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Publicació de l’Associació de Veïns del Barri Segle XX

EDITORIAL

Avancem amb la normalitat, recuperem el temps 
perdut.

En alguns aspectes hem començat a veure 
alguns canvis urbanístics importants, 

encallats durant anys i que ara sembla que 
comencen a veure la llum.

L’espai del tram de Navas amb la recuperació 
i millora de l’espai públic. L’espai dels terrenys 
del gas, amb la descontaminació i amb la 
urbanització de l’espai públic. L’enderroc de 
l’espai Sala i Badrinas i la definició del projecte 
d’actuació. El Pla de Millora de Baldrich amb 
Torres i Bages. La implantació del sistema de 
recollida lateral a tot el barri, que esperem que 
millori els objectius de recollida selectiva i 
l’eficiència de l’empresa municipal Eco-Equip. 
Resten pendents encara la urbanització dels 
diferents carrers i d’alguns espais i equipaments.

Però també tenim l’altra cara: els problemes 
socials de manca d’habitatge públic, persones 
malvivint en diferents espais, vehicles, 
pàrquings, naus abandonades…Resultat d’una 
crisi i d’una pandèmia que ha agreujat la situació 
de moltes persones. I aquest greu problema s’ha 
d’afrontar i resoldre i les Administracions hi han 
de jugar un paper fonamental.  Les millores han 

de ser per a tothom, ningú s’ha de quedar enrere.

I també cal indicar que comencem a gaudir 
d’una certa normalitat en el tema de la pandèmia. 
El Casal ja torna a funcionar amb totes les 
activitats i per a l’ús dels usuaris i usuàries, l’inici 
dels cursos i tallers a l’octubre. La realització de la 
Festa Major 2021 amb diversitat d’activitats. I la 
recuperació d’activitats per a intentar normalitzar 
les coses. Per desgràcia, hem perdut persones, 
amics, coneguts, familiars…, que sempre 
recordarem.

Ara hem de recuperar la normalitat, la vida, 
treure i eliminar les pors, mirar endavant amb 
les precaucions que calgui, però mirar endavant 
i viure. La por no pot ser el que fonamenti els 
nostres objectius. Hem de recuperar la força i la 
il·lusió. Per tant, que res ens condicioni la vida.

Gaudiu dins les vostres possibilitats i 
recuperem tot allò que durant més d’un any ens 
ha limitat. Nosaltres posarem els nostres mitjans 
a l’abast per ajudar a recuperar la normalitat, i 
esperem fer-ho amb tots vosaltres, veïns i veïnes.

La Junta
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS

En el Bocamoll anterior vàrem repassar els 
veïns dels números parells del carrer Roger 

de Llúria, excepte dues famílies, la Salvatella en 
el número 10 i la Serarols en el número 22 que, 
per la seva incidència en el àmbit terrassenc, vam 
ajornar parlar-ne fins el Bocamoll d’avui per raons 
d’espai.

En el núm. 10 hi vivien 8 persones d’una família, 
la Salvatella Agulló, fills i nets, que ja era molt co-
neguda a tota la ciutat i ho seria encara més a la 
postguerra. Els avis eren Antònia Agulló i Figue-
res i Francesc Salvatella Corbera, de 64 anys, que 
el 1936 estava ja impossibilitat. Havia nascut a 
Rubí i des dels quatre anys vivia a Terrassa; havia 
estat teixidor i havia tingut una botiga de venda 
de queviures. Vivien a la Carretera de Rubí, 15. 
Va formar part de de la comissió organitzadora 
de Fraternitat Republicana i va ser elegit regidor 
de l’Ajuntament de 1903 a 1905 per la candidatu-
ra d'Unió Republicana pel districte 3r.junt amb 
Francesc Comas Singla i el rajoler Fermí Plans i 
Carné, i fou reelegit el 1905 pel mateix districte i 
per la mateixa candidatura republicana i el 1909 
fou elegit segon tinent d’alcalde. El 1919 va ser 
nomenat vicepresident de La Previsió Terrassen-
ca i, després del cop d’estat de Primo de Rivera, el 
1923 va formar part de la Junta de Vocals Asso-
ciats pels majors contribuents. Va morir el 18 de 
gener de 1938 en plena Guerra Civil. L’àvia, Antò-
nia Agulló i Figueres era filla del filador Nicolau 
Agulló i Armengol. A la casa hi vivien també el 
fill Salvador Salvatella i Agulló i la seva esposa, la 
manresana Josepa Camps i Esplugas. El Salvador 
era un treballador de la Impremta Morral que el 

1917 s’associà amb Josep Vives i Saludes per esta-
blir una impremta pròpia al carrer Doctor Caba-
nes. La impremta va tenir el suport dels catalanis-
tes de l’Associació Nacionalista que van decidir 
editar El Dia, un diari representatiu del seu ideari 
que van imprimir al seu taller fins que el solle-
vament militar del 18 de juliol va apartar-los de 
la direcció del diari que fins a final d’any seria 
editat pel Centre Catalanista Republicà, adherit 
a l’Acció Catalana Republicana. Abans d‘acabar 
el 1936 el Centre Catalanista es va retirar de la 
direcció del diari que traspassà al Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya, que va editar-lo fins 
pocs dies abans de l’entrada de l’exèrcit franquis-
ta a Terrassa. Salvador Salvatella va ser president 
dels Amics de les Arts fins que, amb la revolució, 
aquesta entitat dominada pels sectors culturals 
del POUM va nomenar Josep Marimon de pre-
sident. El 1938 Salvatella va ser detingut per la 
policia republicana acusat de col·laborar amb els 
feixistes. Això va fer que malgrat el seu tarannà 
liberal i catalanista, fos considerat per les auto-
ritats franquistes com a “ex-captiu”. A la post-
guerra, desprès d’un curt període en què Emili 
Matalonga, conegut com a màxim responsable de 
la repressió franquista a Terrassa va ser imposat 
de president, Salvatella tornés a presidir Amics 
de les Arts, llavors amb l’afegitó E y D. (Educa-
cion y Descanso), entitat que serví d’aixopluc 
forçós per a poder continuar les seves activitats. 
Salvador era vidu de la rubinenca Francesca Es-
plugas i Riba. Tres fills menors del matrimoni 
Salvatella Esplugues, Maria ,Jaume i Josep, amb 
edats escolars  i un nebot, Pere Griera i Camps, 

Dues famílies destacades del 
carrer de Llúria.
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat definitivament:

Sr. Josep Maria Tost, veí i soci resident als 
Grups de Santa Margarida, ens ha deixat al mes 
d'agost.  El nostre condol  i suport als seus fami-
liars. 

Sr. Jordi Moya, ens ha deixat al mes d'agost. El 
nostre suport i condol a la seva familia.

• 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.

llava a l’impremta Salvatella i va tenir un final 
tràgic: va morir al camp nazi de Manhausen el 
18 de maig de 1941. La Teresa, ja nascuda a Te-
rrassa, era mecanògrafa de la SA Manufactura 
Tèxtil i es va casar amb Pere Masana i Prat, afi-
liat al POUM. Després de la Guerra Civil va ser 
un dels fundadors de la casa Meyba, que fabricà 
els pantalonets de bany que tant èxit van tenir. 

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  

d’Olost de Lluçanès, que treballava a la fuste-
ria Colom, completaven els residents a la casa.
En el número 22 hi vivia Josep Serarols Mo-
rera, teixidor de cal Fontanals, la seva esposa, 
Rosa Pons i Casasayas, manresana, i els seus 
fills Joan i Teresa. El Joan, nascut a Manresa el 
1910 però a Terrassa des dels 2 anys, havia es-
tat president de l’AEOMAT (Agrupació  el 1934 
d’exalumnes de l’Escola d’Arts i Oficis), treba-

Amb la col.laboració de:
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Espai Públic Segle XX

De vegades no sabem per què demanem 
millores si després els brètols i incívics en fan un 
mal ús que té molts costos de manteniment en 
reparacions i neteja permanents.

Potser el que cal demanar és un espai perquè 
els brètols i incívics es dediquin a trinxar-ho tot.

Un espai que fa poc temps que es va renovar 
totalment, amb l’objectiu de gaudir-lo, respectar-
lo i fer-ne un bos ús, filats trencats, els propietaris 
de gossos que no recullen les merdes i en alguna 
zona és una veritable vergonya ja que l’han 
convertit en un espai ple de merdes. L’espai de 
petanca alguns l’han convertit en un espai on els 
gossos van solts i es pixen i caguen sense repectar-
ne la funció. Però el mateix passa amb les zones 
infantils i la pista polivalent, on les merdes de gos 
i pixarades s’han convertit en habituals, cosa que 
provoca que siguin espais de risc per a la canalla. 
I no parlem de les zones de gespa, on és un 
veritable perill estirar-te o passar-hi, ja que pots 
emportar-te les merdes sense recollir.

Fa uns dies hi havia uns nois amb monopatins 
i patinets fent tot tipus d’equilibris sobre les taules 
de ping pong, i el que és pitjor, sota la mirada 
atenta d’algunes mares que els reien la gràcia, 
sense recriminar la seva actitud.

Ampolles i llaunes pel terra i per tot l’espai, 
resultat dels “botellots”.

Per tant, tot molt decebedor, i una gran 
preocupació. I en aquests casos, no son persones 
de fora del barri, sinó veïns i veïnes. Si nó 
respectem l’espai públic com si fos part de casa 

nostra, és evident que les coses no funcionen, 
i l’Ajuntament tindrà molta feina a prendre 
mesures, ja que els brètols i els incívics estan 
aconseguint el domini de l’espai públic de la 
pitjor de les formes. I en aquest sentit, no estem 
parlant d’incults ignorants no formats, sinó que 
tots han estat educats en uns valors de civisme i 
convivencia.

Després anirem reivindincant serveis, 
esquipaments i millores, però, oblidarem què 
vol dir ser ciutadans i ciutadanes amb drets i 
obligacions.

FOTOS

BREUS

Rebuts de socis/sòcies 2021: 

Els socis/sòcies que teniu pendent el pagament 
del rebut de 2021 esperem que passeu a abonar-
lo pel Casal. EL'hi teniu disponible de dilluns a 
dissabte de 16 a 20 h.  

Els rebuts de 2021 ja els teniu disponibles al 
Casal.

ÉS LA MÍNIMA COL·LABORACIÓ I 
ESFORÇ QUE US DEMANEM, QUE PASSEU 
A FER L’ABONAMENT. MOLTES GRÀCIES

Ampliació de la recollida lateral: A tot el 
barri s’han canviat els contenidors i el sistema 
de recollida, s’ha implantat el que s’anomena 
recollida lateral, això vol dir contenidors de més 
capacitat, nous i que no es poden desplaçar. 
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El problema és que hi ha més distància 
entre punts d’aportació, i això comporta un 
desplaçament més llarg dels veïns i veïnes. Hi 
ha hagut en alguns punts algun problema per la 
desaparició dels punt d’aportació tot i que es va 
demanar a l’Ajuntament una solució al respecte.

Tampoc és el sistema més eficient per complir 
els objectius de recollida selectiva, però bé… 
Esperem que els veïns i veïnes com a mínim 
segueixin fent-la amb la bona disponibilitat i 
col·laboració  amb què ho han fet sempre.

Recollida porta a porta de roba usada: 
L’empresa de recollida de roba usada que fins ara 
feia el servei amb contenidors a la via pública 
al nostre barri té tres punts de recollida. Ara hi 
començaran una actuació pel sistema de porta a 
porta, amb contenidors de format més petit i fácil 

ubicació i transport dins d’algunes comunitats 
de veïns, i definint com ha de funcionar el servei 
perquè els veïns i veïnes estiguin informats de 
com procedir.

Al Casal també hi haurà un contenidor i será 

un dels punts d’aportació i recollida.

Cal recordar que la roba no s`ha de llençar, 
es pot reciclar i tornar a utilitzar. I fa una funció 
social important que ajuda a la inserció social de 
persones.

Funcionament del Casal:  Us recordem que el 
Casal està obert de dilluns a dissabte de 16 a 20 h. 
amb totes les mesures de seguretat pel Covid 19. 
Per tant, ja podeu venir i utilitzar el vostre Casal 
amb tota tranquil·litat.

Comitè de neteja i gestió dels residus de 
Terrassa: Aquest és un espai de participació que 
pretén ser una eina de debat, reflexió i propostes 
per a millorar els problemes de neteja i, sobretot, 
de gestió eficient dels residus. La nostra Associació 

hi participa, ha estat una de les impulsores i en 
tenim la Presidència. Esperem que sigui una eina 
útil i capaç d’afrontar els problemes. Veurem…!

Espai del Gas:  Ja han començat les actuacions 
de descontaminació de l’espai, després de molts 
anys.  Ara esperem que comenci tot el projecte de 
la Plaça pública i urbanització de l’entorn.
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Projecte de Millora Baldrich-Torres i Bages-
Ctra de Rubí: S’ha aprovat el Pla de Millora 
d’aquesta zona, que comportarà nous habitatges 
i un espai públic.

Espai Sala i Badrinas: Durant el mes de 
setembre començarà l’enderroc de diferents 
espais, amb l’objectiu de poder desenvolupar el 
projecte d’actuació.

Comissió de seguiment: La Comissió de 
seguiment Ajuntament – Associació de Veïns es 
va reunir el dia 28 de juny al Casal. Es van tractar 
els següents temes:

• Espai Sala i Badrinas

• Espai del Gas (descontaminació i projecte 
d’urbanització)

• Projecte Rambleta primera fase

• Situació de persones malvivint dins un 
pàrquing

• Neteja i gestió de residus

• Espai polivalent al Parc de Vallparadís. 
Problemes de convivència Placeta Grups 
Santa Margarida

• Calendari de finalització d'obres del tram 
Navas de Tolosa.

• L’Ajuntament ens va informar de l’aprovació 
del Pla de Millora de Baldrich/Torres i 
Bages/Ctra de Rubí.

Carrer Galícia: Després de diferents 
negociacions i acords entre l’Associació de Veïns, 
les empreses i l’Ajuntament, es va acordar aplicar 
diferents solucions per a garantir una mobilitat 
raonable i organitzada que eviti l’ocupació 
permanent del carrer, talls i riscos.  De moment, 
la solució aplicada funciona correctament i les 
activitats respecten els acords establerts.

 

 

Viure en un pàrquing: En un pàrquing del 
carrer Roger de Llúria, dins uns trasters, hi 
viuen persones en unes condicions de manca de 
serveis en un espai no adequat. Es va demanar a 
l’Ajuntament que busqués solucions adients per a 
aquestes persones i que exiguís a la propietat que 
fes les actuacions corresponents. L’Ajuntament diu 
que les accions sobre la propietat ja s’han endegat 
i que la solució per als residents l'ha de determinar 
un jutge. Serveis Socials de l’Ajuntament fa 
seguiment del cas i els ha fet alguna proposta, 
però de moment no s’ha solucionat el problema.
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Projecte Navas: Aquest projecte en la part de 
l’espai públic ja s’ha realitzat, i ara manca tot el 
referit al parc d’habitatges de promoció privada i 
pública. Ja hem expressat a l'Ajuntament el fet 
que l'obra hagi anat amb tant retard, sobretot, per 
a l'afectació al transport públic que ha afectat a 
molts veïns i veïnes usuaries. En aquest sentit, 
l'Ajuntament ha fet un trist paper i esperem 
exigeixi responsabilitats a l'empresa.

 

Rates:  S’ha denunciat que hi ha moltes rates 
tant a la Plaça, com a l’Espai Públic Segle XX.

ACTIVITATS:
Calendari d’activitats permanents:

Cursos al Casal: Durant el mes d’octubre 
podrem tornar a normalitzar tots els cursos si les 
condicions sanitàries ho permeten. De moment 
estan confirmats:

Aquarel·la

Anglès

Català per a majors de 60 anys

Francès

Ioga

Tai txi

Gimnàstica

…

Més informació al Casal de Barri.

Assemblea General de Socis i Sòcies: Aquest 
any pels problemes de la pandèmia no s’ha pogut 
fer l’Assemblea General de Socis i Sòcies. Al final 
s’ha decidit que es farà durant el mes de febrer de 
2022 amb total normalitat.

Sortides de Veïns i Veïnes: La del bolet del mes 
d’octubre aquest any no es farà. Normalitzarem 
les sortides ja l’any 2022.

Festa Major 2021: Es farà els dies 24-25 i 26 de 
setembre. S’informarà amb programes i cartells,  
a la web i per Twitter. 

Resum del programa d’activitats:

Divendres 24 de setembre

- Inauguració de l'Exposició d'Aquarel·les

- Conferència: "La importància dels fons 
documentals", a càrrec del Sr. Joan Soler
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Dissabte 25 de setembre

- Tarda de Tallers i Actuació Infantil a càrrec 
de Cia. Carles Cuberes

- Actuació del Quico, el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries

Diumenge 26 de setembre

- Actuació del grup Corrandes son 
Corrandes

- Acte d’homenatge i record a Joan Vives 
Font

- Cantada d’havaneres amb el grup Xarxa

Podeu consultar tot el programa a la web: 

www.barriseglexx.org

També trobareu programes de mà editats i 
cartells als establiments comercials.

Diada dels Pilars de Castellers de Terrassa:  
El diumenge dia 19 de setembre, els Castellers de 
Terrassa celebre els seus quaranta anys, amb la 
Diada dels Pilars a tots els barris de Terrassa.

Al nostre barri faran el pilar a les 12:30 h 
a l’Espai Públic Segle XX a la zona de la pista 
poliesportiva. Per tant, esteu tots i totes convidats 
a assistir-hi per a donar suport.

Quant a altres activitats, anirem valorant cada 
cas i en cada moment en funció de la situació 
sanitària.
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La Bd3 i la Biblioteca Virtual.

En edicions anteriors del Bocamoll us hem 
parlat dels serveis que ofereix la Biblioteca Virtual 
de la Diputació de Barcelona però encara no us 
hem explicat com col·labora la Bd3 per omplir-
la de continguts interessants. La biblioteca virtual 
ha augmentat els seus serveis per fer arribar la 
lectura, la informació i les recomanacions de llibres 
a totes les persones que disposen de qualsevol 
dispositiu electrònic amb accés a internet 
(mòbil, tauleta, ordinador personal o portàtil). 
Tot això ha estat possible gràcies a biblioteques 
com la nostra que han redactat recomanacions 
de novel·les, elaborat guies de lectura i preparat 
especials informatius de temes d’interès general.  

Si doneu un cop d’ull al portal de les 
biblioteques veureu que està dividida en catorze 
prestatges virtuals. Nosaltres col·laborem en el 
prestatge de novel·la. Actualment estem fent 
recomanacions de novel·les que han inspirat 
sèries amb molt ressò mediàtic escrivint capítols 
temàtics sota el títol “Novel·les fora de sèrie” a: 
https://bibliotecavirtual.diba.cat/novela/series-
detectius

També hem redactat una guia de 
lectura romàntica (l’especialitat de la 
BD3) que es titula “L’amor en temps de 
pandèmia” a: https://bibliotecavirtual.
diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_
LECTURA/10934/347158650

I altres ressenyes de novel·les de tots 
els gèneres a: https://bibliotecavirtual.
d i b a . c a t / e l s - b i b l i o t e c a r i s - r e c o m a n e n

D’altra banda us volem explicar que s’ha 
multiplicat de manera exponencial el servei de 
llibres electrònics: https://biblioteca.ebiblio.
cat/ que també està disponible per a mòbils a 
través de l’aplicació “Biblio Digital”. Actualment 
no només es poden llegir els llibres virtuals 
sinó que, a més, hi ha la possibilitat d’escoltar-
los gràcies a la millora que s’ha introduït per 
arribar a persones amb dificultats lectores.

 

Trobareu molta més informació al portal de 
les biblioteques: l’horari de les biblioteques, la 
biblioteca infantil “Genius”, el catàleg per a buscar 
tot el que tenim a les biblioteques, els butlletins de 
novetats, l’agenda d’activitats, audiollibres en mp3, 
pel·lícules en línia, els avantatges del carnet, etc.

Recorda que per a accedir als serveis 
només cal tenir el carnet de la biblioteca. El 
pots sol·licitar des de la biblioteca virtual o 
bé pots anar presencialment a la biblioteca 
que tinguis més a prop de casa i te’l faran en el 
mateix moment de forma totalment gratuïta.

Deixa’t seduir per un bon llibre, gaudeix 
de la cultura i connecta amb la biblioteca 
virtual i les biblioteques de Terrassa!

LA Bd3
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L’Escola Sala i Badrinas, l’escola del barri 
ha fet 10 anys! Sí, sí, l’ara Institut Escola Sala 
i Badrinas fa 10 que va començar a escriure 
centenars d’històries, així que estem de 
celebració: Felicitats Sala i Badrinas! A seguir 
creixent! A seguir creant noves històries! 

Amb aquesta foto fem un homenatge a 
totes les persones que han format i formen 
part del Sala i Badrinas, i simbolitza que entre 
tots i totes hem construït la comunitat Sala i 
Badrinas. L’equip docent, alumnes, famílies, 
PAS, en som peces fonamentals i hem fet 
créixer aquesta escola, tan necessària per al 
barri. Una escola llargament reivindicada per 
l’associació de veïns del barri del segle XX. Per 
la qual hem lluitat les famílies, perquè hi creiem 
i apostem per una educació pública de qualitat.

A més a més, les diferents administracions 
han seguit avançant cap a la construcció 
del futur edifici per a l’institut escola. 
Esperem que comencin les obres d’enderroc 
i que es posi la primera pedra ben aviat.

Rememorem aquests anys amb 
algunes paraules de les persones que 
han estat al capdavant de l’AFA des 
dels inicis fins avui, sense oblidar que 
l’AFA som totes les famílies del centre.

Junta fundacional de l’AMPA, 2011-2015

El dimecres 20 de juliol de 2011, abans 
que s’iniciés el primer curs escolar de la nova 
Escola Sala i Badrinas, en un solar remot del 
carrer Gasòmetre, es va gestar el que és la gran 
Associació de Famílies d’Alumnes que som avui.

Va ser un inici ple d’emocions i il·lusions 
per part de totes les famílies que havíem 
donat confiança al projecte de l’escola.

Uns anys de molta feina, de picar pedra, 
amb moltes reunions i trobades per tal de crear 
l’estructura i els fonaments de la nova AMPA 
(creació dels estatuts, gestió de quotes, participacions 
conjuntes amb altres entitats) i sobretot de bregar 
amb tots els estaments polítics (municipals i 
autonòmics) perquè cada any l’escola  continués 
creixent amb tot allò que consideràvem necessari 
perquè  la nostra canalla tingués les instal·lacions 
adients per al seu creixement personal i educatiu.

Creiem que, d’aquella llavor, n’ha sortit 
una bonica flor i que pròximament en 
recollirem els fruits en forma d’EDIFICI.

Volem destacar que aquestes paraules les 
hem escrit els membres de la primera junta, 
però estem convençuts que parlem en boca de 
totes les famílies valentes que van formar part 
de la primera i següents promocions de l'escola.

Rememorem el nostre lema d’aquells anys:

TOT ESTÀ PER FER I TOT ÉS POSSIBLE

El canvi, la Junta del 2015-2019, Cristina Rojas

Doncs dir-vos  que estic molt contenta que no 
només l’escola faci 10 anys, sinó que, a més a més, 
ara al barri per fi tindrem la continuïtat d’aquest 
projecte educatiu com a Institut Escola; m’omple 
d’il·lusió i d’una  sensació molt positiva, malgrat 
cada any de lluita, malgrat les pors, malgrat el temps 
invertit per molts pares/mares de forma altruista, 
sense cap mena d´interès més que lluitar pel que 
creiem un dret:  una educació pública de qualitat, 
on tots plegats, direcció de l’escola, professorat, pares 
i mares, ens impliquem amb un mateix fi: educació  
amb valors,  d'aquests nens, que són el nostre futur.

Per a mi va ser una responsabilitat molt gran, 
ja que no se m’havia passat pel cap fer una cosa 

INSTITUT-ESCOLA SALA I BADRINAS
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així, treballant, els meus dos fills..., creia que 
era impossible treure temps per a res mes, però 
vaig entendre que una AFA no deixava de ser 
un conjunt de pares i mares que, dintre de les 
possibilitats de cada persona, aportàvem idees o 
alternatives de millores conjuntes i cada persona 
aportava el seu granet de sorra, i pensant en els 
meus fills vaig entendre que una escola tan maca 
amb docents i una direcció de l’escola amb tanta 
motivació i il·lusió no es podia deixar perdre. 

No només volíem que finalment es fes l’edifici 
definitiu, sinó que a més a més tingués continuïtat 
com a Institut-Escola i fos per fi l’escola del nostre 
barri, on dia rere dia arriben noves famílies.  No 
us diré que per a mi va ser fàcil, però va valer 
la pena, he viscut moments molt macos i he 
conegut gent molt maca, i em quedo amb això.

Espero que els meus fills hagin après 
que, si vols alguna cosa, s’ha de lluitar 
per aconseguir-la, almenys intentar-ho.

Vull agrair a tota la comunitat educativa 
l’esforç i la implicació, i desitjar que mai, mai, 
mai, desapareguin aquests papis/mamis amb 
ganes d’aprendre, amb ganes de millores, amb 
noves idees, amb ganes de viure i gaudir, perquè 
això és el que els transmetrem als nostres fills!!!

Visca l´AFA de l’Institut Escola 
Sala i Badrinas!!! Per molts anys!!

La nova junta, 2019-actualitat

Nosaltres vam agafar el relleu de les juntes 
anteriors agraint la feina ben feta, la implicació, 
la dedicació, els esforços i la lluita per consolidar 
l’Escola Sala i Badrinas. Estàvem molt 
emocionades i il·lusionades, teníem molts plans 
i moltes ganes de fer grans coses per la nostra 
comunitat educativa. Sabíem que era un repte 
i que s’hi dediquen moltes hores, però creiem en 
la tasca de l’AFA, ens ho passem bé i dels mals 
moments, que n’hi ha, en traiem experiència.

Tot s’ha de dir, començàvem el curs 2019-
20 amb molt bones notícies: estava aprovada la 
construcció de l’edifici, ja teníem l’oferta completa 

de P3 a 6è i durant el concert de Nadal, una 
emocionada i orgullosa directora anunciava 
públicament que ja érem institut-escola.

Tot i que no ens hem relaxat, perquè estem 
a sobre de la construcció del nou edifici que 
ja està encarrilat i esperem trepitjar més 
cap al 2023-24 que cap al 2024-25 i que a 
l’Auró tot estigui a punt per als alumnes de 
l’ESO, tenim altres objectius molt importants.

Podem estar molt orgulloses i satisfetes del 
que hem aconseguit entre totes, perquè vam 
demostrar que la lluita de les famílies unides 
és imparable, que la lluita educa, i així hem 
de seguir. L’AFA hem estat presents sempre des 
del “Tot anirà bé” fins a les videoconferències 
i activitats online, hem fet el que hem pogut per 
estar sempre presents i al costat de les famílies.

La nova junta estem molt contentes perquè hem 
avançat un altre pas cap a la inclusió, per tenir en 
compte la diversitat familiar, per això ja no som 
AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes), 
ara som AFA (Associació de Famílies d’Alumnes).

També ens hem obert al barri, fent un treball en 
xarxa amb les entitats del Segle XX com l'Associació 
de Veïns i l'Esplai. Participant en la festa major i 
col·laborant amb el casal d'estiu i l'esplai el proper 
curs, creant un espai de continuïtat entre el barri, 
l'institut-escola i l'AFA. Tot amb la idea de seguir 
fent comunitat: fem escola, fem barri i fem ciutat.

No tirarem mai la tovallola, seguirem defensant 
allò en què creiem: una educació pública de 
qualitat. Totes volem el millor per als nostres 
fills i filles i per això pensem en el futur, perquè 
els nens i nenes d’avui són el futur de demà. I el 
futur és seu. Compartim l’objectiu de l’educació 
pública, volem una escola inclusiva que lluiti 
contra les desigualtats i que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats per a tots els infants i joves.

Seguirem reivindicant el millor, seguirem 
treballant i fent equip amb la direcció, el 
professorat i les famílies, pels nostres fills i filles. 

Felicitats a tot el Sala i Badrinas
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Vaig decidir pujar tota sola al mas. El Ton, 
després de l’enterrament, va marxar. No em 

podia acompanyar. Com sempre, estava massa 
ocupat. Ja ens veurem a casa, va dir. Els fills viuen 
fora. Lluny. No cal que vingueu. La vostra àvia ja 
no hi és, i no us trobarà pas a faltar el dia del seu 
enterrament, vaig dir. I no van venir. I ara, tota 
sola, els records cavalquen a galop. I s’empenten 
els uns amb els altres per poder sortir a respirar. 
S’ofeguen. Com jo m’ofego en aquesta casa 
carregada de records.

Obro la calaixera i dins hi trobo el mocador 
de fer farcells, ben plegat. Sembla que estigui 
esperant que algú l’alliberi del seu  captiveri. El 
desplego i la seva olor em  queda tancada dins, 
com si jo fos un armari més dels que encara es 
resisteixen a abandonar aquesta casa. Tanco el 
calaix per deslliurar-me’n, però l’olor, tossuda i 
tenaç, em vol transportar a molts anys enrere.

Surto a l’eixida a beure un glop d’aire fresc. Fora, 
el capvespre banya de violeta els geranis secs que 
un dia havien fet olor de primavera. D’allà estant, 
baixo la mirada cap a l’era i veig el pare batent el 
blat. Al seu voltant, els mossos van carregant el 
rostoll per fer les bales de palla que transporten 
al paller. El Negret, el gos d’atura, borda i els seus 
lladrucs es barregen amb el xivarri que fem la 
mainada que correm pel voltant de l’era. Voleu 
fotre el camp d’aquí!!! El crit autoritari del pare i 
la seva mirada d’escurçó  aturen de cop la nostra 
alegria de criatures. M’he vist. Sóc jo amb sis anys. 
Les trenes llargues i el vestit dels dies feiners. El 
Nando, el fill petit de Cal Viudo i el Pasqualet, el 
nano del mas veí. La meva germana, la Cèlia, no 
hi és. Ella és a la cuina amb la mare, o a l’hort, o 
donant de menjar a les gallines. Tenia deu anys 
més que jo, la pell freda i el somriure trist. Els ulls 
color d’atzavara, com les muntanyes de ponent, 
i els cabells sempre voleiant al vent com el blat 

abans de segar.

Mai vaig saber ben bé on va anar a parar la 
Cèlia. Va desaparèixer de la nit al dia. La mare va 
emmudir per sempre més, i el pare es va tornar 
encara més malparit. I jo vaig haver d’aprendre 
a cantar cap endins. Cada trenta dies ben 
comptats, pujava dalt d’una cadira per arribar 
fins al calendari penjat rere la porta de la  cuina i 
arrancar el full. Però, els mesos  pesaven tant com 
els dies i els anys que avançaven a pas de cargol. 

Ho vaig preguntar milers de vegades. I fins 
que no es va morir el pare, no vaig saber on havia 
marxat la Cèlia. Però, llavors ja era massa tard. 

La nit ha caigut sobre el mas amb la seva capa 
negra. Em fixo en un tros de lluna blanca que 
s’enfila per la Serra d’en Sija. En pocs minuts, ja 
la tinc al meu davant. Els vespres d’hivern, quan 
hi havia lluna plena, m’agradava sortir a mirar-
la. Com ara.  I recordo el temps de l’om. L’om 
sense fulles il·luminat per les guspires platejades 
de la lluna. Semblava un esquelet a punt d’iniciar 
la dansa de la mort. L’om ja fa molt de temps 
que no hi és. Un llamp el va partir. El pare va 
dir que portava mala sort i el va arrancar de la 
terra. Aquella mateixa tarda, la meva germana va 
marxar. I ja no va dormir mai més al mas. Però, 
el  pare, sí. I a partir d’aquell dia, vaig maleir-lo en 
silenci, nit rere nit.  

Aquells anys se’m vam fer  llargs, molt llargs, 
tant com la cua del monstre que dormia dins 
l’armari de la meva habitació. 

I no va ser fins després de la seva mort que vam 
rebre la visita d’una parenta que vivia a ciutat. Jo 
ni sabia que existia. Va venir acompanyada d’una 
nena que tenia els cabells daurats com la Cèlia. I 
els mateixos ulls del pare. 

EL DIA QUE UN LLAMP  VA PARTIR L’OM.  

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
A contracorrent.

He obert les finestres de casa perquè entri aire 
menys calent que el que hi ha a casa. Sóc 

dels que manté finestres tancades amb persianes 
abaixades durant el dia. Això a casa no ho 
entenen i prefereixen que hi hagi corrent d’aire 
malgrat  que, sota l’engany de la frescor de la suor 
evaporada hi ha l’escalfament progressiu de tota 
la casa. Em tracten d’enclaustrat però jo els dic 
que als monestirs se sol estar més fresc.

Toca treure la gosseta que, malgrat que encara 
és un cadell i alguna necessitat la fa encara dins de 
casa, necessita marcar territori amb la seva olor. 
Amb xip incorporat i sense la targeta sanitària que 
se substitueix per una codi QR ens incorporem 
a la selva urbana. Tot legal. Abans de creuar la 
porta de l’edifici em toco totes les butxaques 
del pantalóns. A l’esquerra el mòbil. A la dreta, 
sempre a la dreta, la cartera. A una del darrera, 
la mascareta. I sobre el cap, imprescindibles, les 
ulleres.

Tot just posem el peu al carrer, entre salts i 
llepades de la mascota,  segurs per les ordenances 
municipals que no permeten vehicles per les 
voreres. Ai las! Ens ve d’un pèl que no ens atropelli 
un patinet últim model amb tot de llums encesos 
que al cap i a la fi li disminueixen el rendiment. 
Al meu renec la resposta és un dit enlairat. 
La imatge del patinet un cop ha passat queda 
amagatda per un cul enorme entaforat en unes 
malles florides. Prego  que aquesta deixada de 
mans del volant per a respondre’m es transformi 
en un petit desequilibri. Però déu no m’escolta. 
Millor. Es lleig desitjar el mal dels altres però més 
lleig és morir aixafat per aital tela estampada. 
Imagineu l’enterrament i la meva família plegant-
la com fan els militars americans amb l’estendard 
que cobreix  el taüt. Preferiria l’estelada.

El parc queda a l’altra banda de la carretera 
de Montcada i ens dirigim cap al primer pas de 
zebra. Lligo curta la de quatre potes i el bíped 

espera la benevolència del trànsit per a creuar. 
Mai   ho puc fer a la primera però sempre hi ha 
un bon samarità que ha vist l’anunci del cotxe de 
la tele que deixa passar els vianants. Com que jo 
també l’he vist, li dono les gràcies. Amb el  reflex 
de la llum en el vidre davanter no veig la seva 
cara. El de la tele sempre somriu.

Pujant per Sant Marian hi ha un individu 
repenjat a la paret i tot just encén una cigarreta. 
La mascareta no la porta ni penjada al colze com 
abans feien amb el casc de la moto. Crec que és 
un d’aquells que l’usen per eixugar-se l’entrecuix 
perquè, quan li faig una mirada recriminatòria, 
s’agafa el paquet. Deu ser un negacionista a qui 
pagarem l'UCI. Li mig llegeixo els llavis i crec 
entendre un «me la sua». La PFP2  deu portar-la 
entre els calçotets i allò que li penja i aprofita el 
seu poder higiènic de manera malentesa.  No me 
l’imagino multiusant aquesta mascareta reciclada 
per obligació en un concert. Deu pensar que amb 
tant de microbi impregnant es fa  barrera per als 
virus. A la segona pipada algú el crida, llença la 
burilla. No m’atreveixo a dir-li que això a Sant 
Pere de Rodes va ser l’inici d’un incendi però ja se 
sap. Quan intento localitzar-la amb la vista, resta 
entremig d’un munt de filtres més. No és l’únic. 
És una inconsciència generalitzada i em menjo la 
discussió.

Tibo la «noia» que sembla que es queda 
ensumant quelcom de terra. Una bona cagarada 
de caní de més de 15 quilograms. Ho sé perquè 
les de la meva són més petites però més grans 
que les dels de menys de 10 quilograms. (El 
lector entendrà que la meva gosseta en fa uns 12). 
Comença l’eslàlom per la pista que a mi em sembla 
verda pel poc pendent que fa. A l’altra banda del 
carrer, que no hi ha arbres, encara hi toca el solet 
i la merda està més seca. Aquesta la pots xutar 
millor, sense por que s’enganxi a la sabata, i la pots 
colar per l’embornal amb la destresa adquirida a 
la joventut. La perillosa és la que s’associa a l’ús 
del mòbil amb una mà, la corretja a l’altra i la 
vista perduda assentint  l’interlocutor. Llavors és 



BOCAMOLL 107                                     18                                                     Setembre 2021

qüestió de buscar una administració de loteria 
mentre vas caminant fent girs continuats sobre 
la sola de la sabata tot dissimulant. Sempre es 
recomana sola de goma sense gaire dibuix, que es 
renta més bé.

Mentre em cago espiritualment en la mala sort 
del moment, la bicicleta de torn aprofita anar 
contradirecció per a fer marrada per la vorera. Jo, 
la mascota i la corretja n'ocupem tot l’ample. No 
hi ha més espai. Li faig amb el dit que no penso 
apartar-me. Tant li fot i tira pel dret. Aquest és un 
mascle amb xandall.  Quan ha passat, una onada 
de "regetón" omple l’ambient. Vull pensar que 
la música llatina et fa tornar cec i no ho ha fet 
expressament. En el fons sóc un sentimental.

Torno a casa. Em trec les sabates i reviso les 
soles de goma sense gaire dibuix. Em poso les 
sabatilles i netejo el culet i les potes de la gossa 
mentre intenta mossegar-me les mans. Entenc 

que no acaba d’agradar-li. Es fa estimar i jo me 
l’estimo amb bogeria.

A la tele se sent que els bancs no avalen les 
fiances. Jo ja he posat diners en solidaritat. 
Recordo tots els excrements que he sortejat aquest 
vespre i podria posar nom a cada un d’ells. Nom 
d’entitat i de tribunal .Vosaltres també i crec que 
no diferiríem massa.

Només falta que demà, quan vagi cap a la 
feina, enganxi per l’autopista un d’aquells que va 
en contradirecció. O potser és que sóc jo el que va 
en contra de les noves habituds ciutadanes.

Cal un nou país.

Josep Sales i Ortega.
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS
Sra. M. Eugènia Mateu Camañes  

Centre Veterinari, carrer Avinyó, 5

M. Eugènia Mateu Camañes va néixer l’any 
1965 i ha viscut al Barri de tota la vida. Ja de 
ben petita li agradaven força els animals, afició 
que va marcar la seva trajectòria acadèmica i 
laboral. Després de llicenciar-se a la Facultat de 
Veterinària a la UAB va estar treballant a diverses 
clíniques veterinàries fins que va poder obrir 
el seu propi consultori, el Centre Veterinari del 
carrer Avinyò, 5.

“Trobo a faltar la il·lusió de construir un 
Barri amb majúscules”

Què la va portar a obrir una Clínica 
Veterinària? 

Des de ben petita que m’agradaven els animals 
i tenia clar que havia d’estudiar una carrera que hi 
tingués a veure. Un cop llicenciada a la Facultat 
de Veterinària de la UAB, vaig estar treballant a 
diferents clíniques de Barcelona fins que, pocs 
anys després, animada per la Consol Martínez, 
que havia obert una perruqueria canina al 
Passatge Comerma, vaig començar allà a treballar 
pel meu compte posant en marxa el meu propi 
consultori. En el meu cas, la feina és totalment 
vocacional i no m’imagino fent una altra cosa. Els 
animals que atenc me’ls acabo estimant gairebé 
com si fossin meus!

Quan va obrir la seva clínica i quins serveis 
ofereix als seus clients?

L’actual Centre Veterinari al carrer Avinyó 
el vaig obrir ja fa més de deu anys. És un local 
espaiós, funcional, on visito gossos, gats, conills, 
cobaies i fins i tot algun ocell. Faig també 
vacunacions, analítiques, ecografies, petites 
intervencions quirúrgiques i venda d’aliments de 
prescripció. Les urgències, proves o cirurgies que 
no puc realitzar aquí les derivo a la clínica d’algun 
company veterinari de Terrassa, que disposa de 
més equipament i personal.

Vostè viu al barri de tota la vida. Què troba a 
faltar del barri “d’abans”?

Recordo molt el barri de quan era petita i 
els seus veïns. Vaig veure com un descampat es 
transformava en la Plaça del Segle XX, amb la 
seva parròquia i un munt d’edificis i habitatges 
creixent al seu voltant. Recordo bé mossèn 
Andreu, un home bo que es va implicar molt 
amb el jovent del barri i en el desenvolupament 
d’activitats culturals i de lleure. Trobo a faltar tot 
aquest moviment i la il·lusió de construir un Barri 
amb majúscules. I enyoro les botigues i botiguers 
d’aquella època..:hi havia comerços de tota mena, 
familiars, propers..;entre tots els veïns hi havia un 
vincle molt maco.

Què no ha millorat des de llavors?

Continuem amb molts carrers en mal estat, ara 
amb molta brutícia per un mal servei de neteja i 
el comportament incívic de la gent. Falten centres 
públics per a la gent gran, equipaments per a l’oci 
i sobretot, aparcaments!

I quines coses creu que ha millorat el barri 
“actual”?

Tota la gent nova que s’hi ha anat instal·lant està 
donant més vida al barri. Gaudim d’un transport 
públic prou bo, encara que insuficient. Tenim 
un col·lectiu de voluntaris que es preocupen 
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dels gats “abandonats” del barri i atenen les 
seves necessitats, sovint posant calers de la seva 
butxaca..i això no té preu. I per fi han començat 
les obres al solar da l’antiga fàbrica Sala i Badrinas!

Està ben considerat el barri dins el global de 
la ciutat?

Per part del govern de torn, no: sempre estem 
al final de la cua en inversions i dotacions. Per 
la resta, crec que encara és un barri bastant 
desconegut, tot i estar a tocar del centre. Potser 
la percepció que se’n té és que es tracta d’un barri 
tranquil, on s’hi viu bé però amb poca activitat, 
avorrit.

Coneix les activitats que realitza la AVV? Hi 
col·labora?

Sí, estic més o menys al dia de les activitats de 
l’Associació de Veïns, dels cursos que s’ofereixen 
(bé, que s’oferien abans de la pandèmia). És 
d’admirar i agrair tot l’esforç i dedicació de l’equip 
de l’Associació. Col·laboro cada any amb la Festa 
Major del barri. Però em sap greu que per manca 
de temps no m’hi pugui implicar més.

Digui’ns quines coses canviaria al barri per 
millorar-lo...

Donar un servei a les naus i espais que encara 
resten abandonats i tenir més cura del nostre 
barri per part de tots.

Cap més DONA assassinada. És 
una veritable vergonya.
LLUITEM PER MANTENIR ELS NOSTRES 

DRETS, I LA LLIBERTAT ÉS UN DELS MÉS 
IMPORTANTS, L’ESTAT NO POT LIMITAR-
LOS I CAL LLUITAR-HI. CONTRA UN ESTAT 
REPRESSOR, LLIBERTAT.


