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Entrevista
Antònia Torrens (la Torrassa, 1935), blogaire
jubilada. Juntament amb altres companys del Punt
Òmnia JIS/Arrels, manté un blog a internet sobre
la història del seu barri

“Vaig buscar a
internet el barri
de la Torrassa i
no hi havia res”
cristina sánchez

- Parli’ns de la seva vida. De què
va treballar?
- Vaig néixer a la Torrassa i vaig
anar al col·legi de les monges on
em van fer aprendre a cosir, tot i
que no m’agradava gaire però era
el que es feia llavors. Hagués volgut
estudiar i escriure a màquina. Vaig
estar cosint a casa 5 anys i al final
el meu pare, que em veia tancada
a casa, em va suggerir que tornés
a les monges a aprendre per entrar a treballar en un despatx. Als 3
mesos vaig trobar una feina on vaig
estar un any. Després les monges
em van buscar una altra empresa
que hi havia més a prop, al carrer de
París, i allà hi vaig treballar 6 anys.
Ho vaig agafar amb tanta ànsia que
em vaig posar al front de tot perquè
m’agradava. Quan fas una cosa
que t’agrada no vas a treballar. Vas
a passar-t’ho bé. Després em vaig
casar, vaig tenir criatures i ho vaig
deixar, sempre amb aquella pena de
no haver estudiat.
- Per què va decidir aprendre

informàtica i internet?
- Jo volia aprendre. Veia el meu fill
que tenia ordinador a casa i el feia
anar com si res. Però no m’atrevia
a tocar-lo perquè pensava que li
destrossaria tot. Quan va marxar de
casa em vaig assabentar que n’hi
havia el Punt Òmnia per aprendre i
em vaig apuntar. Vaig aprendre molt
i m’agrada tant! I encara faig més
coses, faig classes de català, d’anglès, de manualitats i de tai-txi. Però
m’agrada molt escriure, m’hi poso i
em molesta fins i tot la tele.
- Quan s’apunta a classes d’informàtica, com ho veu? Quin és
el seu primer pensament davant
l’ordinador?
- No sabia per on començar. Sort
que tenim la Mila Serrano [la monitora del Punt Òmnia] que ens ha ajudat molt. I ara, que sé una miqueta,
me n‘adono que sé molt poc. Hi ha
tantes coses que es poden fer en informàtica... però els anys no passen
en va i m’oblido de coses. Les apunto en una llibreta i practico a casa, on
tinc ordinador, per anar-hi agafant
confiança. Quan vaig començar a

Antònia Torrens al Punt Òmnia JIS/Arrels de Collblanc-la Torrassa

“Al blog expliquem
els records de petits,
quan passava el
carro del gel, les
festes, el drapaire”
n

“Sempre he tingut
aquella pena de no
haver pogut estudiar”
n

L’entrevista en vídeo
Escaneja aquest
codi QR amb el teu
smartphone i accedeix
a l’entrevista íntegra
publicada a LHdigital.

fer classes se’m feia curta l’hora. Ara
vinc els dilluns i també algun altre dia
entre setmana.
- I un cop ha conegut l’ordinador,
el segon pas ha estat internet.
- Sí, el primer que vaig fer va ser buscar què hi havia a la xarxa sobre el
meu barri. I no hi vaig trobar res, només anuncis de pisos per llogar. Però
és que no tenim res a la Torrassa per
ensenyar, per presumir? Llavors la
Mila ens va animar al grup, que érem
tots grans i de la Torrassa, a publicar
a internet els nostres records del barri. I el 2008 vam començar el blog
Memòria del barri de la Torrassa. Hi
expliquem els nostres records de petits, quan passava el carro del gel, les
festes, el drapaire... Ara vull explicar
que quan anàvem a missa havíem de
portar mantellina. Portaré la que tinc i
li farem fotografies.

- Quants són al grup de blogaires?
- Quan vam començar érem molts
però després per malalties o per
qüestions familiars ha anat marxant
gent. Ara quedem pocs, sobretot
el Ramon Aguilera, que hi treballa
molt i escriu molt bé, i la seva dona,
que no li agrada l’ordinador però
té molta memòria i té moltes idees.
- Per recuperar la memòria de
la Torrassa no només parlen
dels seus records, també van a
parlar amb gent del barri.
- Sí, hem parlat amb gent dels passadissos de la Torrassa i hem fet fotografies. Ens han explicat com van
arribar de Múrcia i s’hi van instal·lar,
i tinc una coneguda que té moltes
fotos. Això encara ho hem de publicar però és que tot això porta molta
feina... y

