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Editorial
Un any més se’ns ha fos entre les mans, i quasi sense adonar-nos, hem començat un de
nou i ja som al Març. Que sigui un bon any per tothom!
Podríem fer balanç de l’any passat, però potser ens repetiríem com l’allioli, cal ser
conscients de com anem.
L’ens anomenat Ajuntament des de fa molts, molts anys, tot i havent governat totes les
sensibilitat polítiques, poques coses ha canviat, lentitud de reflexos, lents molt lents, presumpta
visió curta, presumpta inoperància i molts més presumptes que no volem afegir, ja que és de
tothom conegut.
Al nostre barri hem patit aquests presumptes...., ja varem avisar insistent i repetidament de
la problemàtica que generaria l’obertura parcial del lateral de la C31. Va ser demanat un pla de
mobilitat, doncs res, i els veïns del c/Camèlia, que ho han patit i encara ho pateixen, han fet
mobilitzacions i talls del carrer, i seguim demanant aquest pla de mobilitat de tot el barri.
No ens oblidem tampoc del solar de la foneria que genera problemes, cal recordar que va
ser aprovat definitivament el Novembre de 2014, i la reurbanització del c/Coll i Pujol, on anava
inclòs, va finalitzar el Gener de 2017, i fins ara res de res.
Hi ha hagut altres incidències en les que hem intervingut: fàbrica que fa soroll (Moldibèrica),
amb teulada malmesa plena de amiant, brutícia, amb bombones de gas, etc., que perjudica al
veïnat i al nostre entendre amb un potencial perill, i d’altres problemes com l’aparcament en un
local de motos de pizzeria, un bar musical sorollós, etc.. Alguns ja estan solucionats o en vies, en
els altres ho continuarem intentant.
Els components de La Junta seguirem atents i aprofitarem totes les oportunitats que se’ns
pressentin i reclamarem a l’administració, per veure si aconseguim espavilar-la. Cal ser tossuts i
insistir, tenim un barri amb moltes mancances i amb molta feina a fer, reclamem equipaments,
millors carrers, millors parcs, millors escoles, millors....., però el barri l’hem de fer entre tots i cal
que cadascú de nosaltres participi on cregui que millor ho pot fer.
Aquest nou any ens depararà novetats al barri a nivell urbanístic, si no hi ha ajornaments, la
urbanització del Torrent de la Batlloria, el c/Rosella, c/Camelia, la millora del Solar de la Foneria ... i
ens caldrà estar alerta per temes pendents, entre ells: pla de mobilitat, edificacions Are de
l’Estrella, cases verdes, medi ambient, camins escolars, etc...
Per aconseguir-ho no val quedar-se quiet, pensant que aquesta història no m’afecta, que ja
ho farà l’Associació o el veí, tot el contrari, ens afecta a tots, ens cal aportar el nostre granet de
sorra i hi hem de participar dins les nostres possibilitats.
Hem de ser més socis, més potents i fer valer els nostres drets. Digueu als vostres veïns
que es facin socis, la quota és de 10€ l’any, aquesta petita col·laboració ens ajuda a seguir
endavant. Comptem amb tu. Pensa que quants més serem més força tindrem.
LA JUNTA
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El nostre barri

Assemblea Associació de Veïns
S’aprova l’acta de l’assemblea de l’any 2018 i s’explica la gestió del 2019.

INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT ALS VEÏNS: Acollida,
Promoure Participació, Solució de Conflictes, Trobades Informatives, Treball Social,
Orientació i Assessorament, entre d’altres. S’ha fet especial menció a les Xerrades
Informatives , a les Trobades amb tots els Grups Municipals i als Conflicte en els que
s’ha intervingut, sobretot al generat al carrer de la Camèlia, que s’ha agreujat
moltíssim des de l’obertura del lateral nord de la C-31.
ACTIVITATS LÚDICO-FESTIVES: Festa barri (Infantil i General) i dinars/berenars
en dates assenyalades.

ACTIVITATS SOCIO-CULTURALS: Sortides a Camarles (Bonsai), Canet de Mar,
Tortosa i Bagà.

TALLERS: S’han especificat quins són i els horaris.
Se senyalen els objectius aconseguits i es fa un resum del número d’usuaris/es , de les
hores destinades als diferents Programes i Tallers. També s’indica que els membres de la
Junta han participat en 105 reunions Coordinadora Districte, Taula Mobilitat, Urbanisme
FAVB, Radars, Reunions amb Districte, Ajuntament, veïns, Grups Municipals, etc.
I com cada any, s’explica la situació de marxa lenta en la que es troben el projectes que
s’havien de fer al barri: Solar la Foneria, Urbanització Torrent de la Batllòria i dels Carrers
Camèlia i Rosella.
S’ha aprovat la liquidació del comptes del 2019, després de fer esment en com ens
compliquen, cada vegada més, la justificació de les subvencions a les AAVV,
A continuació es presenta el nou pressupost pel 2020, així com els objectius, un dels
quals serà la preparació de la celebració del nostre 25è aniversari el proper 2021. Tot és
aprovat pels socis assistents.
En els precs i preguntes s’ha incidit en la situació del Carrer Camèlia, el funcionament
de Radars i la proposta de crear una comissió per preparar la Festa del 25è aniversari.
Tot el desenvolupament de l’assemblea s’ha realitzat amb projecció de diapositives
(PowerPoint), aconseguint més visibilitat i agilitat.

El semàfor
SEMÀFOR

SEMÀFOR

Ens alegrem de que les troballes arqueològiques fetes al barri
tinguin tanta importància com perquè estigui previst museïtzar-les.
Es conservarà un espai en un soterrani del futur edifici que es farà
on eren les cases verdes.
Els veïns del Carrer Camèlia estan patint un augment considerable de
trànsit des de que va entrar en funcionament el nou tram del lateral
de l’autopista. I s’afegeix el vell problema de les sorres que baixen i
les voreres estretes i en mal estat.
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Els nostres veïns
XERRANT, XERRANT, FEM SALUT
Ja fa 30 anys que visc al barri i ara per fi he pogut situar-hi també el meu centre
d’osteopatia. Amb la il·lusió de la nova etapa i carregada d’idees vaig proposar a l’Associació de
Veïns de Coll i Pujol fer una sèrie de petites xerrades gratuïtes
on explicar alguns dels temes que més em demanden a la
consulta.
Totes les xerrades han estat impartides per
professionals sanitaris titulats. I tot, és clar, fent-ho de forma
dinàmica, enriquidora i el màxim d’interactiva possible.
La intenció no es alliçonar ni promocionar res,
simplement trencar vells mites que tenim integrats . Així ens ho
va fer veure la Tània, Nutricionista. A la seva xerrada no va
explicar receptes ni règims miraculosos. Va anar proposant
“titulars” o “llegendes urbanes” que tots i totes tenim integrats
i que realment no ens beneficien gens ni mica.
Va resultar un feedback
molt enriquidor i vam
descobrir que a Coll i Pujol mengem molt bé i molt sa!l
Però aquesta no va ser pas la primera, ens vam estrenar amb una
visió menys comuna del càncer. Per desgràcia aquesta malaltia ens
ha tocat a tots de prop a la família o amics.
L’Àlex, un diplomat en fisioteràpia i professor de medicina xinesa,
amb un màster en oncologia., va venir des de Manresa per mostrarnos com enfoca i analitza la medicina tradicional xinesa el càncer, i
com la nostra alimentació pot ser un detonant bàsic en el seu
desenvolupament. Vam aprendre la diferència entre aliments Yin i
Yang i com podem afavorir el nostre metabolisme i sistema
immunològic amb alguns vells secrets xinesos.
Cap secret màgic, ni cap punt d’acupuntura infal·lible. Simplement
alimentació lògica i pensada amb l’estació de l’any en que ens
trobem. Ens va explicar les propietats tant interessants que tenen
alguns aliments no tant coneguts com el Kuzu, els shitakes i el gingebre.
De les tres xerrades que fins ara hem fet la mes original potser va ser la impartida per
l’ Olga. Els medicaments són molt necessaris i, sempre que vinguin receptats pel metge, hem de
prendre'ls. Però també es cert que tots coneixem a més d’un i a més d’una que sempre van amb
mil pastilletes a sobre i que a cada “ui” corren a buscar un ibuprofé..
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Doncs bé l’ Olga ens va introduir en el món dels olis
essencials, que com ja hem dit no han de ser substituts de cap
medicació, però que ens poden ajudar molt en les petites
molèsties del dia a dia.
Ens va dur una gran varietat d’olis, els vam poder
olorar i veure in situ l’efecte que ens produïa cada un. Ens va
ensenyar algunes “receptes” casolanes que ens podien ser molt
útils com un “Vics Vaporup ” fet amb oli d’eucaliptus i oli de
coco o usos de l’humidificador que ens poden facilitar un son
reparador.
Així vam acabar el 2019 contents d’haver tocat
temes tant diferents i amb ganes de començar aquest 2020
amb més temes!!! Volem estrenar l’any amb una Fisioterapeuta
que volta per tota España fent cursos de ginecologia i que ens parlarà del sòl pèlvic. Tant de la
dona com de l’home.
Si no heu vingut a cap de les nostres xerrades us hi esperem, són molt amenes i
gratuïtes i podem compartir les vostres experiències o dubtes !!
Si penseu que hi ha un tema molt interessant i que pot interessar a més veïns no
dubteu a proposar-ho i ho estudiarem seriosament! Fins aviat!
Núria Muñoz i Balart
Osteòpata i Fisioterapeuta col 5175.

Programes – Tallers 2020
GIMNÀSTICA ......................................... ....Dilluns i dimecres de 9 a10
INFORMÀTICA ………………….............…....… Dilluns de 10,30 a 12
MEMÒRIA ......................................................Dilluns de 17:00 a 18:30
CATALÀ INICIAL ................................. ... Dimarts de 10:30 a 11.
TALLER DE JOCS I MANUALITATS ....Dimarts de 17 a 19
ANGLÈS NIVELL 1...................................... Dimarts 15:45 a 16:45
JOC DE LA CANASTA .............................. Dimecres,i divendres de 17:15 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 de 19 a 21
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A la secretaria els dijous de 17 a 20.
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Sortides

Aprenem, convivim, fruïm.., i tastem!
Canet Modernista i Taller Vitralls
Al matí anem a Canet, fem la visita pel poble
tot veient els diferents edificis modernistes
realitzats per Domènech i Muntaner, així com el
taller de vitralls, on un artesà ens ensenya a
muntar-los a partir de plantilles de manera
artesana. Després visitem la casa museu on va
viure en Domènech i Muntaner, així com el seu
estudi

Després de
arribem fins a
de puntes de
minerals. Ha
completa.

dinar a Llavaneres, ens
Arenys per visitar el museu
coixí i el museu Marés de
estat una jornada ben

Tortosa ciutat de les tres
cultures
Iniciem el matí fent una visita al Castell de la
Suda, divisant tota la ciutat i el domini que
tenien els àrabs del territori.
Tot seguit, passejant per la part antiga de la
ciutat, entrem a l’arxiu històric de la ciutat i
continuem prop del riu fins al pont, just al
costat de la Casa de la Diputació.

La visita a la catedral i el seu museu
interior són per recordar.
Dinem al costat mateix de la Catedral, al
Forn de la casa de les Canonges.
Els propietaris ens ofereixen una visita
explicada del seu local, cosa que
5
aprofitem.

Bagà poble medieval i de Càtars
A la tardor ens apropem a Bagà, per visitar el Palau medieval dels Srs de Pinòs, els
quals exercien el domini del territori, lloc de pas entre comtats.
Un Palau que té una presó on els càtars eren tancats i on hi ha diferents estris que
feien servir per sotmetre a les persones.
Mentre fent una passejada fins la plaça del mercat, fem una troballa sorprenent al
terra, un senyal del camí cap a França, i ja arribem a l’església, al costat del riu, lloc de
trobada del poble.
Després de dinar ens dirigim a un obrador de formatges de la zona, on ens expliquen
com feien els formatges i fem un petit tast.

Els del Talller de Bonsai se’n van a Camarles

El grup de Bonsai va cada febrer als vivers Mistral de Camarles. Passegem dins del
viver, envoltats de petits arbres, tot gaudint, i ens enriquim amb nous bonsais.
També aprofitem per renovar el material del grup: eines, testos, terra i adobs pels
nostres arbrets. I acabem el dia menjant un bon arròs al Delta de l’Ebre.
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Celebracions

Festes del Barri

El 9 de juny es van celebrar la Festa Infantil a la tarda i la Sardinada i
Butifarrada al vespre. Feia goig veure tants nens i nenes fruint dels
inflables , del taller de circ i de la xocolatada,
Després tots ballaven seguint als COLORAINES BAND .

A la Festa dels Grans les sardines i les botifarres estaven boníssimes i es van
acabar totes. També les coques van triomfar.
El ball va ser com sempre, la guinda de la nit.

Tots els voluntaris estàvem cansats, però satisfets de com havia anat tot.
I és que, malgrat la feina que comporta, hom se sent content de veure molta
gent del barri gaudint d’aquesta festa organitzada per la l’Associació de
Veïns.
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Ens trobem molt bé a l’Associació

Els socis que fem tallers a l’Associació ens ho passem genial. I durant l’any o
les festes tradicionals, ens ajuntem i celebrem.

Al 2021 farà 25 anys que es va crear
l’Associació de Veïns .
I necessitarem idees i temps per fer una
gran celebració.
Animeu-vos a col·laborar!
(contacteu amb nosaltres)
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Petita història del barri

Carrers Maragall i Sant Gonçal
Dos carrers bessons i paral·lels

Aquests dos carrers van néixer al mateix temps, quan es va parcel·lar la
finca dels Coll i Pujol, són molt similars i han compartit els mateixos
problemes.: carrers deixats (van ser dels últims en asfaltar a Badalona),
el soroll i la contaminació de les fàbriques i /o el seu abandonament.
El carrer Sant Gonçal al barri de Coll i Pujol, segons els records de la Teresa
Pujadas

La Teresa Pujadas ens ha deixat fa poc, als 97 anys, a punt de fer-ne 98. Vivia
en una planta baixa del carrer de Sant Gonçal, des que tenia 5 o 6 anys. Pocs mesos
abans, havíem conversat amb ella i ens havia explicat els seus records des que vivia en
aquesta casa.
Ella va néixer quan la seva família vivia a Artigues. Els seus pares tenien dues
parades, de llegums cuits, pesca salada i olives, al mercat de Maignon i al de Torner. La
seva mare, a les quatre de la matinada, agafava el primer tramvia carregada amb un
gran cistell folrat de zinc, que pesava moltíssim, amb els cigrons remullats, camí del
centre de Badalona. Per això van voler traslladar-se més al centre de Badalona i van
comprar una finca que donava a dos carrers, Sant Gonçal i Vila Vall-Llebrera, que en
aquell moment s’estaven començant a urbanitzar, fruit de la parcel·lació de la finca
dels Coll i Pujol. Per Vila Vall-Llebrera entraven al magatzem i per Sant Gonçal van fer
la vivenda, on encara vivia ella.
Ella tenia uns 5 o 6 anys quan va venir a viure-hi. Era la tercera de quatre
germanes. Quan eren petites no sortien molt a jugar al carrer, perquè el seu pare deia
que ja tenien suficient pati per jugar. Al pati, el seu pare hi va plantar un presseguer,
un pruner, una figuera, i encara s’hi conserven una olivera i un llimoner.
La casa i el magatzem estaven completament adequats per al transport dels
grans bocois d’olives i amb cups per dur a terme les conserves dels diferents tipus
d’olives, fins i tot les farcien a mà, amb anxoves que ells mateixos dessalaven o amb
trossets de pebrot. Hi treballaven els pares, i les filles ajudaven quan acabaven les
tasques escolars.
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Tots els voltants encara eren camps i hi havia una font molt bonica al bell mig de
la cruïlla de Vila Vall-Llebrera i Coll i Pujol, que en realitat eren dues fonts juntes, una a
cada costat, envoltades d’uns bancs de pedra per seure. Els carrers paral·lels al seu no
tenien sortida cap a Martí i Pujol, havien de sortir pel carrer Rector.
De seguida hi van haver també fàbriques. A l’Estrella hi havia diverses
indústries, com SONCA que tractava pells i produïa molta pudor, Can Torelló de teixits i
una de filats per la banda de la Riera de Sant Joan. Anys més tard, en van venir d’altres
que es van instal·lar als solars del voltant, com Can Cervera, Bombes Bloch, la Gelpha,
Can Llamas, La Montalfita...
Ella i les seves germanes van anar primer al col·legi de les monges del carrer
Arnús, després van fer els estudis primaris a l’Escola Catalana, al carrer Sant Anastasi..
Ella passava a buscar una amiga seva al carrer de Rector i totes dues anaven fins a
l’escola. A meitat del trajecte del carrer Rector recorda que hi havia una placeta amb
una font.
Quan, acabada la guerra, va tancar l’Escola Catalana, ella va començar el
batxillerat a l’Institut Albéniz, que llavors estava a la Riera d’en Folch (avui de Martí
Pujol), precisament a la torre de la Sra. Elvira, on avui es troba el conjunt de pisos
“Quinta Elvira”, també al mateix barri de Coll i Pujol.
Tal com la Teresa recordava, en aquests 90 anys el nostre barri de Coll i Pujol ha
crescut i canviat molt i continua encara en evolució.
Sortida treballadors
de la Montalfita

Font al carrer Rector
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Petita història del barri
Del Carrer Maragall ens expliquen records d’infantesa i joventut l’Anita
Mateo, la Maria Chuecos i l’Antonia Sicilia.

L’Anita té 96 anys, va néixer a Lorca i amb la seva família va emigrar a
Badalona amb 4 anys. Va venir al carrer Maragall quan tenia 22 anys, recent casada,
al 1946. Es van instal·lar en una habitació de la casa que era del seu cunyat. La seva
cunyada Paquita tenia una perruqueria. Ella recorda com era de bo el seu home i com
ella sabia vestir elegant amb bruses blanques i faldilles que es feia ella mateixa.
L’Antonia té 72 anys i va néixer a la casa del carrer Maragall on els seus
pares havien vingut a viure. Moltes veïnes i veïns li deien que l’havien vist recent
nascuda. Li agradava molt cosir i es feia la seva pròpia roba. Va treballar molts anys
venent sabates en un carrer cèntric, així que coneix mig Badalona.
La Maria té 88 anys i va néixer al carrer Miquel Servet, allí va estar fins als
5 o 6 anys, encara recorda com es refugiaven tots els veïns sota l’escala de la casa
quan esclataven les bombes, durant la guerra. Quan va venir a viure al carrer
Maragall, l’any 1939 o 1940, va descobrir que al mig del carrer hi havia l’entrada a un
refugi que anava a parar sota una casa força gran, que ja s’ha derruït. L’Antonia
també recorda aquest refugi. Es veu que va complicar, als anys 80, l'asfaltat del
carrer.
La Maria també va veure la preciosa font de la cruïlla de Coll i Pujol i Vila
Vall-Llebrera. Diu que era molt bonica i tenia un jardinet. Hi anaven a buscar aigua, i
hi refrescaven els melons i el vi. També explica que allà on hi ha la Gelpha hi havia
camps, el carrer no tenia sortida, hi havia una tanca i més enllà una masia i camps.
Totes tres rememoren l’ambient que es respirava sent un barri industrial,
sonaven les sirenes de totes les fàbriques de bon matí, se sentien olors gens
agradables i la riera sovint baixava amb aigua bruta. Hi havia la Bomba Bloch, que van
veure com més tard s’engrandia i que després va ser Moldibérica. També la Gelpha i
les del costat, les que hi havia a l’interior del polígon de l’Estrella, la fàbrica de
pells de Can Badia, la fàbrica de gel al carrer Sant Ramon. Hi havia molt moviment de
treballadors a les hores d’entrades i sortides, en els diferents torns.
Totes tres coincideixen que llavors hi havia més vida al carrer, la Maria i
l’Antonia quan eren nenes demanaven sortir al carrer, on podien jugar sense perill,
encara que no sempre les deixaven. La Maria sovint entrava en els baixos on
embolicaven caramels dels Gironés que tenien la fàbrica a General Weyler, perquè
sempre li’n donaven alguns.
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REVISTA DE L'INTITUT AGRÍCOLA CATALÀ
DE SANT ISIDRE. NUM. 2 FEBRER DE 1934

Can Gironès, General Weyler
Badalona Recuerdos. Museu de Badalona

Feien un parell de festes per les vigílies de Sant Joan i altres, sortien amb
taules al carrer, i sopaven i ballaven tots els veïns junts. La música la posaven a la
desapareguda casa dels números 14 i 16, des d’una finestra amb un tocadiscos i uns
altaveus. L’Antonia m’explica com era de bonica aquesta casa per dins, amb els seus
vitralls i frisos pintats d’estil modernista. Deien que la porta d’entrada era la que hi
havia a la mansió dels Coll i Pujol.
L’Anita recorda molt bé que a Sant Crist tot eren camps de vinyes, i que la
primera finca que es va construir la va fer el Manolo Escobar.
Totes recorden vivament com a l’estiu es prenia la fresca al carrer, xerrant
fins tard. La Maria reflexiona que va ser l’arribada de la TV la causa de que es
perdessin aquestes relacions entre veïns.

Detalls de cases
de 1923 i 1924
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Informacions vàries
TALLER DE PINTURA
La Montserrat Ventura, després de 20 anys fent classes de Dibuix i Pintura a
l’Associació demostrant que l’edat no era obstacle per dedicar-se al que ella tant
estima, ha decidit descansar. Els seus alumnes li van fer una festa de comiat.
L’ASSOCIACIÓ DE VEINS AGRAEIX LLARGAMENT A LA MONTSERRAT TOT EL
TEMPS QUE ENS HA DEDICAT.
Ara el taller el continua la Laia Pla, membre del Grup d’Art del Museu.

ARE L’ESTRELLA
El 19 de Desembre els tècnics de l’Ajuntament van venir a l’Associació per explicar
en quina situació està l’ARE de l’Estrella . Els veïns es mostren preocupats per
l’alçada dels blocs . També es vol que s’acceleri la construcció de l’edifici escolar del
nou Ventós Mir.

XERRADES I/O COLOQUIS
Aquest any s’han fet tres xerrades relacionades amb la salut (hi ha un article sobre
elles).
La Clara Forn ens va donar una conferència sobre les troballes romanes a la plaça
Pompeu Fabra i es va comprometre a venir un altre cop quan les troballes de l’Estrella
i de les Cases Verdes estiguin prou documentades.
Es va projectar el documental GUERRERAS DEL TIEMPO, diàlegs amb dones de sis
nacionalitats. Va ser emotiu i clarificador, i de pas molt entretingut.

VACUNACIÓ DE LA GRIP
Aquest hivern es va començar la campanya de les vacunacions a les Associacions de
Veins. A la nostra va venir un equip del Cap Dr Robert el dia 29 d’actubre al matí.

TROBADES AMB ELS GRUPS MUNICIPALS
A finals d’any vam organitzar trobades amb tots els grups municipals: PSC, Guanyem,
JxCat, ERC Avancem, PPC i En Comú Podem, per exposar-los els problemes del barri
en quant a Equipaments, Incivisme, Mobilitat, Neteja, Patrimoni, Salut, Urbanisme i
Via Pública.

Se’ls va entregar a cada grup un dossier que recollia les nostres

necessitats i problemàtiques. Es van mostrar receptius i ara esperem obtenir
resultats.
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Informacions vàries
RADARS BADALONA JA ESTÀ EN MARXA
Cal que ens impliquem tothom, entitats, ajuntament i veïns.

La nostra AV col·labora activament amb RADARS.
El dia 5 d’octubre es va fer la FESTA DE LA
INAUGURACIÓ, al Passeig de la Rambla, amb
tallers, espectacle de titelles, animació i berenar
per tothom.

Telèfon gratuït.

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.

Reclamacions a l’Ajuntament
A FI DE SER MÉS FORTS ÉS IMPORTANT que les vostres reclamacions i/o queixes, a
més de dirigir-les a la nostre Associació, les feu arribar al Districte.
DISTRICTE 1ER. Omd1@badalona.cat telf. 93.464.46.24 Ptge.La Plana,14
ASSOCIACIÓ. avcollipujol@hotmail.com telf. 93.397.50.71 Coll i Pujol,38 bxos.
US RECORDEM QUE ESTEM AL DESPATX DE L’ASSOCIACIÓ TOTS ELS DIJOUS, DE
17:00 A 20:00, PER REBRE I AJUDAR-VOS AMB LES VOSTRES QUEIXES.

ÉS MILLOR APORTAR ALGUNA FOTOGRAFIA, SI ÉS POSSIBLE.
14

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

DERIVATS CÀRNICS ARMENGOL
Mercat de Sant Roc

Parades 8-14 Tel 933839506

Parada 9 Polleria Tel 933998106

