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Editorial

Per una Associació de Veïns més forta
Benvolguts socis i veïns, hem deixat enrere l’any 2017 i encarem
el nou any amb la mateixa il·lusió que quant varem acceptar
formar part de la junta, amb nous reptes i amatents en les
reivindicacions veïnals.
La junta actual enceta el seu darrer any de mandat, i una de les
tasques importants a realitzar és l’elecció d’una nova junta.
Esperem aconseguir un equip que doni continuïtat a la lluita pel
bé del nostre barri i de la ciutat.
Tenim molts de temes oberts, inseguretat, neteja, carrers
deteriorats, solars sense definir, enllumenat públic deficient,
mobilitat complicada, camins escolars, aparcaments, obertura
de carrers sense cap sentit, etc... Seguirem esforçar-nos per
aconseguir solucions.
A nivell social continuarem treballant per arribar al màxim de
persones grans, ajudant-les dins les nostres possibilitats.
Enguany si no passa res i és compleixen els acords, veurem el
lateral de la C31 fins les portes del nostre barri, la millora del
“solar de la foneria”, la urbanització del Torrent de la Batllòria i
previsiblement l’enderroc i aixecament de 68 habitatges a les
“Cases Verdes”. Esperem poder realitzar una assemblea oberta
a tothom quan hi hagi el pla definitiu del Are de L’Estrella.
Hem previst fer una enquesta a tot el barri i desitgem que la
contesti el màxim possible de veïns. NO ENS CANSAREM DE
REPETIR LA IMPORTÀNCIA D’ANAR CREIXENT EN NOMBRE
D’ASSOCIATS.
Salutacions

La Junta
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El nostre barri

Assemblea Associació de Veïns
El 22 de febrer es va fer l’Assemblea anual de socis, en la que es
van explicar les gestions sobre el barri que es van fer durant l’any
2017:
 Es va presentar la Memòria Anual de 2017: Funcionament de
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l’Associació, Activitats-Tallers, Activitats Socio-Culturals,
Festes del barri i altres activitats lúdiques, Treball Social,
Informació, orientació i assessorament als veïns.
Es va passar la liquidació econòmica de 2017 i el pressupost
pel 2018.
Es va recordar que l’any 2018 s’ha de renovar la Junta de
l’Associació, que hi ha membres que no continuaran, com la
Presidenta, i que caldrà renovar-los. A l’Abril es començarien
a fer reunions amb candidats interessats en formar part de
la nova Junta. I a l’octubre/novembre s’haurà de fer la
votació.
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 comuns.
A partir de març/abril es passarà l’enquesta que ja havíem
anunciat, per tenir informació sobre com volem que sigui el
nostre barri, .
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Els nostres veïns

AMICS DEL PESSEBRE
DE BADALONA
Jaume Gispert, un dels
nostres pessebristes.

En Jaume Gispert Sala és un pessebrista integrat en
l’Associació d’Amics del Pessebre de Badalona . És també un soci
de la nostra Associació de Veïns que ha atès la nostra petició i
ens ha aportat informació de la seva tasca en aquest camp.
En Jaume fa pessebres a l’Associació de pessebristes des de
2007, fent creacions ben badalonines( o d’altres indrets) cada
cop més lluïdes.
L’afició la té des de petit i l’ha continuat mantenint fins ara.
Quan es va jubilar s’hi va voler dedicar .Va aprendre del Sr.
Marot i dels seus companys les diferents tècniques, van
començar treballant amb plaques de guix, després van introduir
el pladur, el porexpan, la fusta, el cartró... Ell es defensa prou
bé, i encara que la pintura li costa més, se’n surt amb paciència i
ajuda dels companys.
Treu el tema pels seus pessebres mirant fotos, de les seves
passejades, quan visita alguns pobles. Un dels que ell triaria és
el que va fer inspirant-se en Pals.
No és molt optimista amb el futur del pessebrisme, tots ells són
grans i s’hi arriba un de nou, també és d’una edat semblant. Ell
pensa que no hi ha relleu i donaria un missatge als pares perquè
continuïn aquesta tradició i l’inculquin als seus fills.
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Els nostres pessebristes (16)
Amics del pessebre de Badalona

Programes – Tallers 2018
GIMNÀSTICA ............................. Dilluns i dimecres de 9 a10
INFORMÀTICA ……………………… Dilluns de 10,30 a 12
CATALÀ PARLAT……………………….Dimarts de 10 a 11,30
TALLER DE JOCS DE TAULA Dimarts de 17 a 19
TALLER DE MEMÒRIA ....……… Dimecres de 17 a 19
DIBUIX I PINTURA a L’OLI ….Dijous
de 17 a 19
CATALÀ INICIAL ...................... Divendres de 10 a 11:30
ANGLÈS NIVELL 1....................... Divendres de 4 a 5:30
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.
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Celebracions i sortides

80 anys de la Carme
Al maig vam celebrar el 80 aniversari
fundadora i col·laboradora de la nostra
Molts amics van acudir a la festa que se
felicitar-la i agrair-li la seva tasca. Va
una festa molt emotiva.

de la Carme Dimas,
Associació de Veïns.
li va fer al local per
ser

Nadal i altres festes

Al grup de senyores que anem als Programes-Tallers de
Memòria i Jocs d’Interior ens agrada celebrar les festes
tradicionals i altres, com la de fi de curs.
També hem participat en una iniciativa proposada per
l’Ajuntament, per decorar per Nadal una olivera de la Plaça
Pompeu Fabra amb material reciclat. Es va fer una festa per la
inauguració de l’arbre, amb la col·laboració de La Roda que ens
va facilitar un espectacle molt divertit. Si es torna a repetir
aquesta iniciativa l’any vinent, caldria millorar alguns aspectes
(horari, dia...)
Aquest any hem repetit un dinar de convivència al Club
Natació, per la celebració de Nadal. I, com sempre, després
ens hem reunit a la nostra seu amb cançons, jocs, poesies i un
pica-pica nadalenc. La festa va ser ben bonica.!!!
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Aprenem, convivim, fruïm...
Vic i Sant Pere de Casserres
Vam fer una visita guiada a la ciutat de Vic,
centre històric, i a la Catedral i pintures de
Sert. També vam passejar pel seu popular
mercat i vam dinar al Casino de Vic, edifici
modernista. Després ens vam desplaçar a
Sant Pere de Casserres, on es va fer una
visita guiada a l´antic monestir benedictí,
situat al mig del pantà de Sau.
Pobla de Lillet ( museu de la cimentera i
Jardins Artigues ) i Castellar de N´Hug
Es va començar amb una visita guiada al
museu de l’antiga fàbrica de ciment, a on
vam arribar amb el trenet des de la Pobla.
En tornar vam visitar els Jardins Artigues,
dissenyats per Gaudí. Més tard ens vam
desplaçar a Castellar de N´Hug per dinar i
a la tarda vam veure les fonts del
Llobregat, realitzant un passeig.
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Petita història del barri

Carrer Vila Vall-Llebrera
L’any 1848 Badalona tenia una població de 5.700 h. i l’any 1922
tenia 18.000 h. Aquest gran augment de la població va produir
una gran demanda de vivendes.
Entre 1920 i 1924, diferents propietaris de terres i grans cases a
Badalona, van parcel·lar-les i les van posar a la venda. Un d’ells,
en Josep Vila i Vall-Llebrera, era propietari d’una fàbrica situada
en els terrenys on hi havia hagut la finca de Coll i Pujol. L’abril de
l’any 1924, l’Ajuntament de Badalona va aprovar el permís que
s’havia sol·licitat de parcel·lació de la finca. El carrer duu el
cognom d’aquest propietari des de llavors.
Antigament, al bell mig de la cruïlla del carrer Vila Vall-Llebrera
amb Coll i Pujol, hi havia una font amb un banc de pedra al
voltant. Després es va retirar i es va substituir per una font a la
vorera del mateix carrer Vila Vall-llebrera, cantonada amb Coll i
Pujol, on encara hi és.
El carrer inicialment no arribava al carrer de Santa Bàrbara. Tots
aquells terrenys estaven ocupats per l’empresa Llamas. En els
anys 80 l’empresa i l’Ajuntament van arribar a un acord i es va
acabar d’obrir el carrer fins a Martí Pujol, tot i que actualment hi
ha una part que està integrada dins el recinte de l’escola
Jungfrau.
D’aquella parcel·lació de terrenys en sorgiren, a més del carrer
d’en Vila i Vall-Llebrera, el de Sant Gonçal, el de Maragall i el de
Coll i Pujol. També van aparèixer altres industries, entre elles
Can Llamas. Precisament aquesta indústria tenia l’entrada per
aquest carrer i ocupava els terrenys que havien estat Can
Tàpies.
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CAN TÀPIES
Can Tàpies va ser una masia de Badalona, avui desapareguda,
ubicada a l'actual barri de Coll i Pujol. Va ser propietat d'Ignasi de
Ventós i Mir. Entre 1936 i 1939 a la masia s'hi va establir la
conselleria de guerra de Badalona. Vers el 1977 va ser
enderrocada, i a sobre s'hi van construir unes naus industrials.
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1966
CONSTRUCCÓ DE L’AUTOPISTA A19
1 Av. Martí Pujol
2. Torre Pi i Gisbert o Quinta Elvira
3 Can Llamas
4.C/ Coll i Pujol
5. Can Tàpies
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Petita història del barri
CAN LLAMAS
Gines Llamas Martínez va fundar l’empresa l’any 1923, sota el nom
de “Artes Metalgràfiques Hispano-Lupcinski”.
Inicialment, compartia terrenys amb altres indústries, com la del
Betun Servus, amb qui col·laboraven.
També envasaven conserves que altres empreses petites feien,
utilitzant els envasos subministrats per Llamas. Poc a poc es altres
van anar desapareixent i la família Llamas va anar comprant la
resta dels terrenys i va anar creixent.
La família va viure durant molts anys davant mateix de la seva
empresa, al carrer Coll i Pujol.
Va mantenir la seva activitat durant tres generacions: Gines Llamas
Verdú, va succeir al seu pare, i després va continuar amb l’empresa
Gines Llamas Llobet, el nét del fundador.
Al 1956 va canviar al nom de Envases Metálicos Gines Llamas,
millorant en gran mesura les instal·lacions i especialitzant-se en
envasos industrials de qualitat (per oli mineral, pintures i altres
productes com Cola-Cao, pernil dolç, chupa-chups, etc). La planta
exportava a Europa i Sudamèrica, adquirint una gran rellevància
internacional.
Gines Llamas Verdú va portar l’empresa a la seva màxima
importància, comptant amb un excel·lent equip tècnic, encapçalat
per l’enginyer senyor Sol. L’empresa va arribar a comptar amb 600
treballadors.
Al final de la tercera generació va arribar un període de crisi i
reajustament, motivat per la implantació del plàstic en la indústria
d’envasos. La fàbrica es va traslladar a Celrà l’any 2004, amb 270
treballadors. Va tancar definitivament al 2012.
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Informacions

Avís als socis

ATENCIÓ

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.

Atenció al ciutadà
L’Ajuntament ofereix, des de l’oficina d’atenció al ciutadà, un
correu electrònic sac@badalona.cat , i el telèfon 934832600,
per comunicar incidències de la via urbana.
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.

El semàfor
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SEMÀFOR

Sembla que per fi, i abans de finalitzar
l’any, el lateral de l’autopista arribarà a
Coll i Pujol.

SEMÀFOR

Les millores pel barri segueixen en vies
de solució. Tot va molt lent.
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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 17 a 20

CARNS ARMENGOL
Santa Bárbara, 66 — Tel. 93.389.17.06
08912 BADALONA

