 
gairebé tant com a la por. La meva companya 
inseparable. Són el meu entreteniment. De fills, 
res. No n’ha vingut cap i això no m’ho perdona. 
Dos avortaments. Aquella sala gèlida, i la llum dels 
fluorescents. Olor de quiròfan. Les gossetes volen 
baixar tan ràpid que les corretges s’entortolliguen i 
per poc que em fumo de lloros. Només em faltaria 

NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. José Martí Oliet, veí dels Grups Santa 
Margarida, que ens va deixar el mes de des-
embre, el nostre condol i suport a la seva 
família.

•	 Sra. Maria Pardo Abad, sòcia i veïna  del 
carrer Navas de Tolosa,  ens va deixar el 
mes de desembre, el nostre còndol i suport 
a la seva família.

•	 Sr. Jordi Navarro Cortiella, soci i veí del 
carrer Baldrich, massa jove i amb molt per 
fer, el nostre més sentit condol i suport a la 

seva família.

•	 Sr. Manuel Domínguez Rubio, soci i veí del 
carrer Roger de Llúria,  ens va deixar el mes de 
gener, el nostre condol i suport a la seva famí-
lia.

•	 Sra. Maria Fontenelles, sòcia i veïna del ca-
rrer Sant Sebastià,  ens va deixar el mes d’abril, 
el nostre condol i suport a la seva família.

•	
•	 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.

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA
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això, més blaus! Em paro, les poso bé i continuo 
baixant. Sí, són l’únic que m’alça del llit. Tot ho 
fem plegades: veiem la novel•la de la tarda i 
m’acompanyen a comprar el pa. Quan veuen que 
agafo la bossa, em miren amb aquells ullets de 
perdigonet que tenen. Mengen quan jo menjo, i 
ploriquegen quan em senten plorar.  Han après a 
plorar com si fossin humanes. 

Ja som al replà. Les gossetes surten d’estampida 
i jo, sense esma, les segueixo empesa per l’ímpetu 
dels seus cossets. Ara que m’hi fixo, fa dies que no 
els he canviat el llacet del serrell. Darrerament, 
sóc un desastre! Té raó, ell.

M’assec al banc del parc que hi ha davant 
de casa, i deixo les gossetes lliures que corrin i 
ensumin. Arriba el veí nou de l’escala i s’asseu 
al meu costat. També ha tret el seu gos. Un gos 
negre i gros que empaita les meves pel pipi-can. 
Elles es fan les estretes mentre el mascle olora el 
regalim de pixum que  va tenyint la muntanyeta 
de sorra del tancat.

El veí treu un paquet de Marlboro i em 
convida a fumar. Fa tres anys que no fumo, però, 
sense saber per què, li n’accepto un, de cigarret. 
M’acosto a la petita flama de l’encenedor i les 
mirades es troben per un instant. Fuig!, penso. 
No saps el que fas! Els nervis s’ensenyoreixen de 
mi. Intento relaxar-me. Miro el rellotge. Encara 
és aviat i em convenço a mi mateixa que no estic 
fent res de dolent, que només estic conversant 
amb el veí nou de l’escala, que ara em pregunta 
com es diuen les gossetes. 

Li responc, xerrem una mica sobre coses 
banals i em fixo en un tros de sol que s’amaga per 
l’horitzó tot deixant un rastre de porpra. Quan els 
nervis ja no em deixen concentrar ni en el temps 
que farà demà, alço la vista cap al balcó del setè 
pis. Em torno a convèncer que encara és aviat, 
que ell no torna fins passades les nou i que només 
són les sis. Però el neguit em corseca. M’aixeco. 
M’acomiado i el veí m’ofereix la mà. Dubtosa, l’hi 
encaixo. Lligo les gossetes i com un robot camino 
i demano als déus que ell no em segueixi. Un 
estrany pressentiment em neguiteja i em prometo 
per tots els sants del calendari que demà canviaré 

de parc. Aniré al que hi ha a l’altra banda de la  
riera. Lluny de mirades. Lluny de possibles veïns 
nous d’escala que només volen ser amables amb 
mi.  

El sol d’hivern tot just s’acaba d’amagar rere els 
blocs de pisos i el parc s’ha enfosquit de sobte.  
Abans d’entrar al portal, em giro. El veí s’ha 
alçat del banc, amanyaga el seu gos, el lliga i es 
dirigeix cap als pisos. El cor se’m desboca. Premo 
l’interruptor i pujo escales amunt. No espero 
l’ascensor, seria una imprudència. Pujo com si 
volés per les escales, tan ràpid que les gossetes 
gairebé no em poden seguir. I quan vaig per 
posar la clau al pany, la porta s’obre de cop. D’una 
revolada, ja sóc a terra i començo a rebre una 
pluja de coces. Ell xerra i xerra i els seus insults 
ensalivats esquitxen els animalets que gemeguen 
al meu costat. De cop, distingeixo la figura d’un 
gos negre i rabiüt que se li enganxa al camal dels 
pantalons. Ell cau a terra, i darrere seu el gerro 
de l’entrada, i el retrat  de tots dos de quan vam 
anar a París, dos anys enrere. Un seguit de flashos 
em venen al cap mentre els seus crits de dolor em 
tornen de cop al replà i m’adono, amb dificultats, 
que la queixalada li ha anat directa al coll. Llavors, 
percebo els seus ulls de malparit que se’m claven 
al cervell. 

Les gossetes no paren de ploriquejar. Em 
segueixen mentre m’arrossego cap a la paret 
buscant un punt on recolzar-me. Faig un esforç 
per entendre el que està passant i observo 
impàvida l’escena; incapaç de fer res, mentre 
el veí intenta, inútilment, apartar el gos de la 
seva presa. Després d’una llarga estona, ell avisa 
l’ambulància.  

Al cap de dos dies, ho llegeixo al diari local: 
“Han sacrificat el gos que va atacar l’home...”. 
Sento una tristesa estranya. Desconeguda. M’alço 
i m’adreço al moble de l’entrada. Agafo el retrat del 
viatge a París amb el vidre esquerdat, i contemplo 
la meva pròpia cara amb un somriure forçat. Vaig 
directe al cubell de les escombraries. El llenço. 
La tristesa, estranya i desconeguda, no se’n va. 
Però, en aquell moment, sé que mai més ningú 
m’obligarà a somriure, si jo no vull.
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TEMES DE CIUTAT

La ciutat sempre és dinàmica i mai s’acaba, però 
hi ha situacions que obliguen a relegar alguns 

aspectes per a prioritzar-ne d’altres. Al nostre 
barri des de fa trenta-vuit anys encara tenim 
sis carrers per acabar, quatre de fàcil solució i 
dos més complexos però que, si hi ha voluntat 
política i es posa com a prioritat, al final es fan. 
Tenir aquests carrers sense urbanitzar genera un 
problema greu de mobilitat ja que hi ha un seguit 
de trams tallats i sense desenvolupar.

Aquest no és un problema a solucionar pels 
tècnics, mers funcionaris que repeteixen com a 
lloros la impossibilitat jurídica, i es queden tan 
tranquils. També és evident que no els correspon 
a ells resoldre la solució inicial, aquesta és una 
tasca dels polítics professionals, que haurien 
d’haver establert negociacions amb les propietats 
privades i prioritzar les actuacions. Aquests 
no ho han considerat com a prioritat i la seva 
indiferència ha estat més que evident, i segueixen 
deixant als tècnics el que no els correspon, i així 
no avancem, ni ho solucionem.

El Ple Municipal va aprovar per majoria la 
urbanització d’aquests carrers, exigint a l’equip de 
govern la necessitat d’afrontar i prioritzar aquest 
acord. L’equip de govern fa el de sempre, s’ho 
passa pel forro, i segueix sense aplicar cap solució 
efectiva.

I l’oposició què fa? Ha guanyat però són la riota, 
incapaços de fer complir allò que ha guanyat i 
assisteix a la indiferència i sobretot incompetència 
del govern. La qüestió és que ni els carrers de 
fàcil solució (Lepant, St. Sebastià, Galizia i Roger 
de Llúria) es faran, continuaran perduts amb la 
incompetència del polítics professionals i l’excusa 
dels tècnics sobre la normativa i la propietat 
privada. Per tant, continuarem amb la ciutat i el 
barri inacabats, per desgràcia no estem en una 
zona on els poders fàctics dels promotors amics 
del govern municipal tinguin cap interès per a 
desenvolupar.

Però al marge de la urbanització dels carrers, 
que serien coses majors, tampoc es resolen les 
petites,  que són aquelles que només cal fer complir 
les normes i ordenances que l’Ajuntament té 
aprovades, i que la indiferència i la incompetència 
no solucionen.

Temes que afecten a la disciplina urbanística 
i el control d’activitats, on la nostra entitat fa 
denúncies permanents i localitza els punts de 
conflicte indicant-los als serveis municipals.

Llocs d’accés a edificis en enderroc i abandonats 
amb accessos oberts o mal tancats i que són un 
perill (Lepant, Navas de Tolosa, Ctra. de Rubí...) 
Després de mesos i mesos, la situació segueix 
igual.

Llocs i espais bruts i sense netejar, amb rates 
(St. Sebastià, Navas de Tolosa...) segueixen igual 
després de mesos i mesos.

Llocs ocupats en espais sense condicions, per 
enderrocar i que la propietat fa servir d’espai 
llogat i per especular (Gasómetre); després de 
mesos i mesos, tot segueix igual.

Llocs on es fan activitats que la normativa no 
permet al costat de vivendes (Lepant), denunciats 
des de fa mesos i mesos, tot segueix igual.

Espai del Gas, brut, ple de matolls i males herbes, 
sense executar cap actuació de descontaminació, 
i sense afrontar el projecte d’urbanització i la 
Plaça pública.

Naus i espais abandonats, que ni es fa 
l’enderroc, ni s’obliga a netejar i tenir els accessos 
tancats en condicions, ni a afrontar els projectes 
d’urbanització, incomplint la normativa existent 
que estableix els períodes de desenvolupament 
d’aquests projectes d’urbanització. Però, és clar, hi 
ha un problema important: són entitats bancàries 
amb què no es vol l’enfrontament i per tant, tenen 
barra lliure per fer el que vulguin.

Indiferència, incapacitat i incompetència.

anys
AVV SEGLE XX

1967 -2017
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Paviments de carrers amb sots i malmesos on 
caldria un pla d’actuació que resolgui la situació 
que ja fa alguns anys que dura; resultat, que algun 
d’aquests carrers s’enfonsa i s’ha de tallar i desviar 
l’autobús. El problema no és aquest aspecte, sinó 
el fet d’anar tapant forats amb la despesa que això 
comporta i no tenir un pla d’actuació que ho 
afronti.

Voreres estretes i en alguns casos fetes malbé; 
reiterades demandes, però en cap cas solucionades 
o amb solucions inadequades.

Millora de l’espai públic, sobretot les places,  
amb un manteniment deficitari, sense cap 
pla d’actuació sobre l’incivisme en augment, 
i el deteriorament de les quals és més que 
evident. Amb una política de permissivitat i 
indiferència que comporta un augment del cost 
de manteniment. 

I lligat a l’apartat anterior, la manca de solucions 
respecte al comportament incívic d’alguns 
propietaris de gossos, que és un campi qui pugui.  
Sense lligar, solts, sense recollir les merdes, 
ocupant l’espai dels infants amb el risc sanitari que 
això comporta i les zones de gespa convertides en 
zones de lliure circulació i pixarades/cagarades 
sense recollir amb el que això comporta. I gastant 
diners en espais de lliure circulació de gossos,fora 
dels quals hi ha més gossos solts i sense lligar que 
dins.

Incapacitat municipal per a afrontar aquest 
tema, i sempre amb excuses de la dificultat per 
fer complir les normes, unes ordenances que no 
serveixen de res, sobretot  si no exerceixes el règim 
sancionador amb la màxima contundència.

Després, la indiferència, incompetència i 
incapacitat per afrontar de veritat el tema de la 
neteja i la recollida de residus, denunciada de 
totes les maneres, que, entre la mala gestió del 
servei, la manca de recursos destinats i la nul.
la determinació per aplicar una política clara, 
uns objectius i fer complir les normes amb un 
règim sancionador aplicat sense contemplacions, 
seguirem patint  ja que només amb la sensibilització 
no ens en sortirem. I aquí els responsables polítics 

professionals només fan discursos de paper sense 
voluntat d’entrar en els problemes de fons.

I ja no parlem d’aspectes majors, els dèficits 
en equipaments: després d’una nefasta política 
tant de l’Ajuntament com de la Generalitat, amb 
una distribució en el territori injusta, atenent a 
mers interessos partidistes i no a les veritables 
necessitats, s’ha fet una distribució arbitrària, 
sense cap criteri d’equitat i necessitat, i llençant 
recursos públics.  Ara hi ha una greu dificultat 
per afrontar nous equipaments i no hi ha recursos 
per a tirar endavant cap projecte de present i 
futur. Per tant, el nostre barri i el Districte 3 
tindran veritables dificultats per a disposar dels 
equipaments necessaris, perquè la política nefasta 
de distribució, ha llençat tots els recursos.

Per tant, la incapacitat, la indiferència i en 
alguns aspectes la incompetència, ens fan pensar 
que moltes de les solucions serà molt difícil que 
siguin aplicades, les grans i les petites. A dia d’avui 
s’incompleixen les normes de transparència i de 
Participació Ciutadana en  un aspecte tan fàcil 
com és respondre els escrits que presentem: un 
63% mai tenen resposta, i el que és pitjor, no es 
solucionen. Hi ha serveis que mai donen resposta 
a cap denúncia/escrit, per tant, això és una actitud 
i un comportament no admissibles i que posen 
en qüestió el discurs formal i públic del mateix 
Ajuntament en el compliment de les normes que 
diu defensar.

I un exemple d’aquest comportament, 
incompliment i indiferència, és que dijous  25 
de gener l’Ajuntament en Ple va aprovar els 
pressupostos 2018 definitivament i la nostra 
entitat hi va presentar tot un seguit d’esmenes, 
algunes referides a aspectes plantejats en aquest 
article, i  ni resposta ni assumpció de cap, 
demostrant la inutilitat de fer res, de la quimera 
de la participació ciutadana, i de l’incompliment  
sistemàtic de les normes aprovades pel mateix 
govern, un símptoma de la baixa qualitat 
democràtica existent. 

Salvador Pérez

AVV Barri Segle XX
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EXIGIM QUE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS 
SIGUIN ALLIBERATS. RECUPEREM LES 
INSTITUCIONS CATALANES I FORA L’ARTICLE 
155. RECUPEREM LES LLIBERTATS I ELS DRETS 
PERDUTS.

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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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES

LA MASCOTA

La veritat és que ja fa dies que crec que estic amb 
sobrepès i m’incomoda una mica, sobretot 

quan em miro de perfil. La tauleta de xocolata 
s’ha tornat un panetone. Sembla que no n’hi ha 
prou amb caminar una mica cada dia i tampoc 
no deu  comptar anar dret durant una hora en el  
transport públic cada matí. Ras i curt, he vist que 
cal posar més intensitat a l’activitat física del cap 
de setmana. Però acomodar-se a casa el dissabte 
i el diumenge   i poder llevar-se ben tard és pres 
com un veritable plaer. És el que té començar a 
considerar  com a gratificació petits aspectes de 
la nostra vida en els quals la despesa energètica 
tendeix a minimitzar-se.

I, cercant què em pot obligar a retirar-me 
del suau contacte dels llençols, he arribat a la 
conclusió que hi ha diferents opcions. Puc fer-
me soci d’algun gimnàs  i entrar dins dels seus 
programes d’activitat física per tal  que la quota 
m’obligui a moure’m. Els Reis d’Orient, val a dir,  
em van portar uns prismàtics i perseguint ocells  
vaig escodrinyar els edificis del davant de casa. 
Tipus  «La finestra indiscreta» de Hitchcock.  En 
un balcó, s’hi arrepenjava una persona de massa 
bon veure, i al seu costat hi semblava  haver una 
bicicleta estàtica mig colgada en plàstic. Doncs, 
una com aquesta em podria anar bé per  posar-
me-la al bell mig del menjador i pedalejar davant 
de la tele, amb la ràbia in crescendo,  tot veient 
com empresonen innocents.  Podria ser una bona 
font de treball físic però potenciaria el cor mentre 
se’m marciria l’ànima.

Bo i dit, de totes aquestes opcions he entès que 
l’ètica pròpia del moviment a canvi de l’obligació 
econòmica és massa, diguem-ne, comercial. Puc 
canviar d’estratègia i intentar de comprar, a bon 
preu, a aquell veí anònim de l’edifici del davant, 
l’andròmina que malviu al ras fent-se malbé. 
Aquesta alternativa  té  el perill - deixeu-me que 
tiri altra vegada d’ironia política-  que li faciliti el 

plaer d’un “no” de caire Tribunal Constitucional 
sense necessitat d’haver de passar pels lletrats de 
la cambra. I,  encara  que li esmentés que li faria 
el favor d’evitar-se un futur viatge a la deixalleria, 
crec que no soc jo qui li ha d’explicar, sense 
ofendre’l,  què  ha provocat el seu deplorable estat 
ponderal actual i  la situació d’exili en un balcó  
d’aquest estri tan il·lusòriament adquirit un 1 de 
gener.

És clar que hi ha moltes altres opcions, però 
a casa hem acabat sospesant la possibilitat 
d’integrar un nou element que estimuli l’activitat 
física. Coses de la vida, el nostre entorn familiar 
és una suma de passats  i hem acabat essent fins a 
vuit persones, totes elles amb les seves necessitats 
psicològiques i orgàniques, amb els difícils 
equilibris que això comporta. De tota manera, un 
cop s’han fet «grans» , amb cartílags de creixement 
ja fa temps tancats i amb un duro pelat  a la 
butxaca, han començat a fer via individualment.  
I amb això s’ha facilitat notablement tant la minva 
de la intendència de la casa com  del  nombre 
de transferències per internet a llurs comptes 
corrents per a despeses extres que a casa dels 
pares no són tan evidents.

Remirant a l’interior de les nostres ànimes, la 
marxa dels fills de casa  crea buits al cor  i  les 
cambres  s’omplen de  silenci mentre el congelador 
es buida més lentament. La temptació, doncs, de 
consumir  el que ara hi ha de sobrant   perquè  
no es faci malbé es contraposa al  desig de baixar 
pes.  Hi ha la necessitat d’un estímul addicional 
per cremar calories .

Tant és així, que ens preguntem  ¿què pot fer  
possible cobrir aquest  buit afectiu, reomplir de 
sons un eco silenciat , augmentar el ritme de 
buidatge del rebost i forçar-te a sortir de casa 
per a fer exercici compensador sigui quin sigui el 
temps a què t’has d’enfrontar al carrer?

Oi que no és fàcil escollir una mascota ?

Tenim el handicap que una de les integrants  
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de la nostra família té al·lèrgia al pèl d’alguns 
animals i per això el més fàcil és tendir cap a un 
animal sense. Hem considerat que els rèptils no 
solen omplir el rol de mascota moguda i que ens 
faci bellugar alhora.  A més, ja tenim una tortuga 
que campa per un pati del Bages on serà, segur, 
més feliç que en un terrat de rajola del Vallès. 

Podríem triar, entre els animals pilosos, el 
equins. A les revistes del cor bé que surten els 
protagonistes mig ajaguts al sofà al costat de les 
mascotes. Triat de ben petit potser sí que cabria 
a casa i en aquest cas hauríem de canviar el  de 
tres places per una “cheslong” que es menjaria 
l’espai de la resta del menjador. Però la idea d’anar 
a esmorzar, dinar i sopar  estirats  al llit més 
aviat fa de romans que no d’europeus del segle 
XXI.  Si  ja fora difícil adaptar aquest organisme 
a la llar,  un cop crescudet, treure’l del corral 
des del tercer pis i baixar-lo per l’ascensor seria 
una odissea. Condicionar el garatge al soterrani 
és una opció, perquè allà també hi ha  elements 
amb cavalls, però el cúmul de dejeccions i de 
palla per alimentar-lo té elements problemàtics 
d’emmagatzematge. De tots els inconvenients, 
encara que sigui pres com a comentari masclista, 
n’hi ha un que no hi va en contra. Com que el 
trauria jo a passejar, entenc que no hi hauria risc 
d’esgarrinxar l’animal amb aquelles columnes que 
diuen que canvien de lloc en els pàrquings.  Però  
la reacció anafilàctica que provoca el borrissol 
de rucs, cavalls o mules a part de la família és de 
massa risc. Els descartem malgrat fossin d’utilitat  
per ajudar a tirar del carro. 

Recomanar tenir un porc,  encara que sigui 
prou net quan és ben ensinistrat,  a casa donava 
peu a posar-li un nom propi que rima amb el 
del «orificio terminal del tubo digestivo». Però 
com que no volem llarenar sospites d’incitació a 
l’odi malfiem d’aquesta tria.  Una gallineta potser 
faria feina després dels àpats recollint molletes 
sota la taula  però tenen una cloaca massa 
productiva i ens recordaria massa les cabres i els 
cabrons d’aquell programa de televisió sobre les 
clavegueres de l’estat.

Els gats també ens donarien problemes 
al·lèrgics de salut i, malgrat tenir bones 

experiències prèvies, no compleixen els requisits 
d’estímul a l’activitat física. Sembla que no tots et 
tornen les pilotetes quan les hi llances.

Sincerament, hem entès que només queden els 
gossos i amb la condició caninomòrfica que quan 
seguem puguin recolzar  el musell a  la nostra 
cuixa. A més, entenem tots plegats que el seu 
caràcter hauria de ser afectuós, protector i atlètic. 
Així doncs, el  principal problema és el pèl!

Observant diferents opcions quan corres per 
la xarxa a la recerca del caràcter del gos que 
s’apropea més a les teves necessitats, llegeixes que, 
per exemple, el gos d’atura  és àgil, intel·ligent, 
valent, fidel, afectuós, protector, fàcil d’educar i 
sociable. El gos d’aigua  és descrit com a amorós, 
lleial, atlètic, intel·ligent, diligent i guardià eficient. 
El pastor alemany és lleial, digne, valent, amb 
necessitats de tendresa, vigilant, curiós. Al gos  
labrador el descriuen com a noble, intel·ligent, 
fàcil d’educar, sociable i afectuós. Què difícil 
d’escollir quan per caràcter , estètica i format 
s’adapten al que vols!

Segurament, entre els cànids, el que ens roba 
el cor és un gos d’atura. Ho reconeixem. Perquè 
encara recordem la Nupa, la gossa de casa dels 
pares, com recollia constantment el ramat dels 
cinc nets, com a feina innata de pastora,  en un 
anar i venir incessant. La genètica del seu cuir 
pilós ens la prohibeix. Valorar les opcions d’un 
pastor alemany o d’un labrador també ens fan 
dubtar del seu efecte en els mastòcits familiars, 
aquelles cèl·lules que provoquen les reaccions 
de rebuig dins del nostre cos. La impressió dels 
veterinaris  és que escollim un gos de pèl llanut 
amb tendència a les rastes.

Però, casualitats té la vida, mentre escric 
aquest article truquen a la porta i en esguardar 
per l’espiell veig tot de veïnes, cap home,  al replà 
de casa. Obro la porta per esbrinar l’objectiu 
d’aquella mena de pressió veïnal. No és per res 
que hàgim fet nosaltres. El cas és que han tornat a 
aparèixer al hall d’entrada uns restes de defecació 
de gos i, comptat i debatut, en coneixen l’origen.  
Volen fer  més pressió encara  que amb els textos 
punyents de rèplica i contrarèplica  del escrits en 
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el grup de  whatsapps que tenim de la comunitat.  
Sembla que amb  aquesta literatura a batzegades  
no hi ha hagut prou entesa i s’ha optat per la via 
directa.  

Oportunament, surt la mestressa del suposat 
causant de la trencadissa  que acaba de tornar  
de passejar-lo, admet la culpa i li sap molt de 
greu. Judici sumaríssim. Culpable però no es 
proposarà presó perquè té nens petits. En aquest 
cas  i gràcies a la condescendència del grup,  no 
li caldrà abjurar de la seva estima pels gossos per 
sempre més. Ella mateixa ja s’ha anat aplicant la 
pena  netejant  cada vegada que acompanyava el 
gos a fer les seves necessitats o de “campamentos”. 
Compungida ens explica un bon relat. Me la crec 
i faig volar la imaginació.

La història és que fa poc ha mort un amic 
de la família i es dona la circumstància que es 
va produir quan anava a rescatar el gos prop 
d’un penya-segat amb tan mala fortuna que es 
va precipitar ell mateix. La vídua, una persona 
ja gran i malalta,  es va voler treure el cànid de 
sobre no sé si perquè el culpabilitzava o per la 
impossibilitat de tenir-ne cura. La veritat és que 
és un animal de raça, que havia sigut el rei de 
la casa, però que en la  vellesa  sembla que no li 
acaben d’aguantar els esfínters en el trajecte fins 
a la porta de sortida de l’edifici. Deu entendre 
que el llindar ja és el carrer i un metre abans de 
l’eixida ja hi inicia el regalim. Aquell  que era  
monarca  ja fa temps que ha hagut d’oblidar  els 
“campamentos” i només ensuma el record.  Els 
veïns que volien fer la bona obra  d’adoptar-lo i de 
retruc acontentar el fill que desitjava una mascota  
han sortit una mica escaldats.  

Indagant sobre el quid de la qüestió, no crec 
que tots aquells regalims que han aparegut en 
les darreres setmanes siguin producte del procés 
de digestió del gos del davant del replà, sinó que 
s’hi han afegit els d’alguna bossa d’escombraries 
foradada producte de la deixadesa humana. O, 
per exemple, greu igual, que en el cubell que hi 
ha, també a l’entrada de l’edifici, per llençar la 
propaganda de comerços i partits polítics que 
no ens interessen, hi aparegui la bosseta amb la 
caqueta d’algun altre gos de la comunitat. Això 

sí, amb el detall del nus fet. Ras i curt, que s’hi 
han barrejat delictes  entre amos de mascotes i 
temo pel risc de ruptura de la convivència. Ja no 
es podran celebrar els típics dinar de nadal entre 
propietaris sense l’harmonia que sempre havia 
regnat. 

Talment, ironies a part,  la vida en les 
comunitats de veïns ja és força complicada en 
els afers normals de convivència.  Imagineu 
quan apareixen elements que la distorsionen. 
Ara projecto l’imaginari si incorporem un gos 
novell a casa, que es pixarà i cagarà arreu mentre 
no l’ensinistrem, amb les estratègies que això 
comportarà. Tanco els ulls i em repenso el futur.

Imagino la situació amb el gos i me’l veig, 
a partir de les vuit del vespre, intentant que 
jo m’entrebanqui mentre mossega les bosses 
d’escombraries curulles de plàstics, de restes 
orgàniques i de material de rebuig. Això sí, 
diferenciades per colors, tindrà l’habilitat de 
foradar la més sucosa. Llei de Murphy. M’imagino 
els «hilitos», tipus compareixença política a 
propòsit d’un desastre ecològic, dibuixant un 
traç sinusoïdal pel terra . M’imagino, també,   
aquests filets essent xarrupats pel gosset en 
qüestió, com a font inestimable de nutrients en 
fase de metabolització anaeròbica. I m’imagino 
finalment la seva llepada de carinyo enmig dels 
meus morros quan l’agafo en braços de tornada,  
perquè no trepitgi les marques de l’anada 
que m’havien passat desapercebudes.  Quan 
instintivament el torno a deixar a terra i analitzo 
els estralls del voltant, em passa per alt com  fot el 
musell dins de la paperera, aquella on jo llenço els 
tríptics de les ofertes de les pizzes i la propaganda 
electoral que em fa posar pedres al fetge i on el 
veí/veïna desconegut hi deixa la bosseta amb 
les cagaradetes que ha recollit del seu gos al 
carrer.  Tan hàbil com maldestre, amb les seves 
esmolades dentetes de cadell  aconsegueix de 
driblar el nus que tan correctament li han fet  i 
escampa una segona tanda de merda pel hall de 
l’edifici. I jo amb només una bosseta idèntica però  
hermèticament  tancada  amb el producte orgànic 
que he oblidat de llançar al container del carrer! 
No m’atreveixo a obrir la paperina  amb les dents, 
de tan ben closa com està, per omplir-la amb els 
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conguitos del gos del veí/veïna. 

Crec que la meva inventiva dona per encara 
més per tal que no em succeeixi la situació 
anterior. Intento fer un guió encara més acurat 
i favorable de l’escena, ara des del principi:  un 
home, Jo,  sortint de casa ben tard tot preveient 
que no veurà cap veí/veïna, arrossegant un gosset 
que em vol fer caure i amb les bosses multicolors 
d’escombraries aixecades perquè no siguin 
mossegades fent de contrapès amb el kit de neteja 
penjat, per si de cas.  Com si fos un ninja, amb 
la mery  a l’esquena  vesteixo una baieta lligada 
al front. I el cubell? Com que no em sobren ja 
mans me’l veig posat de barret amb la nansa al 
coll per evitar que caigui. Per continuar amb  la 
pel·lícula visualitzo com m’ajupo per pitjar, amb 

el nas, el botó tèrmic Planta Baixa de l’ascensor 
i com arracono amb el peu el cadell que intenta 
mossegar les bosses que, amb el meu gest de mig 
ajupir-me, s’han posat al seu abast.  I el pitjor de 
l’escena: com sento l’ esclat de riure del veí/veïna  
que no compto que sigui allà a aquella hora però 
que avui ha anat de copes, quan es torna a obrir 
la porta de l’ascensor i aparec amb aquesta fila de 
quelònid mutant menjador de pizzes.

Sincerament, em sembla que tirarem del gos 
de peluix que ens va tocar en una tómbola de 
Port Aventura. Li trauré el cotó de la panxa i el 
reompliré amb perdigons. Per a fer exercici l’usaré 
com a manuella fins que s’apaivagui la remor de 
fons de la comunitat de veïns i marxi de casa la 
meva filla i la seva al·lèrgia. Poden passar anys.

CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
LaTrup. “Snackery”

Josep Pujol Alcocer va néixer el 1987. Fer de 
pastisser ja li ve de família, ja que el seu pare ho 
va ser fins que es va jubilar. Va estudiar pastisseria 
al Gremi de Pastissers de Barcelona durant 4 
anys, compaginant-los amb estades arreu del 
món per conèixer diferents productes i maneres 
de treballar. Després de col•laborar en diverses 
pastisseries de la ciutat, va decidir muntar-se pel 
seu compte i engegar l’aventura d’obrir LaTrup, 
ara fa uns tres anys.

“Estic aquí per fer un servei al Barri”

Què et va ha motivar triar el S.XX per obrir 
el teu establiment?

Quan vivia a prop d’aquí, vaig veure aquesta 
casa i em va agradar. Hi vaig veure possibilitats, 
sobretot pel fet que estava situada en un barri que 
m’agradava i perquè es podia obrir un negoci en 
una zona molt bona. Era una idea que feia temps 
que tenia al cap.

Ens podries definir el teu negoci?

El meu negoci es dedica a la venda de pastisseria 
i brioxeria que faig jo mateix a l’obrador i també 

a la venda de diverses especialitats de pa que em 
porten des d’un forn de pa de la ciutat. Latrup és 
una botiga de proximitat, tant per situació com 
pel tracte amb els clients, que obre de dilluns a 
diumenge. Faig una pastisseria artesanal sense 
grans pretensions, treballant amb cura la massa 
amb el corró de fusta. Una pastisseria “propera”, 
si vols dir-ho així, amb la màxima qualitat i al 
millor preu. Utilitzo productes de proximitat, 
de proveïdors de Terrassa. El nom de LaTrup 
l’hi dec al meu pare, perquè cada vegada que em 
reunia amb els meus amics em preguntava “on 
aneu aquesta troupe?”... I així va quedar el nom, 
en honor als meus amics que, tot sigui dit, m’han 
ajudat molt a arrencar el negoci. 

I per què “Snackery”?

Li hem afegit el sobrenom de Snackery perquè 
l’“snack” és un esmorzar o un berenar, o un àpat 
entre hores i nosaltres donem aquest plus: un 
servei d’àpats que es pot fer entre hores i que va 
més enllà que la simple venda de pa o de pastissos.

Quines especialitats voldries 
remarcar? Tens algun “producte estrella”?

Destacaria les galetes i les ulleretes. També 
podríem afegir la pastisseria tradicional i la 
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innovadora, és a dir, pastisseria més moderna: 
per exemple un semi fred rodó decorat d’una 
manera gens tradicional, i de sabors més 
desenvolupats. Com a producte estrella tenim 
les galetes infantils, que agraden molt, i el pa de 
massa mare. I si algun client necessita algun pastís 
o producte en especial, intento adaptar-me a les 
seves necessitats. El meu benefici és la satisfacció 
dels clients.

Tens més volum de negoci de la gent del 
Barri o de la gent que ve de pas?

Un tant per cent molt gran dels meus clients 
són gent del barri, i els estic molt agraït per això. 
Si hagués de dependre de la gent que passa per 
la zona ja hauria tancat. Només algun client 
aprofita que surt de la farmàcia del davant per 
entrar a comprar. Hem de tenir en compte que la 
gent gran, la majoria dels veïns, té el costum de 
comprar cada dia el tipus de pa que venc, 
més artesanal, del dia. La gent jove, 
en canvi, no acostuma a comprar 
al forn de pa tradicional: el 
compra a grans superfícies i 
sovint el congela. I també solen 
ser molt habituals els avis que 
venen a comprar el pastís del 
diumenge perquè tenen a casa 
a dinar els seus fills o nets. No 
hi ha millor client que aquest!

Vius al Barri? 

Sí, des de fa uns 5 o 6 anys, que vaig comprar 
aquesta casa. Com t’he dit, em va agradar el 
barri, la situació de la casa i la possibilitat d’obrir-
hi a sota un establiment. Ens ho hem reformat 
nosaltres mateixos, de la manera més “honesta” 
possible. I la veritat és que està agradant molt 
com ha quedat la botiga.

Ha estat fàcil la integració?

Ha estat una integració perfecta! Estic molt 
content de la rebuda que hem tingut per part de 
la gent del barri. Els veïns són molt bona gent i 
m’han tractat molt bé, des del primer dia. Sobretot 
els que viuen més a prop. Hi ha fins i tot veïns que 

tenen problemes de mobilitat i no poden sortir 
de casa com voldrien que em truquen perquè els 
porti el pa a casa. Si necessiten alguna cosa, saben 
que poden comptar amb mi. Estic aquí per fer un 
servei al Barri.

Quina sensació et transmet el Barri?

És un barri amb gent gran, tot i que cada cop 
ve més gent jove, sobretot perquè està a prop del 
centre. És un barri molt tranquil i a mi m’agrada 
molt. I pensa que he viscut pràcticament per tot 
Terrassa i puc comparar. 

Hi trobes alguna mancança?

Potser trobo a faltar que els nens surtin als 
parcs a jugar, no veig massa jovent pel carrer. I 
sobretot falten espais per aparcar. És per això que 
valoro molt els clients que venen de més lluny a 
comprar, trobant-se aquesta dificultat de poder 

deixar el cotxe en condicions.

Coneixes l’AVV?

Sí que la conec, fins i tot en 
formo part. Hi col•laboro amb 
el màxim possible: anuncis a 
la Festa Major, fent les postres 

del 50 aniversari...

Què en penses de les tasques 
que fa?

M’agraden les tasques que duu a terme. I 
,a més, organitza una pila d’activitats. L’únic que 
veig és que per a la Festa Major hi ha poques 
activitats per als joves, però suposo que és perquè 
destina les activitats al públic que hi va, i és 
primordialment un barri “longeu”.

Com veus el futur del Barri?

Jo el veig cap amunt, sóc optimista. Cada 
cop es venen més cases i pisos i ve més gent 
jove. De mica en mica hi està havent un relleu 
generacional. I la veritat és que en aquest barri hi 
viu bastanta gent jove, el que passa és que no surt 
o té d’altres hàbits i no fa vida al barri. 


