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SALUTACIÓ
Aquest any, les nostres festes seran diferents. Per raons diverses, les hem traslladat de dies, si bé 
s’iniciaran el dia 5 de juny amb la tradicional festa del Casal de la Gent Gran del nostre barri. Com 
podeu comprovar en el programa, també es realitzaran activitats el dia 7 i els actes centrals es 
celebraran els dies 12, 13 i 14 de juny. Així doncs, durant dos caps de setmana al nostre barri 
estarem de festa. No trobareu la salutació de l’alcalde ni de la regidora del districte. Com sabeu, 
estem en plena campanya electoral i encara no sabem quina serà la composició del nou consisto-
ri. Sí que trobareu les respostes de cinc dels candidats que aspiren a ser alcalde, sobre quines 
seran les seves actuacions per continuar millorant el nostre barri. Els hem enviat un qüestionari 
sobre alguns dels temes pendents de solució i ells ens han contestat amb allò que han considerat 
oportú. Nosaltres només ens hem limitat a posar per ordre de recepció les seves respostes. El que 
sí volem assenyalar és que durant la propera legislatura local, el nostre barri necessitarà de la 
implicació i el compromís del nou equip de govern i també de l’oposició per resoldre alguns dels 
problemes pendents i que s’han de solucionar al llarg d’aquest pròxims quatre anys. Serà necessa-
ri abordar la rehabilitació de l’escola vella Lola Anglada, solucionar el problema de la PIHER, 
construir el nou Casal de la Gent Gran i el centre de dia, millorar el manteniment i la neteja dels 
nostres carrers, els espais verds i la pista esportiva, dignificar el polígon industrial, desenvolupar 
els equipaments previstos al Cristall... No podem oblidar el que cap garantir el dret del veïnat al 
descans i evitar l’incivisme. Tanmateix el que ara toca és gaudir de les nostres festes i aprofitar 
aquests dies per sortir al carrer i trobar-nos amb els nostres amics i veïns i compartir tot allò que 
ens fa sentir orgullosos del nostre barri. 

Atentament,  La Junta de l’AV Canyadó   



El dissabte 28 de març es va poder visitar la nova 
biblioteca de Badalona, situada al barri de Canya-
dó. El nou equipament, llargament reclamat pel 
veïnat, després d’alguns endarreriments es va 
poder inaugurar amb l’assistència del poeta Joan 
Argenté, nom que porta la biblioteca, encara que 
tothom l’anomena de Canyadó.
Joan Argenté, nascut l’any 1931, és un veí de 
Badalona que l’any 2006 va rebre la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya com a 
reconeixement a la seva dedicació a favor de la 
llengua i la cultura catalanes.
La nova biblioteca serà la sisena de la Xarxa Munici-
pal de Biblioteques de la ciutat i estarà operativa 
des del dia 7 d’abril cada tarda de 16 a 20.30h. 
També obre les portes els dimarts, dijous i dissab-
tes de 10 a 14h.
Durant la inauguració més de tres-centes de perso-
nes es van manifestar reclamant més equipaments 
per a la ciutat i el barri. En particular, moltes 
famílies acompanyades dels seus fills, van cridar 
que volien l’institut a l’edifici de la vella escola Lola 
Anglada.
Des que es van a traslladar els escolars a la nova 
escola situada al parc de ca l’Arnús, l’escola vella 
està tancada. Si ja era necessària i urgent la rehabi-
litació, ara, sense cap manteniment, es fa més 
necessari que mai. El veïnat no vol que passi com 
ha passat amb l’edifici de la fàbrica PIHER. El seu 
estat fa que la recuperació sigui molt més costosa i 
ja hi ha qui diu que és millor enderrocar-lo, la qual 
cosa significarà perdre un altre edifici del nostre 
patrimoni industrial i singular de la nostra ciutat.
Per això, durant la intervenció de l’alcalde, els veïns 

no deixaven de cridar “Ara volem l’institut”. I és 
que, segons dades del mateix Ajuntament, el 
proper curs hi haurà més demanda de places d’ESO 
que oferta, la qual cosa suposarà que molts nens i 
nenes de Canyadó i Casagemes hagin de desplaçar 
a altres barris per poder continuar els estudis 
obligatoris.
Cal no oblidar que l’escola vella Lola Anglada va 
posar-se en funcionament fa més de 86 anys i des 
de llavors no ha deixat d’utilitzar-se com a centre 
educatiu. Són moltes les generacions de canya-
dencs i d’altres barris les que han passat per les 
seves aules i moltes les històries que amaga. Per 
això el veïnat no es resigna a perdre aquest 
emblemàtic edifici i, sobretot, no vol renunciar que 
continuï amb la seva activitat formativa.
Si el govern de la Generalitat ha fet els deures i, 
com es diu a la resolució que es va aprovar al 
Parlament ara fa un any, que instava “el govern a 
realitzar un estudi que determini la necessitat i la 
viabilitat tècnica de convertir en un institut 
d’ensenyament secundari l’antic edifici de l’escola 
Lola Anglada”, aquest estudi ja estarà fet i ara 
només caldrà que s’elabori un projecte de rehabili-
tació i adjudicar les obres. Si això és així, el proper 
curs 2015-16 ja tindrem part de les obres realitza-
des i, amb tota seguretat, podria posar-se en 
funcionament al llarg d’aquell curs.
El veïnat té raó i el creixement demogràfic justifica 
i demana un nou institut a la zona si no volem 
improvisar o bé haver de desplaçar els nens i nenes 
de dotze anys a altres barris de Badalona per conti-
nuar estudiant.

Pedro Jesús Fernández 

JA TENIM LA BIBLIOTECA

Especialidad en 
tapas, bocadillos, 

torradas y 
platos combinados
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FEM + CANYADÓ

QÜESTIONARI

1. Quines actuacions emprendreu a curt i mig termini per aconseguir una bona convivència 
de la zona residencial i la zona d’oci nocturn al polígon de Can Ribó, com també per efecti-
vament millorar l’activitat de negoci diürn i l’entorn del polígon?

2. Disposeu de plans, agenda i pressupost per convertir l’antiga escola Lola Anglada en 
Institut i per quan? Quines alternatives preveu tant per rehabilitar l’edifici històric com per 
respondre a la creixent demanda d’un Institut a la zona?

3. Teniu propostes per millorar la connectivitat en transport públic de Canyadó a Can Ruti, 
l’IES Albèniz a altres equipaments i barris de la nostra ciutat?

4. Quina solució oferiu per disposar d’espais de trobada adequats tant per a la gent gran 
com els joves del barri en Casals o infraestructures similars?

5. Quines propostes teniu per adequar les infraestructures esportives de la zona, com són la 
pista esportiva de Sant Jordi, la de l’antiga escola, el SkatePark, un possible poliesportiu amb 
piscina...?

6. Quines iniciatives i propostes no mencionades promogueu a benefici del nostre barri en 
concret?

*Aquest qüestionari només ho hem enviat als partits o coalicions que tenen o han tingut 
representació a l'Ajuntament.

Com vostè sap, cada any, durant el primer cap de setmana de Juny, celebrem la nostra Festa 
Major. Des de sempre hem editat una revista que, a més a més del programa de la Festa, 
incorpora diferents escrits relacionats amb el nostre barri i la nostra ciutat, entre ells la 
salutació de l’alcalde/essa i del regidor/a.

Enguany volem donar a tots els candidats a l’alcaldia l’oportunitat d’expressar en aquesta 
revista festiva les seves propostes, iniciatives i els seus compromisos amb Canyadó. Us 
facilitem un qüestionari que us permetrà respondre a diferents qüestions de la gent del barri 
i fer propostes a iniciativa pròpia per fer de Canyadó un barri de primera.
Adjuntem amb aquesta carta l’enquesta amb les instruccions. El termini per fer-nos arribar 
les vostres respostes amb un logotip del grup polític i foto del candidat/a és dilluns 12 de 
maig de 2015. 
Els donem les gràcies per la seva col•laboració i restem, com sempre, a la vostra disposició 
per col•laborar en propostes i idees de millora pel desenvolupament del nostre barri i la 
nostra ciutat.

Atentament,  La Junta de l’AV Canyadó   





CAN RIBÓ
Apostem fermament per la reindustrialització de la ciutat i fer de Can Ribó un dels polígons 
més atractius de l’entorn de Barcelona. Invertirem en il•luminació, asfaltat, recollida de 
residus i serveis per convertir Can Ribó en un espai atractiu per les noves industries.
Millorarem la vigilància i actuarem contra l’incivisme.  

LOLA ANGLADA
Volem un compromís clar i ferm de la Generalitat per fer de l’antic Lola Anglada l’IES que el 
barri necessita. En cas contrari tal i com s’ha fet altres vegades apostem perquè l’Ajuntament 
avanci els diners, no podem esperar més! El nostre compromís és que a l’inici del curs escolar 
2016-2017 l’institut sigui una realitat. 

TRANSPORT PÚBLIC
Cal fer un bus llençadera entre Canyadó-Morera-Pomar i l’hospital de Can Rutí apropant així 
també als joves del barri a la zona dels instituts de Morera. També apostem per millorar la 
connexió entre els barris.  

APARCAMENTS
Hem d’estudiar mesures que com les zones verdes garanteixin l’aparcament als carrers del 
barri dels residents. Prioritzarem l’ús del solar de can Domènech per part dels veïns de la zona 
amb una proposta consensuada amb l’AV.

ESPAI PER GENT GRAN I JOVE
Impulsarem que als baixos del nou edifici d’habitatge Jumerca s’instal•lin centre de dia i el 
casal de gent gran del barri. Hem d’estudiar la viabilitat de la recuperació de l’edifici de la 
PIHER i consultarem sobre el seu possible ús, sense descartar un espai de trobada juvenjil.

INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA
La Baixadeta, la pista Sant Jordi i les pistes antic Lola Anglada han de ser per us dels joves dels 
barris, apostem perquè l’Ajuntament garanteixi espais dignes per practicar l’esport més enllà 
de l’esport reglamentat. 

PROPOSTES PRÒPIES
Desplegarem el mapa municipal d’Escoles Bressol i pensem que la zona de Canyadó es podria 
construir la que correspon al districte I. També estudiarem la possibilitat de construir un nou 
poliesportiu a la zona i un abaixador de RENFE a l’altura de la Riera.
En definitiva, com volen la majoria del veïnat, treballarem per fer que Canyadó i Badalona 
siguin espais de convivència i dels que tots i totes ens sentíssim  orgullosos.  

Alex Mañas



GAUDIM JUNTS DE LES FESTES DE CANYADÓ!
Valonsadero llar d’infants, des de 1975 ajudant a créixer als més petits.

Jaume Ribó, 27 baixos - 93 3894092
www.valonsadero.net



CAN RIBÓ
El diàleg i els acords amb tots els agents implicats serà un dels nostres principals instruments. 
Respecte l’oci, parlarem amb els negocis i les persones usuàries per tal de vetllar pel compli-
ment d’horaris i de la normativa. Pel que fa a activitat industrial, la nostra prioritat és la 
creació de llocs de treball: facilitarem  la instal•lació de noves empreses i treballarem per fer 
possible el túnel de la B-500.

LOLA ANGLADA
L’educació i l’escola pública són una prioritat per a nosaltres. Ens posarem a treballar, des del 
primer dia, amb la Generalitat per resoldre aquesta necessitat educativa al més aviat possible. 
Amb diàleg permanent amb els agents implicats. Com a criteri general, som partidaris de la 
remodelació i la rehabilitació dels equipaments.

TRANSPORT PÚBLIC
Connectarem millor els polígons industrials amb l’estació de tren. Treballarem per facilitar els 
camins escolars i la mobilitat a peu. Estudiarem la millora de l’accés als equipaments sanitaris 
i a Can Ruti per a tota l’àrea nord.

APARCAMENTS
Potenciarem el transport públic. I a barris amb molta densitat de cotxes estudiarem i  desen-
voluparem un pla d’aparcaments soterrats, i en tot cas, racionalitzarem l’ús dels espais i 
places existents.

ESPAI PER GENT GRAN I JOVE
La participació ciutadana, l’oci enriquidor, la trobada entre generacions són principis de les 
nostres propostes. Buscarem la versatilitat dels equipaments perquè els diferents col•lectius 
els puguin gaudir i conviure-hi. De la relació entre persones i col•lectius, de l’ús més intens 
dels equipaments, ens en beneficiem tots i totes.

INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA
Impulsarem un Pla per millorar la qualitat i el manteniment dels espais esportius i culturals dels 
diferents barris. Per promocionar la pràctica esportiva i garantir els drets ciutadans amb espais en  
millors condicions.
 
PROPOSTES PRÒPIES
Reforçarem la policia de proximitat. Treballarem al costat de les entitats, escoltant i sumant 
esforços. Posarem en funcionament la socialització de llibres a tots els centres educatius que 
ho vulguin. Les teleassistències per a les persones grans tornaran a ser gratuïtes, i farem 
possible 1.000 llocs de treball anuals amb Plans  d’Ocupació.

Jordi Serra





CAN RIBÓ
La desaparició dels locals més conflictius, llargament reivindicada pels veïns del barri, obre 
una oportunitat per parlar i decidir, entre tots, quin model de barri volem.
Sense oblidar que hem de saber trobar l’equilibri entre el drets al lleure dels joves de la nostra 
ciutat i el dret al descans i a la seguretat dels veïns. (prioritari per nosaltres). 

LOLA ANGLADA
Com bé sabeu, La  Generalitat és l’administració a qui correspon, dissenyar, pressupostar i 
construir el nou Institut. ERC ha estat, està i estarà sempre col.laborant amb el moviment 
educatiu, perquè aquest projecte pugui ser una realitat en el termini més breu possible.
Com estem fent amb altres equipaments de la ciutat, com el Ventura Gassol ( cal recordar que 
és gràcies a les esmenes als pressupostos de la Generalitat, pactada per ERC,  que es va acon-
seguir desencallar-ho).

TRANSPORT PÚBLIC
La connexió òptima cap a Can Ruti, passant per Morera-Pomar, seria amb el metro lleuger que 
es va projectar al Pla d’Infraestructures.  Volem fer una Badalona més respectuosa amb el 
medi ambient i això passa per fer trajectes més directes i eficients dels autobusos, els quals 
han d'aconseguir connectar tots els equipaments de la ciutat en un curt espai de temps i amb 
un mínim de transbordaments.

APARCAMENTS
Cal preservar l’ aparcament existent i els drets adquirits pels veïns; al mateix temps cal reser-
var una part de l’espai generat per l’enderroc de les antigues naus, amb aquest fi.

ESPAI PER GENT GRAN I JOVE
Entenem que la priorització dels equipaments al Districte s’ha de dur a terme des de les 
pròpies entitats dels barris i apostem per incorporar noves formes de cogestió als mateixos.

INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA
Entenem que les noves pistes d’skating que s’han construït han estat una despesa innecessària, (al 
disposar ja d’unes pistes destinades al mateix fi, a Les Guixeres i que disposaven d’espai per a la 
seva ampliació). Entenem que les pistes existents a les escoles, han de posar-se a disposició dels 
veïns, arbitrant el conveni adient amb la Generalitat per aplicar una proposta de patis oberts, 
convenientment  dinamitzats per professionals de l’educació. Cal millorar el manteniment i la 
gestió de la pista poliesportiva, així com de la que tenim a Casagemes.
 
PROPOSTES PRÒPIES
La limitació de l’espai i del  format que ens heu donat, no deixa espai per poder contestar 
aquesta pregunta.

Oriol Lladó





CAN RIBÓ
La situació actual del polígon és desoladora. A curt termini cal mantenir net el polígon i fer-li 
un rentat de cara. A llarg, proposem replantejar els usos del polígon perquè quedi més 
integrat a la trama urbana creant un vial que entri al barri.

LOLA ANGLADA
Creiem que s’ha de convertir en un Institut, per donar cobertura al repunt demogràfic que hi 
haurà a la zona per l’educació secundària a l’horitzó de 2 – 3 anys. A més l’espai de l’antiga 
escola és emblemàtic i cal conservar-lo.

TRANSPORT PÚBLIC
Cal millorar la connexió de Canyadó amb Can Ruti mitjançant una línia de bus que surti de 
Montgat i passi pel barri. Cal millorar la coordinació horària dels serveis que passen pel barri 
i coordinar el servei diürn amb nocturn. Cal donar resposta a la demanda de mobilitat vincula-
da a l’oci nocturn. Cal potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. Dema-
narem a ADIF que executi un baixador a Canyadó de Rodalies per connectar el barri de 
manera ràpida amb els principals intercanviadors de l’àrea metropolitana.

APARCAMENTS
Cal potenciar l’aparcament per a veïns en solars sense ús. També cal prioritzar l’aparcament 
dels veïns respecte els visitants de la platja mitjançant la implementació de l’àrea verda.

ESPAI PER GENT GRAN I JOVE
Cal replantejar els centres cívics i fer que siguin punts de trobada de la cultura, la formació i 
l’oci al territori prioritzant en els joves i la gent gran.
També cal apostar perquè els joves tinguin bucs d’assaig i espai per fer creacions artístiques i 
pensem que el barri els pot acollir.

INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA
Farem un Pla Director d’Equipaments esportius i queda clar que l’àrea d’influència del barri necessi-
ta equipaments esportius com ara una piscina. El pla determinarà emplaçaments i temporització de 
les actuacions. Cal però no oblidar el manteniment del que ja hi ha: poliesportiu, petanques, la nova 
pista d’skate.
 
PROPOSTES PRÒPIES
Proposem fomentar els Consells de Districte i que aquests decideixin part de les inversions al 
territori. Creiem que és la manera de prioritzar bé la inversió pública. Nosaltres hem aconse-
guit la biblioteca pel barri de la mà del veïnat. Sou vosaltres qui coneixeu de primera mà les 
necessitats del barri.

Ferran Falcó





CAN RIBÓ
Durant aquest mandat s’han eliminat els establiments de restauració de la zona de la platja 
de Canyadó, però tot i això hem  apostat per mantenir la presència policial, donat que encara 
continuen havent-hi altres establiments. A més, s’ha fet una ordenació urbanística que impe-
deix l’increment de locals i també una modificació d’usos per permetre que es desenvolupin 
al  polígon activitats comercials.

LOLA ANGLADA
L'Ajuntament de Badalona preveu un augment de la demanda de places en els estudis d’ESO  
pels propers anys, però la competència en matèria de construcció d'equipaments escolars és 
de la Generalitat. L'edifici de l'antiga escola Lola Anglada, té l'ús educatiu i l'ajuntament de 
Badalona, en la  taula de planificació educativa, ja ha manifestat la necessitatt que es faci allà 
un institut. Per això, però, la Generalitat l’hauria de reformar. 

TRANSPORT PÚBLIC
Una de les propostes més importants per a Canyadó, que ja s’ha demanat a l’AMB, és la 
connexió entre l'estació de rodalies de Renfe de Montgat i l'Hospital Germans Trias i Pujol, 
passant per Canyadó. 

APARCAMENTS
Nova zona d’aparcament al costat de la nova pista d’skate, gratuïta per als veïns.

ESPAI PER GENT GRAN I JOVE
Actualment, l’Ajuntament de Badalona disposa de diferents espais de trobada per als joves 
amb un servei orientat a donar resposta a les seves necessitats. L’objectiu a curt termini és 
ampliar aquesta xarxa d’equipaments juvenils per arribar al conjunt dels barris del municipi. 
En concret, al barri de Canyadó la intenció és dotar al territori d’alguns dels serveis que 
ofereix l’equipament juvenil Badiu Jove que, previsiblement, estarien ubicats al Centre de 
Cultura Tradicional Can Canyadó.

INFRAESTRUCTURA ESPORTIVA
Estudiarem la possibilitat de convenir amb l’Associació de veïns  la manera de rehabilitar la pista 
Sant Jordi . D’altra banda, el barri estrenarà aviat la nova pista d’skate, que serà d’ús públic.
 
PROPOSTES PRÒPIES
Un dels nostres projectes pel barri és obrir un nou casal d’avis. També, tal i com deiem abans, 
continuar desenvolupant la zona a on s’ha ubicat la nova pista d’skate amb una nova zona 
d’aparcament.

Xavier Garcia





Ja fa temps que hi ha un tema que em preocupa 
però, com tot en aquesta vida, van passant el dies i 
no poso fil a l’agulla. Ara en faré cinc cèntims: els caps 
de setmana que tinc lliures em dedico a recollir 
ampolles de llimonada i taronjada que, repartits pels 
carrers i als jardins de Canyadó, trobo conjuntament 
amb ampolles de licor d’ alta graduació, com ara el 
Vodka. Em fa por que caiguin en mans de canalla 
que, sense saber-ne la seva perillositat, ingereixi les 
restes dels continguts i pugui arribar a un nivell d’ 
alcoholèmia fatal. La proximitat del nostre barri a la 
zona d’oci del Polígon de Can Ribó i els preus inabor-
dables de l’entrada per a molta gent jove, fan que 
molt jovent faci l’ anomenat “botellon” als carrers del 
nostre barri i en racons dels jardins. Si aquestes 
persones consideren que per passar-s’ho bé han 
d’ingerir quantitats excessives d’ alcohol i tenen 
diners per pagar-s’ho, com que  crec que no els 
manca  informació sobre els riscos que corren, la 
meva intervenció no és per alliçonar-los. Ara bé, sí 

que em preocupa  la canalla petita que pot confon-
dre un líquid clar amb aigua i ingerir-lo amb els 
efectes negatius que això pot comportar.
Els nostres responsables polítics diran que existeix 
un servei que els diumenges al matí   fa una neteja 
molt curosa del carrer Orient i de la Carretera Nacio-
nal II que no deixa ni una mica de pols. Però dins dels 
jardins i per la zona interior de Canyadó, hem d’espe-
rar que arribi el dilluns perquè cada brigada (la de 
neteja i la dels jardins), faci la recollida de les 
begudes i de tot el que s’hi associa.
 Hem d’ esperar a tenir un ensurt per actuar?
Per tant, pensem: no és massa demanar que, si 
Canyadó està suportant les conseqüències dels 
negocis d’ oci i de lleure que tenim a tocar en el 
polígon de Can Ribó, vulguem tenir un servei de 
neteja que treballi intensament els caps de setmana 
i que reculli tot allò que pugui suposar un perill per a 
la nostra quitxalla, tant fora com dintre del barri.

Rosa Valls

INCIVISME I BEGUDA





Vida és la paraula que, dia a dia i des de fa 40 anys, 
cuidem amb amor i respecte per a fer dels més 
petits de les famílies, persones felices. 
La nostra tasca educativa d'escola bressol va 
començar el 1975 amb els nostres pares, el Niceas i 
la Marisol, que van crear aquest concepte educatiu 
i que ara continuem amb nou impuls les seves 
filles: la Marisol, la Beatriz i la Cri. 
Més de 1300 infants han compartit amb nosaltres 
aquests anys de dedicació, educació i superació. 

Sempre amb molta cura per integrar els més petits al seu entorn més immediat i fer-los 
partícips d'aquesta societat, de la qual seran protagonistes. Totes les activitats que desen-
volupem estan pensades per donar eines i seguretat a aquestes persones que acaben 
d'arribar al món i que representen el nostre futur. 
La nostra relació amb el barri Canyadó  sempre ha estat molt estreta. Hem vist com ha 
evolucionat amb el pas del temps en un espai de convivència i participació ciutadana. 
Sempre hem estat molt atents en aportar i gaudir d'aquest procés de creixement. Aportant 
el nostre granet de sorra en les festivitats populars, tan importants per la cohesió, i 
enriquint amb el nostre servei de qualitat una de les institucions del barri. Amb l’escola 
pública del barri Lola Anglada  hem creat una estreta 
relació. També hem sabut gaudir de les noves infraes-
tructures públiques que s'han anant creant, com ara la 
Baixadeta, la masia Can Canyadó, el parc Ca l’Arnús i la 
novíssima biblioteca.
Volem donar les gràcies a totes les famílies que han 
confiat en el nostre projecte i molt especialment a 
l'equip d'educadores que donen sentit al nostre 
somni. Especialment al grup actual que aporten amb 
coneixement i dedicació el millor d'elles. L'equip el 
conformen la Sònia Ruiz, la Marta Chaler (exalumna de Valonsadero), la Maria Rodriguez, la 
Laura López, la Marina Alba, l'Andrea Castellà (filla de la Marisol), la Mònica Llavero, la Irene 
Doz, i l’AntoniaVidal. 
Et convidem a que ens coneguis més donant un volt pel nostre web, on trobaràs aquesta 
essència tan especial que volem transmetre als infants i a les seves famílies, amb les quals 
treballem colze a colze i de qui aprenem constantment per anar redefinint el nostre ideal 
educatiu. 
El significat de la paraula Valonsadero no és casual, és una paraula d'origen basc i un espai 
natural representatiu a Sòria (la terra dels nostres pares) que es tradueix com "terreny fèrtil". 
Amb aquesta idea de fertilitat continuarem tenint cura del procés vital dels nostres estimats 
infants.
Us desitgem a tots unes bones festes!

www.valonsadero.net

VALONSADERO, 40 ANYS DE VIDA





FELICITATS A LA GENT GRAN DEL CASAL
Amigas y amigos del Casal de la Gent Gran de Canyadó, 
Los miembros de la Junta de la Asociación de Vecinos os trasladamos nuestra más sincera 
felicitación por estos treinta años de convivencia y de trabajo para hacer nuestra vida más 
agradable. Todas y todos nos sentimos orgullosos de nuestro Casal, de las actividades que se 
realizan y, en especial, de la dedicación y la generosidad de todos y cada uno de los que han 
formado parte de su Junta Directiva. Nuestro Casal es un ejemplo de cómo se puede seguir 
activo y participativo toda la vida, es una muestra de compromiso con la mejora de nuestro 
barrio de Canyadó, es un modelo de respeto y convivencia, de solidaridad… Es una norma a 
seguir para vivir con dignidad. Como sabéis, uno de nuestros compromisos es conseguir en 
nuestro barrio un nuevo Casal, más grande y con más servicios; un nuevo Casal más moderno y 
acogedor.  También estamos trabajando para tener un Centro de Día que pueda atender a las 
personas que por razones diversas no pueden estar solas.
Y como también queremos que nuestros nietos y nietas no tengan que desplazarse fuera del 
barrio para seguir sus estudios, queremos que se rehabilite y transforme en un Instituto nuestra 
vieja escuela Lola Anglada. No queremos que le pase como está pasando con el edificio de la 
PIHER. Todos, vosotros también, estamos consiguiendo que nuestro barrio de Canyadó sea uno 
de los mejores barrios de Badalona, un barrio del que todos nos sentimos orgullosos, como 
también nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad. Felicidades y esperamos poder celebrar de 
nuevo todos juntos los 35 años en nuestro nuevo y moderno Casal.

La Junta de l’Associació de Veïnal de Canyadó     
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Estan a tocar del bon temps, als veïns de del barri de Canyadó  se’ns va privar d’ un accés 
directe a la platja mitjançant el pont que teníem a sobre de la via del tren. Suposo que els 
responsables polítics han estat  massa enfeinats en confirmar el seu ego i aconseguir el 
poder que comporta l’alcaldia i la resta de càrrecs  i  això els hi ha dificultat adonar-se’n del 
problema que ens ha ocasionat tant als veïns  com a la resta de ciutadans badalonins i 
d’altres contrades que utilitzaven aquest pont per arribar a la platja.  
Els ciutadans de peu de Canyadó, un dia vam haver de sentir d’una força política important 
que no ens calia un poliesportiu amb piscina perquè teníem molt a prop la platja i allí ens 
podíem banyar (a l’ hivern, tot i que hi ha algú que ho fa, no veig  la platja gaire plena de 
banyistes), per tant, no es calia cap esportiu al nostre Districte, tot i les deficiències i 
insuficiències del que hi ha.
El que és cert és que, sense explicacions, ens van treure el pont i ens hem tingut  que 
desplaçar durant molts dies un bon tros per poder anar a la nostra platja. I no només 
nosaltres, sinó també tots aquells ciutadans, famílies amb els estris propis de  platja, que 
deixen el cotxe al polígon industrial.
Tot i que el pont no era ni de llarg la solució per accedir a la platja perquè té esglaons no 
aptes a gent amb mobilitat reduïda, ara ens ho havien fet un pèl més difícil. Pensant en 
positiu, els nostres governants deuen de creure que així comencem a escalfar el músculs  i 
no tindrem rampes quan ens posem a l’ aigua. 
El que ens sap més greu és que ha estat una empresa privada qui ha aconseguit treure el 
pont  sense donar-nos alternatives adients.  Això sí, amb la complicitat del govern actual. 
No dic res nou quant us dic que el diners mouen el món (quina fatalitat) i són ells qui poden 
saltar-se  tot comportament d’empatia amb la resta que l’envolta.
A més a més, la zona on anirà l’equipament “privat” de patinatge era una fàbrica de cordille-
ria, ocupada en el últims anys  pels “baretos” que pertorbaven el descans dels veïns.
Quant vam aconseguir l’enderrocament, vam tenir moltes reunions amb l’ Ajuntament 
buscant un ús social el més ampli possible  i en cap d’ elles es va parlar d’ un equipament 
privat. Però  ja se sap que una cosa és parlar i l’altra és comprometre’s. En això, molts dels 
nostres polítics tenen la mà trencada.
Confiem que el nou accés  que estan construint sigui el més adient per a tothom (ningú ens 
ha preguntat com el volem) i que els mosaics  dels peixos, tant bonics i valuosos, que Lluis 
Bru i Salelles va construir a la façana lateral, no es perdin  i que trobin el lloc adient en  el 
mateix solar per col•locar-los  i així tothom pugui gaudir-ne.

Joan Arqué

PRESA DE PÈL
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C/ Jaume Ribó, 34
08911 - BADALONA

Telf: 93-3893235 / 93-3847719
Mail: morros@transportsmorros.com



25

  

 

del 22 de juny al 31 de juliol  

Casalet del 31 d’agost al 10 de setembre  
(Pendent de confirmació segons inscrits)  

 

PETITS – de 3 a 7 anys  
(diferents grups d’edat)  

Lipdup i videoclips, grup de 
percussió, enregistrament de CD, la 
cancó de l’estiu, canta -o-què, taller 
de creació d’instruments, teatre 
musical, ball modern, góspel, 
piscina, sortides … i moltes 
sorpreses més.  

GRANS – de 8 a 12 anys 
(diferents grups d’edat)  

el joc de Badalona, geocatxing, 
gimcanes, jocs de pistes, piscina, 
jocs d’orientació, tallers, sortides, 
colònies -acampada …  i moltes 
sorpreses més.  

 

Horari  de 9h a 13h i de 15h a 17h; acollida de 8h a 9h i menjador de 13 
a 15h.  

Preus  en funció de setmanes, matins/tardes, campaments, d’escomptes  
per a germans i/o per apuntar-se més d’una semana. Servei de  
menjador opcional.  

 

Més informació: 933482636, 644 15 65 74, elmicaquer@gmail.com  

 Tot el programa, horaris, activitats, preus i requisits d’inscripció a la web:  

www.elmicaquer.com  
ESCOLA ARTUR MARTORELL (Parc de Can Solei)  

ESCOLA LOLA ANGLADA (Parc de Ca l’Arnús)  
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Sí, sempre podem trobar una raó per queixar-nos, per demanar una cosa millor, més gran, més 
nova. Amb tantes demandes, reclamacions i insistències, fàcilment oblidem el canvi i el desenvo-
lupament de què ha gaudit Canyadó els últims anys. 
Recordeu que només fa pocs estius la “zona infantil” de la Baixadeta eren: dos cavallets i un 
gronxador sobre asfalt! Recordeu que els espais que hi ha entre els edificis Sant Jordi i el costat de 
la N-II eren espais sense cap gràcia, que no convidaven a jugar?
Ara tenim més equipaments i zones infantils i aquests sí que es mereixen aquesta nomenclatura: 
“zona infantil i de jocs”. És un plaer veure cada tarda com la plaça, que volem que s’anomeni Lola 
Anglada, situada davant de la nova biblioteca és punt de trobada per a petits, grans i pares. És un 
plaer poder fer la majoria de les nostres compres habituals al mateix barri i sense agafar cotxe. 
Pràcticament tenim de tot i de la millor qualitat. No és una sort que a un quart de nou del vespre, 
encara trobis una botiga oberta si t’has oblidat d’una cosa per al sopar?  
Recordeu el trànsit al cor del barri quan al carrer Eduard Marquina encara hi havia circulació en 
dos sentits i al carrer Pompeu Fabra s’aparcava en dues files? Ara tenim voreres amples, amb 
bancs per a quedar-s’hi que conviden a fer una pausa i fer-la petar amb els veïns. 
Gent gran surt al carrer, encara que sigui només al banc de davant de casa seva, per participar a la 
vida del carrer. Us hi heu fixat? No és motiu d’orgull poder anar caminant fins a la plaça Pompeu 
Fabra, travessant el nostre magnífic parc de ca l’Arnús? 
No fa gaire, no hi havia ni un CAP a la zona. Ara en tenim un a tres passos de casa, i fins i tot servei 
d’urgències els dissabtes!    
Tenim una nova plaça Lola Anglada amb un edifici ple de vida, en lloc d’una confluència de carrers 
amb trànsit intens i la ruïna d’una caserna de la guàrdia civil a punt de caure. 
S’ha revitalitzat una Festa Medieval que és un goig. La gent ve dels altres barris i de fora de la 
ciutat per estar-hi i veure l’espectacular atac dels pirates. S’ha donat nova vida a la Masia amb una 
renovació integral i amb un gran ventall d’activitats. 
Gaudim d’una escola nova, moderna, ampla, funcional, lluminosa i ubicada en una zona 
totalment privilegiada, enmig del parc més bonic de Badalona. Aquest mateix parc també està en 
constant transformació. S’hi ha instal•lat un pipican, hi ha una magnífica zona de jocs, l’hort de 
plantes aromàtiques... Un parc del qual podem gaudir pràcticament, com qui diu, sense sortir de 
Canyadó.
Acabem d’estrenar una biblioteca bonica, moderna i amb bon potencial per albergar tota mena 
d’activitats. La biblioteca disposa d’una sala que serà un punt de trobada i debat de generacions i 
també espai d’estudi. 
I, segurament, falten més coses que durant aquest anys s’han millorat a Canyadó.
Aviat donarem la benvinguda a molts nous veïns que difuminaran els nostres records de les barra-
ques trencades i plenes d’escombraries al terreny de la fàbrica d’El Cristall.
I tots aquests canvis han passat en menys de 10 anys! Quin altre barri pot presumir d’una transfor-
mació tan intensa i tan positiva, tan significativa i visible? 
És clar que res és perfecte i mai ho serà. Un cop acostumats a tenir un cert nivell, aspirem a tenir 
coses noves. Sempre trobarem més reptes, més oportunitats i més vida.  Però també hem de 
saber gaudir el que tenim sense constantment queixar-nos pel que tenen altres o pel que encara 
no tenim.
Serà un plaer veure i participar en l’evolució que encara tenim per davant a Canyadó. No només 
amb protestes, sinó amb propostes; amb diàleg, comunicació, intercanviant opinions, partici-
pant-hi activament i aportant el nostre gra de sorra; no sent només espectadors i consumidors 
passius, sinó agents actius que treballen i deixen la seva petjada a la vida social i en la millora de 
Canyadó. 
“Per educar un nen es necessita tota la tribu”
... per fer un barri, també necessitem de la participació de tot el veïnat.

Bernadette Grabenbauer i Dalmiro López   

CANYADÓ, CADA DIA MILLOR
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Divendres, 5 de juny

14 h Dinar de gent gran del barri. Reserva de tiquets al Casal.

17.30 h Festival artístic de gent gran al carrer del Drac amb l’actuació de 

*SALSABOR
21 h  Sopar homenatge a la gent gran del barri. Reserva de tiquets al    Casal.

22 h  Cantada d’havaneres al carrer del Drac amb l’actuació del grup

*MAR I VENT
*En el descans se servirà rom cremat a tots els assistents.

22 h I Cursa Pirata Nocturna. Inscripcions a l’AV Canyadó. Sortida de plaça Lola Anglada. 

Arribada a la mateixa plaça. 

A tot@s els participants se’ls donarà una samarreta.

Diumenge, 7 de juny

08 h Inici 12 hores de Petanca, categoria femenina.

Divendres, 12 de juny

De 19 h a 12 h Festival Jove de Cultura Urbana, a la Baixadeta.

Amb l’actuació de:

IRREVERENCIAS  -  FERRAN MDE  -  NOULT  
-  SUCIOS SOCIOS  -  DJ TUNEZ

*Hi haurà servei de bar i entrepans.

Dissabte, 13 de juny

10 h  Activitats esportives. Torneig infantil de petanca.

12 h  Pregó de festes i vermut popular a la Baixadeta.

PROGRAMA DE       FESTES JUNY 2015

16 h  Festa de fi de curs a l’escola nova: jocs, tallers, teatre...

De 18 a 19 h Concurs esportiu infantil i adult. Ho organitza CE URBAN.

19 h Concert de cant coral al celler de la Masia.

19 h Exhibicions esportives. Hi col•laboren CE URBAN i BDNBOXING.

20 h Festival artístic a la Baixadeta amb l’actuació de l’

*ESBART SANT JORDI                                                
21 h Sopar de germanor de tot el veïnat a la Baixadeta.

Porta’t el teu sopar i nosaltres et posen el vi, l’aigua i el gelat.  

23 h  Ball de festa major.

Diumenge, 14 de juny

08 h Inici 12 hores de Petanca, categoria masculina.

09 h Trobada d’organitzadors a la Masia.

10 h Animació infantil a la Baixadeta.

12.30 h Festa de l’escuma “FOAMPARTY” a la Baixadeta.

18.30 h Exhibició de ZUMBA.

19 h Festival infantil. 

20 h Xocolata amb pastes per a la mainada. Hi col•laboren el bar restaurant Las Banderas 

i Assolim Serveis alimentaris.

21 h Traca final de festes a càrrec de

*BUFONS  DEL FOC
*BUFONS DEL TOC

Ho organitzen: Casal de Gent Gran, Esplai Diplodocus, Associació de Comerciants 

Canyadó, AMPA escola Lola Anglada i AV Canyadó.

Hi col•laboren: Comerços i Empreses del barri, Coordinadora d’AVV districte 1, Badalona 

Bèsties de Foc.

Ho coordina Associació Veïnal de Canyadó

Amb el suport de:

Ajuntament de Badalona Diputació de Barcelona  Generalitat de Catalunya                                                                                                   
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