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Mancances, dèficits i lluitar contra la 
indiferència i la inoperància
El nostre barri pateix un oblit evident, ja no 

només en temes d’inversions, sinó en temes 
com el manteniment de carrers i voreres; la 
recollida de residus i la neteja; espais abandonats, 
bruts i amb rates denunciats; naus industrials 
abandonades que cauen, amb el perill que a algú 
li faci mal; aspectes relacionats amb disciplina 
urbanística que ni es resolen, ni es contesten els 
escrits, i que plantegen en alguns casos problemes 
greus de seguretat, una indiferència total i 
l’incompliment del Reglament de Participació 
Ciutadana i les normes de transparència.

Ja no parlem dels seus pressupostos, ja que 
no són els nostres, on no hi ha ni una inversió 
per al barri; per tant, continuem abandonats a 
la nostra sort com si els nostres veïns i veïnes 
no fossin d’aquesta ciutat, ni paguessin els seus 
impostos. Ni un dels carrers sense urbanitzar 
projectat; per tant, continuarem tenint un barri 
i ciutat inacabats. Això sí, prioritzem millorar 
equipaments esportius i altres actuacions, fet que 
demostra quins criteris hi ha.

Un tema greu que demostra el nivell d’ineficàcia 
i ineptitud, i incomprensible per l’actitud 
municipal, ja que els veïns i veïnes no entenen el 
comportament de l’Administració. Parlem dels 
edificis per enderrocar del carrer Gasómetre entre 
Guillem de Muntanyans i Joan Monpeó, on hi ha 
activitats i habitacions llogades,en un espai que 
no té cap autorització, ni reuneix cap condició: és 
que el promotor i propietari fa el que li rota, amb 
un Ajuntament que no fa res. 

En tots aquests temes tampoc écasualitat el 
nivell d’inoperància, afecten l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat, que tant a nivell polític com a 
segons quins nivells tècnics, és com si no existís, i 
en tres anys no hi ha hagut una actitud de millora 
operativa.

I així anem, esperant que algun dia aquesta 
situació s’acabi i d’una vegada el Barri, que és part 
de la ciutat, encara que alguns governants ho han 
oblidat, tingui el que demanem.

S’ha d’aconseguir millorar tots els aspectes de 
manteniment, neteja i recollida de residus, els 
relacionats amb disciplina urbanística… L’espai 
del gas s’ha de descontaminar d’una vegada i s’ha 
de fer la plaça pública i la urbanització dels espais 
vials; s’han d’urbanitzar els carrers pendents, s’ha 
d’acabar l’Escola Sala i Badrinas d’una vegada, 
s’ha de fer l’Escola Bressol municipal i s’han de 
desenvolupar els espais industrials abandonats, 
per a ser de veritat part de la ciutat.

Per desgràcia es va complint allò que un 
membre del partit que governa afirmava: “en 
aquest Barri no invertirem perquè no són de la 
nostra corda”. Per tant, no ha existit, ni existeix, el 
criteri de distribució equitativa dels recursos per 
tota la ciutat. Alguns en les seves reivindicacions 
han de fer pocs esforços, d’altres hem de fer-ne 
molts, però el que és segur és que per molt que 
algú intenti doblegar la nostra voluntat, seguirem 
persistint i lluitant, a toçuts no ens guanyarà 
ningú, per convenciment, tradició i voluntat.
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS
La Carretera de Montcada el 
1936 (4).

En el darrer Bocamoll vam acabar 
repassant els veïns que vivien en els baixos 
del 168. Continuarem amb la numeració 
següent, començant pel pis del 168, en què 
vivien Andreu Torrella i Llopart de 57 anys, 
aprestador de cal Pont Aurell, la seva muller 
Teresa Franch i Dust i el seu fill Enric de 
20 anys, peó en aquell moment sense feina. 
Un germà d’aquest últim, i fill per tant dels 
matrimoni, va ser Ricard Torrella i Franch, 
que treballava a cal Sala i Badrinas, d’on 
fou acomiadat per insultar un encarregat. 
Militant del POUM, fou condemnat a mort 
en un Consell de Guerra i executat el 15 de 
novembre de 1939 (vegeu més informació 
d’aquest cas en el Bocamoll núm. 86 de 
desembre del 2014). 

En el 170 vivien tres germans solters 
naturals de Sant Vicenç de Castellet (Bages), 
Maria, Lluís i Teresa, de 46 anys el primer i 36 
els altres dos, que eren bessons. Treballaven a 
la indústria tèxtil en diferents cases. La Maria, 
de teixidora a Antoni Mas; el Lluís, de filador 
a cal Jover i Cia; i la Teresa, de nuadora a cal 
Boada i Rigol.

En el número 172 hi vivien Bartomeu 
Ballbé i Simó, teixidor de cal Donadeu Font, i 
una tieta seva, Concepció Simó, soltera de 72 
anys, natural del Bruc (Anoia).

En el número 176 trobarem un altre burot, 
Joan Altarriba, la seva esposa Maria Cardona, 
de Gósol (Berguedà) i 5 fills; Dolors, de 
30 anys, soltera, escutiadora de cal Sala i 
Badrinas-(l’escutiadora treia amb unes pinces 
les restes de llavors i altres impureses que 
portaven els teixits); l’Àngel, de 23 anys, que 
treballava en la fleca de Cal Jover al principi 
de la Rutlla,;la Carme, de 20 anys, que era 
remalladora de l’empresa Puntimalla SA del 
carrer de Claris; el Jaume, de 14 anys, que feia 
d’aprenent de barber; i el Josep, de 9 anys, que 
anava a l’escola.

En el 178 vivien Francesc Peñarroya, nat 
al Forcall (País Valencià), encarregat de la 
filatura de Pau Figueras al carrer Mas Adei, 
i la seva esposa Cristina Riera. Peñarroya és 
un més dels casos d’oficials i tècnics en filatura 
de carda que van venir d’aquella zona del País 
Valencià buscant millors salaris i millors 
perspectives en la feina.

En el 180 hi vivia sol un matrimoni gran, 
Miquel Domingo i Vilajoana i la seva esposa 
Josepa Ros. Miquel, malgrat la seva edat, 
72 anys, encara treballava d’encarregat a cal 
Pont i Aurell; era germà del fabricant Josep 
Domingo, que havia format part de societats 
amb Jacint Bosch, Antoni Garcia i altres grans 
industrials de la ciutat de finals del segle XIX.

En el 186 hi troben una vídua de 62 anys 
amb 7 persones més entre fills i nets. Tots 

I els nostres desitjos al marge dels aspectes 
indicats: que tothom que estigui a l’atur trobi 
una feina digna, que els que no tinguin habitatge 
en disposin, que els refugiats trobin una sortida 
digna i una bona acollida, que sempre garantim la 
bona relació i convivència, donar la benvinguda 
a totes les persones nouvingudes i que trobin un 
Barri acollidor on tothom al marge del seu origen 

singui benvingut. 

I que tothom sàpiga que l’Associació de Veïns 
és la seva eina, oberta i on pots fer barri i ciutat.

Esperem que tots i totes gaudiu d’un Bon 
Nadal i Any Nou

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

•	 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.

carrer a la nostra ciutat Francesc Giralt va ser 
un personatge polifacètic: músic, inventor, 
fabricant, cantaire de corals, editor d’una 
revista (Gaceta de la Producción Lanera)  
promotor de l’electricitat i altres facetes que 
no detallem per qüestió d’espai.

En el 196 tenia el garatge de reparació 
d’automòbils Vicenç Adelantado i Ros, que  
l’havia traslladat poc temps abans des del 
carrer de Torrella. Va morir el 1957 a 71anys

En el 206 hi trobem Rossend Vila i 
Pladellorens, pagès de vinyes, de 43 anys, 
vidu, i els seus fills Joan i Camil Vila Solé, en 
edat escolar. 

I arribem finalment a la porteria de la 
Terrassa Industrial en què estan censats Joan 
Lorda i Romero, peó de la fàbrica, i Maria 
Salas Iborra, ambdós de Ragol, població de 
l’Almeria interior, i un fill de 7 anys. 

   RAFEL COMES 

ells van venir de dues poblacions del centre 
de la província d’Almeria, Alhabia i Terque, 
uns feia 13 anys i altres 5. Alhabia és el poble 
originari de Pedro Alcocer Gil (a) Pedro, que 
ha estat considerat el principal responsable 
dels assassinats dels primers mesos de la 
Guerra Civil.

El número 188, cantonada amb Primer. 
de Maig (Pare Font), l’habitaven Casimir 
Izquierdo, la seva esposa Feliciana Giralt i 

Aligué, la mare política Josepa Aligué i Pons, de 
70 anys, i una filla de dos anys, Rosa Izquierdo 
Giralt. És una de les poques cases del barri on 
82 anys després encara segueixen residint-
hi descendents familiars, concretament una 
filla que va néixer amb posterioritat al cens 
de 1936. Casimir va instal•lar el 1928 Ciclos 
Izquierdo, un taller de pneumàtics i càmeres, 
vulcanització i recautxutatge. Feliciana Giralt 
era filla de Joan Giralt i Serrà, serrador, i 
neboda de Francesc Giralt i Serrà, un dels 
terrassencs que va incloure Ragon en el 
llibre Terrassencs del 1800 i que té dedicat un 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS
Nou sistema de recollida de mobles i estris 

vells.

Fins ara el sistema de recollida de mobles 
consistia a, primer, trucar al Telèfon de la Neteja; 
llavors et deien quan i on deixar els mobles. Bé, 
aquest sistema fins ara ha estat un veritable fracàs: 
només un 8% trucava i la resta deixava els mobles 
quan volia i on volia; un veritable descontrol.

Després de plantejar-ho moltes vegades, 
l’Ajuntament, al final, ha determinat fer cas a les 
entitats veïnals i aplicar un model que ja es fa a 
molts Ajuntaments i que funciona millor, i com a 
mínim permet el control, la vigilància i la sanció.

Sense necessitat de trucar, es poden deixar els 
mobles un dia a la setmana: en el cas del nostre 
Barri, només es podran deixar els dimecres, 
la resta de dies no es podran treure al carrer. 
Sempre s’han de deixar al costat dels contenidors 
d’una forma ordenada per a garantir el pas dels 
vianants i deixar el pas als contenidors. A més, es 
demana que es mirin de deixar de les 18 a les 21 
h, l’objectiu és que estiguin el mínim possible al 
carrer.

Aquest nou sistema permet ordenar millor 
el servei i garantir la recollida dels mobles 
a tot el barri. Això sí, si algú els deixa un altre 
dia els mobles no es recolliran fins el dimecres. 
I sobretot, un altre aspecte a tenir en compte, 
permet un major control i vigilància, cosa que 
podrà comportar una sanció important davant 
de l’incompliment.

Per tant, recomanem la màxima col•laboració, 
evitant la disbauxa actual. I també exigim que 
tant Eco-Equip com l’Ajuntament (control, 
vigilància i sanció), funcionin amb la màxima 
celeritat i garanties, no sigui que, com sempre, 

li demanem coses a la ciutadania i després ni el 
Servei ni l’Ajuntament compleixen amb les seves 
obligacions.

El passat dia 26 d’octubre al Casal es va fer una 
xerrada al respecte.

BREUS

Taula de l’Aigua:  Aquest tema comença a ser 
un serial. Després d’haver-se comportat Mina 
com uns veritables impresentables sense ètica 
ni escrúpols, ara intenten continuar amb el joc 
falsari, i intenten recuperar el desprestigi d’aquests 
anys posant-se a disposició de l’Ajuntament per 
a facilitar-li la feina: acabarem amb un “que se 
besen”. El que més preocupa no és tant el que fa 



BOCAMOLL 99                                         5                                                   Desembre 2018 

Mina, sinó la posició de l’Ajuntament, que genera 
seriosos dubtes: primer, perquè encara no ha 
tancat el que era la seva obligació per garantir que 
el dia 10 de desembre hagi fet la seva feina, cosa 
que no estava gens clar aconseguir-ho. Segons 
sembla està encantat amb el posicionament de 
Mina, a qui encara haurem de donar les gràcies, i 
per això li anirem fent contractes de lloguer, amb 
què encara farà el negoci del segle.

Bé, veurem com acaba aquest serial, i què fa de 
veritat l’Ajuntament davant la nova situació, que 
ens genera malfiances i molts dubtes. I estarem 
amatents, perquè al final no sigui tot una presa 
de pèl.

Tot i no fiar-nos del model d’Observatori de 
l’Aigua de Terrassa com a eina participativa, i 
sabent com funciona l’Ajuntament en els temes 
de participació, en què no creu ni ha cregut mai, 
mirarem com a mínim de complir els nostres 
objectius i veure si de veritat l’Ajuntament creu en 
aquest projecte. Mirarem de tenir un representant, 
i ja veurem…

Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva. 
Taula de residus:. Aquest és un Pacte totalment 
fictici, no ha existit mai, un mer eufemisme que 
ha utilitzat l’Ajuntament i que mai ha aplicat.

Això sí, el nivell de deixadesa i incompliment en 
el tema de neteja i recollida de residus ha estat una 
evidència. S’ha deixat totalment descontrolada i 
abandonada a l’Empresa Municipal Eco-Equip, 
amb decisions totalment irresponsables i que 
no s’han resolt tot i sent coneixedors del fons 
del problema, que no és només un problema 
d’aportació de recursos pressupostaris: va molt 
més enllà, i la irresponsabilitat política és més 
que evident.

I així hem arribat a la situació actual on les 
inversions no han resolt res, no s’ha fet cas a les 
demandes de les entitats veïnals en el marc de la 
Taula de Residus, que han estat a punt de deixar-
la davant de la seva ineficàcia.

S’ha trigat més de tres anys a posar el debat 
sobre la taula, amb un Ple extraordinari, amb 

queixes de tothom, i per desgràcia l’equip de 
govern no ha reconegut la seva ineficàcia política, 
i ha anat allargant algunes solucions que podien 
haver afrontat amb més eficàcia la situació.

Avui no tenim encara un auditoria de gestió de 
l’empresa municipal, ni un contracte programa 
que determini les tasques i necessitats de l’empresa 
municipal vers l’Ajuntament, ni tenim el Pla Local 
de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 
que determina quina estratègia se seguirà en els 
propers dotze anys en el tema de residus.  L’equip 
de govern tot ho aposta a la implantació de la 
recollida lateral que ja ha demostrat el seu fracàs 
quan als objectius de recollida selectiva; alguns es 
pensen que amb aquest sistema han descobert la 
sopa d’all.

La ciutat i el barri estan fets una “merda” en 
termes de neteja, però, sobretot, molt lluny dels 
objectius de recollida selectiva (33-34% estancat, 
quan l’objectiu és el 60%).

El problema és que tenim un equip de govern 
totalment inconscient i irresponsable, i una 
ciutadania que desconeix el fons del problema i 
que, si no l’afronta seriosament, patirà més costos 
ambientals, i sobretot econòmics, si no som 
capaços de fer una recollida selectiva amb major 
quantitat i sobretot qualitat.

Projecte d’espai socioesportiu:  Bé, les obres 
van avançant i esperem que el calendari del 15 
de desembre es compleixi. I, un cop finalitzat 
el projecte, esperem que els veïns i veïnes el  
respectin i en facin un ús correcte.

Carrers sense urbanitzar, espais abandonats, 
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bruts i amb rates, carrers que necessiten una 
millora del paviment, voreres fetes malbé…: 
Denúncies i més denúncies, i més denúncies, una 
veritable vergonya, uns veritables irresponsables 
i una indiferència total, primer dels responsables 
polítics i després dels nivells tècnics a qui algú els 
permet ni fer ni contestar.

Habitatges abandonats del carrer Gasòmetre: 
Aquest ja és un tema que avorreix, lamentable i que 
estem estudiant si portem l’Ajuntament al Jutjat 
per prevaricador, ja que el nivell d’indiferència i 
irresponsabilitat és tal que no s’entén la passivitat, 
tant a nivell polític com tècnic. Denúncies dels 
veïns, de la nostra entitat, i més denúncies, i 
ningú entén res.

Contenidors desplaçats: L’Ajuntament ha 
desplaçat diferents punts de contenidors amb 
l’objectiu de millorar el servei i evitar abocaments 

de mobles de persones externes al barri. Veurem 
com van aquests canvis d’ubicació.

Rotonda: S’ha preguntat a l’Ajuntament si 
existeix un projecte de rotonda al carrer Navas de 
Tolosa amb Rambleta Pare Alegre i encara estem 
pendents de resposta després de tres mesos.Ni a 
una pregunta tan simple són capaços de dir res, 
ja que, si és veritat que està projectada, tenen el 
compromís i obligació d’informar-nos, però bé…

Naus en mal estat Ctra. de Rubí entre Navas 
de Tolosa i Torres i Bages:  Atenent a les denúncies 
dels veïns, s’ha denunciat a l’Ajuntament perquè 
millori la situació de la zona i faci acondicionar 
a la propietat l’espai brut, ple de rates… Cra de 
Rubí entre Navas de Tolosa i Torres i Bages.

Estació d’autobusos: Atenent a la demanda 
dels veïns, s’ha demanat a l’Ajuntament que 
resolgui el problema de l’estació d’autobusos, 
que comporta, pel trànsit de vehicles soroll i 
contaminació, amb greus riscos per a la salut. 
S’ha de trobar una solució adient per a resoldre 
aquests problemes.

Districte 7: Vàrem esmenar aquesta proposta, 
que és una total contradicció i que al final es va 
aprovar tant al Ple com al plenari del Districte 3. 

Els nostres arguments no van servir per a canviar 
la proposta i aquesta va tirar endavant. Alguns 
ja s’adonaran, i el temps ho demostrarà, que les 
expectitives generades i venudes amb la creació 
d’aquest nou Districte són una irresponsabilitat, 
però, bé, que els vagi molt bé, tothom ja és grandet 
i ha d’assumir les seves decisions.

Pressupost municipal: Tranquil.litat, 
per a l’any 2019, igual que la resta d’anys: ni 
urbnització de cap carrer ni una sola inversió 
ni RES.  Continuem oblidats, i é una veritable 
vergonya, i són uns impresentables. Després ens 
augmentaran els impostos, les ordenances…, per 
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acabar oblidant-nos. Millor deixar-ho aquí…!

Quan deixem de pagar impostos, llavors segur 
que es recordaran de nosaltres…!

El Casal per Nadal:  El Casal romandrà tancat 
els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, i els dies 1 i 5 
de gener.

TALLERS I CURSOS

A partir del mes d’octubre van començar els 
següents cursos:

Foto Digital                                       Anglès
Català Adults                               Biodansa
Aquarel•la                                       Francès
Guitarra                                         Hip Hop
Ioga                                                     Tai Txi
Salsa                                  Pintura de Roba

Gimnàstica-Pilates

CELEBRACIÓ: El diumenge dia 30 de 
setembre, el CDR Segle XX va celebrar amb un 
dinar de veïns i veïnes els fets de l’1 d’octubre de 
2017; a més i va haver activitats infantils. Una 
molt bona assistència de veïns i veïnes, amb una 

nova activitat de convivència veïnal, on tothom 
estava convidat.

SORTIDA DEL BOLET

Lloc: Cambrils dels Pirineus Dia: Dijous 18 
d’octubre

Més d’una setentena de veïns i veïnes van fer la 
sortida. Van tenir una mica de pluja, però el dia 
va anar bé, un bon dinar i els bolets a la taula, ja 
que no en van trobar a la muntanya. Una sortida 
de convivència, que era l’objectiu.

CASTANYADA VEÏNAL: El dia 31 d’octubre 

es va celebrar al carrer Passatge Comerma un 
sopar de castanyada amb molt bona assistència 
i complint un objectiu fonamental, la relació i 

bona convivència veïnal.

CURSA DE LES CIUTATS CONTRA EL 
CÀNCER DE PÀNCREES 2018: El passat 
4 de novembre es va fer aquesta cursa per a 
lluitar contra el càncer de pàncrees, amb una 
alta participació, tot un èxit. Una molt bona 
experiència solidària.

XERRADA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA:

Dins el marc de la celebració del Dia	
internacional	contra	la	violència	masclista (25 de 
novembre), el passat dia 23 de novembre a la Sala 
d’Actes del Casal del barri del Segle XX, es va fer  
una xerrada “En Parlem? Ens escoltem?” a càrrec 
de la Sra. Mamem psicòloga especialitzada en 
violència.

Organitzada pel CDR Segle XX

CONFERÈNCIA I EXPOSICIONS:

El dia 13 de desembre a les 19 h a la Sala d’Actes 
del Casal de Barri del Segle XX

Conferència: “El barri del Segle XX durant 
la Guerra Civil espanyola”, a càrrec del Sr. Joan 
Soler historiador i director de l’Arxiu Històric 

ACTIVITATS:
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TEMES DE CIUTAT

Al ciudadano Alfredo Vega

Es la bochornosa situación que está haciendo 
pasar a la ciudad de Terrassa el comportamiento 
intolerable del Ayuntamiento de Terrassa y el 
peloteo con Mina. Según el artículo publicado  
en prensa local el día 28 de setiembre de 2018 
solicitando lealtad de Mina, no se entiende la falta 
de respeto a la ciudadanía de Terrassa y entidades 
de nuestra ciudad del Sr. Vega y es un insulto a 
ésta.  Esto a lo mejor es debido a sus miedos y 
el mirar a otra parte, cuando su obligación tenia 
que haber sido fiscalizar la gestión de la empresa. 
Y no dejar hacer a Mina lo que le diera la gana.

Hay que subrayar que durante cuarenta años el 
PSC – PSOE y la oposición, no han querido saber 
nunca nada, sobre el agua y su gestión, sin tenerlo 
como una obligación. Tenían la obligación de 
fiscalizar y controlar esta situación. Es un hecho 
suficientemente grave y preocupante que las 
entidades y ciudadanía tengamos que valorar y 
reflexionar si a los políticos  que han estado en 
el consistorio les podamos dar nuestra confianza.

¿Tienen derecho a estar en el consistorio? O 
quizás era una pregunta que no tocaba, una frase 
muy típica de los políticos profesionales.

Tan solo se ha empezado a movilizar  en estos 
últimos años la ciudadanía, con la implicación  de 
una plataforma ciudadana (la Taula de l’Aigua), 
como plataforma en defensa del derecho al agua, 
como un bien común, responsable de iniciar todo 
un proceso de municipalización y gestión pública 
del agua que hasta la fecha ha luchado per algo 

tan esencial para la ciudad: el agua.

En el transcurso de todo el proceso vivido en 
nuestra ciudad hacia la municipalización  del 
servicio del agua, hay que señalar lo siguiente:

El presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Terrassa y presidente 
de Mina d’Aigües de Terrassa S.A., el Sr. Marià 
Galí i la CECOT con su presidente el Sr. Antoni 
Abad; laa Cambra de la Propietat Urbana, con 
su presidente el Sr. Miquel Forn no han tenido 
interés alguno en buscar la información de 
primera mano, pudiendo dirigirse a la Taula de 
l’Aigua de Terrassa, la cual les expondría todo el 
proceso de participación ciudadana. El propio 
Sr. Galí en la celebración del 175 aniversario de 
Mina dijo estas palabras:

“La voluntad de la empresa es colaborar en 
iniciativas de participación ciudadana de la toma 
de decisiones, a los efectos de posibilitar un 
cambio notorio y progresivo y un camino hacia la 
definición de un modelo de ciudad de futuro, en 
todas aquellas cuestiones vinculadas a la gestión 
del agua”.

Es curioso o llamativo que dos de las 
instituciones más destacadas de nuestra ciudad 
sean presididas por la misma persona (el Sr. 
Galí). Después Mina argumenta la necesidad 
de tramitar un procedimiento para  evitar la 
implantación de un monopolio público.

Las entidades que he mencionado 
anteriormente tampoco han realizado su trabajo, 
puesto que tendrían que defender a sus usuarios, 

Comarcal.

S’inaugurarà l’exposició “Conseqüències de la 
guerra civil” , que es podrà visitar fins al dia 17 
de febrer de 2019 a la Sala d’Actes del Casal de 
lBarri

I a l’Arxiu Històric Comarcal es podrà visitar 

l’exposició: “Segle	XX,	un	barri	en	construcció”

Exposició permanent a l’Arxiu Històric

Actes Organizats per l’Associació de Veïns del 
Barri Segle XX, amb la col•laboració de l’Arxiu 
Històric Comarcal i del Consell Municipal del 
Districte 3 dins el seu programa de dinamització.
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sobretodo industriales i comerciales, al no 
haberse reunido con la Taula de l’Aigua, como 
mínimo para escuchar sus propuestas.

Tras los comentarios de nuestros responsables 
políticos sobre la necesidad de mimar a las 
entidades de toda la vida de nuestra ciudad, por 
su historia, ahora hay que señalarles y decirles que 
estas son las primeras en poner seis contenciosos 
al Consistorio y, a su vez, señalar al mismo en 
todo este proceso. No son capaces de comprender 
otra forma de construir ciudad.

Es curioso que el Sr. Josep Lluís Armenter, 
director general de Mina se dedique presuntamente 
a engañar a las entidades  i ciudadania con la 
obligación de cambiar los contadores de lectura 
del agua y pasarlos a sistemas digitales. ¿En base a 
qué regulación o normativa obligan a cambiarlos?

La empresa Serviaigua, constituida en el 
año 1987 y del grup Aigües de Terrassa, es la 
misma que está encargada de cambiar todos los 
contadores de la ciudad.  La propia empresa ya 
ha puesto públicamente a disposición de la nueva 
empresa EPEL las aplicaciones informáticas, las 
oficinas de atención a la ciudadanía, almacenes, 
instalaciones y otras dependencias. Es decir, 
toda la infraestructura de Mina. ¿Cómo el 
Ayuntamiento puede sucumbir a este presunto 
chantaje?

El Sr. Alcalde se mofa de la inteligencia de las 
entidades de nuestra ciudad y de la ciudadanía, 
que apoyaron el proceso de municipalización 
de les servicios públicos para garantizar la 
transparencia que el propio Ayuntamiento no se 
cree., o no le interesa.

En la manifestación realizada en nuestra ciudad 
el día 19 de marzo de 2017, com más de cinco 
mil personas y con el apoyo de noventa entidades 
de nuestra ciudad, pedimos unas explicaciones 
claras y transparentes.

Cuando el Sr. Vega realiza el comentario: “No 
me juzguen por lo que digan de mi, si nó por lo 
realizado”. Si no quiere verse señalado con el dedo 
como el perro sometido a su amo, tiene que ser 

claro y transparente y dar explicaciones.  Vender 
a las entidades que llevan años trabajando para 
un servicio público, transparente, y participativo 
como la gestión del agua seria lo más sucio que 
podría hacer, y no sé cómo se presentaría delante 
de las entidades para explicar sus logros.

Hay que recordar que cuando comenzó todo 
este proceso, el PSC – PSOE ni participaba, ni 
creía en él, no quería escuchar las propuestas 
presentadas per la Taula de l’Aigua. Durante 
meses, la Taula se ha estado reuniendo con fuerzas 
políticas, com la CUP, ERC, TEC.  El PP, nunca 
ha querido saber nada, i Ciudadanos tan solo una 
vez recibió a la Taula, manteniendo el argumento 
de que, si la actual empresa funcionaba bien, por 
qué se tenia que cambiar. El PDeCAT, en un par 
de ocasiones recibió a la Taula, argumentando las 
dudas sobre la viabilidad del cambio.

El Sr. Alfredo Vega no quería saber nada de 
gestión pública, y menos municipalizar nada. 
Se acogía al patrón del PSC – PSOE. Por suerte, 
todo empezó cuando el anterior alcalde, el Sr. 
Jordi Ballart, delante de la mala gestión del tema 
por parte de Mina, tomó la determinación de 
municipalizar el servicio del agua y demostró el 
15 de Mayo de 2017 su compromiso con la Taula 
de l’Aigua de municipalizar el servicio firmando 
personalmente la hoja de recogida de firmas que 
la Taula presentó al Consistorio el día 28 de junio 
de 2017, con más de ocho mil.

¿A qué está jugando tras las últimas 
publicaciones en distintos medios de 
comunicación? Espero que no nos decepcione y 
no tengamos sorpresas imprevistas.

Juan Cano Ortiz

Vocal de l’AVV Barri Segle XX i membre de la 
Taula de l’Aigua de Terrassa.
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Feia mesos que em turmentava una idea. La 
vaig anar cuinant, a poc a poc, i  assaborint 

a dosis petites. Les darreres setmanes, només 
alçar-me del catre, m’hi arribava. Em situava a 
recer de les mirades, davant l’aparador d’aquella 
pastisseria a rebentar d’ensaïmades i xuixos. Em 
mortificava però, a través del mirall, aconseguia 
radiografiar cada moviment que es produïa a 
l’edifici d’enfront. Així dia sí dia també. Fins que 
em va semblar que ja ho tenia tot lligat.

Vaig decidir que el millor dia era el dimecres. 
Aquest dia, la porta no parava de giravoltar. 
Dia de mercat a la zona, molt rebombori i diner 
calent. Gent que entrava i sortia, com ella. Ara, ja 
n’estava segur. Ella sortia a les deu a fer el cafè i 
tornava a entrar al cap d’uns vint minuts. Per res 
del món no volia que ella ho presenciés.  

La vida dona moltes voltes. La vida és un 
bucle permanent, una espiral, una roda que gira 
i gira. Fins que s’atura. Fixa’t en mi. Jo abans era 
una persona important. Bons negocis, amistats 
influents, cartera plena, client preferent del banc, 
secretària i amant. Només entrar al despatx del 
director, ja se li dibuixava un somriure d’orella a 
orella. Em servia un whisky, m’oferia un Cohiba, 
i em posava al corrent del món de les finances. Jo 
a tot deia que sí.    

A les deu en punt, poso un peu a la porta 
giratòria i la mà al cinto. En noto el tacte fred i 
metàl•lic.  La camisa, vella i baldera, em protegeix. 
Només entrar al vestíbul, torno a sentir l’aroma 
d’aquella fragància que m’enfollia. L’únic perfum 
de dona que fa olor de dona, com em va dir ella 
un dia. 

Va aconseguir enamorar-me. Assedegar-me 
amb la salabror de la seva pell. Fins i tot li vaig 
parlar de divorci. Els seus gemecs de plaer em 
tornaven boig. Fèiem l’amor en qualsevol racó. 
Aquell entrecuix! Me’l coneixia tant com el meu 

Perfum de dona  

propi membre. Reconeixia cada un dels seus 
embats, mentre la seva mirada verda expiava el 
meu instint d’animal. Era una gata maula.     

Em trec el barret i els pensaments del cap, i 
m’acosto al noi del primer mostrador. Li demano 
per entrar a veure el director. Em diu que no hi 
és, que ha sortit. No me’l crec. El fuetejo amb la 
mirada plena de ràbia i rancúnia. Ell es posa blanc 
com els fulls de paper que té entre les mans. Sap 
qui sóc. Prou bé que ho sap! La darrera vegada 
vaig muntar un bon sidral aquí dins. 

Es gira, dubta. No sap què fer. Despenja el 
telèfon i marca el número de seguretat. Veig com 
se m’acosta l’home uniformat. Torno a posar-me 
la mà al cinto i, decidit, amb quatre gambades, ja 
soc dins del despatx del Recasens.

Només obrir la porta, m’embriaga de nou 
l’olor de colònia cara. La mateixa fragància de la 
dona que un dia havia estat meva. El Recasens és 
allà, dret, mirant-me de fit a fit. Li foto un parell 
de trets directes al pit i l’home cau de morros i 
s’emporta per davant la pantalla de l’ordinador 
junt amb els expedients hipotecaris i els avisos de 
desnonaments que amuntega damunt la taula de 
caoba de les Índies. Entre els quals hi deu haver el 
meu. N’estic segur. 

Noto com la ràbia se m’afluixa. A prendre 
perlcul, malparit! M’ho vas robar tot! Crido 
ben alt, mentre un cop fort al clatell em deixa 
estabornit. Fet un parrac. Un somni dolç i profund 
se m’emporta. Torna a envair-me la fragància cara 
i impúdica, l’olor de dona, embotida dins un pot 
de cristall...  

Marxem, junts, el món i jo, plegats. 
Desapareixem d’aquest univers, a l’uníson. Ens 
fonem enmig d’un cosmos de felicitat nova i 
mesquina, instantània i volàtil: la que he sentit en 
prémer dos cops el gallet. 

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
El berenar de diumenge a la 

tarda com si fos un esmorzar 
continental.

Tres ous. Un iogurt, i guardem el pot perquè 
ens servirà per a la resta de dosificació. Un sobret 
de llevat dels que es comercialitzen normalment. 
Una  mesura d’oli i una i mitja de sucre. Tres 
mesures de farina. Recomanen pell de llimona 
ratllada i una mica de canyella. Remenes. La farina 
la poses al final, quan la resta ja està ben barrejada 
,i tornes a batre, que no quedi cap grumoll. Tot 
manual. Busques el motlle i l’empastifes amb 
margarina sense que quedi cap clapa. L’omples  
fent corretja pensant  que no sobreïxi quan pugi 
la massa. El forn a 170º i en 25 minuts tens el 
pastisset fet.

(Sec  davant de la cuina, a l’escaleta que 
tenim per arribar als armaris de dalt, i engego la 
piuladissa de twitter perquè se’m passi el temps 
més ràpid. Em repenjo a la paret  mentre la calor 
de la resistència elèctrica m’arriba tot just a la 
cara. Però la fredor de les imatges de la presó que 
es pengen a la xarxa em congelen l’ànima).

En el llibre de pastisseria també m’ho posen 
clarament en grams però jo he fet servir les mesures 
del pot de iogurt ja que aquesta professionalitat a 
la cuina em sobrepassa. Total, tinc tota la tarda 
però no disposo d’una balança i en les altres 
ocasions en què ho he fet de la mateixa manera 
se l’han cruspit tot. Evidentment la textura de la 
pastisseria de la cantonada no la tinc però l’únic 
que em preocupa, veritablement, és que no se’m 
cremi. Aquesta feina doblada de netejar els estris 
ennegrits per una crosta que sembla que mai no 
es desenganxarà no és gens encoratjadora. Com 
tampoc ho seria un mig somriure burleta sota el 
nas acompanyat de «Papa, se t’ha cremat, no?». 
Sempre aprofiten per posar el dit a la nafra i 
recordar-te que no ets infal•lible. 

(Llegeixo que, segons on, atacar un agent de 
l’autoritat es penalitza d’una manera i segons 

on, d’una altra. Allò del sistema mètric judicial 
de la Península. M’entretinc discutint amb una 
suposada ciutadana d’un inventat país costaner 
que no em sap justificar per què violar o matar 
té menys pena de presó que altres delictes no 
violents. Acaba dient-me que la meva nació 
no existeix i jo amb gent que no sap entrar a 
Viquipèdia no m’hi puc tractar).

De tota manera, en l’elaboració d’un pastís 
casolà sempre hi podem fer alguna variació dels 
ingredients  però en general aquesta comporta el 
risc que algú sovint digui la seva en el veredicte 
final: li manca alguna cosa o li’n sobra una 
altra. En la variació està el gust, diuen, però a 
mi l’experimentació subtil ja m’agrada. Així, 
de passada, podria controlar qui vull que es 
mengi o no el pastís posant o traient algun dels 
ingredients afegits. Com si la meva obra tingués 
un pecat original que sortís del dogma de la fe de 
la cuina ,generalment acceptada, i pogués triar els 
que caiguin en l’heretgia. Senzillament seductor.

(El Girona ha guanyat fora amb els coixos i 
el Barça també amb el carro del peix i sense la 
llagosta.  Tot suma. L’un semblava una pel•lícula 
de Missió Impossible i en l’altre van fer efecte els 
precs de sor Lucía Caram).

Si ens centrem en les obres purament humanes, 
de variacions dels originals al llarg de la història  
en tenim moltes. I unes que m’agraden no ho 
són pròpiament:  són les Variacions Goldberg 
de Bach. Sembla que un comte  que no podia 
dormir va encarregar al músic una obra per tal 
que el seu clavicordista actués com a somnífer. La 
recompensa, sembla va cobrir el sou de tot un any 
del compositor. El nom inicial de les Variacions 
era “Ària amb variacions diverses”, però en qui va 
fer la millor interpretació fou un pianista que a 
més del teclat hi afegia el so de la seva respiració i 
un subtil acompanyament amb la veu. Com Keith 
Jarret i la seva interpretació a The Köln Concert.

(Segons el servei meteorològic, sembla que 
tindrem una setmana variable de temps, i a 
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Mura, per Sant Martí,  tindran Festa Major potser 
humida. La riera de Nespres a la tardor està 
encantadora. No és la Fageda d’En Jordà però fa 
patxoca i em té el cor robat: m’enamura!).

Jo en el meu pastís no hi puc incloure el so de 
la meva veu ni el rossec de la meva ventilació. Si 
m’hi veiessin encara dirien que hi llenço algun 
capellà.  I em tancarien l’obrador. Però tal  com 
escuro amb els dits el bol on he fet la barreja, 
segurament Sanitat em xaparia el negoci. Els 
més llepafils  de la família em vindrien amb 
l’excusa de la contaminació bacteriana per posar-
hi pegues previ l’acte del cruspiment. Me’n puc 
sortir documentant que a 170º no hi ha cuca 
microscòpica que hi visqui ja que en l’esterilització 
comuna n’hi ha prou amb 120-150º entre 10 i 15 
minuts.

(Ostres, han trobat una nova manera de 
culpabilitzar un President. Cada vegada que 
en treuen una hi ha un atestat fet per algú que 
ha penjat a la xarxa un pensament totalment 
contrari al meu. De vegades penso que, si jo 
jutgés algú, no podria fer-ho. Qui ho fa deu ser 
un superhome sense nacionalitat, sense gustos, 
sense gènere, sense sentiments, sense equips de 
futbol per seguir,sense que ningú els estimi ni els 
odiï...).

El que volia dir també, amb allò dels gustos,  
és que afegir en el procés de producció amateur 
del pastís algun element té riscos, però també pot 
tenir avantatges. Si hi poso massa canyella, una 
part de la família protesta. Si n’hi poso poca, algú 
em diu que li agradava el que havia fet la darrera  
vegada. Si hi poso el suc de la llimona, en lloc de la 
pell raspada, el pastís s’esquerda per l’ evaporació 
sobtada i perd presència estètica. Però hi ha algú 
que li agrada més clivellat que perfectament 
regular i arrodonit. Si hi poso una mesura, de les 
tres de farina de blat, de farina de blat de moro i 
canvia la consistència del granulat interior, també 
hi ha algú que m’ho critica. I ja per acabar amb 
la diversitat dels agraïments o detractors, tinc la 
perla de la xocolata.

(Llegeixo a la pantalleta de l’estri coreà que la 
Coixet no va fer un bon share – s’escriu així?-. Em 

sap greu).

 Això de la xocolata és un dels darrers afegits 
a l’art propi del pastís. A casa som més d’un 
tipus de pólvores de cacau que d’altres, i no diré 
noms comercials. També som més d’una crema 
d’avellanes que d’una altra, i tampoc diré cap 
nom. La qüestió és que sobrava un cul de pot 
d’una d’aquelles pólvores des de fa molt temps i 
ningú l’afegia a la llet per beure-la com a batut. 
Així que vaig decidir afegir aquesta resta en la 
remenada final dels ingredients.

(En Joan Bonanit, des de Lledoners, ens avisa 
que la marabunta catalana tornarà a sortir als 
carrers quan arribi el moment. Ja m’imagino el 
tipus de «fulles» que es voldran menjar aquestes 
formiguetes i que potser té cobertes de dictamen 
jurídic)

Sense els retocs de tambor  previs a un número 
perillós de circ, serveixo el resultat del procés 
químic a taula amb un assentiment general al 
nou aspecte torrat del pastís del cap de família. 
Aquest és nou, no? Sense entrada pagada i sense 
carpa a l’aire lliure, l’espectacle  continua i en un 
tres i no res el platot és lliure de tortell i, fins i 
tot, d’engrunes. Els recursos a l’abast de la cuina 
de proximitat ens permeten de rebutjar quelcom 
més sofisticat que encariria l’elaboració. Ben 
mirat, un diumenge a la tarda, quan tot està tancat 
i has decidit no sortir més de casa, el que trobes al 
rebost té caràcter definitiu en la teva recepta.  Ja 
no mires si et vindrà d’un parell d’euros, però  en 
aquell moment ni per mil et trauries el pijama ni 
les sabatilles. No t’importa   semblar un garrepa, 
però aquesta coca de proximitat ha resultat prou 
bona.

(Tanco el mòbil. Sembla que el xiulet del forn 
indica que he d’acabar amb els piulets. Sort que el 
cronòmetre de l’aparell fa pampallugues perquè el 
seu so té una longitud d’ona que no capto. Coses 
del declivi físic).

Això de l’elaboració del pastís és com un procés 
polític.  Ingredients diversos i que provenen de 
diferents geografies. Diferent procés d’elaboració 
amb canvis de Km0. El Tribunal de  Sanitat  
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 Aquesta Europa de vergonya no la volem, els 
         refugiats no es mereixen aquest tracte.

EXIGIM QUE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS 
SIGUIN ALLIBERATS. VOLEM EXERCIR EL 
NOSTRE DRET A DECIDIR EL NOSTRE PRESENT 
I FUTUR. NO ÉS UN TEMA D’INDEPENDÈNCIA, 
ÉS DE LLIBERTATS.

Constitucional tocant els collons, perdó,   i volent 
tancar-te l’obrador adduint que s’ha de seguir 
el seu sant tractat de cuina. Però nosaltres aquí, 
amb la solució al calaix de l’Àvia, tancat i barrat 
com amb les urnes, esperant  que el MasterXef 
digui, abans de provar-lo, que el pastís no és bo 
i que empresoni els cuiners tal com ja té decidit 
abans d’entrar a la cuina. Els restauradors, 
presumptament culpables,  s’aprimaran a la 
garjola però ja se sap que la gana activa l’enginy. 
Tot esperant el que dirà la cuina internacional  
l’esmorzar continental ja el sabem fer des de fa 
molt temps.

PD: En el llistat dels finats d’avui  segurament 
hi haurà jubilats i d’altres que encara treballaven. 
Potser hi havia fusters i manyans amb la granota 
posada , tertulians de la ràdio amb corbata verda i 
conductors d’autobús amb vestit oficial. Com no,  
ni els metges ni els bisbes es lliuren de la mort 
malgrat els coneixements  que tenen del cos i de 
les ànimes  Potser, entre tots els traspassats  hi ha 
algú que vestia  el mallot clàssic del porter reserva 
de futbol. Només desitjar a les famílies que E.P.D. 
allà on hagin anat a parar i, tal com diu la cançó 
d’en Llach: ...i que en la mort us persegueixin les 
nostres memòries!

Josep Sales i Ortega.

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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LA BD3 INFORMA
Novetats a les biblioteques

Les biblioteques de Terrassa formen part d’una 
xarxa de biblioteques municipals que es diu XBM. 
A la província de Barcelona hi ha 225 biblioteques 
i 10 bibliobusos  que acosten la cultura a tota la 
ciutadania.

Actualment, si disposem d’un ordinador o 
d’un telèfon mòbil amb accés a Internet, podem 
buscar si un llibre, una pel•lícula, un còmic, 
o el que sigui que necessitem, està en alguna 
d’aquestes biblioteques.

Per fer qualsevol consulta des d’un ordinador 
hem de fer servir el catàleg Aladí, disponible a:

http://aladi.diba.cat/

Per fer-ho des d’un telèfon mòbil cal baixar 
l’aplicació BibliotequesXBM disponible a Google 
Play i a App Store. Aquesta aplicació t’indica 
quines biblioteques i bibliobusos tens més a prop 
i les activitats que ofereixen. La informació bàsica 
de cada biblioteca inclou horaris, localització 
en el mapa, com arribar-hi, dades de contacte i 
activitats programades. 

A més, si et valides amb les dades del teu carnet 
pots consultar el catàleg i el teu espai personal, 
on podràs veure quins documents tens en préstec 
així com renovar documents i fer reserves o 
cancel•lar-les . També et permetrà reservar 
sessions per utilitzar ordinadors d’Internet a les 
biblioteques.

També trobaràs...

eBiblioCat 

És un servei de préstec gratuït de documents 
digitals. 

http://ebiblio.cat

eBiblioCat és la biblioteca digital del Sistema 

de Lectura Pública de Catalunya que actualment 
ofereix més de 8.200 llibres electrònics, 90 revistes 
en format digital i més de 2.300 pel•lícules. 
Aquest projecte és una col•laboració del Servei 
de Biblioteques del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, la Gerència de Serveis 
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Biblioteques de Barcelona, amb el 
suport del Ministeri de Cultura.

Koalatext

És un recurs en línia per aprendre la llengua 
anglesa, creat i desenvolupat per facilitar tant 
l’ensenyament com l’aprenentatge de l’anglès 
a professors i estudiants de diferents nivells 
escolars. Més de 500 unitats de comprensió 
lectora, àudios, vídeos i flashcards fan de koalatext 
un recurs pràctic que ha de permetre als mestres i 
als infants millorar el seu treball diari d’ensenyar 
i aprendre l’anglès. 

Els usuaris de les biblioteques poden accedir 
de manera gratuïta al Koalatext. Per accedir a 
aquests continguts digitals només cal disposar 
del carnet d’usuari d’una biblioteca i identificar-
se a la biblioteca digital eBiblioCat .

http://www.koalatext.com/public/ebiblio

DITES
 “Els valents són aquells que vencen la molta o 

poca por que tenen”    Pere Casaldàliga

 “El teu poder radica en la meva por, si jo ja no 
tinc por, tu ja no tens poder”   Sèneca
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

Vicenç Pérez Riera

Membre Comissió de Festes i Activitats AVV 
S. XX

En Vicenç Pérez diu d’ell mateix:

“L’any 1960, vaig assolir la consideració d’èsser 
viu, i des de les hores sóc veí del Barri. A l’Escola 
Social i Tecnos em van regalar els Estudis Primaris. 
No vaig decebre al Sr. Artigues que cada dia ens 
predeia el nostre futur d’ases. A mi, a més a més, 
em deia Liró, el meu curt cervell no assimilava 
sí era un elogi o jo era una quimera. 
La meva aportació al Capital 
ha sigut al sector del tèxtil, 
restauració, arts gràfiques, 
conserge, repartidor i, 
els últims 17 anys, a la 
Deixalleria Municipal 
Terrassa Neta.”  

“No vindrà ningú 
de fora a millorar 
i fer més amable el 
Barri”

Quants anys fa que 
està vinculat a l’Associació 
de Veïns?

Estic vinculat a l’AVV del Segle XX des de l’any 
1995.

Li ve de tradició familiar?

No, va ser casual, ja que llavors estava a la 
Ràdio Lliure Tse Tse. L’AVV ens havia cedit el 
seu antic local, per tant i havia una molt bona 
relació i cooperació entre les dues entitats. 
Malauradament, la persona que feia de conserge 
els caps de setmana al Casal va morir de sobte i 
l’AVV em va oferir la tasca de conserge. 

 Com antic conserge del Casal, com es viu 

per dins l’AVV? 

Les persones de la Junta són admirables, per 
la seva tasca i dedicació implícita per aconseguir 
millores pel Barri, dinamitzar els espais gestionats 
i la lluita continua contra una Administració 
monolítica i perversa. La sensació de cansament 
es evident i lògic. Crec que seria bo la incorporació 
de mes gent a la Junta, per tal d’oxigenar, aportar i 
complementar les diferents tasques. Jo no podria, 
sóc massa radical. Com conserge, quan el Casal 
estava ple, tenies una sensació de satisfacció 
personal indescriptible i quan hi anava poca gent 

la sensació era la inversa.            

Quines activitats són les 
que s’hi ofereixen?

Cal remarcar que 
part de les activitats 
són proposades pels 
propis veïns i veïnes 
i d’altres oferides 
pels qui proposen 
l’activitat. Per tant, 
no totes les activitats 

estan garantides, sigui 
per falta de quòrum 

o per no ser factible 
econòmicament. Els cursos 

que s’ofereixen aquest any són: Gimnàstica-
Pilates, Anglès, Biodansa, Català per a adults, 
Salsa, Tai Txi, Pintura de Roba, Ioga, Francès, 
Aquarel•la, Guitarra, Foto Digital i Hip Hop. 

I quines són les més populars?

Per quantitat de gent, la Gimnàstica-Pilates i el 
Hip Hop, però per importància ho són totes. Els 
cursos i activitats han de ser una via integradora i 
de relació entre les persones. 

Com membre de la Comissió de Festes, 
quines són les activitats que s’organitzen?
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Ressenya 50è aniversari peixateria Victòria

El mes de febrer celebrem Sant Valentí, a finals 
de maig la Festa Major, el 23 de juny Sant Joan 
i a l’octubre la Sortida del Bolet. A més de les 
puntuals que pugin sorgir, xerrades, exposicions 
o teatre.    

I quines són les que tenen més acceptació 
per part dels veïns?

Sens dubte les gastronòmiques: la calçotada 
per Sant Valentí, la xocolatada, la sardinada i la 
paella per Festa Major, la coca per Sant Joan i el 
dinar de la Sortida del Bolet. El Jazz a prop sol ser 
multitudinari.    

Creu que falta base social? 

És evident. Et contesto amb una pregunta: els 

castellers podrien pujar pilars sense la pinya?

I regeneració generacional?  

Em remeto al mateix exemple. Imagines una 
enxaneta de 50 o 60 anys? 

Com es pot implicar més a la gent jove?

Nosaltres no podem forçar a ningú a implicar-
se. Han de pensar, ens agradi o no, que aquest es 
el seu barri. Que per millorar i fer-lo més amable 
en tots els aspectes han de ser ells i lles. De fora 
no vindrà ningú a fer-ho.    

Té alguna crida per als seus veïns?

Torno als castellers, una gran base i sàvia nova.

La història de la peixateria Victòria comença 
l’any 1968. És aleshores quan el Ramon, originari 
de la Guixa (Vic), i la Victòria, nascuda a 
Folgueroles, decideixen traslladar-se a viure a la 
ciutat de Terrassa.

Anteriorment, el matrimoni i el seu únic fill, 
el Joan, havien viscut a Ripoll, on regentaven 
una peixateria, i la Victòria ja havia estat 
dependenta d’altres botigues i parades (també 
de peix) propietat d’un familiar. Per tant, tenien 
experiència i coneixien bé el negoci. Les dures 
condicions que van patir (treballant, en ocasions, 
per sota dels 0ºC), juntament amb el fet que a 
Terrassa comptaven amb el suport de part de 
la família que ja hi estava instal•lada, els va fer 
prendre la decisió de mudar-se cap a aquí. 

I així va ser. El Ramon, la Victòria i el Joan van 
arribar a la ciutat el març de 1968 i el 28 de maig 
del mateix any ja inauguraven la peixateria al 
carrer Lepant número 32, posant-hi per nom el de 
la seva orgullosa mestressa: Victòria.  La família 
va convertir la planta baixa en el seu negoci, però 
també en el seu habitatge. 

Al llarg dels anys, la peixateria es va 
caracteritzar pel seu tracte proper amb els clients 

(en aquell moment, majoritàriament del barri) i 
per la bona predisposició i saber fer del Ramon i 
de la Victòria.

L’ octubre de l’any 1986, després de la 
inesperada i sentida mort d’en Ramon als 59 anys, 
el seu fill, el Joan, que sempre havia ajudat els seus 
pares, agafa el relleu del negoci familiar. Era un 
apassionat de l’electrònica i durant algun temps 
va compaginar ambdues feines, però va acabar 
decantant-se per la peixateria. Posteriorment, i 
després de la jubilació de la Victòria, la Manoli, 
la dona del Joan, deixa el seu ofici de cosidora per 
ajudar el seu marit i convertir-se en peixatera. 
La segona generació continuava amb el negoci 
familiar.

I no ho han fet gens malament ja que, després 
de més de 30 anys de dedicació i de feina ben 
feta, recentment han pogut celebrar, amb gran 
felicitat i alegria, el 50è aniversari de la peixateria 
Victòria.

Des d’aquí, volem agrair la confiança de totes i 
cadascuna de les persones que en algun moment 
al llarg d’aquests 50 anys, han fet possible que 
aquesta història sigui una realitat! Gràcies de tot 
cor!


