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 >Salut i edat recomanen relaxar l’activitat al destacat dirigent veïnal

Ramon Clariana deixa empremta en la FAVT
Dolores Lledó

V
ivim una realitat que ens 
avoca a anar atrafegats 
amunt i avall, sigui al tre-

ball o en la nostra vida privada. 
Volem aprofitar tant el temps, 
que moltes vegades no ens parem 
a analitzar el que tenim davant i 
amb qui, quan i com ho compar-
tim.

Aquest és un dels moments 
necessaris en què hem de fer una 
pausa i dedicar uns minuts a parlar 
d’algú que ho mereix, bon company 
i millor persona, magnífic orador 
i gran coneixedor de la nostra 
ciutat i el seu teixit social. Ramon 
Clariana Calvo, veí de Terrassa, 
enginyer industrial en l’especialitat 
química, 35 anys com a treballador 
en el sector tèxtil i una llarga 
trajectòria en el moviment veïnal, 
primer com a vicepresident de 
l’associació veïnal Poble Nou-Zona 
esportiva, posteriorment també 
com a president de la Federació 
d’Associacions Veïnals de Terrassa 
(Favt). Lluitador transversal i 
defensor incansable dels drets 
de les persones, va ser l’impulsor 

Dolores Lledó

L
a paciència s’ha esgotat ja 
a les Martines i les Carbo-
nelles. Massa anys i massa 

pegats que no han donat resposta 
efectiva al problema de mobilitat 
que pateixen els veïns de la zona.

Al llarg de molts anys, diferents 
juntes veïnals han demanat solu-
cions a la problemàtica del carrer 
Mas de Canet i als carrers adja-
cents, sense massa èxit. Des de les 
mesures més bàsiques fins a d’al-
tres més avançades, cap no ha estat 
prou per donar resposta als greus 
problemes que aquest carrer i els 

de grups de treball com el que va 
acabar creant l’EDDHST (Espai 
Drets). Aquesta és una petita part 
d’un llarg i extens currículum ple 
d’activisme i dedicació.

Molt sovint veiem com els ho-
menatges arriben tard, quan no hi 
ha millor forma de poder posar un 
fermall d’or a tota una vida d’en-
trega i aprenentatge que mentre 
es pot gaudir en comú i rodejat de 
persones que t’aprecien. Ramon 
Clariana ha sigut la veu de l’experi-
ència veïnal i l’exemple de tot allò 
que molts considerem bàsic en re-
presentants de grups de persones, 
en aquest cas d’associacions i la 
federació: implicació, companyo-
nia, valors ètics i imparcialitat, però 
sobretot i per damunt de tot, tre-
ball en equip i allunyament d’egos i 
tendències partidistes que pogues-
sin contaminar els espais de treball 
dels barris. 

No tinc més que bones paraules 
per al Ramon, ha sigut la meva 
guia al llarg de 6 anys i m’ha ense-
nyat moltes coses que sens dubte 
sempre l’agrairé, valors que sembla 
que es tornen a començar a perdre 
avui dia, tristament.

Hem compartit tardes de rauxa 
i de somriures, de preocupacions 
i d’alegries. Fins aquí hem arribat, 
com tot a la vida, els anys i la salut 
ens fan dir prou i fer un punt i a 
part. Com tot a la vida, s’ha de ser 
valent per prendre decisions i tan-
car unes portes per obrir d’altres.

Com a presidenta de la nostra es-
timada federació, la primera i única 
dona que fins ara ho ha sigut, avui 
he volgut retre un petit homenat-
ge al company i amic Clariana, un 
lluitador de base sense filtres con-
tra les injustícies, contrari a perme-
tre les  ingerències partidistes a es-
pais de lluita veïnal, circumstància 
que segurament li va costar més 
d’un maldecap. 

Ramon diu adéu al moviment 
veïnal, es retira després d’una llar-
ga vida al servei del bé comú. Si el 
veieu pels carrers de Terrassa, no 
deixeu de felicitar-lo pel seu treball 
i dedicació, ara comença una altra 
etapa personal. Només ens queda 
donar-li les gràcies de part de to-
tes les dones i homes a les quals ha 
ajudat en tota la seva trajectòria i 
desitjar-li, com diu l’Ovidi Mont-
llor, bon vent i barca nova!

Les Martines i les Carbonelles 
han dit prou al trànsit per Mas de Canet

habitants del mateix pateixen i de 
rebot també pateix la resta de veïns 
de la zona.

Fem una mica d’història; el carrer 
de Mas de Canet va ser un carrer 
de nova creació després de la ur-
banització del barri de les Carbo-
nelles el 2006. Aquest barri, anti-
gament, es formava per camins de 
terra que vorejaven les parcel·les i 
que, per tal de millorar la mobilitat 
dels veïns, es va urbanitzar. Poste-
riorment, els veïns es van queixar 
d’un trànsit inusitat, per la quan-
titat de cotxes que hi havia. Els 
veïns van adonar-se que molts dels 
vehicles que circulaven pel carrer 

del Mas de Canet no pertanyien 
al barri i que l’utilitzaven com a 
drecera per anar a altres barris de 
la zona que no formen part de Les 
Carbonelles i Les Martines. 

L’Ajuntament va instal·lar unes 
bandes per a controlar el trànsit i 
va comprovar que aquest va aug-
mentar més d’un 300%. Com que 
el carrer té un pendent pronunciat, 
i no va estar dissenyat per absorbir 
un trànsit tan elevat, els veïns van 
demanar a l’Ajuntament la pro-
hibició del pas a tots els vehicles 
aliens al barri. 

El 2016 es va arribar a un acord 
per tal de restringir el pas a vehicles 
no residents, fent el carrer d’accés 
restringit, exclusiu per a veïns em-
padronats a la urbanització de les 
Martines. A més, es va senyalitzar 
tota la zona prohibint el pas a tot 
vehicle no autoritzat. (Resolució 
9330/2016 sobre la restricció de 
circulació de vehicles a Les Mar-
tines pel Carrer Mas de Canet).

La realitat és que no es compleix 
la restricció, circulen vehicles de 
fora de la urbanització a totes ho-
res (la gran majoria de Can Solà 
-Rubí- per tal d’evitar els 2 km, 
com a molt, que haurien de fer per 
la carretera de Martorell, des de 
l’accés de les Carbonelles al restau-
rant 4 Vents. Es produeix un excés 
de velocitat tant de pujada com de 
baixada. 

El carrer no té voreres, és molt es-
tret i amb forts pendents en molts 
trams, de doble sentit de circula-
ció. És inviable que un carrer amb 
aquestes característiques pateixi la 
quantitat de tràfic que pateix dià-
riament. Un altre punt negatiu és 
la circulació de furgonetes amb 
ferralla, que van i tornen habitual-
ment, les quals no poden circular 
per aquí. 

Altres conseqüències negatives 

són: la contaminació acústica i 
ambiental per la quantitat de ve-
hicles que hi circulen, molts d’ells 
que no compleixen la normativa 
actual de sonoritat. La inseguretat 
veïnal, tant per la proximitat de les 
façanes al carrer com a l’hora de 
sortir a caminar els veïns i veïnes 
amb els seus fills i gossos, ja que no 
disposen de vorera i el trànsit tan 
continu que es pateix no permet 
passejar amb seguretat. 

El carrer Mas de Canet és un car-
rer residencial i amb unes condici-
ones molt limitades, perquè hi cir-
culin els mínims vehicles possibles. 
El veïnat d’aquest carrer ha fet un 
càlcul aproximat i, quasi cada dia, 
circulen entre 700 i 800 cotxes. És 
molt greu per a un barri no cèntric 
i de l’extraradi de la ciutat. 

Malauradament en aquests dar-
rers dies s’ha produït l’atropella-
ment i mort de la gossa d’una veïna 
de la zona, quan es trobava junt 
amb els seus néts al carrer i un cot-
xe extern al barri ha envestit i posat 
fi a la vida de l’animal, en presència 
dels petits, donant-se a la fuga... El 
què ningú hagués volgut que pas-

sés, ja s’ha cobrat la primera vícti-
ma, després que fa un temps, ja es 
va donar un avís quan un menor 
que anava a llençar les deixalles als 
contenidors situats al carrer de les 
Carbonelles va estar a punt de ser 
atropellat, amb el consegüent estat 
de nervis d’ell mateix i dels seus 
pares.

L’asfaltat, que en el seu dia es va 
fer és de molt baixa qualitat, pro-
voca un soroll molt desagradable 
causat per les rodes dels vehicles. 
Aquest soroll entra dins les cases 
inclús quan està tot tancat. Tenint 
en compte el trànsit que circula per 
Mas de Canet, la situació es com-
plica, ja que els sorolls no només 
provenen dels mateixos vehicles 
sinó també, i accentuat encara més, 
pel formigó del carrer. 

Vist tot això i per tal de solucio-
nar la greu problemàtica que es pa-
teix des de fa anys, es necessita una 
actuació imminent i eficaç, que 
proporcioni al veïnatge seguretat i 
tranquil·litat. 

Ja no hi ha més mitges solucions, 
ja hem dit prou i no permetrem 
continuar en la mateixa situació. ▪ Pendent al carrer de Mas de Canet, barri les Carbonelles i les Martines.

 ▪ Ramon Clariana


