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COMMEMORACIÓ 

Tenim documentació i literatura dipositada per la qual es pot saber i 
comprovar que, amb data del 2 de febrer de l’any 1772, es van 

escripturar les que des d’aleshores han estat les primeres cases del que 
avui és el BARRI DE LA CREU ALTA. Això vol dir doncs que molt properament 

La Creu Alta celebrarà el seu 250è aniversari. 

La nostra intenció al respecte és commemorar-ho tant com sigui possible. 

Tenim preparats diversos d’actes adients que anem anunciant. 

L’aniversari però, és el de tot el barri i, per tant, tot el seu veïnat entenem 

que també l’ha de celebrar. Considerem l’esdeveniment prou important com 
per a què hi participi tothom en tot allò que s’organitzi en el marc de les 

activitats que es portin a terme. 

Comptem desenvolupar un programa d’actes a partir del novembre de 2020 

i que aquest duri més enllà del 2 de febrer de l’any 2022, dia exacte de 

l’aniversari. Per tant, el període de commemoració serà prou ampli com per 
a què arribi a tothom tot allò que signifiqui celebrar-ho. 

Des de l’AVLCA hi ha previstes xerrades i conferències, exposicions i l’edició 
d’algun llibre sobre el què sabem del tema, actes específics per l’aniversari 

i actes afegits al que ja es fa habitualment (Festa Major, Carnestoltes, etc.), 
actes oficials i més coses. Les altres entitats del barri també s’hi afegeixen, 

amb jornades específiques i amb difusió de la simbologia creada en els seus 
àmbits. I més coses. 

També fem extensiva la celebració a l’Administració local, i a d’altres, 

involucrant-les en la commemoració, perquè és prou significativa. 
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PROJECTES PARAL·LELS 

Dins del programa aquest del 250è aniversari, també tenim la intenció de 

culminar alguns projectes especials. Des del punt de vista CULTURAL, un 

d’ells serà la proposta de noms “tallarets” per a més d’una trentena de 

carrerons i placetes que hi ha a la Creu Alta, els quals no ens consta que en 

tinguin cap de nom. Creiem que, a l’hora d’anomenar la toponímia (el nom 

local dels espais), és el veïnat més proper al lloc qui primer ha de proposar, 

o confirmar, amb quin nom és conegut cada lloc en els que vivim... 

Un altre dels projectes importants que es volen portar a terme (que ja ha 

tingut certa repercussió popular), és el de la “pacificació” dels carrers i 

places del bari, que pateixen la tirania dels vehicles automòbils sobre les 

persones, com s’està evidenciant arreu. Tenim un estudi fet sobre com 

hauria d’evolucionar el nostre barri en aquest sentit, però l’hem de 

desenvolupar tenint en compte que no som una illa sinó que formem part 

d’una ciutat que tota ella ha de canviar de cara al futur. Reivindiquem un 

“pla estratègic” per a la mobilitat de Sabadell que sigui principalment 

sostenible i pensat per a les persones per d’amunt de tot. 

Hem creat una plataforma ciutadana que s’identifica amb el logotip 

de #UnBarriPerViure, que ha sorgit de la iniciativa de veïns i veïnes, 

ciutadans del barri o de la ciutat, que s’han unit per treballar plegats 

per a què aquesta inevitable realitat futura es vagi fent real amb el 

consens dels seus beneficiaris: el nostre veïnat. 

Tanmateix aprofitem l’avinentesa per tornar a posar sobre la taula 

antics projectes cívics que ja portem movent des del 2016 i que són 

també ben adients amb aquesta filosofia consistent en lluitar per 

aconseguir això: un barri per viure. 

Aquests projectes relacionats porten aquests noms: “Estat de les 

voreres a la Creu Alta”, “Carrils BUS a la Creu Alta” i “Els arbres a la 

Creu Alta”, és a dir, recorden que tenim molta tasca a fer encara als 

carrers del nostre barri com per assolir l’objectiu en qüestió. 

Creiem que és un bon moment per seguir fent-ne un plantejament, 

bo i incorporant-ho al marc de l’esdeveniment principal conjuntament 

amb les celebracions. No només gaudirem d’actes lúdics sinó que 

també mantindrem per la nostra part el caràcter reivindicatiu. 
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Un tercer projecte més recent que hem sumat també a aquests altres 

anteriors, tota vegada que també pot ser l’esdeveniment una situació ideal 

per afrontar-lo, és el de la reclamació d’un nou local social per a l’Associació 

de Veïns de la Creu Alta, doncs la minsa extensió del que actualment tenim, 

unida a la seva precarietat, antiguitat i deteriorada salubritat, ho fa 

realment necessari si volem seguir prestant els serveis que, a vegades 

substituint l’Administració a qui correspondria, la nostra entitat ofereix en 

compliment precisament de les seves principals finalitats. En la situació 

actualment creada per les vigents mesures sanitàries, aquesta necessitat 

s’ha fet totalment urgent, doncs no ens és possible l’ús del que actualment 

tenim si hem de complir les esmentades normatives. 

ÁMBIT DE LA COMMEMORACIÓ 

La història del barri de la Creu Alta, d’aquests 250 anys i dels anteriors en 

els que ja existia sense ser encara un nucli urbà, està vinculada al terme 

municipal de l’antiga població de Sant Pere de Terrassa. Aquest municipi 

estava format pel que es coneixia com a “parròquies”, que eren termes 

periurbans adscrits a una església parroquial concreta, una de les quals duia 

el nom de Sant Vicenç de Jonqueres i fou el bressol de l’actual barri de        

la Creu Alta i, també, de tot l’actual Districte Segon de la ciutat i part dels 

que l’envolten. 

El total d’aquelles set parròquies en conjunt, però, ocupava una extensió 

prou gran com per definir-se actualment dins dels termes de Terrassa, 

Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Viladecavalls, per la qual cosa, la 

transformació de la nostra parròquia en un petit poble va tenir repercussió 

en tot l’antic terme esmentat. Per tant, la commemoració de l’assenyalat 

aniversari també ha de tenir ara una repercussió similar. 

Aleshores, alguns actes previstos també es portaran a terme en algun àmbit 

actual de les esmentades poblacions.  

També arribarà l’esdeveniment fins a Barcelona capital, doncs la història 

també ens explica que aquella església de Sant Vicenç de Jonqueres, que 

en principi era tot un monestir, es va traslladar en el seu moment cap a la 

ciutat comtal, on encara hi és avui dia, després de tot un periple particular 

i interesant. En memòria d’aquesta circumstància, també un acte dels 

previstos es durà a terme a la ciutat de Barcelona. 

La commemoració és un acte, amés d’històric, evidentment cultural, per la 

qual cosa les regidories, conselleries i departaments de cultura dels termes 

afectats tenen el seu protagonisme sobre allò que es va fent, en tant que 

són administracions públiques establertes amb aquestes finalitats. 
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IMATGE 

Perquè l’esdeveniment s’ho val, hem creat 
una imatge que l’identifica col·lectivament. 

Hem fet un logotip que compartim amb 
totes aquelles persones, entitats, 

comerços i organitzacions socials o 
econòmiques que se’ns sumen a la 

celebració. Veureu aquí digitalitzada 

aquesta imatge. 

També dins del marc de la commemoració 

hi encabim l’oficialització d’unes altres 
imatges totalment representatives del 

barri que compleix 250 anys. 

Com a jurisdicció autònoma, la Creu Alta 

va arribar a tenir el seu “escut” 
identificatiu, així com una bandera 

particular que també la representava. Un 
i altra són coneguts i documentats, el que 

justifica que ara és un molt bon moment 
com per recuperar l’oficialitat d’aquests 

dos símbols del barri. 

Entre les activitats commemoratives, 
doncs, en tornem a fer difusió, 

precisament per recordar-ho avui dia que 
ha quedat en el passat, i ho registrem 

formalment en l’àmbit oficial on correspon 
aquesta simbologia. La inscripció al 

Registre d’ens locals de Catalunya ens 
permet tornar-los a utilitzar. 

 

1772-2022 

250 anys de la 
Creu Alta 

Des del 9 de març de 1562, el terme 
que ocupa el barri de La Creu Alta 
pertanyia al terme municipal de Sant 
Pere de Terrassa (no d’Egara), 
concretament de la seva parròquia de 
Sant Vicenç de Jonqueres.  No va 
passar a formar part de la vila de 
Sabadell fins a l’1 de juliol de 1904. 

Mentre, sobretot entre els segles XVII 
i XVIII, les relacions dels habitants de 
les masies i petits nuclis de 
Jonqueres amb aquesta vila, que 
aleshores tenia el seu límit 
septentrional on avui hi ha el carrer 
de Les Valls, havien estat sempre 
dificultoses, doncs el comerç que es 
realitzava fora del control del “Comú 
de Sabadell”, perjudicava els seus 
interessos. 

És per això que no es va permetre 
edificar cases, i molt menys 
establiments de cap mena, a la “plana 
de la creu”, en la que hi havia una 
creu de terme molt alta, feia temps, a 
l’encreuament del camí ral de 
Manresa (actual carrer Major) on 
naixia l’antic camí cap a Castellar del 
Vallès. 

No obstant, amb argúcies per eludir 
les normatives partidistes de la vila, el 
1772 s’hi van edificar unes primeres 
cases, una mica més amunt de 
l’esmentada creu alta, que ja no es 
van poder fer enderrocar. Foren 
aquestes cases els primers edificis 
que es van conservar al des 
d’aleshores creixent nucli ‘urbà’ de    
la Creu Alta. 

S’escripturaren el 
2 de febrer de 
1772, ara farà 

d’això 250 anys. 
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ORGANITZACIÓ GENERAL 

La iniciativa de celebrar el 250è aniversari 
del barri de la Creu alta ha sorgit de la 

Vocalia de Cultura de l’Associació de Veïns 
d’aquest barri, però des del primer 

moment ha quedat clar que és tot el barri 

qui ha de commemorar l’esdeveniment. 

S’ha compartit el projecte amb les 

nombroses entitats culturals d’aquest 
barri, i amb les que hi tenen la seu tot i 

abastar un àmbit major. També amb les 
esportives, que en són també unes 

quantes i de gran prestigi més enllà del 
nostre entorn proper, i amb les de caire 

social i divers que també podem trobar a 
la Creu Alta. 

Tanmateix, s’ha invitat al comerç del barri 
a sumar-se al projecte i, per descomptat, 

a tot el veïnat, l’autèntic protagonista de 
la celebració. 

Tothom s’hi ha afegit a la idea i en cada 
cas s’hi participa d’una o altra manera, 

tan de forma personal com col·lectiva. 

Algunes entitats organitzen actes propis 
o afegeixen als seus habituals la 

singularitat d’aquest any al barri; d’altres 
s’incorporen als actes principals que en 

un principi es van apuntar des de 
l’Associació de Veïns, i moltes s’han 

incorporat a les tasques organitzatives 
que s’ha d’anar gestionant per a què tot 

el conjunt del programa preparat 
esdevingui com cal i amb la rellevància 

que les circumstàncies es mereixen. El 
barri sencer s’ha bolcat en tan significatiu 

aniversari. 

La imatge identificativa de la 

commemoració llueix arreu del barri. Es 

pengen domassos als balcons i finestres i 
s’enganxen adhesius als aparadors dels 

comerços de la Creu Alta. Es crea un 
marxandatge al·lusiu a l’aniversari i 

s’estén a tots els àmbits adients. Estem 
‘de festa’ i ho difonem tant com podem. 



 

Commemoració dels 250 anys del barri de la Creu Alta 7 

 


