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EDITORIAL
La repetició fins a l’esgotament d’un mantra no canvia la realitat. El PP
presoner d’una estratègia excloent i de confrontació havia de guanyar
per majoria absoluta si aspirava a governar. No ha estat així, tot i ser la
formació més votada a la majoria dels barris de la ciutat. L’arrogància
en les maneres junt amb una falta de projecte i de realitzacions, han
aïllat Garcia Albiol, afavorint les bases d’un consens entre totes les altres forces polítiques, diverses entre si. No oblidem, però, que aquestes
representen tres quartes parts dels votants i que ja havien anunciat en
campanya la voluntat d’arribar a acords. La rebequeria final amb un traspàs barroer i una crida a la bel·ligerància, augura una oposició ferotge i
sistemàtica, i no necessàriament en funció de les idees, les propostes o
els projectes. No entrarem a enumerar els incompliments de programa
del govern sortint, ni a analitzar el progressiu desmantellament de les
estructures assistencials i socials existents, però sí destacar la sensació
que les actuacions han estat directament proporcionals al rendiment
electoral. És a dir, no valia la pena esmerçar esforços ni inversions, en
llocs, com el Dalt la Vila, on el premi, un grapat de vots, se’ls hi havia
resistit històricament.
Actuacions realitzades durant la legislatura al barri: l’esperada connexió
entre Termes Romanes i Fluvià, principi del desenvolupament dels
camins escolars i obra significativa per la descongestió del trànsit de
vehicles; la revisió del PEMU pel que fa a la Unitat d’Actuació 1, és a
dir, la no obertura entre els carrers Fluvià i Pujol, revisió aprovada per
unanimitat de tots els grups polítics i la remodelació a darrera hora de
la Plaça Pau Casals. La llarga llista de temes pendents, o no figuraven a
l’agenda o no se’ls hi va donar cap prioritat executiva.
És un magre balanç que manté el nostre petit barri a la cua d’inversions
tant en xifres absolutes com en proporcionalitat. És paradoxal que la
mateixa ciutat no cuidi el bressol del seu origen i després l’exhibeixi en
espais tancats amb un pretès orgull. Resulta xocant com a mínim, que
es toleri, quan no es fomenta, el deteriorament de les trames urbanes
existents, que expliquen nítidament l’evolució de la ciutat. És preocupant que cap dels equipaments de ciutat radicats al barri, consideri que
té el deure de fer un retorn a l’entorn que l’acull. Amb tot, l’esperit i el
tarannà constructiu dels veïns segueix ferm, com es demostra tant en
les reivindicacions com en l’esforç per compartir espais físics i emocionals a través dels actes i les festes del barri.
Des de la il·lusió saludem el nou consistori i el govern entrant i n’esperem
una actitud dialogant i compromesa amb el veïnat, escoltant les propostes a les necessitats del nostre barri i de la nostra Badalona. Ens trobareu al costat, arremangats.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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EVOLUCIÓ GRÀFICA MUNICIPAL
Canvi radical en la composició del consistori badaloní.
Hem passat de 4 a 7 grups amb representació. Aquest
trimestre puntuem segons 3 premisses: un punt pels
grups que van contestar l’enquesta del Meco anterior,
punt pels que es van dirigir a la junta per formular les
seves propostes i escoltar els veïns i un punt extra pels
grups que van tenir presència a les festes del barri.
Aquests són els resultats:
Convergència i Unió van fer el ple així que 3 punts. Esquerra van presentar les seves propostes per Dalt la
Vila i van parlar amb veïns i veïnes (2 punts). Guanyem,
Iniciativa, PSC i Ciutadans (1 punt) i al Partit Popular
encara l’estem esperant.
CiU

ERC-AM

GB

ICV

PSC

C’S

PP

ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
A VILA D’ARTS: A les festes de Dalt la Vila: a la participació veïnal en cada un dels actes,
a tots els voluntaris i voluntàries que les han fet possible amb la seva col·laboració, a la
Fira de l’Arrop que enguany ha arribat a la seva trenta-cinquena edició i en especial a
una nova iniciativa com Vila d’arts esperant la seva consolidació al barri.

Semàfor vermell
AL INCIVISME: A les pintades a les parets, a les defecacions de gossos que no es recullen, ... s’ha d’afegir una situació paradigmàtica de l’actitud de les persones que no
tenen en compte el veïnat. Ens referim a ruixar amb oli els bancs situats a la placeta que
hi ha a la cruïlla entre els carrers Lladó i Sant Felip i d’en Rosés. Aquests bancs haurien
de servir per oferir un descans als veïns -sobretot a la gent gran- que transiten pel nostre costerut barri. Si aquesta actuació es produeix per evitar altres usos de la placeta,
el més adient és comunicar-ho per a poder posar-hi solució. Desitgem un barri amable
que tingui en compte les necessitats de tothom.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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ESPECIAL PATRIMONI
Seguim amb els monogràfics que vàrem encetar a l’anterior Meco amb l’especial “Eleccions municipals”.
En la revista del mes de març passat vàrem publicar l’enquesta adreçada als grups que es presentaven a la
consulta per escollir nova alcaldia i els nous regidors de la ciutat. En aquest número tractem un tema que
cou al barri: la convivència entre el patrimoni històric i els daltvilatans.
Com bé sabem els veïns del barri les nostres parets i el nostre subsòl parlen llatí, el patrimoni es converteix
moltes vegades en un element quotidià. Però al paisatge urbà històric i ric de Dalt la Vila hem d’afegir sempre un element fonamental: és un espai habitat, un espai viu i la convivència entre aquests dos elements
acostuma a ser difícil.
En aquest monogràfic volem reflexionar al voltant de la dialèctica entre passat, present i futur en aquest
lloc singular de la ciutat de la mà de l’arqueòleg Sebastian Stride, l’historiador Joan Rosàs, de Margarida Arbras, directora del Museu de Badalona, l’enginyer Josep M. Sabater i Edelmir Sancho, exdirector del Museu
de Badalona. Sabem que el debat és complex, però també pot ser enriquidor i ha de servir per millorar la
convivència entre els veïns i les restes d’un passat romà, llunyà però molt present.

			

Sebastian Stride

EL JARDÍ INTERIOR

de mediació entre privat i públic. Són al cor dels barris tradicionals del món mediterrani, els mahallas
d’Àsia Central, són l’ànima de Dalt la Vila. No els pots
crear d’un dia l’altra, necessitant temps, el pas de les
generacions, a vegades segles. Els més acollidors són
palimpsests – quan hi seus, sents els jardins romans
i la plaça medieval, saps que formes part d’una llarga
història, que ets a casa teva, vinguis d’on vinguis, siguis a la Rectoria, a la Placeta del carrer de les Eres o
a tants altres llocs del nostre barri.

Paradís és una paraula persa. Un jardí interior amb aigua al mig, dividit en quatre quadrats, cadascú dividit
al seu torn a l’infinit. És aigua, arbre i flors a escala
humana. Un jardí envoltat per murs, que protegeixen
l’interior de l’exterior. El paradís és un jardí persa però
aquest jardí és també el pati de les cases romanes
sota els nostres peus, el claustre de Sant Jeroni de la
Murtra, són els badius de Dalt la Vila.
Un jardí pot ser privat com el pati romà o públic com
el claustre, però els que són més propers a la idea original de paradís aconsegueixen ser ni l’un, ni l’altre:
espais compartits per veïns i veïnes, espais que legalment no són de ningú: ni de l’ajuntament, ni d’un
propietari privat, espais que han perdut el títol de
propietat en els quals tothom és sent a casa. Espais

Massa sovint el patrimoni és públic i regulat o privat
i prohibit. Dalt la Vila té la sort de tenir un patrimoni
compartit. Massa sovint el patrimoni són parets i ruïnes. Dalt la Vila té la sort de tenir un patrimoni viu.
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Joan Rosàs

EL ROVELL DE BADALONA
jar l’Imperi, va implicar una ruralització general que
també va afectar, naturalment, Baetulo. El nucli badaloní, però, malgrat la decadència, no va restar mai
abandonat del tot.
Quan el culte imperial romà va ser desplaçat pel cristianisme i l’Església va assumir en bona part el paper
de representativitat que havia tingut l’Imperi, a la gairebé inexistent ciutat de Badalona la comunitat cristiana es va emparar de l’antic temple romà. Almenys
aquesta sembla l’opció més probable. El cas és que
l’església medieval de Santa Maria, i l’edifici actual
que en perpetua la ubicació, s’emplaçaren aproximadament al mateix lloc del centre de culte romà. Així,
el cor de la ciutat romana que havia donat origen a
Badalona va continuar sent el cor de la nova ciutat
que la va succeir.
Certament allò que caracteritzava la Badalona medieval no era la ciutat, reduïda a no-res, sinó un conjunt de petits poblaments rurals i de masies escampades per tot el terme. Però l’església parroquial, que
era l’edifici més representatiu i que donava coherència al territori, situada al lloc que gaudia del prestigi
de l’antigor fundacional, al centre del fòrum, va fer
que lentament la població creixés al seu entorn i que,
d’alguna manera, al recer de la sagrera ressorgís Badalona. I va emergir sobre les traces difuminades de
l’urbanisme original romà.
Després Badalona va anar creixent i Dalt la Vila es prolongà enllà. Però l’embrió d’on procedeix la saba que
dóna vida a Badalona no és altre que Dalt la Vila.
La simplicitat dels edificis, la pobresa dels materials
constructius, la manca d’allò que se’n diuen “construccions nobles” ...no ens ha d’enganyar. Justament
el que té valor històric, etnològic i documental és això
tan senzill. Això i no res més és Badalona i això és el
que hem de preservar, conservar, mantenir, adequar
amb saviesa i respecte a les necessitats presents...
És més fàcil valorar un gran palau que un senzilla

“Si Granollers fos un ou, el rovell fora Palou”. Amb
aquesta vella sentència la gent del Vallès remarca els
valors estètics, econòmics, històrics, simbòlics... del
barri granollerí de pagesos benestants, situat a la
plana fèrtil de les vores del Congost.
Si volguéssim trobar el rovell de l’ou de Badalona
aniríem a parar, sense cap mena de dubte, a Dalt la
Vila.
Dalt la Vila és l’embrió de la ciutat, en condensa
l’essència, és el nucli del qual cal partir per entendre
gairebé qualsevol aspecte dels que han configurat la
història i fins i tot el present de Badalona.
Badalona, de fet, és una ciutat creada pels romans.
Aproximadament l’any 100 abans de Crist, o poc
temps més tard, en el moment que Roma colonitza i
organitza el nostre territori i basteix una línia de petites ciutats costaneres que serveixin de base a la seva
acció, els romans funden Badalona i l’anterior estructuració, basada en els poblats ibèrics, desapareix.
La nova ciutat l’erigeixen sobre un turó proper al mar
i delimitat per dues rieres. La ubicació, que coincideix
exactament amb el nostre Dalt la Vila, permet una
certa escenografia, rivetejada per les muralles i coronada pel temple que se situa on avui s’alça l’església
parroquial de Santa Maria. Enmig s’hi aixequen, en
ascensió esglaonada, els edificis que configuren la
ciutat.
Aquest conjunt urbà, que durant el segle I d.C. va viure una certa esplendor, cent anys més tard va sofrir un
procés de transformació notable: va passar de ser el
centre residencial de les famílies poderoses a ser un
lloc destinat principalment a les indústries artesanals
i a estatge dels seus treballadors, mentre que gran
part de la gent benestant es va traslladar a les finques
rurals del territori que envolta la ciutat. El nucli urbà
va seguir, tanmateix, amb plena activitat econòmica i
va mantenir el seu paper de centre representatiu.
La crisi política i ideològica del segle III, que va sacse-

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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construcció rústica. Per valorar la senzillesa cal una
sensibilitat cultural molt més afinada. I aquesta sensibilitat és la que hauríem de saber infondre a tots els
badalonins perquè fossin capaços d’empeltar-se en la
pròpia història i no visquessin aïllats en una bombolla
fora del temps i de l’espai. Hauríem de fer-los sensibles al valor de Dalt la Vila.
Dalt la Vila és un problema i una joia de tots. I no

			

hauria de ser més problema ni més joia dels veïns del
barri que de la resta de ciutadans.
Dalt la Vila s’hauria de tractar de tal manera que
quan diguéssim que és el rovell de Badalona ningú
no pogués pensar en la degradació del ferro vell, sinó
en el nucli, l’origen, l’essència... allò que té la ciutat
de més bo.

Margarida Abras

EL DALT DE LA VILA. HISTÒRIA I PATRIMONI

Sota el Dalt de la Vila –i, en algun cas, també en superfície- es conserven els carrers de Baetulo, la ciutat
que van fundar els romans fa més de 2.000 anys i que
ha acabat per transformar-se en la Badalona actual.

urbanes i dos dels pocs conjunts d’habitatges del segle XVIII que es conserven a Badalona (cases del pou,
al c/ Quintana Alta i cases del c/ Pujol, aquest amb
uns notables esgrafiats). A més, els seus carrers van
veure néixer, al segle XVII, la Processó dels Misteris

Justament aquest fet va donar lloc tant a la creació
del primer museu que va tenir Badalona, promogut
per l’Agrupació Excursionista el 1927, com a la del
Museu actual, que es va començar a edificar el 1955
arran del descobriment de les Termes romanes.
Avui dia els espais museografiats i visitables del Museu corresponen a restes romanes, amb l’única excepció de la masia de Can Miravitges (situada fora
del nucli urbà), i es concentren tots al Dalt de la Vila:
conjunt Termes-Decumanus, Casa dels Dofins, Jardí
de Quint Licini i Conducte d’aigües, als quals esperem
poder afegir ben aviat la Casa de l’Heura, que ja té en
marxa un projecte de museïtzació i, més endavant,
les restes del teatre.
Però el Dalt de la Vila és també l’únic lloc de Badalona on es pot observar l’urbanisme de les èpoques
del romànic i del gòtic, i l’únic que conserva, encara
que molt transformats, els espais que durant segles
van concentrar el poder religiós i civil de la vila (església de Santa Maria amb la Sagrera; Torre Vella,
antic Ajuntament i plaça de la Constitució, respectivament). Té també un important nombre de masies

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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o del Silenci, una de les més antigues de Catalunya,
que encara avui fa al seu recorregut pel barri.

bilitat sigui percebuda pels veïns com una autèntica
servitud, i potser ho és, però per una bona causa que
ha de permetre que el Dalt de la Vila es desenvolupi
amb coherència i salvaguardant els valors que el fan
tan especial.

A partir de la segona meitat del segle XIX el Dalt
de la Vila aniria perdent centralitat: el trasllat de
l’Ajuntament a la zona del Baix a Mar (primera pedra
del 1859), la urbanització de la Rambla (primer projecte del 1868) o la construcció del Mercat Maignon
(1889) donen testimoni del fet que el Dalt de la Vila,
fins aleshores pràcticament identificat amb la ciutat
mateixa, s’estava transformant en el barri antic d’una
població que anava creixent. Tot i així, als primers
anys del segle XX, encara s’hi construirien edificis notables, sovint amb alguns trets modernistes, que avui
testimonien la importància d’algunes famílies badalonines (Amigó, Botey, Casas, Gallent, Planas).

Així, qui viu al Dalt de la Vila ja sap que no pot fer
obres que afectin el subsòl sense la supervisió del
Museu i que molt difícilment es podrà construir un
pàrquing subterrani, ja que “toparà” amb les restes
de la ciutat romana. Sap també que, des de fa uns
anys, no pot donar als edificis l’aspecte exterior que
més li agradi, sinó que s’ha de cenyir a una carta de
colors curosament elaborada i degudament aprovada per l’Ajuntament. Segur que també, més d’una vegada, s’haurà d’adaptar a certes petites incomoditats
urbanes: els carrers en pendent no s’han d’aplanar
encara que això faciliti la circulació, no convé obrir
noves vies per molt que això millori les comunicacions i sovint les voreres hauran de ser força estretes.

I, finalment, a partir dels darrers anys del segle XX i
esperem que també durant el segle XXI, el Dalt de
la Vila és un exemple de com es pot fer compatible
la conservació del passat amb la construcció de nous
edificis, com és el cas de les cases romanes del c/
Lladó, 45-53 i 55-67, que ocupen la planta baixa de
dos edificis de pisos actuals, o de les restes romanes
situades sota els pisos de la plaça de la Constitució,
10-11.

Aquestes i altres limitacions que s’expliquen pel respecte a la fisonomia històrica del barri són ben poca
cosa al costat del privilegi que representa per a tota
la ciutat comptar amb un nucli antic endreçat, que és,
alhora, un lloc molt especial per als veïns que tenen
la sort de viure-hi. A més, també l’Administració local
ho va reconèixer amb la creació de la Gerència del
Dalt de la Vila que, en contacte amb els veïns, vetlla
per al correcte desenvolupament urbanístic i arquitectònic del barri.

Després d’aquesta enumeració bé podem dir que el
Dalt de la Vila, vist des del Museu, és molt més que
un barri, és un tresor del nostre patrimoni i el testimoni més valuós de la Badalona anterior al segle
XIX. És el lloc que guarda els orígens de la ciutat i, per
tant, tot Badalona l’hauria de conèixer i sentir-se’l
seu. Acceptar aquesta premissa comporta, però, una
gran responsabilitat: la de tenir i aplicar uns criteris
molt clars, que respectin escrupolosament el passat
a l’hora de posar al dia els espais, el mobiliari urbà,
els edificis i tots els altres elements que configuren la
zona. De vegades és inevitable que aquesta responsa-

Si tenim criteris clars i voluntat ferma i compartida,
ja només és una qüestió de temps aconseguir que el
Dalt de la Vila mostri el seu caràcter excepcional dins
aquesta gran ciutat que és Badalona.
Margarida Abras, Directora del Museu de Badalona

En la nostra cava trobareu un
extens assortiment de cigars
Plaça de la Medicina
08911 Badalona

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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Josep M. Sabater

A VOLTES AMB EL PATRIMONI DEL NOSTRE BARRI
El segon dels casos es presentà el 85. Per fer una
nova edificació es van enderrocar les cases del carrer
Lladó 43-53, on ja l’any 1927 s’havien trobat unes
restes importants a nivell de carrer, que aleshores
es protegiren construint a sobre. Ara es va plantejar
mantenir-les i exhibir-les. Això significava, de nou,
diners públics per “comprar” la planta baixa i construir-la, diners que ningú no tenia. La solució va venir d’una combinació amb truc: es va permetre més
alçada edificable però enretirada, de forma que la
planta superior s’ocultava i així el conjunt s’integrava
relativament bé a la imatge del Dalt de la Vila. Així va
aparèixer La casa dels dofins.

Qui vulgui fer res que suposi tocar els edificis existents al Dalt de la Vila es troba que s’ha d’adaptar a la
regulació urbanística vigent. Bé, normal, però a més
estarà condicionat per les lleis de protecció del patrimoni arqueològic si és que hi ha restes d’aquest tipus
al subsòl (o fins i tot a nivell de carrer), la qual cosa
és més que probable, això suposarà unes excavacions
que, segons el resultat, conduiran a una situació més
o menys complicada.
En el cas més lleu, aquestes complicacions només significaran temps i, possiblement, diners i tot s’acabarà
amb una cartografia de les restes, la retirada d’alguna
peça valuosa, la preservació de l’existent i algunes
condicions per als fonaments o els desguassos. Però
si el resultat de les excavacions exploratòries posa
de manifest algunes restes valuoses, que es consideri important no només protegir de cara al futur sinó
convertir-les en un bé cultural de consum immediat
–fent-lo visitable: museïtzant-les–, aleshores es planteja immediatament un conflicte difícil.
Veiem dos casos, d’història relativament recent.
El primer cas va ser “l’edifici fantasma”, nom amb el
qual es va conèixer la construcció sorgida als anys 70
davant la Torre Vella, al lloc on ara hi ha la plaça Font
i Cussó. Eren temps turbulents: finals de la dictadura franquista, moments de canvi en el planejament
urbanístic i del que ara diríem “bombolla immobiliària”, llicències d’edificació atorgades per un Ajuntament sense credibilitat. El moviment ciutadà, molt
potent aleshores, va obligar a paralitzar la construcció. I ja a principis dels 80, l’aleshores potent Corporació Metropolitana de Barcelona va compensar
al promotor i va enderrocar l’obra existent. Això ha
permès recentment que el Museu tingui un subsòl
visitable de vàlua reconeguda. Però tot plegat va ser
molt traumàtic.

S’havia trobat la solució? No! La repetició de la fórmula al costat –La casa de les heures– és una agressió
al paisatge urbà: quan s’enfila el passatge Barberàcarrer de l’Oli, apareix al davant una muralla que és
un insult a la vista, agreujat per un tram de façana
opaca, sense transparències ni gaires obertures. En
l’aspecte patrimoni arqueològic s’ha sortit guanyant,
però perdent pel que fa al manteniment del caràcter
del nucli vell. El balanç cultural és, així, contradictori;
positiu i negatiu alhora. En altres casos s’ha arribat a
la inviabilitat i la paralització de tot (fins quan?), cas
de les restes del Teatre Romà del carrer de les Eres. I
podríem seguir desgranant episodis...
Què està passant?
Al Dalt de la Vila, l’ordenació urbanística i la protecció
del patrimoni són dues visions que no es relacionen,
que no es connecten per trobar una solució: el conflicte és inevitable. Perquè els pressupostos públics
per a cultura són minsos –i la part que d’aquest es
destina al patrimoni arqueològic molt petita–, per
tant l’únic que es pot fer és prohibir, limitar, establir
condicions a les actuacions privades, tot actuant de
forma oportunista, sense pla, només reactiva. I des
d’urbanisme, tot mantenint els drets d’edificar, no es
pot anar augmentant el nombre de plantes o tocant
altres paràmetres (alçades, fondàries, cotes de plan-
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ta baixa, etc.) perquè això va en contra de la coherència de les ciutats (ai, Badalona!); i menys encara en
un petit nucli molt sensible i prou maltractat com el
nostre barri vell.
En definitiva: la situació actual genera o ha generat inseguretat jurídica o impossibilitat d’actuar als daltvilencs a les seves cases, ha condemnat a l’envelliment
edificis que necessiten rehabilitació, ha paralitzat la
renovació urbana amb noves actuacions, i ha portat
a retocar la planificació urbanística fins a solucions
violentades i discutibles per a encabir operacions de
museïtzació fetes sense que les administracions públiques –que haurien de ser els agents que actuessin en nom del comú i que acabaran com a titulars
seus– invertissin una pesseta.
Temps enrere en Ferran Falcó va llançar una proposta que podia haver estat interessant, en absència de

						

plantejaments més generals i ambiciosos, però que
després va oblidar o descartar. Sobre el seu esquema,
però afegint elements de la meva collita, es tractaria
d’establir unes zones restringides on es pretenen fer
actuacions de museïtzació donada la presència presumpta de restes interessants, i modulades per la
plausible disposició de fons pressupostaris públics.
I assegurar per a la resta un període suficientment
llarg en el qual es poguessin afrontar sense més inhibicions que la preservació de les restes, les operacions necessàries per mantenir viu el barri, evitant la
seva degradació.
Difícil i arriscat? Sí, però ningú no pot eludir les seves responsabilitats, no es pot continuar actuant
de forma oportunista com ara, perquè això porta a
la progressiva ruïna de moltes velles edificacions, a
l’abandó dels veïns i a la degradació i desvitalització
del Dalt de la Vila.

Edelmir Sancho

Carrer Lladó cantonada amb el de Sant Felip i de Rosés és un exemple dels habitatges que hi ha Dalt la
Vila i que malgrat els esforços que s’han fet no han
reeixit a trobar una solució per rehabilitar-les que sigui acceptable als propietaris dels terrenys.

CASES TAPIADES A DALT LA VILA

Encara ara, tot passejant per Dalt la Vila sorprèn
veure habitatges tapiats des de fa molt temps i hom
es pregunta:
Què està passant? Quin concepte tenen els propietaris del patrimoni familiar? Quin problema legislatiu
hi ha?
L’envelliment dels habitatges i la no rehabilitació porta a la decadència.
Qui són els propietaris? Per què es comporten així?
Segur que algú ja té les respostes a totes aquestes
preguntes i seria bo que ens les expliqués.
Quin pla té l’ajuntament per a aquestes vivendes?
Quin paper podria jugar l’ajuntament per revitalitzar
aquests habitatges?
El problema de la degradació d’aquests habitatges
deu ser de difícil solució atès que l’administració, de
sempre, ha intentat trobar-la i no ha acabat mai de
funcionar.

Avinguda Martí Pujol, 192,
08911 Badalona
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Enric Costa
No en teníem prou amb el retard de més de mig any
amb les obres de la Plaça Pau i Casals i carrers adjacents que, per acabar-ho d’adobar, l’ajuntament
arrossega dos mesos de retard esperant firmar un
conveni de cessió d’espai públic que permeti a FecsaEndesa treballar a la via publica connectant els cables
que van soterrats. Tot tenint en compte que ja vam
arrossegar un retard per la descoordinació de Jazztel amb la constructora quan soterraren els cables de
telefonia.
Sembla que la falta de previsió, coordinació i supervisió estan a l’ordre del dia. Tots ells són factors latents
i reiteratius d’una forma de gestionar que passa de
les molèsties que ocasionen als veïns i sembla que als
gestors públics tant se’ls en fot. I després s’estranyen

EL CONTE DE MAI ACABAR

si “la recepta no funciona” quan ens han demanat el
vot a les passades municipals.
Ja n’hi ha prou de retards, setmana a setmana se’ns
diu que ja falta poc i mentrestant el material d’obra
s’amuntega a la plaça. A més amb el carrer Santa
Eulàlia sembla més pensat per aparcar-hi cotxes que
per als vianants, cosa contradictòria amb el sentit de
via pública que es considera el trànsit a Dalt la Vila.
Esperem i desitgem que el proper consistori que
governi aquesta ciutat, estigui més atent a aquests
fets que, per poc importa’ns que els hi semblin als
gestors públics, són molt rellevants pel dia a dia dels
vilatans.

Facu Martínez

FOTO-DENÚNCIA

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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Joan Novell

CATIFAIRES DE DALT LA VILA A LA INFIORATA DE NOTO

Ara fa un any la petita ciutat de 20.000 habitats de
Noto a Sicília, va triar Catalunya com a país convidat
per participar en la seva Infiorata. Pel mes de maig
la ciutat es transforma completament per rebre el
país convidat, ja que amb el temps que dura la Infiorata rep més de 200.000 visitants de moltes nacionalitats.
Això va fer que Catifaires de Dalt la Vila de Badalona i vuit entitats més de les que formem part de la
Federació Catalana d’Entitats Catifaires presentéssim
vuit projectes de catifes per participar-hi. Per fer-ho
s’havien de seguir unes rigoroses normes, com ara:
veure representada clarament Catalunya al dibuix,
respectar les mesures de la catifa, cenyir-se a la seva
taula de colors, més del 84 per cent de l’estora havia
de ser feta amb materials naturals, el dibuix representat a terra i dibuixat a mà sobre les llambordes del
carrer, havia de ser fidel al projecte presentat.
Per tal d’ajudar-nos es van posar a disposició nostra
estudiants de les diverses escoles de belles arts que
hi ha a la ciutat i d’altres llocs d’Itàlia, els quals vet-

llen perquè es segueixin les normes i criteris artístics,
com també per realitzar el dibuix a terra o a tallar les
més de 6.000 flors que s’havien de fer servir per a la
nostra estora.
Participar-hi ha estat molt important, tant per la
projecció internacional de la nostra entitat, com per
aprendre noves tècniques de confecció de catifes.
També per poder estar representats a la Casa Catalunya de Noto, on durant uns mesos hem tingut un
lloc per poder presentar tant Badalona com Dalt la
Vila, aportant-hi diferents mostres de productes gastronòmics locals, de cultura popular (vestit dels Bufons de Foc), cartells de promoció turística, dels 75
anys de la Cremada del Dimoni, un vídeo de promoció de Badalona i de les catifes de Corpus que es fan a
Dalt la Vila. Es va fer una extensa mostra de diversos
artistes de Catalunya, fotògrafs, escultors, pintors a
més a més ens hi van acompanyar un grup de grallers, una colla sardanista i una cantant lírica que va
interpretar temes de música catalana.
La Infiorata també ha estat important perquè els representants de la Comissió Internacional arribéssim a
un acord sobre les diferents seus que en els pròxims
anys organitzaran els congressos internacionals, des
de Noto el 2016, Brussel·les el 2018 fins a Sapporo el
2020. Als quals intentarem ser presents per seguint
donant a conèixer Badalona com Dalt la Vila arreu on
anem els catifaires.
Joan Novell Duran, President de l’Associació Catifai-
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Joan Expósito

La plaça de la Constitució, menten l’aspecte d’haver
representat durant anys l’eix de la vila. La casa núm.
6, sense cap tipus de reforma especial, havia estat
el seu ajuntament. És a partir de primers del segle
XIX que l’augment de població i de serveis, obliga a
prendre la decisió de traslladar-lo a prop del camí
Ral. Mentre tant l’edifici actual no pot cobrir tots els
serveis, algunes sessions se celebraven al domicili del
Secretari o l’Alcalde.

DESPRÉS DE MÉS DE 150 ANYS

moment en Josep Viñas i Quadrado, havia imposat
en record de la seva època “d’indiano”, durant la qual
havia aconseguit la seva fortuna en aquelles terres i
on encara llavors disposava d’alguna possessió.
Quan era popular exclamar “Ves a cobrar a Cal Pino“
La part superior de la font està coronada amb una mitja esfera gravada i una gerra de ferro fos que serveix
de parterre per a diverses plantes, al seu entorn hi
ha dos plàtans que li donen ombra i serenor. És molt
similar i quasi sembla bessona a l’existent a la plaça
de Pau Casals.
Per la Diada del 14 setembre de 1978, es va col·locar
al costat de la façana de la casa núm. 6 una placa record dedicada a la memòria dels fets de 1714.

Casa de la plaça de la Constitució que forma angle amb el
carrer de Vilamajor i que durant molts anys va ser la seu
de l’Ajuntament a Dalt la Vila.

Després de finalitzats els fets o “guerra del francès”,
es va aguditzar la necessitat d’espai que necessitava
un municipi en període d’expansió. Tal era el nostre
cas que, segons constaten els arxius del 1818, el consistori es va veure obligat a l’arrendament de la posada del carrer de Sant Antoni de Pàdua, per situar
alguns serveis municipals i també el 1938 si va situar
el despatx de l’alcalde, que, quan era necessari, el
compartia amb altres serveis municipals.
Des de 1818 i fins al 1843 els tres badalonins que
ocuparen l’alcaldia tenien una sola prioritat: un nou
edifici i una ubicació adient per a la casa de la Vila.
Varen ser estudiades diverses propostes i va ser al
desembre de 1843 que es va acceptar l’oferiment
de l’Andreu Clarós, per construir una nova plaça a la
zona anomenada del “baix a mar“.
Oficiosament es parla de la dècada del 1870 com
la del canvi de lloc del consistori. Les dates oficials
que disposem són: El 1856 s’aprova la construcció
d’un nou ajuntament, i a primers d’abril de 1859 es
col·loca la primera pedra del nou municipi, sota projecte i direcció de l’arquitecte en Francisco de Paula
del Villar, obres que varen finalitzar al 1877.
Comenten les males llengües que la façana de la
nova seu municipal és una imitació de la fatxada de
l’ajuntament de Villa Clara, a Cuba, on l’alcalde del

“A la memòria dels morts per les llibertats nacionals de
Catalunya” 1714 – 1978

Amb motiu de l’enderroc per la nova construcció
d’habitatges a la casa angular amb façanes a la plaça
de la Constitució, plaça de la Font i carrer de la Costa, varen aparèixer les restes d’un carrer i una claveguera i també la cimentació de reforç d’un gran podi
o petit temple, que podem relacionar amb el teatre
per la seva proximitat. Es podria tractar d’una part
del teatre de Beatulo. La troballa està situada dintre
d’una propietat. D’acord amb la importancia que representava aquesta troballa, la constructora Cortijosa i els arquitectes A. Poch i J. Moliné, varen acceptar
els suggeriments de respectar la descoberta i veren
modificar la distribució del soterrani, a fi que fos visitable com a mínin per la Jornada de Portes Obertes,
a finals del mes d’abril de cada any i també mitjanant
una cita prèvia.
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Cebrià Olivé

Al portal, fora, al carrer, amb un curiós artefacte en
forma de cavallet, sobre un tros d’os de pota de bou
dissecada i aplanada per un cantó, mantenia quieta
una falç, mitjançant unes pinces subjectes amb els
peus, i a cop sec, un al costat de l’altre, escarpeta i
martell, s’estava dentant una falç. El pagès no comprava una falç nova si la vella es podia dentar novament. Eren altre temps. L’operació de dentar una corbella era, pels vianants un petit espectacle, com ho
era el boter, per exemple.
Dins l’obrador, la fornal, l’enclusa i l’aparatosa manxa
necessària per mantenir el foc adequat. La manxa que
era responsabilitat del “manxaire”, tot sovint “l’ase
dels cops” que ja sabem que vol dir l’últim mico. D’
aquella fornal, utilitzant molt sovint les llates de les
suspensions dels vagons de ferrocarril desballestats,
en sortien ganivets de peixater, tallants de bacallaner,
tisores, falçons per la verema, corbelles i tot el relacionat amb el tall o no, perquè també ferrava cavalls.
Variats malls i martells i sota l’enfornal el dipòsit amb
l’aigua imprescindible pel tremp, la “mare dels ous”
de tot ferrer de tall... Sense el tremp, el ferrer era un
ferrer a seques o un manyà, gràcies al tremp passava
a la categoria de Ferrer de tall, o Daguer.

A CAL DAGUER

El mestre mentre tenia subjecte el ferro roent amb
unes pinces especials, senyalava amb un martellet
petit el lloc on el del mall havia de picar, tot a un ritme, de manera que el dring de l’enclusa en rebre el
cop de mall, anava acompanyat d’una espècie de repic harmoniós del martellet, fent un so molt peculiar i
que identificava. I aquell tros de ferro roent, canviant
de posició i rebent els cops on calia, es transformava
en una eina de tall grossa o petita, que, seguidament,
calia donar-li tremp, que era una cosa quasi misteriosa.
Un cop trempada, aquella peça anava al procés
”mola”, on es desbarbava, es rectificava, perfilava,
esmolava, polia i ja es podia manegar. Tot això ho feia
el ferrer amb davantal de cuir i sobretot utilitzant la
mola d’aigua.
A Badalona tinguérem el Ferrer de tall o Daguer des
de 1894, quan la població no arribava als 20.000 habitants, era reconegut per tota la rodalia, on acudien
per equipar-se els que precisaven eines noves o esmolar les que el feia falta. Amb els anys molts ganivets han seguit sent útils malgrat que, a poc a poc
s’anaven fent petits.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Joan Expósito

Plaça de l‘Oli, Can Renom
i Can Rocasalva.
La cruïlla de carrers que envolten la plaça de l’Oli,
com el carrer Lladó, carrer de Fluvià, carrer de Dalt i
el passatge Barberà (sense oblidar el jardí de Can Renom) donen una serenor i tranquil·litat immillorable
a tota la plaça, especialment les vidrieres i la coloració de les flors i les plantes.
La plaça i el carrer de l’Oli tenen un origen molt antic,
possiblement des de la formació de Dalt de la Vila.
Està documentada oficialment des de 1746 i es creu
que el nom albira a un possible molí d’oli, que durant
l’època medieval existia en aquesta plaça per al comú
de tot el barri de Dalt la Vila.
En Pere Renom i Riera, propietari de Can Renom, va
fundar la revista “L’Esparver“ i fou cofundador del
setmanari “L’Eco Badalonés“, també va ser batlle de
Badalona de 1883 fins a 1886.
La masia de Can Rocasalva està situada a un lateral
de la plaça de l’Oli i enfront del carrer de Fluvià, era
una masia de planta rectangular del s. XVIII, constava
de planta baixa i pis amb teulada a dos vents i molt
similar als masos de l’època a Dalt de la Vila, dedicats
al conreu i la pagesia de la zona.
A les darreries del segle XIX, a mesura que avança
l’expansió urbana, s’incrementa el sector fabril a la
ciutat. Com una balança, a mesura que desapareixen
les terres per llaurar, apareixen els serveis terciaris,
en aquest cas una tenda d’ultramarins.
El pas del temps, va continuar sense cap tipus de modificació a la façana de la masia.
A partir del 1990 aquella tenda va ser tancada i posteriorment el seu propietari va començar unes obres
per recuperar la mateixa com habitatge particular.
La reforma o modificació emprada ha comportat

MIREM ENRERA

noves obertures a dues façanes, canvi de la porta
d’accés de rectangular a mig punt, les obertures emmarcades en un mostrari de llindes de pedra de tots
els estils, sense comentar les diverses reixes de ferro
forjat que recorden el drac (a Badalona tenim diverses reixes amb el tema del Drac, encara que aquestes
són massa irreals) Tot el conjunt mes que una rehabilitació ha estat una fantasiosa idea de reunir en un
sol Mas, els diversos estils de Catalunya, res a veure
amb Dalt de la Vila, en tot cas això és la meva opinió
sobre la restauració exterior realitzada i amb el meu
respecte a les idees del seu propietari.
El passatge de Barbera, abans del Campanar Vell, formava part de la Torre Vella i servia de pas per arribar
a les casetes del cul de sac (avui carreró de Barbera)
o cases dels pagesos que treballaven les terres del
Marqués de Barbera. Curiosament aquest cul de sac,
és l’únic dels cinc que té Dalt la Vila i sense jardí.

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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La conquista de Hispania por los
romanos
Al perder la II guerra púnica los cartagineses se dedican a conquistar Hispania con el fin de obtener recursos (plata, oro, caballos). Es el momento en que
el ejercito romano al mando de Escipión desembarca
en Ampuries para cortar la retaguardia de Aníbal, es
el año 218 a.C. Para el 19 d.C los romanos han conquistado Hispania. Estos doscientos años los podemos dividir en tres periodos.
Primer periodo (218 al 133 a.C. ). Escipión se dedica a
conquistar los territorios que dominan los cartagineses en Hispania, el Mediterráneo y Andalucía, en 206
conquista Cádiz. El año 197 organizan el territorio
conquistado en dos provincias. La Citerior (La costa,

Francisco de la Torre

UNA DE ROMANS

gada mandar 30.000 soldados al mando de Q. Flavio
Novilior, quien consigue firmar la paz. Pero el pretor
Galba asesina a traición a 9.000 lusitanos y vende
como esclavos a 20.000. Estalla la guerra de nuevo,
esta vez dirigida por Viriato, hombre sencillo y caudillo nato, dirige la guerra durante 8 años, derrota a
los romanos en varias ocasiones y ocupa las ciudades
de Segóbriga, Martos, Bailen. Los romanos no consiguieron derrotarle nunca y tuvieron que recurrir a
la traición. El cónsul Cepión sobornó a sus lugartenientes (Audas, Ditalcón y Minuro), que lo asesinaron
mientras dormía.
Segundo periodo (133 al 29 a.C.) Se producen algunas expediciones a Galicia y norte de Portugal. El resto de las operaciones militares no son de conquista
sino que forman parte de las guerras civiles de esos
años (Sertorio, Pompeyo, Cesar).
Tercer Periodo (29 al 19 a.C.) El emperador Augusto decidido a terminar con las correrías de los cántabros y astures organiza el ataque con tres cuerpos
de ejercito. Ataca por separado a cántabros, astures
y galaicos, al tiempo que una flota desembarca en la
costa. Las operaciones dirigidas por el emperador en
persona y después por Agripa fueron un éxito. El año
19 termina la conquista de Hispania

Augusto

desde los Pirineos a Andalucía) y la Ulterior (Andalucía). Este año los Hispanos se sienten engañados y
se sublevan. Catón sofoca la revuelta en el año 193.
Continúan ocupando el centro de la península, pero
los abusos de los romanos provocan sublevaciones
constantes. Sempronio Graco consigue con una hábil política de acercamiento y concesiones 25 años
de paz. El año 155 los lusitanos atacan la provincia
Ulterior y derrotan a los romanos. Roma se ve obli-

Etapas de la conquista romana de Hispania 218 - 19 a. C.

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Carrer del Temple a principis del segle XX.

Foto antiga, autor desconegut. Foto actual de Facu Martínez

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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TAULELL / ACTIVITATS

TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns: 		
		
Dimarts:
Dimecres:
Dijous: 		
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
DIBUIX 		
SARDANES 		

de 17 a 19 h 		
de 19 s 21,15 h 		
de 10 a 11 h 		
de 19 a 21,15 h 		
d’ 11 a 12 h 		
de 18.30 a 20.30 h
a partir d’octubre

(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)

Responsables
Pilates: Roser (655 479 798)
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
NOU CURS DE CERÀMICA
Dimecres de 19 a 21,30 al local de Martí Pujol
Responsable: Sara Pulido (679196885)

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

