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BONES FESTES! Editorial 

 
S’acaba l’any i se’n prepara un 

de nou. El cicle de la vida continua. El 
que mor i el que neix. Desitjos de 
canvi per anar millor i per ser i estar 
millor. Cremar el que ha caducat i 
ajudar a créixer el futur. 

Ànims a tots! Vivim en temps 
excepcionals. Crec que les nostres 
esperances s’acompliran, es faran re-
alitat. No serà tancar els ulls i acon-
seguir un desig. Crec que serà dur i 
difícil, ple d’incerteses però que ens 
en sortirem. En el tercer centenari el 
nostre renaixement serà un fet. 

Deia Comorera, cap els anys 
cinquanta, que la Nació és un ens na-

tural i l’Estat el fan i el desfan els ho-
mes. L’Estat espanyol no és una reali-
tat natural, és una realitat imposada 
que podem canviar. La Nació catala-
na és una realitat natural que existirà 
sempre. L’Estat català serà el que 
vulguem que sigui perquè serà un es-
tat lliure. Tinguem esperança, confi-
ança, resistència i fem les coses bé i 
el futur és nostre. 

Bones festes a tots! Brindem per 
les nostres il�lusions i els nostres de-
sitjos! Siguem feliços! 
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XXXI Fira d’Artesania  
i Mostra d’Entitats i Serveis 
 

De vegades cal sortir de la bombo-
lla que ens envolta per visitar I parti-
cipar en activitats d’altres barris 
d’aquesta maltractada Badalona. És 
així quan t’adones dels canvis reals. 
És així com t’adones de la riquesa i la 
diversitat de cultures que viuen i tre-
ballen per fer mes digne la qualitat de 
vida del seu entorn. És així com 
t’adones que es possible construir 
una ciutat al marge dels mal intencio-
nats i partidistes crits de xenofòbia 
que només pretenen minvar la convi-
vència. Es així com t’adones de la 
feina que desenvolupen organitzaci-
ons sense recursos d’aquest ajunta-
ment per organitzar i fer possible una 
ciutat més cohesionada. 

El diumenge dia 5 de maig, a la 
Plaça Roja de Sant Roc es celebra la 
XXXI Fira d’Artesania i Mostra 
d’Entitats i Serveis. La trenta-unena! 
Organitzada per la Fundació Ateneu 
Sant Roc, organització sense cap 

mena de lucre que treballa en el barri 
amb una extensa i variada activitat en 
cultura, infantesa, joventut, formació, 
participació i solidaritat. Una organit-

zació formada per socis i voluntaris 
que, al marge d’ètnies, religió i condi-
ció social, desenvolupen un dur tre-
ball quotidià per consolidar la convi-
vència en un complex i difícil barri de 
Badalona. 

Una fira amb més de vuitanta enti-
tats que, de manera altruista, creuen 
que és possible una Badalona més 
solidària, més participativa. Una fira 
amb gran afluència de veïns que 
gaudiren i ocuparen cívicament un 
espai de convivència i relació intercul-
tural. Una fira que, malgrat la nul�la 
col�laboració de l’Ajuntament, reivin-
dica que Sant Roc també és Badalo-
na. 

 
Josep M. Boada  

 
 Si t’enfades, pensa en les conseqüències. (Confuci) 
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Festa Major d’Agost 2013 
 

Aquest any hem tingut una Festa 
Major d’agost de gust agredolç. El 
2012 entre tots vàrem aconseguir que 
el PP no enterrés la Festa. Es va 
constituir una Comissió de Festes, va 
haver-hi pregò. Cercavila, gegants, 
focs artificials… 

Durant l’any la Comissió de Festes 
he fet una bona feina i ha tingut un 
paper essencial per al desenvolupa-
ment de les Festes de Maig 2013. 
Hem tingut una festa participativa, 
amb els elements de cultura popular 
que han viscut amb simbiosi amb els 
elements de la Festa Major Alternati-
va, que havien demostrat ser les més 
reeixides, com “La Nit del Mono,” que 
era l’evolució del “correbars”, la  nit de 
l’erotisme a Ca l’Arnús o “el dia del 
Micaco,” que descentralitzava la festa 
participativa, amb bitlles catalanes al 
barri de Llefià, els concerts de música 
al turó de’n Carig… 

Intuíem un camí d’una festa major 
participativa, sense enfrontaments, 
amb unes despeses més reduïdes, 
tenint en compte la crisi. Jo estava 
francament feliç. Crec que hem de fer 
les festes per passar-ho bé i per rela-
cionar-nos amb els veïns, i el treball 
de la Comissió de Festes amb 
l’Ajuntament així ho feia pensar. 

Aquest clima es materialitzava amb el 
programa de festes imprès i difós per 
tota la ciutat. Així va funcionar a les 
Festes de Maig. Però a les festes 
d’agost no va ser així. 

Es va produir una “retallada” del 
programa per part de l’alcalde acci-
dental i la resposta ciutadana no va 
ser capaç de reaccionar. No seria just 
que no esmentés el “pop” col�lectiu fet 
per una colla de dimonis dirigit a 
l’Ajuntament. En el fons mostrava un 
acte de protesta digna, però impotent. 

Hem de girar full i pensar en les 
Festes de Maig i la Festa Major 
d’agost de 2014. Crec que no hem de 
deixar que les nostres festes es per-
din “per decret”. Si volem que continu-
ïn vives, les hem de defensar i donar-
hi suport, i no només mirar-ho de 
lluny. Hem de debatre objectius i con-
tinguts. Hem de treballar perquè les 
festes segueixin vives. Formen part 
del nostre patrimoni identitari de ciu-
tat.  

Hi havia un lema de les Festes Ma-
jors Alternatives que deia “Les festes 
són vives. El futur és nostre”. Només 
cal que ens ho creguem i que treba-
llem per fer-ho possible. 

 
Josep Soler i Amigó

 
 
 
 

Un amic fidel és una ànima en dos cossos. (Aristòtil) 

Que una  cosa no surti com s'esperava no significa que l'esforç hagi estat inútil. 
(Thomas A. Edison) 
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La plaça Pompeu Fabra 
 

El Tribunal Contenciós Adminis-
tratiu de Catalunya ha dictat una sen-
tència en relació al Pla d’edificabilitat 
de la plaça Pompeu Fabra. Les asso-
ciacions de veïns de Coll i Pujol, Dalt 
la Vila i el Centre de Badalona i els 
veïns de la plaça n’estem satisfets. 

No és gaire corrent, però a ve-
gades passa que els tribunals donen 
la raó als veïns, sobretot quan a l’altre 
costat hi ha l’Ajuntament. Els veïns 
propietaris no volien ser coaccionats 
a malvendre les seves vivendes, els 
veïns no volien sortir del barri per 
anar a viure qui sap on. Tampoc 
agradava una edificabilitat que pas-
sava de planta baixa i quatre pisos a 
planta baixa i sis pisos. I no hi havia 
cap mena de diàleg entre 
l’Ajuntament i els veïns. Per acabar 

de fer les coses malament, per anar 
ràpid, el pla es va aprovar a la Co-
missió Permanent de l’Ajuntament i 
no al Plenari, com és preceptiu. 

Amb la sentència en ferm veiem 
que els veïns, els constructors i 
l’Ajuntament hem perdut 6 anys. 
Sempre amb la mania de fer les co-
ses malament i sense dialogar amb 
els afectats. Algú demanarà excuses 
a la ciutat? Crec que no reconeixeran 
els seus errors. Els veïns de la plaça 
Pompeu Fabra i les associacions de 
veïns demanem que no es repeteixi 
aquest desgavell i ens constituïm en 
comissió per analitzar i fer propostes 
justes i raonables per al bé de la nos-
tra ciutat. 
 

Josep Soler i Amigó

Bicicletes a la Rambla 
 

Vam veure amb decepció i sor-
presa com uns curiosos cartells amb 
brides als fanals donaven a conèixer 
la nova mesura. L’Ajuntament prohi-
bia als majors de 10 anys la circulació 
en bicicletes i patinets per la Rambla i 
el passeig de la Salut el passat mes 
de juliol. Sense debatre-ho ni tenir en 
compte l’opinió de les associacions 
veïnals, ni del Consell de mobilitat, ni 
de les agrupacions ciclistes de la ciu-
tat. Una manera de fer que no és no-
va a la ciutat, comparable a la desa-

parició de bancs i fonts. Criminalitzar. 
Prohibir. Mal camí. 

Una mala convivència entre via-
nants i ciclistes és el motiu que va 
originar la dràstica mesura. I és ben 
veritat que en aquests dos espais de 
la ciutat hi ha moments que la genta-
da és tan gran que es fa difícil, im-
possible, circular sobre rodes sense 
problemes. Cal pensar solucions, pe-
rò la prohibició no ens sembla gens 
acceptable. Com si la DGT un any di-
gués: aquest any ha mort massa gent 
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a les carreteres, prohibim els cotxes, 
apa! 

Per sort la mobilització no va tri-
gar a arribar. Ràpidament es va acti-
var des de la ciutadania i diferents or-
ganitzacions la Taula de Mobilitat de 
Badalona amb voluntat de participar 
en aquest debat, de dir-hi la seva i 
també d’intervenir en el Ple. Mentres-
tant els minsos cartells prohibitius 
s’anaven degradant ràpidament amb 
pintades i adhesius fruit de la incom-
prensió popular. I 
una manifestació 
sobre rodes con-
vocada per la 
Taula mateix 
aplegava més de 
100 persones.  

Què es pro-
posa des de la 
Taula de la Mobi-
litat, que 
l’Associació subs-
criu plenament? 
Doncs, aplicar el 
sentit comú.  

Primer, que les bicicletes i els 
patinets són, a part d’una activitat 
d’oci, un mitjà de transport net, barat i 
saludable i que cal, per tant, potenciar 
i incentivar. Ras i curt, cada dia som 
més la gent que anem a treballar o 
ens movem regularment en bici i la 

ciutat té una llarguíssima llista de 
mancances a millorar. Començant, 
per exemple en el cas que ens ocupa, 
per habilitar més passos soterrats de 
la mateixa rambla al passeig marítim. 

Segon, que la Rambla i el pas-
seig de la Salut són espais públics de 
vianants de primer ordre a la ciutat. 
Així, doncs, la solució passa per con-
dicionar la circulació de bicicletes i 
patins per aquestes zones, i per tot 
arreu en general, sempre que les 

condicions ho 
permetin. És a 
dir: que no hi hagi 
aglomeracions i 
que l’espai sigui 
prou ampli per a 
tothom. Tot això 
acompanyat de la 
corresponent se-
nyalització viària 
oficial. Tenim un 
llarg camí a Ba-
dalona per millo-
rar la mobilitat i a 

vegades només ens cal donar un cop 
d’ull a altres ciutats europees, on les 
solucions per millorar la convivència 
entre ciclistes i vianants ja estan més 
que inventades. 

 
Ricard Amaya i Alcázar

 

No em sento obligat a creure que un Déu que ens han dotat d’intel·ligència, 
seny i raó, tingues com objectiu  privar-nos-en l’ús. 

(Galileo Galilei) 
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Iniciatives i gestions de l’Associació 
 

Des de l’Associació també duem 
a terme gestions per a la millora del 
barri. És per això que fem una feina 
de recollida tant de les propostes com 
dels malestars dels veïns i veïnes en 
referència al barri i a la seva convi-
vència. Volem ser la veu del veïnat.  

Aquest darrer any hem mediat 
amb l’Ajuntament temes com: 
• millora de la visibilitat en 
l’encreuament entre els carrers Sant 
Isidre i Dos de maig, 
• mesures de prevenció de l’edifici 
de la MOBBA per assegurar la segu-
retat del veïnat, 
• asfalt de l’aparcament de la REN-
FE, 
• retirada del servei de la línia B12 
els diumenges i possibles solucions, 
• obstaculització del carrer Francesc 
Layret a causa de les obres de la ca-
sa número 37, 
• estat d’abandó de la casa Giralt i 
possibles mesures de conservació, 
• prohibició de bicicletes i patinets a 
la Rambla i treball d’unes mesures de 
convivència, 

• qüestions de la plaça Pompeu Fa-
bra juntament amb les altres associa-
cions veïnals de la zona, 
• demanda d’uns lavabos públic du-
rant tot l’any al Passeig Marítim. 

Però no ens podem deixar acti-
vitats de caire lúdic, de cohesió i xar-
xa veïnal com:  
• els sopars al carrer Sant Rafael i 
Sant Jaume, els seus dies assenya-
lats, 
• el ball de Country a la Rambla. 

On també incloem les ja famo-
ses festes que ens caracteritzen com: 
• La Crida als Reis, 
• La Festa del Badiu, 
• La Sardinada, 
• El Fem de Badalona un Gran Ba-
diu. 

Ja saps que pots participar en 
totes aquestes activitats, organitzant, 
preparant, transmetent les teves habi-
litats, donant un cop de mà... En defi-
nitiva, fent-te teves les festes.  

A l’Associació fem xarxa, a 
l’Associació fem barri!  

 
Nélida Barragan 

La veritable ciència consisteix a reconèixer que se sap el que realment se sap  
i que s’ignora el que veritablement s’ignora. Aquí rau la veritable saviesa. 

(Confuci) 

La teva veu, amic, vaga pel meu cor,  
com el so apagat de la mar entre aquests pins que l’escolten. 

(Rabindranath Tagore) 
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Calendari d’activitats 
Aquí us recordem algunes de les acti-
vitats que ja tenim programades per 
tal que us reserveu les dates. Però en 
farem més que ja us anirem comuni-

cant... 

Dissabte 21  
de desembre 2013 

 
Col�laborem en el 

COR NADAL que organitza 
Soca-rel 

11 matí: recollida de verdures 
5 tarda: mejarem la SOPA de PE-

DRES i cantarem nadales! 
 

No us oblideu de portar menjar per al 
4t Món dels Pares Carmelites 

Diumenge 5 de gener 2014 
10 matí: taller de fanalets 

Preu 3 € 
A la tarda, després de la cavalcada, 

CRIDA ALS REIS pel carrer del Carme 
En arribar al badiu de l’Associació, encendrem el fanalet 

gegant i explicarem un conte de Nadal 

Diumenge 12 de gener 2014 
5 tarda: titelles per a tota la família 

Gratuït 

Dimarts 25 de febrer 2014 
9 del vespre: Assemblea General Ordinària  

de l’Associació de Veïns del Centre  
Renovació de la Junta 

Diumenge 4 de maig 2014 
FESTA del BADIU 

Tot el dia: al parc de Can Solei  
 

jocs, paradetes d’entitats, tómbola,  actuacions... 

Dissabte 31 de maig 2014 
FESTA A BAIX A MAR 

8 del vespre:  
a la platja dels Pescadors  

Sardinada, havaneres i rom cremat 

Dissabte 28 i diumenge 29 de juny 2014 
UN DIA PER VIURE AL CARRER 

Concurs de decoració de façanes, sopars al carrer,  
catifes de flors, vermut, actuacions...  
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El Badiu dels Nadons: quan la prevenció 
és basa a tenir un espai per parlar! 

 

A punt de complir el primer any 
de vida volem celebrar amb tots vos-
altres el nostre primer Nadal. El Badiu 
dels Nadons, un projecte per atendre 
la salut mental de mares i pares da-
vant el seu nadó, un projecte de pre-
venció, un projecte d’integració al bar-
ri i a la ciutat, un espai acollidor. Di-
lluns rere dilluns estenem l’estora i 
comencem a pensar en què hi posem 
avui, perquè cada dilluns és diferent. 
Els nadons creixen i, per tant, les se-
ves necessitats canvien i, si volem 
que mares i pares es sentin atesos, 
per una servidora, Ma Mercè, i per la 
Mariana, també psicòloga que quan 
va descobrir el projecte s’hi va entusi-
asmar i va demanar de venir a fer 
pràctiques, hem d’atendre el canvi i 
pensar en els progenitors i en els 
seus fills i filles intervenint amb la 
nostra dedicació i atenció.  

Les mares insisteixen a donar-
nos les gracies per posar en marxa el 
projecte. Han pogut comprovar que 

no és un espai de joc sinó un espai 
d’atenció alhora que l’infant juga, un 
espai on els professionals podem 
ajudar a desenredar petits embussos, 
a calmar petits neguits, a fer que en-
tre els que siguem aquell dilluns sor-
geixin preguntes, debats, opinions 
que desidealitzen la maternitat i la pa-
ternitat i la infància. Esperar i desitjar 
que l’infant sigui feliç és no tenir pre-
sent que no li oferim eines per poder 
sentir ràbia, tristesa, enveja sense 
que se senti que defrauda la seva 
mare o el pare. És important desco-
brir-li el camí i aplanar-l’hi? Que senti 
que sense el pare o la mare no pot i, 
per tant, renunciï o bé que davant les 
dificultats continuï buscant la manera 
d’aconseguir arribar a on vol? 

Els dilluns la flaire de cafè con-
vida a ser atent, a compartir, a oferir, 
a ajudar, a fer que les altres mares se 

sentin acompanyades. La maternitat 
no és fàcil, ningú pot aprendre-la si no 
és amb cada fill, i cada fill és diferent, 
el vincle és diferent i és per això que 
no es pot ensenyar. Es pot descobrir 
dia rere dia sense lliçons, llibres, lite-
ratures i teories que tracten temes 
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universals que desconeixen la Rita i 
la seva filla Berta, les característiques 
de cadascuna, les seves preferènci-
es, els seus trets personals...  

És en aquest aspecte on El Ba-
diu dels Nadons facilita parlar-ne sen-
se sentir-se jutjat, sense sentir la pa-
ralització que genera la culpa, i sense 
sentir que jo no valc o no en sé. 
Aquest és el motiu per obrir la porta 
tots els dilluns de 10,30 a 13 h i per 
aquest motiu no cal inscriure-s’hi per-
què un hi pot venir i anar-se’n quan 
vulgui. No hi ha quota perquè no es 
cobren honoraris. Com ja sabeu és un 
projecte altruista. El que sí que hi ha 
és vida, alegria, ànims, ajuda i cafè i 
pastes que porten les mares i els pa-

res per poder esmorzar tran-
quil�lament amb d’altres mares o pa-
res.  

Així continuem amb plena 
il�lusió i empenta per celebrar el pri-
mer any de vida i volem fer-ho amb 
tots vosaltres. El primer Nadal on el 
Tió ha cagat abans d’hora i ens ha 
cagat una nova estora que ja hem 
afegit a les anteriors. 

 
Us desitgem unes bones festes i 

un 2014 ple de salut i somnis per fer 
realitat! 

 
Ma Mercè Rovira Sanz. 

Psicòloga clínica d’infància i família

Cada dimecres, puntes de boixets 
 
Les puntaires vénen cada dimecres 
de 4 a 7 de la tarda i s’entretenen tot 
fent aquest tipus d’artesania. Si voleu 
aprendre a fer puntes de coixí, veniu 
a l’Associació! 
 

I també cada dimecres, jocs de taula 
 
Si vols passar una tarda entretinguda 
i alhora agilitar la teva ment, pots ve-
nir cada dimecres de 5 de la tada a 8 
del vespre a l’Associació a jugar al 
Rummikub, un joc de taula molt di-
vertit. Us hi esperem amb els braços 
oberts! 
 
 La llibertat és, en la filosofia, la raó,  

en l'art, la inspiració, en la política, el dret. 
(Victor Hugo) 
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No devem, no paguem 
 

Fa poc més d’un any que un 
grup de ciutadans i ciutadanes ens 
trobem per impulsar mesures 
d’auditoria ciutadana dels pressupos-
tos i comptes municipals. També de-
nunciem a Badalona, igual com es fa 
en altres municipis, la tirania del deu-
te privat, que ha passat a ser deute 
públic i ha llastat el benestar present i 
futur de la classe treballadora. 

La realitat és aques-
ta: l'anomenada “crisi del deute” no 
ha estat res més que un mecanisme 
per traspassar al sector públic les 
pèrdues que els especuladors han 
tingut arran de la crisi financera. Ras i 
curt, els beneficis eren seus; les pèr-
dues són nostres. El capitalisme ja no 
premia el risc, com deien els libe-
rals. Ara els grans inversors arrisquen 
i, si guanyen, s’ho queden ells; però si 
perden ho paguem nosaltres. 

Paral�lelament, els governs del 
PP i del PSOE han creat mecanismes 
per afavorir la banca privada a costa 
de les institucions públiques. A Bada-
lona ho vam denunciar i 
el Ple Municipal, gràcies a la nostra 
tasca, va considerar que els préstecs 
de l’anomenat “Pla de proveïdors” 
contenien interessos abusius i, per 
tant, il�legítims. A la Badalona d’avui, 
on hi ha gent que passa gana i els 
serveis públics es deterioren, 
l’Ajuntament paga més d’un milió 

d’euros anuals en interessos per uns 
diners públics que la banca va obtenir 
a menys de l’1 per cent i ens presta al 
5,5 per cent. A l'antiga Baetulo la usu-
ra era delicte; ara és legal i promogu-
da per l’Estat. 

La moció aprovada a Badalona 
s'està estenent per altres municipis, 
com ara Molins de Rei, Cerdanyola o 
Sabadell. N’estem orgullosos i orgu-
lloses. La tasca no acaba aquí, però. 
No en tenim prou amb la declaració i 
volem empènyer l’Ajuntament a dei-
xar de pagar aquests interessos. Ja 
estem treballant per buscar la fórmu-
la per aconseguir-ho, i exigirem que 
es faci. 

També estem auditant els comp-
tes del 2012 (inclosos els de les em-
preses municipals), i impulsem mesu-
res de control i participació ciutadana. 
Això tan ambiciós ho fem ben a prop 
teu, cada dilluns a les 20:30 al local 
de l’Associació de Veïns del Centre. 
Després de llegir això, no tens ganes 
de venir i col�laborar-hi?  

T’hi esperem. 
 

Grup Auditoria Badalona 
AuditoriaBDN 

NO devem, NO paguem! 
 

Web: www.auditoriabdn.wordpress.com 
A/e: auditoriabdn@gmail.com 

 
 Treballa per impedir delictes, no per no necessitar càstigs. (Confuci) 
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Anglès a l’Associació de Veïns 
 

Fa un temps que els dimecres a 
l’Associació de Veïns de Badalona es 
parla anglès. Es pot aprendre la llen-
gua anglesa d’una forma especial i 
divertida. Un espai preparat per 
aprendre no només unes bases mí-
nimes de l’idioma, sinó també per 
passar-ho bé de la mà de persones 
encantadores i un molt bon ambient 
de treball. Uns grups de treball reduïts 
que fan que sigui més fàcil aprendre 
anglès, amb un mètode que identifica 
clarament l’aposta de l’Associació cap 
una organització més dinàmica edu-
cativament.  

Hem de considerar que no tot-
hom té el mateix nivell d’anglès i que 
la dificultat que hi ha per aprendre’l és 
important. Cal ser-ne conscient. Per 
aquest motiu, des de l’any passat, es 
fan dos grups de treball d’anglès.  

En primer lloc, hi ha el grup on 
s’imparteix anglès de 5 a 6 de la tar-
da. Aquest és un grup per aprendre 
l’anglès bàsic, un anglès que equival 
al nivell de primària i secundària. Im-
parteixo un anglès on determinem 
molt les bases amb vocabulari i pro-
nunciació. Penseu que les classes 
que faig aquí es fan perquè tingueu 
una coneixença bàsica sobre anglès. 
Per tant, si voleu començar des de 
zero, aquest és el vostre grup i no pa-
tiu si teniu vergonya, és un grup redu-

ït i som una petita gran família en la 
qual us sentireu molt còmodes.  

Després, si les teves aspiracions 
són més altes i t’agradaria aprendre 
un anglès de nivell de final de educa-
ció secundària (4t ESO) i batxillerat, 
el teu grup és el que dinamitzo de 6 a 
8 del vespre. Aquest grup és el que 
porta més temps i us puc assegurar 
que el formen persones que conec 
molt bé i són constants i implicades 
en el seu treball, les quals transmeten 
molt bon feeling al grup i fan que 
aprendre anglès sigui divertit, de ma-
nera que es pot treballar i passar-s’ho 
bé. En aquest grup es tracta vocabu-
lari més complicat i es tracta la matè-
ria a partir de lectures dirigides, 
d’escoltar cançons en anglès o fer 
exercicis originals per aprendre. Som 
una gran família i si us apunteu us 
acollirem amb molt d’afecte.  

Un anglès diferent i exempt de 
teories avorrides. Us agradarà, ja ho 
veureu.  

Recordeu-ho: cada dimecres 
podeu tenir una cita amb la cultura 
anglesa a l’Associació. Apunteu-vos-
hi. 

Un cordial salut. 
 

Albert González 

Professor d’anglès 
 

 
 

Un estat és governat millor per un home bo que per unes bones lleis. (Aristòtil) 
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Taller de psicomotricitat i memòria 
 

El treball psicomotriu amb la 
gent gran suposa una reactivació de 
funcions físiques i cognitives que amb 
el pas del temps van minvant, contri-
bueix a crear una major confiança 
personal i autoestima. 

Les classes són d'una hora i es 
divideixen en dues parts. La primera 
és més física i hi treballarem la respi-
ració, les articulacions, la coordinació, 
la dissociació, l'equilibri...  

La segona part va destinada al 
treball de l'atenció i la memòria, que 

es reforcen amb diferents exercicis i 
jocs plantejats d'una manera lúdica i 
orientats a les necessitats de cada 
grup. 

 
Rut Carrera 
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El grup de teatre 
 

A l’Associació de Veïns veureu 
que hi assaja cada dijous al vespre un 
grup de teatre, que dirigeix Estanis 
Aboal, llicenciat per l’Institut del Tea-
tre. És format per homes i dones amb 
ganes de realitzar-se en el món artís-
tic i passar una estona agradable al-
hora que preparen un projecte teatral. 
Aquest trimestre han assajat l’obra 
Carlota, de Miguel de Mihura, que van 
estrenar al teatre del Círcol el passat 
30 de novembre a les 9 del vespre. Al 
grup de teatre també es fan altres ac-
tivitats enfocades als més petits, com 
el conte que es va fer a la festa del 
Badiu o el conte de Nadal. 

A partir de l’estrena, el grup es-
tarà obert a tothom que hi vulgui par-
ticipar. Podeu demanar informació a 
la mateixa seu de l’Associació.  

 
Estanis Aboal 

 
 

 

Grup Filatèlic Badalona (1988-2013) 
 

Aquest 2013 any ha fet vint-i-
cinc anys que un grup de bons 
amics que compartien l’afició a la 
filatèlia van fundar el Grup 
Filatèlic Badalona. Tot va 
ser quan la Direcció 
General de Correus va 
anunciar l’emissió d’un 
segell en motiu del mil�lenari 
de Catalunya. Llavors vam posar 
les màquines en marxa per poder fer 
a casa nostra, a Badalona, la presen-
tació d’aquell segell tan especial i 

vam fundar el grup. En va agafar la 
presidència en Conrad Eixarch, que 

ens va deixar l’any passat. 
Vagin dedicats a ell tots els 

actes d’aquest vint-i-
cinquè aniversari. 

Gràcies per 
haver-ho engegat tot, amic 

Conrad. 
 

Jordi Curto i Culla 
President del Grup Filatèlic Badalona

L’amor per força res no val, la força sense amor és gastar energia en va. 
(Albert Einstein) 
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Cor Aurica 
 

Ja fa uns anys que l’Associació 
ens acull al seu local. Aquí és on fem 
gran part del treball relacionat amb la 
nostra música. Segurament ja ens 
coneixeu i fins i tot heu assistit a al-
gun concert nostre. Però també és 
possible que sigui la primera vegada 
que sentiu a parlar d’Aurica. 

El Cor Aurica va néixer a Bada-
lona el 1995 com a formació de cor 
de cambra. Des de llavors hem inter-
pretat des de 
la música re-
naixentista 
fins a la con-
temporània. 
Els nostres 
concerts 
combinen so-
vint les peces 
corals amb la 
representació 
escènica i, amb aquest tret que identi-
fica el nostre treball, hem produït es-
pectacles com l’òpera Dido i Enees, 
Amb B de Bernstein, Rossini entre 
amics, La veu, La guitarra i el temps... 
a més dels recitals en format clàssic 
de concert. 

Ens agrada treballar amb acom-
panyament instrumental, ens agrada 
interpretar els compositors catalans i 
ens agrada interpretar la música anti-
ga i clàssica dels grans mestres, per-
què, en definitiva, ens agrada la mú-
sica.  

Us animem a venir a veure’ns i a 
escoltar-nos. Si, a més a més, us cri-
da el projecte i us ve de gust partici-
par-hi, us convidem a formar part 

d’aquesta gran 
família musical 
que assaja els 
dimecres de 9 
a 11 del ves-
pre.  

La nostra 
pròxima pro-
ducció serà un 
concert amb 
orquestra i 

cantants solistes tot interpretant Mo-
zart i Haydn. Encara no us podem dir 
la data però us farem arribar tota la 
informació així que la tinguem a punt. 

 
Cor Aurica 

 
 

No puc creure en la immortalitat de l'ànima... No, tot el que es diu sobre l'exis-
tència després de la tomba està malament. És només el producte de la nostra 
tenacitat cap a la vida... El desig de viure... «La paüra d'arribar a un final.» 

(Thomas A. Edison) 

On hi ha satisfacció no hi ha  revolucions. (Confuci) 
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Per què Fem Country a l’Associació? 
 

Tot va començar en acabar 
l’estiu del 2007. A l’Associació havíem 
fet classes de balls de saló i llavors 
ens van dir que l’activitat no es torna-
ria organtitzar. 

Què podíem fer? Ens quedaríem 
sense ballar? Havíem fet una bona 
pinya i volíem continuar formant-ne 
part. Llavors, de sobte, l’Enric va tenir 
una bona pensada: “Tinc una veïna 
que balla country! Què us sembla la 
idea? Ho po-
dríem pro-
var!” Així, que 
ens vam de-
cidir i ho vam 
proposar a la 
Lourdes. Ella 
va acceptar, 
tot i ser cons-
cient que era 
un repte im-
portant començar a fer classes sense 
tenir-ne experiència. Però, amb bona 
voluntat per part de tots, ens en vam 
anar sortint i aprenent tots junts, els 
uns dels altres. 

El grup ha anat canviant amb el 
temps. Alguns marxaven, però 
n’arribaven de nous. Malgrat tot, els 
impulsors de l’activitat s’hi mantenen 
des del principi. 

En aquest anys, el grup de Fem 
Country de l’Associació ha organitzat 
diversos esdeveniments per fer co-

nèixer el country arreu de la nostra 
ciutat. 

Hem aconseguit instaurar cada 
any dues trobades country a la Ram-
bla. L’una és al matí del primer diu-
menge de juny des de fa tres anys, i 
l’altra és la Trobada a la Fresca que 
fem a final d’agost un dissabte a la 
nit. Darrerament, també tenim un lloc 
a les Festes de Maig. A la Festa del 
Badiu organitzem una mena de “taller 

country” per a 
tots aquells 
que volen fer 
els primers 
passets i gau-
dir d’una bona 
estona. I això 
és el que fem 
des del no-
vembre de 
2007. 

Passem una bona estona. Cada 
divendres al vespre, faci fred o calor, 
ens trobem tots al local de 
l’Associació. I junts ballem i cantem 
seguint el ritme de la música country, 
i deixem de banda la rutina diària i tot 
el que ens preocupa. Només hi ha 
lloc per a l’esbarjo, la música alegre i 
animada, els somriures i el caliu d’un 
grup de  persones meravellós. Una 
activitat perfecta. 

 
Fem Country 

 
 Estudia el passat si vols pronosticar el futur. (Confuci) 
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 Deixem de ser invisibles 
 

Una de les enti-
tats acollides a 

l’Associació de Veïns 
del Centre és la Pla-
taforma Deixem de 

ser Invisibles. Som 

una associació sense 
ànim de lucre de per-
sones amb disminu-

cions físiques. Ens 
dediquem sobretot 
a intentar l’eliminació de les barreres 

arquitectòniques, tant les físiques 

com les estructurals i culturals. La 
nostra tasca no és fàcil ja que topem 
amb la manca de coneixement dels 
nostres problemes, tant per part dels 
organismes oficials com del ciudatà 
de peu. 

Per això fem actes 

d’apropament. Una d’aquestes acti-
vitats es fa a les escoles de primària 
amb la representació de titelles 
Amics del barri, en què interve-
nen tres titelles de gairebé un metre 

d'alçada; l’una és cega, l'altra té la 
síndrome de Down i la tercera és un 

noi que va en cadira de rodes. La 

acollida que aquests 
personatges reben 

a totes les escoles 
és molt bona. Al final 
de la representació 
donem la paraula als 

nens i nenes perquè 
facin preguntes i les 

que fan són, a vega-
des, sorprenents. 

Fem altres acti-
vitats, però ja ens allargaríem massa. 
Pensem que amb aquesta petita ex-
plicació ens coneixereu una mica 
més. 

Aprofitem des d'aquí per donar 

les gràcies a l’Associació de Veïns 
del Centre i a tots els socis.  

Salutacions cordials i a reveure. 
 

Plataforma  

Deixem de Ser Invisibles 

 
Tel. Marina: 93 383 65 31 
Tel. Rupert: 656 541 520 
A/e: deixemdeserinvisibles@gmail.com
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