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FINUSGAB INFORMA
Un any més ens hem reunim al voltant de les nostres aficions per gaudir de la companyia dels
companys i amics, amb els quals duem ja moltes edicions de la Finusgab.
Seguint amb la tradició de “filatelitzar” les fonts de boca de la ciutat, aquest any hem triat la Font de
la Plaça de Sant Just, a tocar de l’Ajuntament i al bell mig de la Barcelona gòtica.
Barcelona és una ciutat amb història. Un passeig pels seus carrers, places i jardins ens descobreix
a déus i nimfes. Fins i tot a personatges d'animació. També a éssers de carn i ossos, homes,
dones i nens. Sense oblidar a representants del món animal. Tot ells són barcelonins i
barcelonines. Uns de bronze, altres de pedra. Però cada un amb la seva particular història,
amagada darrere d'una gota d'aigua.
Perquè Barcelona és bressol ciutat lligada a l'aigua. Banyada pel mar Mediterrani i regada pels rius
Ter, Llobregat i Besòs, la seva història va lligada a l'evolució de l'abastament de l'aigua des de la
Barcino romana. I és en aquest llarg recorregut històric, sobretot des de l'època Medieval, on les
fonts prenen el protagonisme.
Les fonts expliquen històries. Durant segles, els sortidors de la
ciutat van sorgir amb epicentres de la vida social de la ciutat. Era
autèntics punts de trobada pels veïns que s'acostaven per proveir
-se d'aigua, si però, també per a compartir moments en
comunitat.
Més enllà de la seva funció pública d'aigua, Barcelona ha
desenvolupat

una

extensa

xarxa

de

fonts

ornamentals.

Catalogades, moltes d'elles, com a art públic, aquestes fonts
amaguen relats dignes de conèixer-se.
Un passeig per les fonts de Barcelona, és sens dubte, un passeig per la història de la ciutat.

FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD
Como cada año estamos preparando el Festival
Infantil para los hijos y nietos de Pensionistas y
Exempleados de Aigües de Barcelona.
Ya tenemos reservado el local para su celebración
que será el sábado día 15 de Diciembre.
Los organizadores de dicho evento, os pedimos
que tengáis en cuenta la fecha y poder disponer
con tiempo suficiente su programación.
Como cada año, os esperamos !

ZONA RECREATIVA CAMPING GAVÀ

Esta temporada, los días de obertura son:
10 de junio al 11 de setiembre
(ambos incluidos)

ZONA RECREATIVA CAMPING GAVÀ
Horario de 9h a 20 h

Si relajas tu cuerpo,
conseguirás relajar tu mente;
Y si relajas tu mente, conseguirás relajar tu cuerpo.
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FONTS MODERNISTES DE JOSEP CAMPENY
Josep Campeny, nascut a Igualada, va formar-se a l’escola de la Llotja. El 1911 va guanyar el
concurs per realitzar tres fonts ornamentals a Barcelona, que es van instal·lar el 19 de desembre
de 1912.

Aquestes tres fonts que us presentem

FONT DEL NOI DELS CÀNTIRS
Ubicació: Plaça d’Urquinaona

FONT DE LA GRANOTA
Ubicació: Còrsega—Diagonal

FONT DEL TRINXA
Ubicació: Rda. Universitat—Pelai

representen tres nois alegres. El material utilitzat és el bronze i pedra de l’antiga cantera de

ATAB

Estimats amic
s,
tot l’equip de
l’A

TAB

us desitgem q
ue
passeu unes b
ones

vacances !
¡ Felices Vacac
io

ATAB

ATAB

Carrer del Clo
t 18 7
Barcelona

nes !

Edita: Junta Directiva de l’Associació de Treballadors d’Aigües de Barcelona
Carrer del Clot 187, entresòl 2a, 08027 Barcelona. Tel. 93 351 38 39
e-mail: sindicat@atab.cat www.atab.cat

