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NADALS A DALT LA VILA
Arbres dels desitjos
Tothom que vulgui pot penjar el seu desig en forma d’estel als arbres, que ja estaran plantats, a la
Plaça Constitució i Plaça Pau Casals.
Dilluns 4 de gener de 10 a 14 hores al Centre Cívic
del carrer Germà Bernabé
Tallers de fanalets per l’arribada dels Reis ’Orient.
Dilluns 4 de gener a partir de les 19 hores al local
de l’AVV de la Plaça Constitució
Ens visitarà el Patge Reial que recollirà les cartes
de tots els nens i nenes.

col·labora

Estimats Reis d’Orient...

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA

EDITORIAL
Editorial Nadalenca I
Endavant pastorets! Un altre cop el constant estel ens guia a
un espai de pau i harmonia. Anem-hi per sobre les pastures
arranades, amb el ramat delmat i esquilades les ovelles que
ens queden. Anem-hi de pressa, diuen que temps hi haurà de
pensar en els ferits, els tolits, els dèbils que es queden enrere. Ens demanen una treva, d’amor i solidaritat, que abaixem
les obstinades defenses, tan fràgils que són.
De nou, el solstici d’hivern ens enganxa mal preparats per la
ventolera de cinisme, de crueltat, de misèria moral, d’egoisme,
que ens envolta. Contra l’horror que ens glaça l’ànima, ens
aïlla i paralitza ens ofereixen protecció dels monstres que ells
mateixos han creat. Seguretat contra l’incert exterior prenyat de perills i misèries, garanties que res del què diuen que
ens convé, ens mancarà.
Editorial Nadalenca II
Anem, els pastorets de daltlavila, amb la samarra curulla de
bones intencions i algun que altre gest. Disposats a escoltar,
comprendre i compartir, amb propers i forans. Sabem que les
realitats no són més que il·lusions lligades a voluntats, i que
els somnis, petits o grans, ens defineixen. Tornem a fer palès,
entre altres coses, com n’és de necessari que el barri, aquesta
establia primera, disposi d’un ferm digne on no ensopeguin
les persones, cases plenes de gent amb feina i esperança,
carrers que des de la memòria parlin de futur, amb serveis
compartits i valorats que ens ajudin a estendre les mans, la
confiança i els somriures.
Anem-hi doncs, pastorets, amb la falç a la samarra i sense
treure l’ull de la hisenda preuada.

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila

3

EVOLUCIÓ GRÀFICA MUNICIPAL

CiU

ERC-AM

GB

ICV

PSC

C’S

Considerem que aquest és un espai fàcilment objectivable. Intentem mitjançant un sistema de punts destacar la preocupació dels grups municipals en relació a la
resolució dels problemes del barri. Procurem no confondre la lògica acció municipal amb aquest interès, ja
que fer-ho seria premiar una obligació contreta amb els
ciutadans i situaria en desavantatge els que no tenen
poder de gestió. Doncs, un cop més, i ja en van tres CAP
PUNT A CAP GRUP MUNICIPAL.
Valorem l’actitud de Badalona en Comú, la resposta
a les demandes fetes. Ni el PP, ni Convergència, ni el
PSC, ni Ciutadans. Cap d’ells, com a partit polític se’ns
ha adreçat per prendre el pols al barri. Potser dos mil
vots i escaig...

PP

ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
El nostre semàfor verd és per l’aprovació de l’execució del 1er. tram del lateral de la
C-31, entre President Companys i Coll i Pujol. Verd, perquè potser Badalona comença
a tenir presència a l’agenda de l’Àrea Metropolitana. Verd perquè si es resolen acuradament els «detalls» de planificació i després d’urbanització, pot millorar la comunicació
i la mobilitat entre els barris del «nord», i per extensió descongestionar la part baixa de
la ciutat. Verd, perquè si s’aprofita el moment, es pot preveure i definir el desenvolupament de l’anomenat Parc de Can Serentill.

Semàfor vermell
El semàfor vermell també per l’aprovació dels laterals de la C-31. Perquè queden dos
trams projectats sense resolució, projectats en el futur, amb molt dibuix gruixut per
definir, amb incògnites greus sobre grans àrees de la ciutat (l’Estrella, per exemple),
amb deures pendents com el procés d’expropiació de les cases del Sant Crist afectades
i, sobretot, sense que hi hagi un disseny marc de futur que contempli la mobilitat i el
flux del transit de la ciutat.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Edmond W. Baccile

Infraestructures va licitar el passat octubre el primer
tram del lateral de l’autopista C-31, al seu pas per
Badalona, entre Coll i Pujol i President Companys. El
nou vial es farà al costat muntanya en sentit Barcelona i tindrà tres carrils d’aproximadament un quilòmetre. Aquest primer tram servirà per “dignificar”
la mobilitat al centre de la ciutat.

ELS LATERALS DE LA C-31

del lateral de l’autopista, i el seu punt final serà a
la confluència del carrer Coll i Pujol, just davant de
l’institut La Pineda. La calçada central tindrà un total
de nou metres, amb tres carrils de tres metres cadascun en sentit Barcelona, i també es farà una vorera de tres metres al costat ciutat. Es tracta d’una
obra llargament reivindicada a la ciutat i que podria
ser una realitat entre 2016 i 2017.

Els veïns de Badalona havíem sentit fins a set vegades en els darrers quinze anys el compromís del govern de torn d’enllestir el darrer tram del lateral de
l’autopista C-31. El projecte havia estat anunciat per
diversos consellers i càrrecs directius, però després,
per falta de voluntat, per falta d’acord amb el veïnat
del barri del Sant Crist, o per falta de diners, ni una
sola màquina havia trepitjat els terrenys que hi ha
entre l’avinguda President Companys i la rambla de
Sant Joan, a la banda de muntanya de la C-31.

La previsió del Departament de Territori i Sostenibilitat és adjudicar l’obra a principis del pròxim any.
La durada prevista dels treballs és de nou mesos i,
per tant, la seva finalització dependrà de la velocitat
amb què comencin els treballs, un cop adjudicats. El
projecte, a més, tindrà “inevitablement” una segona fase, que portarà el lateral a travessar el barri de
Sant Crist. Aquesta fase, però, és encara en una fase
molt incipient, ja que actualment encara no s’han
resolt la trentena d’expropiacions pendents als terrenys afectats pel pas del vial.

L’encreuament de la carretera B-500 i la pròpia autopista C-31 serà el punt on comenci el primer tram

L’autopista ens va escapçar el barri via expropiació
forçosa i per interès general i va tancar el seu perímetre desdibuixant el seu espai natural, forçant
alhora un relatiu isolament. Barcelona, que sempre
necessita escapar d’ella mateixa, va trobar una de
les vies perfectes i no li va importar deixar tota una
ciutat trencada pel mig. Ara, la capital, ha guarit les
ferides fetes en els seus propis barris, transformantla en via urbana i integrant tots els elements ... fins
a Badalona. Així que no hem d’oblidar que l’autèntic
debat no gira en torn els laterals, en la seva eficàcia
com a reguladors i distribuïdors del dens trànsit intern i de pas de la ciutat, que també. Hem de parlar
-i molt aviat- de l’autopista. Del seu soterrament o
pacificació radical. Aquest debat no el podem deixar
a l’horitzó, ha d’estar sobre la taula permanentment.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Francesc Alfambra

CENTRALITAT SIMBÒLICA I PATRIMONI CULTURAL

Malgrat la taca d’oli del contínuum urbà metropolità; malgrat l’accelerat procés de creixement i desvertebració urbanística, social i cultural; malgrat la
mercantilització i el consumisme galopant; malgrat
la privatització de l’espai públic imposada per la mà
negra del mercat; malgrat la manca d’una projecció
cultural exterior rellevant; malgrat la condició de
ciutat políticament subsidiària, perifèrica, i receptora passiva dels productes polítics i culturals; malgrat
la grisor i la mediocritat endèmica exhibida històricament per la classe política local; malgrat l’obra
sistemàtica de destrucció del patrimoni històric i
natural; malgrat tant malgrat, l’obra de destrucció
cultural, ni de bon tros s’ha culminat. Si exceptuem
el bàsquet, i la promoció portuària, la projecció mediàtica exterior de l’aparell simbòlic badaloní té un
significat insignificant. O pitjor, farcida de tòpics pejoratius gratuïtament escampats pels mitjans. Hem
d’espolsar-nos el trist paper de ciutat dormitori sub-

sidiària de segona, de suburbi de l’extraradi industrial barceloní que ens va assignar Josep Pla.
Els monuments i la qualitat arquitectònica no és
l’únic criteri de valoració del patrimoni històric i cultural. Hi ha d’altres com els conjunts paisatgístics,
la memòria històrica, la llengua i els valors naturals,
que també formen part de l’imaginari col·lectiu de
la ciutat. El patrimoni històric i cultural va molt més
enllà de l’inventari arqueològic, arquitectònic i del
fons mobiliari i documental de la ciutat. Més enllà
del catàleg de patrimoni històric material, també hi
ha conjunts de paisatges històric urbà (Dalt la Vila,
Baix a Mar), rural en mosaic agroforestal fossilitzat
(masies i conreus de Canyet, de Pomar de Dalt i de
la Vallençana), natural (platges, serralada, rieres, torrents, turons), industrial (Caci, Pont del Petroli, Anís
del Mono, Escorxador, Fecsa, colònia del Vidre, can
Casacuberta).

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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Però a una ciutat d’origen pagès, de pescadors i
d’obrers industrials com es Badalona, la seva arquitectura i la història del seu urbanisme (i també
la seva funció principal) és el patrimoni habitable,
l’habitatge humà, no la monumentalitat, ni els palaus
ni les rauxes arquitectòniques inhabitables. Aquest
és el nostre patrimoni construït fonamental: la gran
quantitat de tipologies d’habitatge humà al llarg de
vint-i-cinc segles d’existència de la ciutat, comptant
els poblats ibers anteriors als romans. Dalt la Vila és
el barri vell, el centre històric de la ciutat. Aquest barri és un arxiu viu, un museu a l’aire lliure i l’únic que
ha viscut totes les etapes històriques de la ciutat. Per
tant no és un barri qualsevol, ja que en ser dipositari d’aquest llegat històric té una funció simbòlica
d’identitat col·lectiva molt important. La centralitat
simbòlica del barri del Dalt la Vila i del Centre (antic
barri de pescadors del Baix a Mar), no és solament
política, religiosa, comercial o administrativa, sinó
també emotiva, estètica, cultural; ambdós contenen
la memòria històrica amb els elements i els espais
públics d’integració social amb més significats. Cal
revisar el pla especial de protecció del patrimoni històric per incloure els conjunts paisatgístics com és el
nucli antic del Dalt la Vila. Respectant el seu entramat de carrerons i placetes d’origen medieval, contràriament als enderrocaments i les promocions im-

mobiliàries que havia previst el PEMU, contestades
per la major part del veïnat amb 1.160 al·legacions
en contra (octubre/2.009) i només justificades pel
despotisme il·lustrat, la prepotència i el caciquisme
provincià del búnquer d’Urbanisme.
La cultura democràtica de la futura societat post industrial només pot ser una nova cultura de la sostenibilitat, que vetlli per a una planificació democràtica
del territori, per l’equilibri paisatgístic, per un model
social i econòmic just i respectuós amb l’entorn històric i natural. Cal regenerar, dignificar i dinamitzar
social i culturalment Dalt la Vila, amb un pla especial,
donant tanta o més prioritat a les persones que a
les finances o a les pedres (romanes). Cal reactivarlo econòmicament amb la rehabilitació d’habitatges,
amb arquitectura bioclimàtica, amb energies renovables d’autoconsum i de proximitat, amb turisme
cultural, rejovenint la població resident, prioritzant
el cooperativisme, el comerç local i les fires d’art,
de pagès, d’agricultura ecològica. Cal fer xarxa, integrant institucions, empreses i entitats al barri.
Potencialitats culturals no li manquen ... i sobretot
compta amb una Associació de Veïns mobilitzada
històricament en defensa del seu patrimoni amb la
complicitat d’artistes locals que ja ens han assenyalat el camí: Salvem Dalt la Vila! És cosa de tots!

Avinguda Martí Pujol, 192,
08911 Badalona

amanides - botifarres
pa de coca - vins - xatonada
pates - formatges
carns a la brasa - tapes
xampanyet - embotits ibèrics
Plaça de la Font, 6 - 08911 Badalona
tel. 934 644 121 - 661 422 400
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Gaudiu de la nostra carta i pissarra,
on trobareu platets, amanides, carpaccios, una bona selecció de formatges,
carn a la brasa.....

C/ de la Costa, 41 Dalt la Vila
08911 Badalona telèfon: 933 845 652
Nits de dimarts a dissabte
Migdies de dissabte i diumenge

Visita’ns a la web
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com
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En la nostra cava trobareu un
extens assortiment de cigars
President Companys, 57-61

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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NOTÍCIES DEL BARRI

								
Arxiu històric de Dalt la Vila
Volem reunir fotos i documents que ens parlin de la
història del nostre barri. Dalt la Vila no és solament
història romana i medieval, és la història de tots els
veïns que any rere any hem anat formant aquest
barri i la seva història. Per a això i amb el suport i
l’assessorament de l’arxiu històric de Llefià, el qual fa
més de 30 anys recopila informació del seu barri, ens
posem a la feina.
Si tens fotos antigues del barri, documents, etc. que
vulguis compartir amb tothom o si vol més informació d’aquesta iniciativa, pots passar pel local de
l’Associació de la plaça Constitució els dilluns de 18 a
20 h. l’escanejarem i et retornarem l’original.

Taller de memòria
Feia temps que comentàvem la necessitat d’organitzar un taller de memòria al barri. I els Reis ens han portat
un regal avançat: la Lola. Una persona amb experiència -ja havia fet aquest taller a l’ambulatori- i sobretot
amb molta iniciativa i il·lusió.
Es realitzarà al local de Constitució els dimarts de 17 a 19 h. A la primera sessió, el 12 de gener, farà una
presentació per a totes les persones interessades a assistir-hi.

Per un barri més segur
Viure sense pors, ni recels exagerats, però sense badar i mantenint un punt d’alerta. Aquest és el resum
simple del missatge que els mossos d’esquadra –el
caporal Miquel Luque i l’agent Eva Polls- ens van oferir en una xerrada el passat 27 d’octubre. Van enumerar tot un reguitzell de consells pràctics, tant de
prevenció com d’actuació davant alguna incidència.
Van respondre els dubtes i preguntes dels veïns. Els
hi agraïm la disponibilitat i la claredat en l’exposició.

Tots els socis juguen
1 euro del número

40837
del sorteig de la
Grossa de Cap d’Any
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Joan Expósito

El carrer de Dalt
i la Taverna de Cal Pino
Aquest carrer està documentat a partir de 1746 i és
un dels més antics de Badalona. Era conegut com el
carrer de la Mongia, i l’any 1687 es va canviar per la
Rectoria Nova i des de 1819 és el carrer de Dalt.
A l’època de l’edificació de la rectoria, la majoria de
terrenys del sector eren de cultiu i petites masies. Al
costat mateix dels terrenys i la nova rectoria, al carrer de Vilamajor, existia una casa de camp o masia
propietat d’una família pagesa que tenia diverses terres de conreu i també terrenys de vinyes a Pomar,
aquest antic Mas, va quedar i continua al costat de
la rectoria.

MIREM ENRERA

Altres detalls a tenir present del carrer de Dalt, són
el magnífic finestral gòtic que es conserva a la casa
núm. 29, i que les cases núm. 34 i 36 foren durant un
temps la presó que tenia Badalona.
Tampoc podem oblidar els magnífics esgrafiats de mitjans del segle XIX que, quasi esborrats, encara estan
presents a les façanes de les cases núm. 42, 44 i 46.

Tenia un bon celler amb diverses bótes i una part dedicada a taverna, era molt popular entre els pescadors
badalonins que llavors habitaven el Dalt de la Vila.
Es tenen dades que durant el temps de la verema,
els propietaris de la taverna situada al núm. 37 del
carrer, penjaven una branca de pi al balcó de la casa
per anunciar la propera collita del nou vi. Sembla que
aquest costum de posar la branca de pinassa, amb el
curs dels anys va derivar per anomenar la taverna de
Cal Pi, fins a derivar a Cal Pino.
També existeix una dita o expressió molt arrelada
a Badalona que diu: “Vés a cobrar a Cal Pino“ quan
s’havia de pagar alguna cosa o també “Creus que aqui
és a Cal Pino?“ quan es considerava que la quantitat
era excessiva. Aquesta dita té diverses accepcions,
vostès agafin la que considerin adien... El que si confirma és que la família de Cal Pino era considerada
una gent de paraula que mai varen deixar de complir
qualsevol compromís adquirit. També disposaven d’
altres cases al mateix carrer de Dalt.

Edifici actual on antigament havia estat la taberna de Cal
Pino al nº 37del carrer de Dalt. foto J. Expósito.

SÓN LES TEVES DECISIONS LES QUE CONSTRUEIXEN EL TEU DESTÍ. T’ESPEREM
Truca’m: 93 384 82 31 (hores convingudes) info@mariasalvatierra.es-www.mariasalvatierra.es
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Cebrià Olivé

ENTRE FLORS (Matricaria chamomilla)
Un jardí amb rosers. Un jardinet al davant d’una caseta. La Sra. Pepita apareixia cuidant les flors i parlant
amb elles cada dia a la mateixa hora. Més aviat petita, un xic grassona, mitjana edat, sempre molt ben
posada i sobretot, molt ben pentinada. Vivia sola,
soltera i propietària d’aquella caseta amb jardí, a peu
de carrer, heretada dels pares.
Perquè sortia a treure les fulles seques, regar o acariciar les seves roses sempre a la mateixa hora? Tal
vegada era un costum, però la rosa de vellut, la més
presumida de totes, explicava a les altres companyes:
- És que a aquesta hora és quan passa el Sr. Joan, el
mestre d’escola.
Efectivament, el Sr. mestre, un home sempre atent i
meticulós, amb el diari sota el braç, passava just per
allà, també per coincidència.
- Bon dia Sra. Pepita! Avui fa més fred que ahir, troba?
- Potser sí, però el sol és bonic.
Això, més o menys, podria ser el començament habitual d’una curta conversa, correctíssima i més aviat
intranscendent repetida com un ritual.
La Sra. Pepita tenia cura d’aquelles roses que es giraven ara cap al Sr. Joan, ara vers la Sra. Pepita (o potser era el vent que les feia moure) La rosa de vellut
era, tanmateix, la més presumida. Alguns matins, fins
i tot, s’abillava amb unes perles a les fulles (o potser
eren gotes de rosada) que la feien molt vistosa.

ESPAI OBERT

Aquell petit jardí, que bàsicament servia perquè la
Sra. Pepita parlés amb el Sr. Joan, no era pas gran
cosa. Una renglera de rosers al costat de la reixa i res
més, ja n’hi havia prou, i els rosers eren molt agraïts.
Les roses eren boniques, tothom qui passava les mirava i fins i tot algú en sortia punxat quan, posant el
braç entre els barrots, intentava emportar-se’n alguna.
- Té, perquè n’aprenguis, deia la flor amb un moviment del tronc quan punxava a l’intrús (o potser era
la màniga que s’havia enganxat).
Un dia, tot i fer bon temps, sol, i poc vent, la Sra. Pepita no sortí al pati. La rosa de vellut no deixava de
mirar a la porta de la casa.
- Si que és estrany, deia a les altres, que un xic tristes
semblava que miraven al mateix lloc.
Quan va passar el Sr. Joan, s’aturà un moment i canvià
el diari de braç. La rosa de vellut aprofità un buf d’aire
per fer l’ullet a les altres. Doncs, sí, la Sra. Pepita no
hi era.
L’endemà tampoc. El fet que les roses semblessin més
tristes, quelcom així com una mica pansides, tant podria ser per falta d’aigua com que notessin que la Sra.
Pepita no les acaronava. Es distreien una mica amb
aquell insecte que les pessigollejava ficant el nas entre les fulles.
El Sr. Joan tornà a parar-se l’endemà. Tot seguia igual,
però li semblà que rere les cortinetes d’una finestra
es veia la silueta de la Sra. Pepita. El Sr. Joan féu un
esforç i cridà una mica:
- Sra. Pepitaaaa!

- Apa nenes, deia a les companyes, poseu-vos bé que
surt la Senyora. I totes, efectivament, es giraven (o
potser era un copet d’aire).

La silueta féu un gest amb la mà indicant que entrés.
Una mica torbat, el Sr. Joan passà el barriet i s’acostà

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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a la finestra. La Sra. Pepita l’obrí un xic. No estava tan
ben posada com sempre. Una mica pàl·lida i potser
despentinada.

- Què diu ara la Sra. Pepita! Està parlant amb aquestes insignificances! Ep, que estem aquí! Que som nosaltres!

- Ai, Sr. Joan, no em trobo gaire bé! -digué amb la
seva veu més petita.
- Doncs que li passa Sra. Pepita?, preguntà ell.
- Alguna cosa que m’ha fet mal, l’estómac, la panxa,
sap? Estic molt aixafada!
- I què pren?
- És que no sé què prendre. Tinc por que tot em faci
mal, sap?
- Aquí al pati, vostè hi té una planta que va molt bé
pel mal de panxa.
- Sí, ja sé que els meus rosers em distreuen, però això
és diferent.
- Esperi, digué el Sr. Joan tornant enrere cap al jardinet.

Però la Sra. Pepita seguia.

Tornà amb un grapadet de floretes petites, totes
iguals, com unes margarides nanes.
- Facis una tassa amb aigua bullent i prengui-ho un
parell de cops al dia. Demà tornaré a passar.

- Apa, teniu. Una mica d’aigua. Mira que boniquetes
que sou. Com us dieu?
- Camamilla, digué la mata. Però, es clar, la Sra. Pepita no ho va sentir. Som la camamilla, una planta
medicinal, sobretot per coses d’estómac!
La Sra. Pepita no abandonà pas els rosers. Una cosa
és la bellesa i una altra la utilitat. El Sr. Joan s’havia fet
una mica més proper a la Sra. Pepita.
La rosa de vellut anava remugant de les floretes grogues i blanques, però com que la Sra. Pepita no deixava de cuidar-les s’acostumà a la seva companyia. Mirant-se-les des de dalt podia dir:
- Bé, és veritat que sou petites i poc vistoses, ni punt
de comparació amb nosaltres!, però totes juntetes
tampoc esteu tan malament i a nosaltres no ens molesteu, oi companyes? Les altres roses van fer que sí
amb el cap (aprofitant el ventet)

L’endemà la Sra. Pepita sorti al jardí.
- Doncs és veritat. Aquí en aquest racó estan aquestes
petites flors a qui mai n’he fet cas, pobretes. Ja em
trobo bé, boniques!, digué.

El dia que el Sr. Joan i la Sra. Pepita es van casar, ell
portava una rosa de vellut al trau de l’americana, i
la Sra. Pepita, un pom, guarnit amb puntes de coixí,
d’aquelles floretes menudetes i totes iguales, que es
feien un tip de riure de tot el que veien.

Les roses feren una cara d’estranyesa. La rosa de vellut, semblava molt ofesa.

FI

ESPAI OBERT és una nova secció on volem recollir la participació dels veïns del barri. Contes, poemes,
il·lustracions, humor gràfic... tot té cabuda en aquest nou espai d’expressió de “La Costa del Meco”...
Animeu-vos a participar!!! Comencem amb Entre flors, una narració de Cebrià Olivé.
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Francisco de la Torre

Las primeras navidades de la
cristiandad: las primeras
referencias.

UNA DE ROMANS

lendario litúrgico de Filócalus en el año 354. Filócalo
asumió que el nacimiento de Jesús fue el viernes 25
de diciembre del año primero de la era Cristiana.

En primer lugar donde encontramos una mención
sobre la fecha del nacimiento de Jesucristo, es en las
tierras egipcias. San Clemente de Alejandria advirtió
que algunos teólogos egipcios no sólo apuntaban al
año, sino también al día del nacimiento de Jesús, el
20 de mayo. Después comenzaron a barajarse otras
fechas del natalicio de Jesús, como 19 o 20 de abril
o 6 de enero. En el año 221, aunque de manera indirecta, Sexto Julio Africano alude a que la Natividad de
Cristo fuese el 25 de diciembre. La primera mención
cierta que nos conduce a esa fecha aparece en el ca-

El dia de Navidad no fue oficialmente reconocido
hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan
Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno los líderes
cristianos proclaman el 25 de diciembre como fecha
de Navidad. Después en el 350 D.c. será Julio I quien
fijó definitivamente para la Iglesia de Oriente la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, en vez de
enero, junto con la Epifanía. La difusión de la celebración de la litúrgica de la navidad fue rápida. A partir
del siglo IV los testimonios de este día como fecha del
nacimiento de Cristo ya son comunes en tradición
occidental, mientras en la Oriental prevalece la fecha
del 6 de enero. Y en la segunda mitad del siglo, se
va extendiendo por todo el mundo cristiano: por el
norte de África, en el año 360, por Constantinopla en
el 380 por España año 384 por Antioquia en el año
386.
Y ya en el siglo V, la Navidad es una fiesta casi universal. Los Concilios ecuménicos primero, el de Constantinopla y mas tarde, hacia finales del siglo V, de Éfeso
pero, en especial el de Calcedonia y por mediación
del Papa León I el Grade, hicieron que la Navidad se
convirtiera en la celebración litúrgica que ha llegado
hasta nuestros dias.
Misa del gallo y nochebuena
San Gregorio Magno ya el 604, estableció la misa conocida Misa del gallo, a media noche, de donde derivó la costumbre de celebrar la cena de Nochebuena.
.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

La nit del 25 de desembre de 1962 va començar a nevar a la ciutat i no va parar durant tot el día de
Nadal, la neu arribà al metre d’altura. El Museu Municipal (inaugurat l’any 1966) encara estava en
construcció i, evidentment, mostrava un aspecte molt diferent a l’actual.

Foto antiga Museu de Badalona. AI. Fons i fotògraf Josep Cortinas
Foto actual de Facu Martínez

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona

15

TAULELL / ACTIVITATS

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2015 (12,00€) al compte corrent de la Caixa ES03 2100 2734 5602 0003 3771
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SOCI A LA A.VV. DALT LA VILA (Quota anual 12,00€)
Dades personals
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
				
Carrer i número ____________________________________________________________________
Telèfon ____________________

Correu electrònic______________________________________

Compte banc IBAN __________________________________________________________________
Protecció de dades
En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers de titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DALT LA VILA, amb la
finalitat de tramitar la seva incorporació com a soci l’any en curs. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se o enviant escrit a l’adreça de l’Associació: Pl. Constitució, 5 o Av. Martí Pujol,
280-288, 08911 de Badalona.

Badalona a ______ de ___________________ de 2015		

Signat

Si vols ser soci de l’Associació de Veïns de Dalt la vila, omple aquesta butlleta i fes-la arribar a una de les següents adreces:
Pl. Constitució, 5 o Av. Martí Pujol, 280-288 o fes-ho mitjançant el lloc web www.daltlavila.cat

