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Editorial  

 Cal que tots aportem el nostre 
granet de sorra. 

  Enguany la nostra Junta encara el seu darrer any,  i al 
finalitzar-ho ja serà temps de fer balanç, però ara creiem que 
cal mirar el futur amb esperança, per millorar tots, per tenir 
memòria i aprendre dels errors passats, per empènyer i exigir  
als governs  escollits a complir les seves promeses, a donar 
solucions als problemes que encara tenim: atur, pobresa, 
desnonaments, corrupció, assetjament escolar, inseguretat, 
maltractament... 
 Però per aconseguir-ho, cal que cadascú de nosaltres faci 
quelcom, no val quedar-se quiet, pensant que aquesta història no 
m’afecta, que ja ho faran els altres,  tot el contrari, ens afecta 
a tots,  cal endreçar i millorar moltes coses, cal ser solidaris 
amb els nostres veïns, cal aportar el nostre granet de sorra per 
aconseguir una societat més justa, un espai on es pugui viure 
dignament i on els nostres fills trobin un bon llegat on hi hem 
participat dins les nostres possibilitats. 
  Aquest nou any ens depararà novetats al barri a nivell 
de mobilitat, urbanisme, medi ambient, edificacions, camins 
escolars.., i,  si no hi ha ajornaments,  tindrem la construcció 
del lateral de la C-31, la urbanització del Torrent de la 
Batllòria, la millora del Solar de la Foneria, l’ARE de l’Estrella, 
l’asfaltat del carrer Anselm Clavé, i ens caldrà estar alerta per 
temes pendents com els carrers Rosella, Camèlia i Porvenir. 
 El barri ha d’esser un clam, cal despertar, cal ser tossuts i 
insistir, tots volem millors carrers, millors parcs, millors 
escoles, millors....., però cal que cadascú de nosaltres participem 
on creiem que millor ho podem fer, i sobre tot, reclamant a 
l’administració les seves promeses electorals.                               

              LA JUNTA 
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Assemblea Associació de Veïns 

 
El 23 de febrer es va fer l’Assemblea anual de socis, en la que la 
presidenta va resumir les gestions sobre temes del barri que es 
van fer durant l’any 2016, de les quals fem un petit detall: 
 

 S’ha informat que l’any 2018 s’ha de renovar la Junta de 
l’Associació i que la Presidenta deixa ja el seu càrrec aquest 
2017. 

 S’ha explicat el funcionament de l’Associació, que es recull en 
un Règim Intern, que s’ha anat acabant durant l’últim any i en 
el que es descriuen les funcions de Junta Directiva, Junta 
Ampliada (JD i voluntaris), Programes tallers i Programa 
Atenció Gent Gran i Serveis Socials,  

 L’Associació ha mantingut relacions  amb els diferents àmbits 
de l’Ajuntament: Urbanisme, Mobilitat, Serveis Socials,, amb 
les altres AV, Consell del districte, FAVB, amb la Fundació la 
Roda i l’Escola Jungfrau.  Tenim una col·laboració especial amb 
les AV de Centre i Dalt la Vila, amb qui estem engegant 
projectes socials. 

 S’han fet reunions informatives,: 
  -Are l’Estrella. 
  -Club Cannabis al carrer de Santa Bàrbara.  
 S’està elaborant una enquesta per tenir informació sobre què 

volem al nostre barri. 
 

DEMANEM LA COL·LABORACIÓ DE TOTHOM !!! 

El nostre barri 
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El nostre barri 

Un barri a dosis variables.               
Un barri que vol ser... 

 
Petit, discret, nostrat, a cavall del centre més cèntric i la perifèria 

massa perifèrica, el nostre barri de Coll i Pujol sobreviu i espavila per 
ser barri, de ple dret i dret de ple. 

Tenim de tot, a dosis variable, i ens cal de tot. Immersos en una 
metamorfosi sociològica, urbanística i cultural, als nostres carrers, 
places i solars buits, hi ha cases verdes i de totes mides i colors, i 
blocs, magatzems i petjades d’antigues fàbriques –quina “llauna”-, 
comerços resistents, superfícies i terrenys al punt de mira de tota 
mena de projectes “estrella” sobre el paper de la planificació i 
pendents d’especulació, o altrament dit del mercat. 

Segons dia i hora s’hi pot trobar un escenari humà ben divers. 
Temps per passejades pausades a ritme de carro-compra/ta-ca-ta, 
gent amb anys acumulats de barri i de carrer, jubilats de nova 
fornada que han arribat fins aquí, canalla en processó i gresca que van 
o venen de la Jungfrau i altres centres docents, passejants de gossos 
amb bossa d’excrements incorporada, olor de pollastres els matins 
festius, i estones de pau i tranquil·litat paradoxals i saludables, a 
tocar del bullici de la veïna centralitat nodal de Pompeu Fabra. 

Bona gent que es saluda pel carrer, plurals, amb alguna 
il·lustríssima mediàtica, activistes de proximitat, cares nouvingudes 
d’altres ètnies i cultures amb qui cada dia ens anirem saludant i 
posant nom. 

Però també hem esdevingut notables veïns acollidors d’alguna ONG 
tan admirable com Proactiva/Open Arms, o també posem nous serveis 
de ciutat com Correus o els nous jutjats. 

I com no fem gaire soroll (temps ha passat de les mobilitzacions 
reeixides per les polèmiques del trànsit o les escombraries...!!!) les 
administracions no ens fan massa cas, o al menys tot el cas que 
voldríem. 
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Programes – Tallers  2017 

 
GIMNÀSTICA ............................. Dilluns i dimecres de 9 a10     
INFORMÀTICA  ……………………… Dilluns     de 10,30 a 12 
CATALÀ PARLAT……………………….Dimarts    de 10 a 11,30 
TALLER DE MEMÒRIA 1………… Dimarts    de 17 a 19 
TALLER DE MEMÒRIA 2 …………Dimecres  de 17 a 19 
DIBUIX I PINTURA a L’OLI ….Dijous       de 17 a 19 
ANGLÈS NIVELL 2 ……………………Divendres de 16,45 a 18,45 
BONSAI  ……………………………………..Divendres de 19 a 21 
BALLS: <SALSA I BACHATA> …Dissabte  de19 a 21   
 

      INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
          A la secretaria els dijous de 17 a 20. 

Això  malgrat, una associació veïnal que seguint els cànons  
tradicionals d’una AV, penca mol bé. Tot i l’escassetat de personal, hi 
ha un equip que no s’atura i és present a festes i a neguits, que 
col·laboren de forma meritòria, ...i no poso cap nom per no oblidar-ne 
cap. 

Dosis variables, a la fi, de resistència i de conformitat que no 
haurien de confondre a ningú, doncs aquest racó de ciutat és i ha estat 
capaç de posar-se dempeus quan cal. Si cal. Salut!!                       

 Toni Barbarà Molina  - Veí 
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Celebracions i sortides 

Celebració Nadal 
 Aquest any el grup de senyores que anem als Programes—
Tallers de Memòria i Jocs d’Interior vam voler afegir a les 
habituals celebracions de Nadal un dinar de convivència al Club 
Natació. 
Vam passar un dia molt feliç, amb molt bona harmonia, primer 
fruint de l’àpat i després de la festa a la nostra seu, on hi va 
haver cançons, jocs, poesies i un pica-pica nadalenc.  Tothom va 
quedar molt content. 

5 



 

Sortida a la Terra Alta  
L’objectiu va ser conèixer les terres de l’Ebre, on hi ha una gran 
petjada històrica (els àrabs, senyors feudals, guerra civil … ) i 
entendre el procés agrícola i industrial de la zona 
Vam fer una visita guiada a Miravet i un passeig pel costat del riu 
Ebre, aturant-nos als punts  més importants del poble. A Pinell de 
Brai vam visitar la seva cooperativa oleovinícola, catedral del vi, 
vam fer  un tast dels productes de la zona, oli i vi, desprès  una 
visita guiada al celler, obra modernista impressionant, on vam 
dinar. Un dia complet i amb un seguiment actiu per part dels 38 
assistents. 
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Carrer Porvenir 
El carrer vist pels veïns 
 
 
 
 
 
 
 
La Vita fa una bonica descripció del Carrer Porvenir.  
Alguns dels seus veïns encara recordem com era abans de que es 
produís  la semi destrucció de la via, a causa de la construcció de 
l’autopista a finals dels anys seixanta, i posteriorment del seu 
lateral.  
No va ser fins el 2010 que es van fer els actuals acabats que, 
afegits als arbres i unes voreres més amples, van donar un bon 
aire a la via, on actualment conviuen les cases baixes que hi 
queden amb vivendes de més alçada. 
Ara tot el carrer i els veïns de l’entorn estem esperant la millora 
de la zona, amb la remodelació del descampat de l’antiga foneria, 
“el camp d’en Marcel·lí” com se li deia popularment.  

EL MEU CARRER 
El carrer on jo m’estic és el que a mi més m’agrada. 
Caminant amb els ulls clucs coneixeria les cases,             
fins i tot sentint només  el soroll de parar taula. 
Les cases del meu carrer són les més solejades,                   
cada una al seu estil, són les que a mi més m’ agraden. 

Vita (91 anys) 

Porvenir 
Aquest nom es la forma castellana d’avenir, esdevenidor, futur. Durant el 
segle XIX i els primers anys del segle XX era molt freqüent l’ús d’aquesta 
paraula en un sentit utòpic per expressar el desig d’un futur millor, en un cas 
paral·lel a l’ús del mot progrés com a manifestació de confiança en els 
avenços industrials. En el cas concret del carrer, van ser les autoritats 
municipals les que li van donar aquest nom en resposta a la demanda 
d’identificació plantejada pels veïns. 

Extret del llibreTOTS ELS CARRERS DE BADALONA: Carrer Porvenir 
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Petita història del barri 

    Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.     Departament Conservació i Documentació 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1965 

1981 

Carrer Porvenir 
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Informacions 

Avís als socis 

Recordem als socis que vulguin pagar el rebut 
d’aquest any a través del banc, que poden fer-ho 
ingressant els 10 € al nostre compte: 

ES95 2100 2734 5102 0000 2387 

NO OBLIDEU POSAR EL NOM DEL SOCI. 

Què podem fer si ens trobem algun 
desperfecte als nostres carrers 

 A vegades trobem incidències als nostres carrers com: 
 Molta brutícia al carrer. 
 Mobiliari urbà en mal estat. 
 Arbrat descuidat. 
 Caques de gossos. 
 Forats a les voreres. 
 Altres 

 L’Ajuntament ofereix,  des de l’oficina d’atenció al 
ciutadà,  un correu electrònic sac@badalona.cat , i el 
telèfon 934832600, on podem explicar la situació. 
 A més a més és convenient que passeu per l’Associació 
i ens aporteu aquesta informació i, si és possible, algunes 
fotografies,  així podrem fer més força.  

ATENCIÓ 
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Projecte Veïns per Veïns 
 Com ja us vam informar en el passat full del barri, estem 
dins el grup VEÏNSxVEÏNS,  format per les AV del Centre,  
de Dalt la Vila i de Coll i Pujol, tècnics de Servis Socials de 
l’Ajuntament, Creu Roja, Amics de la Gent Gran i Quart Món. 
El primer grup de treball que s’ha posat en marxa és el que es 
preocupa del benestar de la gent gran. 
 Aquest curs s’estan organitzant uns col·loquis molt 
interessants i dels que anirem informant perquè en participi 
qui estigui interessat.  A partir de febrer s’estan preparant: 

 Drets de la gent gran (Advocada Rosa Bertran 
 Afectivitat i sexualitat (Creu Roja) 
 Taller de respiració. 

 Es fan habitualment als Pares Carmelitas, al carrer Sant 
Miquel. 
 A més a més s’està engegant el projecte RADARS, per 
detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i 
pal·liar la solitud no volguda. Esperem poder tenir-lo llest en un 
temps proper. 

Informacions 

El semàfor 

SEMÀFOR  

SEMÀFOR  

Celebrem que ja s’han fet els passos per  cedir 
una part del solar de l’Estrella per construir 
l’escola Ventós Mir. 

Els carrers Camèlia i Rosella presenten un 
aspecte deixat i brut. Cal millorar-los.  
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Per contactar 
LA NOSTRA WEB:  www.avcollipujol.org 
CORREU: avcollipujol@hotmail.com 
ADREÇA:  c/Coll i Pujol, 38, baixos    08912 BADALONA 
TELÈFON:  93.397.50.71 
HORARI SECRETARIA:  Dijous tarda, de 5 a 7 

CARNS ARMENGOL 
Santa Bárbara, 66   —  Tel. 93.389.17.06 

08912 BADALONA 


