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PRESENTACIÓ NOVA JUNTA
El passat 12 de gener es va produir la renovació de la junta de l’AVV Morera i
un nou grup de dones i homes hem assumit la responsabilitat de continuar
mantenint activa aquesta associació. Gràcies a les anteriors juntes , especialment a l’última formada pel Jordi Pérez, Manel Gasulla i Josep Ramón Ramírez,
l’AVV Morera continua funcionant després de 38 anys i esperem que pugui
continuar molts anys més.
Els integrants de la nova junta som : Mercè Cabrera com a presidenta; Juan
Diego Gallardo com a vice-president; Natàlia Camí com a secretaria; Montse
Camí com a tresorera; i la Mari Àngels Romero, Mari Cruz Talan i José Ramón
Ramírez com a vocals.
La majoria de tots nosaltres tenim en comú venir del món de les AMPA, per
tant, si ens tinguéssim que presentar diríem que ens engresquem ràpidament, que tenim sentit del treball en equip i que estem acostumats al treball
més administratiu. Una altra de les nostres característiques és que acostumem
a ser reivindicatius i això ha fet que com Associació haguem recolzat les lluites
i reivindicacions de les diferents entitats del barri.
Una de les primeres actuacions que vam realitzar des de l’Associació va ser la
de contactar amb les diferents entitats del barri per demanar quines eren les
seves reivindicacions i necessitats. Amb aquesta informació vam fer diferents
instàncies dirigides al regidor del Districte i, posteriorment, vam tenir una
reunió amb el regidor per traslladar-li totes aquestes necessitats. Per cert,
encara estem esperant resposta per la majoria d’elles.
També al gener vam poder organitzar el nostre primer taller de fanalets i vam
portar al barri el patge del rei Melcior que va recollir moltes cartes i es va fer
moltes fotos amb els nens i nenes.
Durant els mesos que portem a la junta hem tingut la possibilitat d’organitzar
i donar suport, juntament amb l’AVV Bufalà i la Plataforma Salvem el Turó de
l’Enric i el Torrent de la Font, a les activitats de primavera de la jugatecambiental instal•lada al Torrent de la Font. Això ens ha donat l’oportunitat de contactar amb molts veïns i veïnes que han participat d’aquestes activitats.
I durant els propers mesos volem continuar dinamitzant el barri i per això
necessitem que hi hagi implicació del veïnat. Necessitem que col•laboreu
amb nosaltres per fer millor el nostre barri. Si disposeu d’algunes hores lliures
veniu a l’associació i junts podrem organitzar, activitats, xerrades, tallers,
exposicions,... tot allò que decidim conjuntament.
Animeu-vos que us hi esperem!

PARÀBOLA DEL CIUTADÀ EXEMPLAR
La ciutat creixia i creixia…
Nous passeigs i places sorgien arreu i, per la inauguració d’una, l’autoritat
municipal encarregà a un notable escultor la figura d’una persona molt distingida i que pogués simbolitzar el “ciutadà exemplar”, per presidir-la i donar-li
nom, deixant al seu criteri l’elecció del personatge.
Pensà en algun cap militar molt condecorat. Però l’artista era pragmàtic i
enemic de les armes.
En un atleta local que havia obtingut una ressonant victòria. Però cregué que
no era suficient mèrit l’assolit per l’exercici de la musculatura…
Pensà a les hores en un científic destacat i universalment conegut. Però havia
fet manifestació de preferir desenvolupar-se en altres medis, i per això no era
popular…
També en un amic, gran artista mundialment aclamat, però que dels seus
molts milions res no destinà a necessitats del país…
A la fi es posà a treballar.
Acabada l’obra, la tapà amb fundes, i esperà el dia de la inauguració.
I en destapar-la, amb general sorpresa donada l’ expectació per saber qui fóra
el “ciutadà exemplar”, aparegué la insòlita estàtua d’un homenet normal,
sense signes externs de geni, abillat modestament.
Qui és i què representa?, preguntaren astorades les autoritats a l’autor de
l’obra.
Aquest, senyors, és el prototipus de l’home mitjà, tranquil, de bona fe, complidor de les lleis, que paga les seves contribucions, declara al cèntim la seva
minsa renda, evita raons amb veïns, procura pujar bé els fills i, sobretot, treballa hores i hores afanyant-se en superar-se en la seva tasca, sense fer, però,
manifestacions sobre el seu esforç o la seva vàlua, o d’amor a un país on se
sent arrelat; Persona mai no premiada, el nom del qual no ha sortit tampoc
mai als diaris, i que no és conegut sinó pels seus familiars, veïns i companys de
feina.
Si tothom fos com ell, la societat es desenvoluparia sense sobresalts i endavant. El perfeccionament humà es consolodaria sense alternatives, es complirien fàcilment les finalitats de l’Estat, i en definitiva, es viuria tranquil•lament i
bé.
Per a mi aquest és el verdader “ciutadà exemplar”, i no aquells més brillants
que aprofiten qualsevol acte públic per fer veure el seu gran patriotisme, però
que després falten a la seva família, són deshonestos en els seus negocis o
situen els cabals a l’estranger.
D’ací l’erecció d’una estàtua amb la seva imatge, per donar exemple i situar les
coses al seu precís lloc.
L´avi Manel

Modas Olga

Av. Morera, 64 · 08915 Badalona · Tel. 93 395 36 54

· Productes de perruqueria
· Depilació làser, fotorejoveniment,
taques, cavitació ...
· Maquillatges Cazcarra
· Curs d'auto-maquillatge
· Manicura i pedicura
· Reflexologia Podal
· Micropigmentació Facial
DILLUNS I DISSABTES TARDA TANCAT.

La Jugatecambiental
Ara fa un any i mig que el torrent de la Font i el turó de l’Enric, que formen una
unitat territorial d’un valor únic i singular socioambientalment, es va incorporar a la xarxa de Parcs Metropolitans gestionada per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona com a un nou parc metropolità. Aquesta gran notícia ha estat
possible, en part, per la lluita continuada que han mantingut durat més de
tres anys la Plataforma Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font, juntament amb les AVV de Bufalà i Morera.
Per les seves característiques, aquest gran parc urbà de ciutat, es ideal per a
desenvolupar projectes pedagògics entorn a l’educació ambiental de forma
vivencial i a l’aire lliure. Aquesta situació ve donada d’una part ,per la gran
quantitat de població i centres educatius que trobem al seu entorn, i per
l’altra, per la gran quantitat d’elements naturals, històrics, geològics i paisatgístics que podem observar.
Aquesta situació ideal ha fet possible que es pogués instal•lar al parc una
jugatecambiental que durant dos mesos ha estat organitzada per la Plataforma Salvem el turó de l’Enric i el torrent de la Font, juntament amb les AVV de
Bufalà i Morera.

Les activitats que hem pogut observar durant aquests mesos han estat molt
variades i molt vinculades a l’entorn natural del parc: S’ha realitzat un taller de
plantació d’alzines; Taller de caixes niu; Itinerari per veure la importància de la
vegetació per als ocells hivernants ; Taller de confecció de mòbils d’ocells;
Enterrament de la sardina al turó de l’Enric; Pintar amb flors el mòdul de la
jugatecambiental; 1a Fotomarató del parc del torrent de la Font i del turó de
l’Enric; Gimcana consistent en localitzar diferents ocells amagats per tot el
parc i manualitat d’ocells.
Totes les activitats han comptat amb una important participació de veïns i
veïnes dels barris de Bufalà, Morera i també d’altres indrets de Badalona. Realment ha estat una experiència molt enriquidora que ha contribuït encara més
en la unió dels barris de Bufalà i Morera.
A partir del més d’abril la dinamització de la jugecambiental ha passat a l’entitat Bosc de llum però continuarà amb el suport de la Plataforma Salvem el
turó de l’Enric i el torrent de la Font, juntament amb les AVV de Bufalà i Morera.
Podrem gaudir de les activitats de la jugatecambiental fins al 16 de juny.

LIFTING DE PESTANYES

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

Avda. Morera 91
Tel. 93 465 05 45
08915 Badalona

Carrer Independencia, 179
Tel. 93 398 71 65

TEXTIL GILES SERVICIO COLOR, S.L.
Avda. Prat de la Riba, 43 · 08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 395 18 53 · Fax 93 465 01 37
www.textilgiles.com · textilgiles@textilgiles.com
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PREMIS BANYETES
AMPA Salvador Espriu

Per poder parlar de l’Ampa (Associació de mares i pares d’alumnes) de l’Escola
Salvador Espriu del barri de la Morera ens hem de remuntar primer a la data de la
inauguració del centre: dimecres 9 de novembre de 1988. Va ser el resultat de la
unió de dos centres docents de la Morera: l’Escola Àngelus, que estava al centre
mateix del barri, i el Ricard Coll, que estava localitzat al costat de l’Institut Isaac
Albèniz, al Parc Serentill. L’escola Salvador Espriu es considera, doncs, doble hereva
d’una llarga tradició pedagògica, que es remunta fins l’any 1963.
A partir d’aquell moment amb el conjunt de famílies procedents de totes dues
escoles l’Ampa va iniciar la seva història, enguany amb 30 anys que tot just acabem
d’encetar.
Una mare que fa alguns anys va formar part de l’Ampa, ens va confessar que quan
el seu fill va començar preescolar al col•legi Salvador Espriu, va descobrir que a més
del professorat, hi havia una part molt important de l’escola: l’AMPA. Aquella AMPA
tan desconeguda per a la majoria de famílies i que feia tantes i tantes coses pels
nostres fills i filles. I ho va tenir molt clar: volia ser part de l’AMPA. Aquella Ampa
inclusiva i oberta que no només s’involucrava amb temes relacionats amb els
alumnes de l’escola, sinó que també amb esdeveniments com les festes de Maig a
Badalona o les Festes del Barri, en el que preparaven a la nostra estimada dragoneta
Espurna, espurnejant aigua per què tots els nens i nenes, encara que no fossin de
l’escola o del barri, participant s’ho passessin “pipa”. Aleshores ja la colla de la
Pugui Pugui ens acompanyava a les Cercaviles animant les festes i fent-nos ballar
amb els seus ritmes. També recorda el naixement del Flamet i la Flameta, els dragolins fills de l’Espurna nascuts quan l’escola va celebrar el seu 25è aniversari.
Les diferents Ampas que han passat per l’escola s’han anat adaptant als nous
temps, amb una evolució constant i donant resposta al que les famílies i l’entorn
demanaven, sempre amb l’objectiu d’optimitzar i millorar l’assolit fins al moment.
L'actitud positiva i l’esperit constructiu i d’entesa entre tots els membres que han
format part de l’Ampa i que en formen, és un tret característic que ha permès
mantenir la seva continuïtat i bon funcionament. Com tota associació cal valorar
l’important esforç per part de les persones voluntàries que han gestionat l’Ampa
fins als nostres dies, gràcies a totes elles i a les famílies que han format part, i que en
formen a data d’avui, ens sentim amb l’orgull de pertànyer a l’Ampa.
Amb l’equip de mestres i directiu de l’escola hem pogut celebrar el pas del temps,
amb festes participatives que han anat engrescant al conjunt de la comunitat
educativa fins als nostres dies. Hem crescut alhora en el procés educatiu dels
nostres fills i filles, acompanyats pels i les mestres als que volem agrair la seva
dedicació.
Tot i els canvis , tant de famílies com de l’entorn, el que sempre s’ha mantingut és la
vinculació de l’Ampa al viure del barri. La participació comunitària és present als

propis estatuts de l’associació, per tant , som i serem part protagonista al barri i
quan cal, més enllà del nostre propi territori. Hem estat i seguirem sent portaveus
de reivindicacions per a la millora de l’educació, de manera conjunta amb Fampas
Badalona i la Fapac, de les quals en formem part.
En els darrers tres anys el fet de formar part del Pla Comunitari del districte, ens ha
permès poder participar en activitats vinculades a l’educació, la cultura i la salut de
les famílies que formen part de l’escola, implicant-les a la vida comunitària. L’aposta
per la preservació del medi ambient de l’entorn més proper a l’escola, ens ha portat
a formar part d’iniciatives en defensa del Torrent de la Font i el Turó de l’Enric, amb
activitats que han afavorit la coneixença entre les famílies i l’entorn del barri. La
participació anual a les festes del barri convidats des de l’AVV de la Morera, ha
permès mantenir la vinculació al territori fomentant alhora les relacions entre els
veïns i veïnes del barri. La banyetada dolça, el berenar i la Cercavila amb la colla de
percussió Pugui-Pugui són un clàssic dins el nostre programa d’activitats, que
anualment anem renovant amb alegria per ser-hi.
De tot cor us agraïm el Premi Banyetes, que creiem és fruit del recorregut fet per
totes les Ampas que han passat per l’Escola Salvador Espriu fins avui, per tant que el
reconeixement sigui també per totes elles.
AMPA Salvador Espriu.

SOM LA PUGUI!!
Amb aquest crit ens donem a conèixer...però qui som?
Som, amb tot orgull, el grup de batucada més heterogeni que hàgiu vist
passar mai pels carrers.
Pares, mares, avis, avies, mestres, alumnes, ex-alumnes, amics i fins i tot algú
que va començar com a profe i ara s’ha unit al grup, som els qui formem
aquesta colla que va néixer ara fa uns 15 anys.
La pugui va ser una iniciativa més de l’AMPA del Salvador Espriu. Amb el
temps ha esdevingut un dels seus molts encerts. Som el motiu que porta la
gent d’escola a participar amb les “bèsties” en la vida festiva de la nostra ciutat
i del nostre barri.
És ben cert que sense l’escola no existiria l’AMPA, però sense aquesta l’escola
no seria completa i la Pugui no existiria. Totes som una sola.
Contents de rebre aquest guardó que ens distingeix, en nom del nostre barri.
Agraïm a l’AVV la seva atenció i el seu recolzament.
El nostre reconeixement per a tots i totes les que han passat per la colla,
deixant-nos el seu granet de sorra, la seva petjada.
I als que ara la formem, pel seu esforç, perseverança i ganes de fer-ho cada dia
millor.
Com sempre...amb vosaltres
Som la Pugui!!

ELS NOSTRES CARRERS
Quasi sempre desconeixem qui són o qui eren els personatges que porten el
noms dels nostres carrers.

AVINGUDA PRAT DE LA RIBA
La nostra Associació està ubicada en el número 93 de la mateixa, una de les
principals del nostre barri.
Enric Prat de la Riba i Sarrià va néixer a Castellterçol l’any 1870 i morí als 47
anys. Advocat i periodista, fou el primer president de la Mancomunitat de
Catalunya, President de la Diputació de Barcelona, President del Centre Escolar Catalanista i Director de la Veu de Catalunya.

AVINGUDA BAC DE RODA
Francesc Macià i Ambert, conegut com a Bac de Roda, va ser un militar nat a
Sant Pere de Roda el 28 de maig de 1658 (actualment Roda de Ter i les Masies
de Roda). Fou un dels signataris del Pacte dels Vigatans i participà en l’aixecament a favor de Carles d’Àustria. Va lluitar a la Guerra de Successió com a cap
dels Miquelets entre els anys 1703-1713 i fou condemnat i penjat a Vic el 2 de
novembre de 1713.

PLAÇA D’ENRIC MORERA
Enric Morera i Viura va néixer a Barcelona el 22 de maig de 1865 i morí el 12 de
març de 1942 als 76 anys. Fou un compositor català prolífic, que va escriure
mig centenar de partitures per a l’escena, nombroses obres simfòniques i
poemes corals, concerts i una missa de rèquiem. Encara que sobretot és conegut per les seves sardanes, cinquanta-sis per a cobla i un nombre més reduït,
però d’un caràcter més personal, per a cor. Entre les més destacades trobem
la Santa Espina, Les fulles seques i la Sardana de les monges i l’Empordà.

Peluqueria
Il Mio Momento Di Montse
Av. Morera 32
08915 Badalona
Tel. 625 045 494

Independència, 167 (Bufalà) · 93 383 85 00
Av. Prat de la Riba, 80 (Morera) · 93 465 53 19
Sant Brú, 253 (Casagemes) · 93 185 87 29
Joan Sebastián, 12 (Llefià) · 93 387 94 84

Sant Vicenç, 11
08915 BADALONA
Tel. i Fax 93 395 58 54
alegriarepara@gmail.com

Bar Matas
Av. Morera, 71
Tel. 93 465 59 94
08915 Badalona

Badalona Comunicació, casa vostra al carrer Sant Agustí

Apropem, mirem i escoltem el barri de Morera
Des de 2003, la seu de Badalona Comunicació, l’empresa que gestiona els mitjans de comunicació públics de la ciutat (Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona) és al barri de Morera.
Concretament, al carrer de Sant Agustí, 11. Allà hi teniu casa vostra. Perquè evidentment també
som la ràdio i la televisió de Morera.
El passat mes de setembre, a Badalona Comunicació vam canviar la imatge corporativa. Vam
omplir Morera de banderoles on quedava molt clar que som la televisió i la ràdio que us parla de
tot el que passa a la nostra ciutat.
Precisament per això, Televisió de Badalona és també la televisió que mostra el que succeeix a
Morera.
I també per això, Ràdio Ciutat de Badalona és la ràdio que parla del que passa a Morera.
Cada matí, el programa de Ràdio Ciutat ‘Badalona Matí’ us acosta des de les 8 i fins a les 12 tota
l’actualitat de la ciutat. I el mateix succeeix cada tarda, des de les 6 fins a les 8 del vespre (i ho
podeu tornar a veure a partir de les 10 de la nit i fins a les 12) el programa de Televisió de
Badalona ‘Badalona TRES60º’.
I és que explicar el que passa a Badalona, i per tant explicar el que passa a Morera, és la nostra
raó de ser.
Bones Festes de Morera 2019!

Ràdio Ciutat de Badalona

TALLER

Abordatge
del Sòl Pelvià
Coneixement de la
Salut de la Dona

XERRADA

- Què és el sòl pèlvic?
- Conseqüències de la manca
de musculatura
- Tècniques per a reforçar-la

“Organitza: Comissió Comunitat
Activa PDC Pomar-Morera”

Hi haurà
servei de
canguratge

Sessió preventiva
per a dones a partir
de 30 anys a càrrec
de: Yolanda Castellano

Fisioterapeuta Centre F. Acros
Professora Associada UAB

19 de juny
a les 18:30h. Centre Cívic Morera

AMPA Escola Salvador Espriu Badalona

ASSOCIACIÓ
VEÏNS
MORERA

ASSOCIACIÓ VEÏNS MORERA

1

Compte Bancari AVV ES91 2100 0325 4902 0002 8238

Cafeteria
UN CAFÉ Contigo
AV. Morera, 32
08915 Badalona
676 183 377

6/7/2019

Col.labora A.V.V. Morera

Organitza Associació de Comerciants

PROGRAMA DE FESTES ELS DIES 3

DIVENDRES 31 DE MAIG DE 2019

TARDA
17.30h.-20.30h. TASTET A L’ESPAI JOVE MORERA / Incripcions a
espaijovemorera@gmail.com
Taller de creps, taller de henna y torneig de ping pong
(amb premi) / jocs de taula. Tot es desenvoluparà a L´Espai Jove.
(Av. Prat de la Riba 93)
DISSABTE 1 DE JUNY DE 2019

MATI
10:30h.-12:30h. BANYETADA DOLÇA
Cercavila pels diferents comerços amb els nens i nenes del barri
La sortida serà des del C/ Pirineus i finalitzarà a la plaça de Bac de Roda

TARDA
16:30h. 18:20h. Actuació de les següents escoles i grups de ball:
- Multi Studio Dance
- Sweet Bollywood
- Escola de Dansa Stil

38 EDICIÓ DEL SOPAR DE GERMANOR D’HOMENATGE ALS NOSTRES AVIS I ÀVIES

Menú: Amanida russa; “jamoncitos” de pollastre amb patates al caliu; patates chips; p
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€
Les persones que vulguin participar es poden inscriure passant per l’Associació els di
A partir del 20 de maig obrirem de dilluns a divendres de 18 h a 20 h, per facilitar la in

31 de maig 1-2 DE JUNY 2019
18:30h. Berenar infantil amb la col•laboració de l’AMPA Salvador Espriu
19:30h. CERCAVILA amb la Colla Pugui-Pugui; Dragoneta Espurna;
AMPA Salvador Espriu i Bufons del Foc.
Recorregut: Sortida de la plaça Bac de Roda; Avinguda Bac de Roda;
Avinguda Prat de la Riba; Carrer Sant Vicenç; Carrer Sant Agustí;
Carrer Dipòsit; Carrer Juan de la Cierva; Avinguda Morera i arribada a la
plaça Bac de Roda.

NIT
21h. Sopar popular d’Homenatge als nostres avis i àvies
22:45h. Sorteig:
- Dos regals per a dos comerciants dels que s’anuncien i col·laboren
amb les festes.
- Dos pernils entre els assistents al sopar
23h. Ball Popular i rom Cremat
02h. Fi de festa
DIUMENGE 2 DE JUNY DE 2019
10:30h.-13:30h. Inflables d’aigua i canó d’escuma.
Pescussió amb el grup X-Kajones.

pa, flam, vi, refrescos, aigua, cava i Rom Cremat.

imecres i dijous de 18h a 20h.
nscripció a la festa.

RECOMANACIONS PER
GAUDIR CORRECTAMENT DEL CORREFOC
Consells per als veïns
Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del
correfoc, com, per exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries,
les taules, les cadires, etc. Així evitareu accidents.
Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc. Així
evitareu que la gent prengui mal i possibles desperfectes als cotxes.
Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu les obertures per
impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi.
Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin encendre.
Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la calor, no
en llenceu. Així evitareu que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció
inesperada en lloc de cremar-se.
Consells per a les persones que segueixen el correfoc
Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre, així la participació en el correfoc serà una festa completa.
La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues
i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us
agafin fort els peus.
Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu
per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i
serien més virulentes.
Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que
us sigui possible, les aglomeracions i els taps de la gent.
Col•laboreu amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu
taps i relliscades i també evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de
cremar-se.
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BADALONA MOTOR - TALLER MULTIMARCA

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

TASTET A L’ESPAI JOVE MORERA
Incripcions a espaijovemorera@gmail.com
PROGRAMACIÓ 31 DE MAIG DE 2019
PLANNING TARDA:
17.30-18.30 Taller Creps
18.30-19.30 Taller de Henna
19.30-20.30 Torneig de Ping Pong ( amb premi) / Jocs de taula
ESPAI JOVE MORERA (EJM)
Avinguda Prat de la Riba 93, Morera, Badalona.
Telf: 93 395 67 38 - espaijovemorera@gmail.com

INTERDOMICILIO BADALONA
Avda. Prat de la Riba, 88
08915 BADALONA (La Morera)
931 168 851

Asistencia domiciliaria:
nos ocupamos de las tareas
del hogar y de cuidar
de las personas
que viven en el mismo

BL – Gestoría – Asesoría

Autónomos y empresas
Declaraciones de renta
Accidentes de trabajo
Comunidades de propietarios
Herencias y divorcios

Avda. Bac de Roda, 50
08915 Badalona
93.465.61.65

TREBALLEM CONJUNTAMENT PER SOLUCIONAR
LA PROBLEMÀTICA DE L’AV. CERDANYA
Les Associacions de Veïns i veïnes de Bufalà, Pomar i Morera treballem conjuntament per
abordar la problemàtica de la situació actual de l’Av. Cerdanya. Aquesta consisteix en
que des de fa més de 9 anys, l’empresa concessionària de neteja FCC, ha ocupat la totalitat de l’Avinguda de Cerdanya com a ús exclusiu, produint-se la privatització d’un espai
públic. Aquesta situació afecta greument la circulació dels veïns i veïnes de la zona i
limita també greument la comunicació dels barris de Pomar i Morera amb Bufalà.
La continua utilització de la via pública, tan de vorera com d’espais verds, per un gran
número de camions de neteja de forma diària ha acabat deteriorant el paviment de
forma greu. Respecte a aquest punt hem de destacar que aquests espais verds formen
part del Parc del Torrent de la font i Turó de l’Enric amb un gran valor socioambiental i
geològic tal i com ho determina l’estudi realitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
No només això, sinó que diàriament els camions aboquen al carrer i al clavegueram
líquids contaminants dels residus dels camions de la brossa i d’aquí van directament al
mar. Ens trobem davant d’una problemàtica que no només afecta als tres barris implicats,
sinó al conjunt de la ciutat de Badalona per la contaminació diària i indiscriminada que
s’està produint de les nostres platges sense cap tipus de remordiment.
Davant d’aquesta situació greu per les irregularitats i possibles il•legalitats que s’estan
produint, les tres Associacions de Veïns i Veïnes recolzades per la FAVB, hem enviat a tots
els grups municipals les mesures que considerem que s’han de complir per acabar amb
aquesta situació, amb la intenció de que elaborin una moció i sigui aprovada al ple de
l’ajuntament. Les nostres mesures són les següents:
- Que l’Av. Cerdanya quedi alliberada de l’ocupació dels camions de neteja de l’empresa FCC
- Que aquesta via torni a ser pública i pugui ser utilitzada amb normalitat pels veïns i
veïnes dels barris de Bufalà, Pomar i Morera
- Que es regularitzi de forma correcta la circulació d’aquest avinguda i es fixin les senyalitzacions necessàries per fer compatible la circulació dels vianants amb la dels vehicles
- Que es produeixi la rehabilitació de la zona i que es netegi tot el paviment que ha
quedat greument afectat
- Que es faci una actuació immediata sobre els efectes de la contaminació que durant
tots aquests anys ha estat afectant greument les nostres platges
Al Ple del 30 d’abril es va presentar la Moció per part del grup municipal d’ERC amb les
nostres peticions i va ser aprovada per tots els grups municipals amb l’abstenció de
Ciutadans. La presidenta de l’AVV de Morera, que va assistir al Ple en representació de les
tres AVV i de la FAVB, va agrair que la majoria aprovés la moció i va manifestar que un cop
constituït el nou govern esperaríem un temps prudencial. Però l’aplicació de les mesures
adients per solucionar la problemàtica s’hauran d’implementar abans de final d’any.

L’Antic Rebost
Celler amb varietat de
productes de qualitat
VINS - EMBOTITS - ALIMENTACIÓ

Av. Prat de la Riba, 5 - La Morera
08915 Badalona, tel. 93 156 71 71

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

INFORM ACIÓ 93 395 13 46 - 687 45 94 62
OBRIM DEL 1 AL 9 D’AGO ST

• 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,

Badiu
Llar d’infants
Subvencionada
sense sorteig

Música i Psicomotricitat.
• Cuina pròpia.
• Possibilitat de portar carmanyola

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

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

Obert
només matins

Tratamientos generales de estetica
Depilación láser

