
La situació actual de la nostra as-

sociació és crítica tant en el àm-

bit social com en l’econòmic. Cal

doncs, un impuls decidit per re-

vertir aquesta situació i en això la

nova junta ens hi posem amb totes

les ganes.

Cal ventilar, obrir portes i finestres  

i sense oblidar els nostres orígens,  

reinventar-nos. Els reptes vells, no  

inventarem res en aquest sentit, la  

cohesió veïnal, les reivindicacions  

urbanístiques i socials, les alterna-

tives als greus problemes que pa-

tim en els nostres barris, la nostra  

ciutat i el nostre país, aquests, se-

ran els nostres eixos d’actuació. En  

tot això, la nostra entitat hi ha de  

ser present i fer sentir la seva veu.  

Creiem que en aquest moment val  

més oblidar els últims esdeveni-

ments que han afectat l’associació  

i que és molt més efectiu encarar

amb il.lusió i ganes el nostre futur.

Hem de ser conscients que la gent

dels nostres barris ens necessiten.

No podem estar plegats de mans

davant dels greus problemes que

patim, no podem deixar que els po-

derosos, ben organitzats, amb tot

els instruments al seu servei i amb

la corrupció que faci falta, tirin en-

davant els seus projectes i nosaltres

mentrestant estiguem discutint,

llepant-nos ferides i deixant podrir

les nostres eines. Per això diem

que cal obrir portes i finestres, cal

obrir l’associació al barri, als seus

col.lectius, a la seva gent. Hem de

fer de la nostra associació un lloc

enefervescència on bullin les aspi-

racions dels veïns i veïnes, on tro-

bin el suport necessari i on la unitat

pugui fer front a les ofensives dels

poderosos, que ens volen fer fora,

que els molestem per instal.lar els

seus negocis i que ens volen desa-

nimats, dividits, enfrontats, impo-

tents i així tenir un camí desbrossat

per tirar endavant els seus plans.

No els hi serà fàcil, els hi posarem

complicat i per això treballarem i

necessitem de la vostra col.labora-

ció i del vostrecompromís.

Tenim davant una nova ofensiva,

l’Hotel del Palau. Els confessos

lladres Millet i Montull, han guan-

yat el recurs que van presentar

davant del Tribunal Suprem i que

els ha absolt del delicte de tràfic

d’influències pel que havien estats

condemnats en doble sentència

per l’Audiència de Barcelona a 1

any de presó i a pagar 3,6 milions

i 900.000 euros respectivament, i

en el que la nostra associació hi va

jugar un paper protagonista com a

acusació popular, ens han posat de

nou en una greusituació. >>>

UNA NOVA JUNTA, UN VELLREPTE
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>>>Tenim davant una nova ofen-

siva, l’Hotel del Palau. Els confes-

sos lladres Millet i Montull, han

guanyat el recurs que van presentar

davant del Tribunal Suprem i que

els ha absolt del delicte de tràfic

d’influències pel que havien estats

condemnats en doble sentència

per l’Audiència de Barcelona a 1

any de presó i a pagar 3,6 milions

i 900.000 euros respectivament, i

en el que la nostra associació hi va

jugar un paper protagonista com

a acusació popular, ens han posat

de nou en una greu situació. D’una

banda ens condemnen a nosaltres

a l’associació, a pagar les costes del

judici, uns 14.000 € i per l’altre do-

nen peu a que Olivia Hotels, S.A.

desapareguda durant aquests da-

rrers anys, torni a la càrrega volent

construir l’hotel.

Exigim que l’Ajuntament de la nos-

tra ciutat executi les resolucions

dels Plenaris Municipals de juny

del 2010 i de juliol del 2016, in-

comprensiblement pendents, pels

que s’acordà retirar la modificació

del Pla General Metropolità que

va requalificar les finques afecta-

des, que eren equipament educatiu

com a residencial, per poder edifi-

car l’hotel.

Hem d’engegar màquines, no po-

dem permetre que els lladres es-

peculadors, una vegada més amb

pràctiques corruptes, empitjorin

encara més, la insostenible situació

de massificació turística que pateix

el nostre barri i a més intentin en-

sorrar la nostra entitat. Vam lluitar

i ho tornarem afer.



CENTRE INTEGRAL DE DROGODEPENDÈNCIES  
LLUÍS COMPANYS DE CREUROJA

El passat dissabte 4 de febrer, va

tenir lloc una Jornada de Portes

Obertes al Centre Integral de Dro-

godependències (CID) Lluís Com-

panys de Creu Roja, ubicat al ca-

rrer de Davant del Portal Nou s/n

de Barcelona, d’11 a 14 h. Opor-

tunitat, no només per conèixer la

ubicació i la localització del servei,

la seva distribució i organització fí-

sica, sinó també per conèixer als i

a les professionals que conformen

l’equip de l’Àrea de Reducció de

Danys (ARD). L’equip no només

va ensenyar les instal•lacions, si no

que va contextualitzar el servei va

respondre a tots els dubtes de les

persones assistents.

L’any 2010, Creu Roja trasllada el

Centre d’Atenció i Seguiment a les

Drogodependències (CAS) del

carrer Junta de Comerç nº 10 al

carrer Davant del Portal Nou s/n.

Un any més tard, al 2011, inicia la

seva activitat ARD en torn de matí.

En data 26 de setembre de 2016, la

Creu Roja ha concentrat els ser-

veis d’atenció a persones amb de-

pendències al Centre Integral Lluís

Company, amb horari d’atenció de

matí i tarda.

D’aquesta manera, passa a ser un

dels centres extrahospitalaris més

complets de la ciutat que inclou

l’atenció integral amb especialitza-

cions com la psiquiatria, psicologia,

infermeria, medicina general, me-

dicina interna, educació sanitària i

social, assessoria jurídica i atenció

social. Professionals i voluntariat

de la Creu Roja atenen en aquest

espai a persones que pateixen una

relació de dependència amb l’alco-

hol, el cànnabis, la cocaïna o l’he-

roïna, entre d’altressubstàncies.

La ubicació del Centre d’Atenció

Primària Rec Comtal en el mateix

edifici ofereix un conjunt de recur-

sos sanitaris que permeten donar

resposta a gran nombre de proble-

mes de salut i facilita una adequa-

ció de les prestacions entre profes-

sionals.

A més de l’assistència -d’acord amb

les recomanacions de l’Organitza-

ció Mundial de la Salut-, el centre

realitza docència de pregrau i de

postgrau en col•laboració amb les

facultats de les Ciències Socials i de

la Salut i porta a terme tasques de

recerca clínica i epidemiològica.

Un dels objectius fonamentals del

centre, però, és la prevenció de si-

tuacions de risc, la detecció de pro-

blemes emergents, el suport a per-

sones en risc de deteriorament de

salut i la detecció de noves formes

de consum i noves substàncies.

Per això, el Centre i els/les seus/es

Equip CID

responsables -dintre dels principis

humanitaris de la Creu Roja com

la Humanitat, Imparcialitat, Neu-

tralitat, Independència, Volunta-

riat, Unitat, i la Universalitat- es

posen en tot moment a disposició

dels veïns i veïnes, així com de les

institucions del barri i del districte

per aconseguir la societat més jus-

ta, solidària, saludable i social que

desitgem.

La Jornada de Portes Obertes va

respondre a la necessitat planteja-

da per la comunitat i per les ins-

titucions polítiques, de conèixer,

no només les instal•lacions, sinó

la feina feta en prevenció i tracta-

ment, mites i estigmes arrelats a la

reducció de danys, objectivització

de situacions i d’actuacions, tot

emmarcat en un procés de media-

ció comunitària.



SABIESQUE...
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Laboratori d’idees

MARMEDINA
La fàscia com a infraestructura corporal /  el 
mutualisme com a infraestructurasocial

5 d’ABRIL - 20:00h

Entrada gratuïta

Noves dramatúrgies/  

Nous llenguatges del cos

MARIONA NAUDIN, MARIA GARCÍA  
VERA i MARINACOLOMINA
Kopfkino
6, 7 i 8 d’ABRIL - 21:00h

9 d’ABRIL - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Projecció curtmetratges

STOPMOTIONBARCELONA
Projecció Selecció OficialStop
Motion Barcelona2016

Micropoesia i Música

AJO     i JUDITFARRÉS
Cultivandobrevedades
20, 21 i 22 d’ABRIL - 21:00h

10€ online / 12€ taquilla

Festa

14è ANIVERSARI de l’ANTICTEATRE
+ OFF SANT JORDI 2017
23 d’ABRIL d’11:00 a 22:00h

Entrada gratuïta (excepte *)

L’Antic Teatre proposarà espectacles a la

sala. Al jardí, la Llibreria Calders i It’s

Written, hi tindran parades de llibres,
tau- les de signatures, lectures i
recitals. A la terrassa El culturista

organitzarà l’espai infantil amb parada
de llibres i tallers.

* a les 12:00h:
Teatre de titelles

PEA GREEN BOATL’arbre de lessabates
menors 1 any gratuït/ 5€ nens/ 7€ adults

* a les 19:00h:

Noves dramatúrgies

MARCCAELLAS Come en casaBorges
8€ online i taquilla

* a les 21:00h:

Música i poesia

EL PÈSOL FERÉSTEC 3€/10€ + el disc

Teatre social i cinema

TEATRE ALRAS
L’últimcrit
27, 28 i 29 d’ABRIL - 21:00h

30 d’ABRIL - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Noves dramatúrgies documentals

TXALO TOLOZA-FERNÁNDEZ  i 
LAIDA AZKONAGOÑI
Pacífico #3. Extraños mares arden
4, 5, 6, 11, 12 i 13 de MAIG- 21:00h

7 i 14 de MAIG -20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Noves tramatúrgies/Site-specific

XAVIER MANUBENS/VERÓNICANAVAS
Unpaseo  colectivo
(Exterior. Ciutat Vella –Vespre)
18, 19, 20 i 21 de MAIG - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Videocreació

FluxClub
A les 21:00 els Dilluns: 3 i 24

d’ABRIL, 8 i 22 de MAIG i 12 de JUNY

Entrada gratuïta

Teatre...

ROGERPELÀEZ
Precinti’ml’esfínter
A les 21:00 dels Dimarts:

4 d’ABRIL, 2 de MAIG, 6 de JUNY

i 4 de JULIOL

5€ online i taquilla

Antic Teatre Cabaret

¡ElDesplume!
A les 21:00 els Dimecres:

12 d’ABRIL, 17 de MAIG i 21 de JUNY

10€ online i taquilla

Cinema

AnticCinema
A les 20:30 els Dilluns:

10 d’ABRIL - Ida de Pawel Pawlikowski

* següents projeccions:

15 de MAIG, 5 i 26 deJUNY

5€ + 1 canya de cervesa

Música

Nøvak a l’Antic
A les 20:30 els Dimarts:

11 d’ABRIL: PINA +TECIB
18 d’ABRIL:POLA TOG+ STAUFFER
* següents actuacions:

30 de MAIG i 27 deJUNY

Entrada: 10€

Taller Familiar (+ de 6 anys)

MACARENA RECUERDASHEPHERD
Collage i acció. El taller i la peça
20 de MAIG -Taller 17:00h/

Espectacle 18:00h.

21 de MAIG -Taller 12:00h/

Espectacle 13:00h.

Taller: 2€ x persona  

Espectacle: 6€ adult - 4€ nens

Nous llenguatges del cos

BIGBOUNCERS
O.V.N.I (Objectes VarisNoIdentificables)

26 i 27 de MAIG - 21:00h

28 de MAIG - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Noves dramatúrgies

CiaPELIPOLACA
Autònoma
1, 2 i 3 de JUNY - 21:00h

4 de JUNY - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

Nous llenguatges del cos

COLECTIVO LAMAJARADANZA
AlVoltant

Noves dramatúrgies

NYAMNYAM
Comida
16 i 17 de JUNY - 21:00h

18 de JUNY - 13:00h

10€ online / 12€ taquilla

Performance / concert

RUBÉN RAMOS NOGUEIRA
Gibbonsamateur
29 i 30 de JUNY i 1 de JULIOL -21:00h

2 de JULIOL - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

CICLES

PROGRAMACIÓREGULAR  
ABRIL -MAIG-JUNY /2017
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estrena

8, 9 i 10 de JUNY - 21:00h estrena

11 de JUNY - 20:00h

10€ online / 12€ taquilla

2
17 d’ABRIL - 18:30h i 20:30h passis

5€ online i taquilla

trobada

estrena
a Cata-
lunya

Centre Social i Cultural. Sala de Teatre / Terrassa / Bar  

c/ Verdaguer i Callís 12, Barcelona 08003.

Telèfon: 93 315 23 54. www.anticteatre.com

Entrades: • A taquilla: a partir d’1 hora abans de l’espectacle

•Online: al web de l’Antic Teatre o a

entradium.com

ANTICTEATRE
E S P A I D E  C R E A C IÓ

L’Antic Teatre compta  
amb el suport de: en xarxa amb:

Infantil i  
familiar

Cicle
semestral

Cinema

Vídeo-
creació

Cabaret Música

Festa

Trobada

Programació
regular
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http://www.anticteatre.com/


Una manera de veure on rau un problema és esbrinar

qui en surt beneficiat de la pretesa resolució. Fa temps

que se sent parlar de les llistes d’espera i que es posa

la por al cos de la població si arriba a necessitar dels

serveis mèdics.

Tan fàcil com omplir els mitjans de comunicació de

notícies interessades, de les que fins i tot en fem

ressò la gent d’esquerres. Ball de xifres, de reportatges

i de declaracions. Mentrestant, sabeu qui es frega les

mans? Sabeu qui s’omple les butxaques? Les assegu-

rances privades. D’una banda més assegurats que vo-

len resoldre els problemes d’avui per demà, i d’altra

banda se’ls regalen part del pastís públic, per això, per

baixar les llistes d’espera... tancar llits de la pública i

enviar la get a la privada pagant dels pressupostos, els

surt rodó elnegoci.

La premsa també parla, tot i que no se li posen porta-

des, que com més població paga una assegurança pri-

vada, més concerts públics es fan a entitats privades,

sent Catalunya qui encapçala aquest rànquing. Si es

miren les estadístiques de les assegurances en salut,

són les que creixen més... creixen els qui s’asseguren i

les primes que es paguen.

Denunciem l’espoli de la sanitat pública, denunciem

les llistes d’espera, però exigim que no es tanquin llits a

la pública, que no es barregi la pública amb la privada.

Reconeguem els i les professionals que son qui mante-

nen, amb la seva professionalitat, la qualitat del servei

públic, abandonats, massa sovint, dels responsables

que haurien de vetllar per què el servei públic respon-

gués amb més celeritat les necessitats clíniques de la

població.

Mesurem les nostres reaccions quan ens posen noti-

cies a l’abast, recelem segons qui ens les mostra, va-

lorem les conseqüències... i denunciem, critiquem i

controlem les fugues a la privada, al final ens diran

que no cal la pública!

LLISTES D’ESPERA I ASSEGURANCES MÈDIQUES,  
UN MATRIMONI DECONVENIÈNCIA

Carmina OlivéFerrer



Seguint amb la tradició, aquest any també s’ha fet el  

Ranxo de Carnestoltes. El dissabte 25 de febrer a la  

plaça del Forat de la Vergonya es va preparar una olla  

de verdures i carn i una altra vegetariana. Els comer-

ciants del barri van participar amb l’aportació dels  

seus productes i des de ben aviat un grup de veïns i  

veïnes vam fer bullir l’olla.

El ranxo el vam organitzar entre l’Associació de  

Veïns, l’Hortet del Forat i la cooperativa de consum  

Tota Cuca Viu, que va fer una xerrada sobre elcon-

sum d’aliments ecològic.

6è RANXO DECARNESTOLTES

A l’hora de dinar, a la taula hi va participar mol-

ta gent i l’ambient va ser molt positiu durant tot el

matí. Aquesta activitat ens ajuda a conèixer-nos més  

entre tots els veïns i les diferents entitats del barri. En  

acabar, la conclusió va ser unànime: l’any vinent hi  

tornarem!

Il·lustracions: Montse Cabo  

Fotografies: Hasier Narbarte



David carnissers  

Carnisseria Isabel i Míriam  

Carnisseria Casaponsa  

Carns selectes Arias  

Carnisseria Anna i Ramon  

L’hortet d’en Julià

Fruites i verdures Maria i Joana  

Fruites i verdures Soto

Fruites selectes Torrent  

Fruites i verdures Labrador  

Polleria Angelines

Polleria hueveria Ponce  

Xarcuteria Carles Gourmet  

Carn Martí Jordi

Nora Catering Foundation  

Cansaladeria Josep Vilà

Xarcuteria Carlos iMontse  

La Cansaladeria  

Cansaladeria Antonio  

Llegums cuits Jaume  

Fruites Fèlix

Fruiteria Vuitcamps  

Cafés el Magnífico  

Bar Restaurant Blau

El nostre agraïment per a tots els comerciants que van fer possible el Ranxo de Carnestoltes:



Una societat democràtica té l’obli-

gació de posar l’educació a l’abast

de tothom. Les inacabables refor-

mes educatives sotmeses a les fre-

qüents confrontacions polítiques,

provoquen incertesa i desorienta-

ció en el si de la mateixa comunitat

educativa. A tot això, cal afegir-hi

les exigències socials i l’assignació

de noves responsabilitats i rols que

sobrepassen el paper tradicional

del docent i dels seus protagonis-

tes. Massa tasques, contradiccions,

pocs recursos... i manca de lide-

ratge dels gerents de la «res publi-

ca» en l’àmbit de l’educació, entre

d’altres. La incertesa del rumb, els

constants cops de timó i el fet

d’estar sotmesos a la dictadura de

les presses comporten manca de

temps per a la reflexió, un ambient

de crispació, malestar permanent

i cansament professional. Tot fa

pensar que l’Ítaca de l’educació en

aquest país no és més que un som-

ni. Malgrat tot, somniem, és clar

que somniem...

Despertem del somni al contem-

plar «el rostre dels altres», segons

Ernst Bloch: infants i adolescents,

joves i adults que dia rere dia entren

per la porta dels nostres centres.

Què hem de fer amb ells? «Educar i

ensenyar» són les dues tasques bà-

siques de la feina docent. Educar fa

referència al nivell emancipador i

ensenyar al nivell més instrumen-

tal de la persona. És a dir, els cen-

tres educatius han de contribuir al

desenvolupament com a éssers hu-

mans dels alumnes, que esdevin-

guin ciutadans compromesos amb

si mateixos i amb la societat que

viuen i, evidentment, han de for-

mar persones competents per en-

frontar-se amb èxit als reptes que

la vida els hi posi al davant. Però ni

tots els alumnes ni tots els centres

són iguals. Les diferències econò-

miques i socials esdevenen també

diferències educatives que deter-

minen el futur dels alumnes. Les

escoles són el reflex de les desigual-

tats socials i econòmiques existents

a la nostra ciutat. La intensitat i du-

rada de la crisi està traient de sota

de la catifa els interessos polítics i

econòmics centrats a enriquir als

sectors que espremen, des de fa ja

massa temps, a la ciutat i als seus

habitants (Les formes de pressió

dels poders econòmics sobre les

polítiques municipals són diver-

ses i complexes) incrementant les

situacions de vulnerabilitat i d’ex-

clusió social d’una part significati-

va de la població. L’exclusió social

esdevé un risc important d’exclusió

educativa.

Alumnes que provenen d’un «de-

terminisme sociològic»: famílies

desestructurades en un sentit am-

pli, amb una manca de recursos

econòmics endèmica, amb una for-

ta dependència dels serveis socials;

en definitiva, procedents d’un en-

torn social marginal i exclusiu que

comporta poques perspectives de

futur per sortir d’aquesta situació

d’«herència familiar i social» que

fa que els alumnes es vegin abocats

a repetir els esquemes conductuals

i de valors dels seus avantpassats i

progenitors.

L’ensenyament -aprenentatge

d’aquests alumnes es du a terme en

un espai, amb unes regulacions de

temps i de format, amb uns contin-

guts i unes metodologies general-

ment del tot descontextualitzades

de les seves vides. Podem parlar,

per tant, d’una educació desna-

turalitzada, d’una imposició que

políticament pot ser correcta, però

humanament és discutible, i gene-

ralment comporta un fracàs de tot

el sistema escolar i de l’alumne en

qüestió.

BARCELONA: PER UNA EDUCACIÓ EMANCIPADORA  
I TRANSFORMADORA DE LES PERSONES I DE LACIUTAT

Damià Montes i Martínez



Tenim enfront un dilema: hem

d’optar per una pràctica educativa

instrumental o per una pràctica

educativa d’emancipació? Què en-

tenem per educar? Confirmar la in-

capacitat de l’alumne i reduir-l’hi?

O reconèixer les seves potenciali-

tats de creixement humà? Adoc-

trinament o emancipació? No és

una qüestió de mètode sinó d’ètica.

Es tracta de saber si el mateix acte

educatiu és constitutiu d’igualtat o

de desigualtat? De saber si el nostre

sistema educatiu parteix d’una des-

igualtat per «reduir» o d’una des-

igualtat «per verificar»?...

Els centres educatius anomenats

de “màxima complexitat educati-

va” són el reflex d’aquestes dinà-

miques, cada cop més agressives,

de “neteja sociològica” dels veïns i

veïnes dels districtes més castigats

per l’exclusió i la injustícia, en tots

els àmbits. Les situacions de pobre-

sa i exclusió que viuen els alumnes

tenen conseqüències greus sobre la

seva salut, formació, socialització i

participació ciutadana i, també, al

llarg de la seva vida (La segrega-

ció escolar a Catalunya (II): con-

dicions d’escolarització. Informe

extraordinari presentat pel Sín-

dic de Greuges el 9 de novembre

de 2016). Malgrat l’obligatorietat

que té el Govern, el Departament

i Consorci de lluitar contra la se-

gregació educativa a Catalunya,

segons la LEC, no hi ha hagut una

política dirigida a l’escolarització

equilibrada, hi han respost afavo-

rint al poder econòmic local i forà

i dedicant menys recursos a políti-

ques d’acompanyament i de suport

educatiu, amb increment de ratis i

d’hores lectives, reducció de plan-

tilles, etc. La segregació escolar de-

guda a la concentració de població

amb NEE en determinats centres

educatius de la nostra ciutat s’ha

consolidat i fa créixer les diferèn-

cies de rendiment entre alumnat

nadiu i no nadiu (el percentatge

d’alumnat estranger al sector pú-

blic (19%) triplica el de les escoles

concertades (7%). Així, els alum-

nes escolaritzats en centres amb

proporcions elevades d’alumnat

en risc educatiu, difícilment po-

dran assolir determinats objectius

educatius: competències bàsiques,

graduació, continuïtat formativa,

etc., entrant en una dinàmica d’ab-

sentisme, abandonament educatiu

prematur incrementant els ni-nis.

La segregació escolar també impe-

deix la cohesió social.

L’educació ha de ser transformado-

ra de la persona i de la societat, en

canvi l’educació actual penduleixa,

per una banda, entre una “educa-

ció escolàstica” (Freinet) transmis-

sora i autoritària, que considera als

alumnes capses on dipositar “co-

neixements” totalment aliens a la

realitat vital dels alumnes, famílies

i centres. I per l’altra, una “educa-

ció reformista”, això ara està tan de

moda, i que anomenen “innova-

ció educativa”. Però, opino que els

canvis que perduren en l’educació

no són estratègies professionals aï-

llades, sinó aquells “en connexió”

amb altres estratègies de canvi im-

pulsades per compromisos polítics

i socials des d’altres àmbits, amb

una visió global de la societat que

som i que volem ser. Les propostes

i els moviments de transformació

socioeducativa han de treballar

conjuntament amb els moviments

socials, davant d’un pensament

únic, cada cop més present, acrític

i insolidari, si realment volem can-

viar el sistema educatiu i la socie-

tat.

L’educació ha de contribuir a

l’emancipació de les persones i de la

societat, és a dir, a l’empoderament

(empowerment) de la vida, tant de

la personal com de la col•lectiva, la

igualtat, la justícia social i la solida-

ritat emancipativa. Per tant, la base

de tota l’acció educativa ha de ser

ètica i ideològica, ja que defensa

valors com la solidaritat i coope-

ració entre iguals, el desenvolupa-

ment personal i el compromís crí-

tic amb la societat i la participació

democràtica dels alumnes, de les

famílies i dels centres en la trans-

formació de la nostra ciutat: Bar-

celona (model de ciutat educadora

per al món).



“ El nom al·ludeix a una claveguera

de regular importància que passa

pel subsòl, que en temps antiquís-

sims recollia aigües de torrenteres

que davallaven de la muntanya, El

carrer no té de particular altre que

una vella font pública amb abeura-

dor (....).

La claveguera del carrer del seu

nom, desembocava en el mar i te-

nia encarregats de netejar-la i casa

per el servei d’aquesta, Aquesta

innovació fou en derivar aigua del

Rec Comtal per a regar els horts

del raval de la celada.” (Història

dels carrers de la Barcelona Vella

Lluís Almerich. Volum I)

Fins aquí la documentació que

hem trobat però, passem a la his-

tòria oral:

“Actualment el carrer s’anomena

“Carrer dels Mestres Casals i Mar-

torell” sembla ser que la gent s’en

donava de menys de viure al carrer

Claveguera, que per cert, els fran-

quistes no el varen canviar, potser

no sabien que volia dir o posar

“calle Cloaca” no els va agradar. Be

varen posar el nom d’aquests dos

mestres, que eren unes bones per-

sones que havien ensenyat en Els

Camilos.

El cas es que el que era alcalde de

barri Enric Vallès i el meu pare Jo-

sep Ma Solà un diumenge al matí,

no se com s’ho varen fer, entre ell

i el meu pare, per posar l’any 1958

les majòliques en català. Un diu-

menge al matí del dia 25-5-1958

posaren la placa del carrer. Deuria

ser el regidor que va fer un discur-

set al balcó. Jo recordo que i havia

dos guardes urbans de gala amb

plomalls al cap i menjant patates

fregides a les que em vaig afegir a

menjar.

Feia molt de sol. Jo tenia 6 anys i

mig. Per tant el record que tinc es

molt relatiu...” (Alfons Solà)

EL NOM DELS NOSTRES CARRERS:  
CLAVEGUERA / MESTRES CASALS IMARTORELL

Maria Mas
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Vols un barrimillor?
Ajuda’ns a defensar-lo amb  

l’Associació de Veïns del Casc Antic.

Fes-te’n soci!

Vine a la nostra seu (C/Rec, 27)  
dilluns, dimecres o dijous,  
de 18 a 20h, o escriu-nosa

associacio@sosicascantic.cat. 
(Quota anual:20€)

mailto:associacio@sosicascantic.cat

