




Benvolgudes veïnes i veïns, 

Com cada any us vull agrair l’oportunitat de saludar-vos en aquesta nova 
edició de les festes de Morera i Canyet. Unes celebracions que tornen a 
demostrar la importància dels espais que fomentin la participació i el bon 
veïnatge com ho són les festes populars. Els badalonins i badalonines sabem 
més que ningú que el mes de Maig és quan la ciutat sencera barri a barri 
mostra la cara més lúdica, més relacional, que ens il•lusiona a totes i tots pel 
què significa i representa de gaudi, de cultura, de convivència i de benestar. 

Deixeu-me que aquest any, aprofitant que la pregonera escollida per les 
Festes de Maig és l’arqueòloga Pepita Padrós, una dona infatigablement 
treballadora i discreta, ens serveixi per fer palès el reconeixement envers totes 
les dones de Badalona, que sovint de forma invisible, ajuden a construir els 
nostres barris i la nostra ciutat amb valors i maneres de fer que ens són del tot 
necessàries. 
No vull acabar aquesta salutació sense agrair la tasca de tothom – entitats, 
associació de veïns- que a la Morera i Canyet demostren any rere any que a 
Badalona, compromís, festa, solidaritat i generositat van sempre de la mà. 

Moltes gràcies i que gaudiu de les Festes !

Dolors Sabater
Alcaldessa de Badalona



ELS AVIS
Farà una cinquantena d´anys, un bonic amic deia que, en un moment impor-
tant de la nostra formació, que ens marca decisivament, els avis- i creiem 
coralment que cada vegada més- tindran una influencia cabdal.

Partint de quatre premisses, quina realitat, difícilment, se´ns voldrà discutir:

La primera, que així com fà de de dos mil.lennis, amb un terme mig de vida 
que no arribava als quarante anys, no hi havia massa oportonitat per a que els 
avis convisquessin amb els seus néts, ara, amb la notable i creixent augment 
de dit terme mig, tenen sobrera ocasió per a formar-los, veure´ls ja formats, i 
encara per a gaudir d´ells.
La segona, que a  la natural inexperiencia d´uns pares novells, la seva missió 
vers els seus fills ve dificultada per la manca de temps que comporta la vida 
adelerada resultant de la vorágine per la simple subsistencia, al que s´ha 
d´afergir el l´ogic desig de les parelles de fruir sense l´encerclament a què 
porta la paternitat, en els seus moments de lleure.
El tercer lloc, en els avis que ja han superat tot encerclament, sense inmediats 
pressaments la funció educadora pot desenvolupar-se sense crispacions u 
mes amorosida, majorment donat l´afecte natural que senten pels qui incons-
cientment, es tenen com els darrers continuadors coneguts de la seva perso-
nalitat en aquesta terra.
Finalment, i com a conseqüencia de les anteriors premisses, en forma expres-
sa o tàcita es confíen els néts als avis, en periodes cada cop mes regulars i 
llargs, que aquests procuren els siguin ben plaents.
I una formació sense inquietuds, amb notes de serenitat i comprensió, neses-
sàriament influirà i gravarà en l´infant una Seguretat i confiança, ben útil 
quan, a la seva vegada, als néts arribin les dificultats i desenganys propis de la 
vida que serán, així, superables amb major facilitat.
Molts protestaran, potser, d´aquest d´esplaçament de tradicionals valors que 
auesta concepció comporta, al diferenciar ins pares procreadors d´uns avis 
formadors i educadors.
Vista només la qüestió  amb aquest simplisme es, veritablement, exagerada.

Perà malgrat tot, no ens deixa el dubte de que, si no ara, “que quasi” en un 
prompte avenir, un dels destins mes transcendentals de la humanitat envers 
les noves generacions no será ja el de ser pares, sinó el de se avis forjadors de 
les mateixes.

L´avi Manel



A.V.V. MORERA
Gent del barri i pel barri

Preuats veïns i Veïnes
Davant la  no continuitat  de la Junta anterior de la Assosicació, es van con-
vocar eleccions entre als associats.
Al no presentar-se cap candidatura, els membres de Junta, Josep Ramón 
Ramírez, Manel Gasulla i jo mateix, vam considerar que no era de rebut 
procedir a la dissolució de l´Associacio i així o vam manifestar en la darrera 
Assemblea, la qual ens van donar suport per gestionar la mateixa fins al 
proper any.
Amb l´oferiment d´un grup de companys i companyes que ens estant 
donan suport, aconseguirem no trencar l ´esdeveniment de les festes 
D´estiu i el TRADICIONAL SOPAR D´HOMENATGE A LA GENT GRAN, que 
enguany acompleix el 37 etè aniversari.
Com ja dèiem en el butlletí del 2017, la finalitat de l´Associacio de Veïns, és 
promoure el diàleg i col.laboració entre el veïnat i el Municipi, i el millor 
vehicle de pressió no es altre que l´Associcació.

NO LA DEIXEM PERDRE, I COMPROMETEM-NOS A VETLLAR PELS 
INTERESSOS DEL BARRI QUE SON ELS NOSTRES.
LA PASSIVITAT NO SOLUCIONA PROBLEMES, ELS AGREUJA.

PER AIXÒ NECESSITEM ASSOCIATS, DONCS SI NO FOS PER 
L´APORTACIÓ ECONÒMICA DELS EMPRESARIS I COMERÇOS DEL 
BARRI, JA HAURÍEM FET SALAT!!!!

Salutacions

President AVV Morera

Jordi Pérez Ruiz



           Excrements de gossos causen malalties en humans

Especialistes en medicina veterinària de la Universitat Nacional (UNA), 
recomanen recollir els excrements dels nostres gossos i també desparasitar.

Quan sortim a passejar amb el nostre gos hem de portar guants, bossa o una 
pala per tal de recollir els excrements de la nostra mascota ja que aquests 
excrements poden tenir paràsits que transmeten enfermetats als essers 
humans o a d’altres gossos. Aquestes enfermetats poden provocar problemes 
gàstrics, intestinals i infeccions o  la pèrdua parcial de la vista.

Molts dels paràsits presents a la femta dels gossos continuen sent nocius 
encara que hagi passat un temps després de la deposició i d’haver estat sota 
l’acció del sol o la pluja.

La parasitóloga Ana Jimenez explica : " Si la femta no es recull al moment de 
produir-se, els ous o quists presents en elles poden transmetre infeccions 
representant un perill per nens que juguin al parc o persones que circulin 
pels carrers. La pluja dissipa la femta i la gent ja no la veu, però els paràsits 
continuen allà"

SEGUIM LLUITANT
PEL BARRI



Les festes vives d’un barri viu
Quan un barri fa festes i el seu veïnat respon participant-hi i gaudint-les és 
senyal que el barri està viu. Perquè la seva gent és capaç d’organitzar-se, de 
ser creativa i de saber acollir amb hospitalitat els visitants, ensenyant la seva 
millor cara.
Ens retrobarem amb la il•lusió renovada al voltant d’una taula i ,    fins i   tot 
ballant ,   al sopar d’homenatge a la gent gran, una festa que cada any compta 
amb més participants
 
I l’endemà, la festa i el joc convidaran als mes petits a afegir-s’hi, amb inflables 
i la Banyetada Dolça.
Aquest any, a més, podrem gaudir com mai del Parc del Torrent de la Font que  
mica a mica, va esdevenint el gran parc que mereix i necessita el nostre barri
S’hi ha posat mobiliari nou, s’ha millorat l’enllumenat i el manteniment dels 
espais verds, s’ha reparat i dignificat la xemeneia de La Bòbila, s’han arreglat 
els paviments  
El Torrent  de la Font, s'anirà  convertint en un parc metropolità  - com el parc 
de Ca l’Arnús i Can Solei-, que de mica en mica anirà agafant més vida i 
acabarà sent un espai de lleure privilegiat per tots els badalonins i badaloni-
nes.
Un any més, doncs, des de la Regidoria del Districte 3 volem agrair i encoratjar 
la tasca dels veïns i veïnes de Morera que s’apropen a la seva Associació, i 
també a l’Associació de Comerciants per dedicar  el seu temps, empenta i 
il•lusió per fer possibles les festes del seu barri, obertes a tota la ciutat.
Fent barri, fem Badalona!
Bona festa major!
 
Francesc Ribot i Cuenca
Regidor del Districte 3



Carrer Independencia, 179
Tel. 93 398 71 65





2018PREMIS  BANYETESPREMIS  BANYETES

Els associats, poden fer arribar a l’Associació 
les seves propostes pels nomenaments dels Premis Banyetes 2019

Benvolguts, 
El Novembre del any 1985 en el barri de la Morera va neixer una escola de 
dansa, en aquell temps era extrany una nova escola de dansa i no està al 
centre!!! Semblava una mala inciciativa, però l’escola tenía fé en el futur, al 
igual que en el barri i anés creixent paralelament amb l’escola.
Els primers anys van ser difícils però en el temps s’ha anat fent un prestígi i 
acabat sent una de l’escoles de dansa referents a Badalona i fora de la ciutat. 
“Escola de dansa stil”
L’escola ha format professionals tant ballarins com professors, amb les 
nostres disciplines com dansa Clàssica, dansa Contemporànea, dansa Jazz i 
Hip hop ha sigut representada en diferents concursos de dansa amb uns 
excelents premis, hem participat cada any a les festes de la Morera, orgullo-
ses de poder-ho fer ja que és el nostre barri, i un munt de treballs més.
Gaudim de poder haver donat formació a molts alumnes veïns de la Morera 
perquè gràcies a ells hem pogut anar creixent com escola.
Esperem que així sigui durant molts anys més i el nostre alumnat pugui 
apendre l’art de la dansa i puguin amb un futur ser ballarins o bé gaudir 
d’aquesta cultura.
Volem agraïr al nostre Barri de la Morera per haver confiat amb nosaltres. Ens 
ha fet moltíssima il.lusió aquest premi “Banyetes” per el nostre treball que a 
dia a dia en esforcem i treballem amb dedicació i amb moltes ganes de 
fer-ho bé.
Motes gràcies per reconeixer el nostre treball.
Mercè Alsina i Mariona Cabús
ESCOLA DE DANSA STIL
Pere III, 38 
BADALONA







Plaça Bac de Roda, 7- 8  -  08915 Badalona  Tel 93 465 25 55 - 628 912 941 - 632 411 347

Avenida Morera, 30 - Tel.: 645 296 475

     BISMILLAH perruqueria unisex





RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

EXTERIOR MERCADO
ASESORIA
BANCO SABADELL
BAR
BISUTERIA/JOYERIA
DENTISTA
FRANKFURT
LOTERIAS
PANADERIA
PELUQUERIA
RAPIDO/LLAVES
ROPA NIÑOS

INTERIOR MERCADO
CARNE CABALLO
CARNE CERDO
CARNE CORDERO
CARNE VACUNO
CHARCUTERIA
DESPOJOS
FRUTERIA
OLIVAS/BACALAO/CONSERVAS
PESCADERIA
POLLERIA
SUPERMECADO DIA



remma
Manteniments integrals

Paula 667 48 46 68           remma.multiserveis@gmail.com
C/ Dr. Robert, 5 local A- 08915 Badalona Tel. 93 465 10 89

Neteja de escales de veïns · Zones ajardinades · Piscines 
· Garatges comunitaris · Neteges a fons o de xoc · Neteja d’oficines i despatxos 

· Manteniment d’instal·lacions · Suministraments industrials

Targeta de l’AssociacióTargeta de l’Associació2018

Avda. Prat de la Riba, 93 - Tel. 93 465 06 62 - 08915 Badalona
Web: www.avvmorera.com - Email: info@avvmorera.com

Avda. Prat de la Riba, 93 - Tel. 93 465 06 62 - 08915 Badalona
Web: www.avvmorera.com - Email: info@avvmorera.com

Ja estam a la vostra disposició 
el carnets 2018, us esperem els 
dimarts i dijous de 18 a 20 hores
Avda.Prat de la Riba,93

És el moment 

de fer-te soci
És el moment 

de fer-te soci



Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, uns veïns arrelats a Morera

Ràdio Ciutat de Badalona

Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona
Explicant cada dia tot allò que passa 
a tots els barris de  la nostra ciutat

Cada dia a les 8 del matí Carles Tornero saluda a tot els oients des de l’estudi 1 de Ràdio Ciutat 
de Badalona amb el programa ‘Badalona Matí’. Darrere d’aquesta salutació hi ha la feina de tota 
una empresa que té com a únic objectiu explicar tot allò que passa a la ciutat de la manera més 
plural i objectiva possible.

Cada tarda i vespre, Toni Forteza explica quin és el pols de la ciutat a Televisió de Badalona amb 
el programa ‘BadalonaTRES60º’, amb connexions en directe des de qualsevol barri. Com a tot 
programa de televisió, és un treball coral amb la participació de tots els departaments de la casa.

Són només 2 exemples de la feina que fem. I és que Badalona Comunicació, que des de 2003 
està instal•lada al carrer de Sant Agustí del barri de Morera, és un servei públic de comunicació 
audiovisual que vol ser útil, que vol recollir tot allò que passa al nostre voltant més immediat, 
explicant-ho i compartint-ho amb els nostres veïns i veïnes.

Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió de Badalona som uns mitjans de proximitat i no hi ha ningú 
que pugui explicar el que aquí passa -per descomptat que a Morera també- millor que nosaltres.

Bones Festes de Morera 2018!















37 ena EDICIÓ DEL SOPAR DE GERMANOR D'HOMENATGE ALS NOSTRES AVIS.
Aquesta associació de veïns, i dintre del marc de les Festes del Barri, organitzarà com cada any un sopar POPULAR el proper dissabte 9 de juny al carrer Pirineus.

PREUS: Socis AVV Morera de més de 65 anys: gratuït, Socis AVV Morera general: 9 €, No socis de més de 65 anys que acreditin viure al barri: 10 €, No socis: 13 €
               menú infantil: 5 €.
Nota Important: les persones que hi vulguin participar s'hauràn d'inscriure entre els dies 29 de maig i 7 de juny de dilluns a divendres de 18:00 a 20:00 hores, 
als locals de la nostra Associació

DIVENDRES 8 DE JUNY DE 2018

18:00 HORES: Concert de Rap amb la participació de diferents joves artistes 
dels barris del districte  – Parc de la bòbila

DISSABTE 9 DE JUNY DE 2018

MATI
10:30 HORES: “Banyetada dolça” pels nens i nenes del barri. A l'hora indicada es 
reuniran al carrer Pirineus, i, acompanyats de monitors, faràn un recorregut 
demanant llaminadures per diferents botigues del barri. 
La ronda acabarà a les 12:30 a la plaça Bac de Roda.

TARDA

Escola de Dansa Stil
Sweet Bollywood
Escola de Dansa MultiStil

16:30 a 18:10 HORES: Balls de grups i escoles del Barri

PROGRAMA DE FESTES ELS DIES 8-9-10 DE JUNY  2018PROGRAMA DE FESTES ELS DIES 8-9-10 DE JUNY  2018







Perruqueria · Barberia
Avda. President Company, 264 · 08915 Badalona

Tel. 93 395 25 54 · estilistasurbanhair@gmail.com





C/ Valencia, 45-53 
08915 Badalona , Tel.93 46506 72 

home /dona

perruqueria 

Bar Matas
Av. Morera, 71

Tel. 93 465 59 94
08915 Badalona









BASAR ORIENTAL

Desitja Bones

Festes del Barri

Av. Morera nº 82  -  08915 Badalona, Tel. 605 589 084

CapritxCapritx

Avgda. Prat de la Riba, 91
08915 - Badalona

Morera

Forn de pa
Pastisseria



INTERDOMICILIO BADALONA

Avda. Prat de la Riba, 88

08915 BADALONA (La Morera)

Nos ocupamos de las tareas de tu hogar para que disfrutes de tu tiempo libre..

Cuidamos de las personas que más quieres y del lugar en el que viven..

Contamos con todos los gremios y profesionales que necesitas 
para resolver las reparaciones de tu hogar, oficina…

Todos los servicios para tu hogar o negocio en una sola llamada

Bac de Roda, 50 Bajos 08915 Badalona
Tel. 93 465 61 65 - Fax 93 465 76 50

JESÚS BALLESTEROS
Graduat Social Col.legiat nº 3546

Administrador de Finques Col.legiat 5960









L’Antic RebostL’Antic RebostL’Antic Rebost
Celler amb
varietat de
productes
de qualitat

VINS
EMBOTITS

ALIMENTACIÒ

Av. Prat de l Riba, 5 - la Morera - 08915 Badalona, tel. 699 877 087

Celler amb
varietat de
productes
de qualitat

VINS
EMBOTITS

ALIMENTACIÒ

Av. Prat de l Riba, 5 - la Morera - 08915 Badalona, tel. 699 877 087



AVV MORERA
Els barris de Morera, Bufalà i les Ampes de les Escoles reivindiquem 

el Torrent de la Font, perquè sigui un parc per a tothom.

en especial la zona dels Instituts, ens complau poder informar-vos que ja s’ha iniciat la 
1ª Fase de millora i adequació.

En la 3ª edició de la Festa del Torrent de la Font, organitzada per l’AVV Morera, AVV Bufalà i les AMPAS
dels Instituts i el Salvador Espriu conjuntament, vam gaudir d’un Gran dia de germanor entre les diferents 
Entitats. Des de l’AVV Morera  vam presentar el projecte que està en procés.
 
Si necessiteu més informació, està a la vostra disposició a l’Associació



AVD. PRAT DE LA RIBA, 31  - 08915 Badalona - TELF. 934 655 614 / 616 852 653

PERRUQUERIA
CREATIONS

BADALONA MOTOR  - TALLER MULTIMARCA

Peluquería creations. Unisex.
AV. Roma, 38  - Tel.933 954 821

08915 Badalona



RELACIO DE PROPOSTES
 I TREBALLS SOL·LICITATS 

A L’AJUNTAMENT

Estudi, confecció i presentació de l’avantprojecte de remodelació  de la zona 

educativa, de Torrent de la Font i Can Bada. (PENDENT AJUNTAMENT)

Proposta per la millorar les conexions transport públic per part del Consell 

de Mobilitat. (PENDENT  AJUNTAMENT)

Reparació de la fuita d’aigüa de les fonts dels carrers Pere III i Parc 

de la Bòbila. (FET)

Apertura total de l’Avinguda Cerdanya retirant els camions 

de la FCC. (PENDENT AJUNTAMENT)

Millorar l’enllumenat Av/ Morera I Bac de Roda. (APROVAT)

Reformar el Centre Cívic (PENDENT AJUNTAMENT)

Ampliar i millorar el mobiliari de les zones de joc dels nens. (PENDENT AJUNTAMENT)

Adaptació de les borers del carrer Pirineus amb Reina Elisenda per a l’accés de 

persones amb mobilitat reduida, amb pas de vianants. (FET)

Plataforma a la parada del bus a l’Avinguda Morera, 84. (FET)

Eliminació del parterre i pavimentació amb panots,  reparació de la barana i

eliminació de la problemática associada a les rates  de l’avinguda Roma. (FET)

Redistribució de les places d’aparcament per a persones de mobilitat reduida 

assignades al carrer Dipòsit. (FET)

Instal·lació de nous contenidors al carrer Ruben Dario. (FET)

Instalació de tanques de protecció a diverses zones infantils. (FET)

Reparació de la pavimentació de l’avinguda Bac de Roda. (FET)

Reparació de mobiliari urbà, (bancs, gronxadors…) (FET)

Instal·lació pilones avinguda Carlemany (FET)

Desplaçament de la Parada de bus amb marquesina del carrer Joan d’Austria 

( a l’alçada de l’escola Salvador Espriu) (FET)



• Aules àmplies amb sortida al pati 

• Aula de lactants amb terrassa 

pròpia de 72m2. 

• Gran pati de 800m2 amb 

arbres i hort.

• Activitats complementàries dins 

l'horari escolar: Anglès, Informàtica, 

Música i Psicomotricitat.

• Cuina pròpia.
 Possibilitat de portar carmanyola

OBRIM DEL 1 AL 12 D’AGOST

Badiu
INFORMACIÓ 93 395 13 46 - 687 45 94 62 

• Horari de 7h. A 19,00 h.
Prat de la Riba 2-16 Badalona

Portes Obertes 26 de Maig

Llar d’infants
Subvencionada 
sense sorteig



BADALOWCOST
C/ Pere III, 12 - 18 - 08915 Badalona

BADALOWCOST KIDS & GIFTS
Av. Morera 91 - 08915 Badalona

Moda - Complementos
Articulos Personalizados y más

www.facebook.com/badalowcost
badalowcost@gmail.com





LA FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ES:
Promoure el diàleg i la col.laboració entre els associats i el Municipi en relació a les 
necessitats fonamentals de tots el veïns de Morera.
La promoció i foment de projectes, plans i idees que es creguin convenients per a la millor 
organització, higiene, sanejament i embelliment de la zona, per tal de fer-la més cómoda i 
agradable als seus habitants i visitants.
L’organització d’actes de tipus cultural, esportiu o de qualsevol altra mena que tendeixi a 
estimular el coneixement de costums locals, les tradicions històriques, el realçament de la 
bellesa del paisatge i la participación i interrelació entre els veïns.

PER ACONSEGUIR AQUESTES FINALITATS, L’ASSOCIACIÓ HA DE REALITZAR 
I REALITZA LES ACTIVITATS SEGÜENTS:

• Atenció als veïns per determinar les necessitats del Barri.
• Adreçar a les Autoritats corresponents, centres o corporacions competents, sempre 
  que calgui, els projectes que es decideixen promocionar
• Sol.licitar el recolzament d’aquestes autoritats sempre que ho requereixi qualsevol 
  qüestió que es plantegi.
• Establir la més amplia col.laboració amb les esmentades autoritats, per solucionar els 
  problemas de caire municipal, urbanístic, sanitari..etc…del Barri.
• Portar a terme les activitats culturals, esportives o d’altres tipus que es creguin d’interès 
   dels veïns i que ajudin a l’assoliment dels objectius de l’Associació a la interrelació entre 
   els esmentats veïns.

PERÒ TOT AIXÒ NO ES POSSIBLE SENSE LA IMPLICACIÓ DE TOTS I CADASCÚ 
DE NOSALTRES, NO CAL SER DE JUNTA PER VETLLAR PEL NOSTRE BARRI. 
TAMBÉ ES POT COL.LABORAR EN MOMENTS DETERMINATS COM ES LA 
FESTA ANUAL DEL BARRI. ES NECESSARI QUE AL MENYS TINGUEM UN 
ASSOCIAT PER CASA, DONCS SI NO FOS PER L’APORTACIÓ ECONÒMICA DELS 
EMPRESARIS I COMERÇOS DEL BARRI, JA HAURIEM D’HAVER PLEGAT VELES…

I TÚ….QUIN BARRI VOLS?

I tú, quin Barri vols ?I tú, quin Barri vols ?










