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EDITORIAL
Des de fa més de dos anys -27 de febrer del 2015- l’Estudi de Mobilitat al barri de Dalt la Vila, espera el moment de ser presentat en societat. Ens va costar 15.000€ i n’és la part corresponent de l’Estudi de Mobilitat de
Badalona. Els seus objectius són l’establiment d’una nova jerarquia del viari intern, els seus usos, la pacificació, el control i millora dels accessos, la reducció de l’aparcament en calçada i la millora de les senyalitzacions.
Incideix també en la urbanització i definició dels carrers.
No és un tema menor, una part de la qualitat de vida que tindrem al barri els anys vinents està continguda en
aquest estudi. Pot representar la regulació racional de tendències i conductes que subtilment o abruptament
condicionen la mobilitat i per extensió, la manera i els espais on ens comuniquem.
Amb reserves sobre alguns conceptes que donen una mirada esbiaixada i condicionen les solucions proposades, no deixa de ser una eina d’anàlisi que posa sobre la taula les dades bàsiques per prendre decisions. També hi trobem a faltar una mirada prospectiva –que no endevinatòria- sobre els canvis urbanístics anunciats
al barri. Les fotos fixes del 2015 necessiten retocs el 2017 per conservar la vigència. És un document tècnic i,
com a tal, necessita una interpretació i una execució política.
En diverses ocasions n’hem demanat la presentació pública i poder obrir el debat pertinent. Per ets i uts,
quan semblava que treia la punteta del calaix on reposa, la qüestió s’ajornava. Quan quadrava l’agenda dels
nostres regidors i tècnics no els hi anava bé als responsables de la
Diputació o de l’Àrea Metropolitana. A finals de juny del 2016 es
va aprovar pel Ple municipal el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. A finals de març del 2017 l’Estudi de Mobilitat al barri de Dalt
la Vila segueix igual, tancat.
En l’interí (és una preciosa expressió que vol dir que en un espai
de temps entre dos actes sense solució de continuïtat, tot canvia,
sense que ens n’adonem) ens presenten i ens apressen a beneir
un pla de regulació de l’aparcament en calçada basat en zones
blaves i verdes. Això només és una part de la Mobilitat. I justament és la part d’on se n’extreuen els fons per finançar les altres
actuacions. I justament és la part on als veïns de Dalt la Vila, els
torna a tocar pagar la festa.
Nosaltres som partidaris dels plans integrals, de visió global, amb
les concrecions parcials que convinguin. Defensem la transversalitat de les actuacions com a única forma d’equilibrar interessos dispars i comuns. Amb tot, no rebutgem les petites passes, es diguin
zones verdes i blaves, si són fermes i estan ben donades. Sabem
que després poden venir les altres, les que completin l’itinerari.
Les decisions que es prendran a l’Ajuntament, els dies vinents, havent escoltat o no les consideracions dels veïns, faran que aquesta
sigui una editorial de suport i complaent amb el projecte anunciat,
o dissortadament ha de ser de queixa –una vegada més- i irritació
pel menysteniment cap al nostre barri.
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festes de maig
Diumenge 14 de maig - XXXVII

Dissabte 20 de maig Plaça Constitució
CANTADA ’HAVANERES amb el grup

Diumenge 14 de maig a la Plaça Pau Casals

Dissabte 10 de juny Pl. Oriol Martorell

FESTA INFANTIL

Mostra VILA D’ARTS
disseny, pintura, escultura, música... directament de les mans dels seus crador.

amb AVV Coll i Pujol

Diumenge 18 de juny

del 5 al 27 de maig

CORPUS BADALONA 2017

EXPOSICIÓ “Dalt de la Vila, racons,
carrerons i comparacions”
al Centre Civic de Dalt la Vila

ELS SEMÀFORS

Semàfor vermell
a la violència, i més si és exercida per joves en l’espai públic, com va passar a la Plaça
Constitució fa unes setmanes: “ens trobem per barallar-nos”. Els veïns van alertar del
que estava succeint, això va permetre aturar-ho sense que hi hagués conseqüències.
Les famílies dels joves i les direccions dels centres del barri on estan escolaritzats tenen
un paper i una responsabilitat important perquè aquests fets no es tornin a produir.

Semàfor verd
als tres agents comunitaris contractats per l’Ajuntament pel Districte I. Tenen tres
eixos de treball: fer arribar a la gent gran els serveis dels quals poden disposar, fer
una diagnosi de l’oci nocturn dels joves i de la mobilitat en l’accés als centres escolars.
Passen la major part del seu horari al carrer, comprovant l’estat de les més de 800
notificacions que, des de les AAVV i d’altres, s’hi han fet arribar, i recollint els disfuncionaments que observen.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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ESPECIAL MOBILITAT
ACLARINT CONCEPTES
Tots sabem que és una zona blava. Ho vam aprendre ràpidament a força de pagar per deixar uns minuts el
vehicle aparcat en zona pública. Però potser cal aclarir d’entrada altres conceptes que apareixeran en les
pàgines següents, conceptes com ara zona de resident, no resident o zona verda. Mirem doncs l’exemple
de Barcelona
El resident podrà aparcar en la zona verda del seu
barri sense límit i fins a un màxim de 8 dies al mateix lloc sense moure el vehicle; la resta d’usuaris un
màxim de 2 hores i no poden tornar a estacionar al
mateix barri fins 1 hora després del fi de l’anterior
estacionament.

Què és un resident? De forma resumida, podem dir
que un resident és aquella persona que està empadronada dins una zona de resident de l’Àrea Verda
de la ciutat, que té un vehicle al seu nom o n’és el
conductor habitual i que paga l’impost de vehicles de
tracció mecànica a la ciutat.
A les zones identificades com a Àrea EXCLUSIVA Residents no s’hi pot estacionar mai. Són zones que, per
les seves característiques, són d’ús exclusiu per als
residents tots els dies de l’any. Cal consultar sempre
la senyalització vertical.

On puc estacionar gratuïtament? Es pot estacionar
gratuïtament, i sense obtenir cap tiquet, fora d’horari
de regulació, (de 20.00 a 8.00 h.) tots els dies laborables de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges
i festius caldrà consultar prèviament la senyalització
vertical. També es pot estacionar gratuïtament a les
places de càrrega i descàrrega fora l’horari de regulació i a les places blaves tots els laborables de dilluns a
divendres de 14.00 a 16.00 h. coincidint amb l’hora de
dinar i l’horari de tancament de les botigues.

Les places de zona verda són disponibles per tothom, però com a resident només podrà estacionar
a la seva zona (previ pagament de 48 € anuals). A la
resta de zones s’ha d’abonar la tarifa corresponent,
com tothom.

Avinguda Martí Pujol, 192,

5

APARCAR A DALT LA VILA, DEL BLAU AL VERD PASSANT PEL NEGRE.
Repassem la seqüència: Fins avui, Dalt la Vila té quasi
en exclusiva la zona blava de la ciutat, amb una alta
rotació i, per tant, alta rendibilitat. Són, fins al moment 133 places de zona blava, i 94 d’aparcament
lliure. Caldria afegir-hi 48 places d’aparcament regulat
entre zona de càrrega i descàrrega -6-, per a discapacitats -18-, i altres reserves -24- (Aquest còmput no
contempla la part de barri a l’altre costat de President
Companys) El mes de febrer es presenta a les entitats
el Pla de Mobilitat Urbana, per a la seva valoració, només referit a aparcaments i únicament pel Districte 1r.
En la primera redacció ni Dalt de la Vila ni Coll i Pujol,
hi apareixien contemplats. Després de la pertinent
queixa per part de l’AVV, incorporen els barris al Pla.
I és aleshores on es veu de forma nítida el maltractament administratiu que rebem al barri. Es proposa un
increment de 39 places de zona blava i la creació de
86 de zona verda. La proporció als altres barris del Districte és superior a 3 places de zona verda per a cada
una de zona blava, al Dalt la Vila de la proporció és

de 0,65 places de zona verda per a cada una de zona
blava. Després de fer arribar a la Regidoria i a l’Àrea
d’Espais Públics i Mobilitat, l’escrit de descàrrega on
exposàvem els greuges observats i la grolleria de la
proposta, ens arriba una possible solució màgica: considerar Dalt la Vila i Coll i Pujol com a zona única, per a
compensar el desequilibri. Analitzats els avantatges i
els inconvenients, rebutgem la proposta a l’espera del
pronunciament directe dels veïns.
Conclusió que ja intuíem: els nostres carrers, sempre
tan allunyats del cor administratiu de la ciutat, tenen
una centralitat cobejada, són una font d’ingressos a
la que és difícil renunciar.
I diem això, sense menystenir la bona voluntat del
projecte global. És hora d’ordenar, amb energia, el lloc
del vehicle privat a la nostra ciutat. I es necessita una
certa valentia, perquè les mesures que caldrà adoptar
seran impopulars o no plauran tothom. Sense entrar
en les causes que han entronitzat el vehicle privat com
a símbol de la llibertat i la independència individuals,
tenim clar que exerceix una
pressió que condiciona insuportablement l’espai públic i els
seus usos. Facilitar la mobilitat
interior, millorar la qualitat de
l’aire, pacificar el trànsit, reduir
l’incivisme, recuperar els carrers
com l’espai de comunicació de
les persones, ha de ser l’únic objectiu.
Proposem i defensarem un pla
just i equilibrat per a tots els
barris, aportant-hi cadascun
i en conjunt les solucions en
la mesura de les possibilitats.
Això, vist en detall en el nostre,
podria voler dir:

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
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1. Dalt la Vila és una unitat a tots els efectes. Té dues realitats clarament diferenciades: el nucli històric i l’anella perifèrica,
que delimita i connecta el sector anterior,
i que a més, coincideix amb vies de comunicació estructurants de la mobilitat de la
ciutat. Recordem, que a l’altre costat de
President Companys, també hi ha una part
de Dalt la Vila
2. La zona blava de la part alta de la plaça
del Doctor Niubó i de la Riera Matamoros,
hauria de passar a zona verda.
3. La zona blava de Martí Pujol, a partir del
carrer Barcelona fins a l’autopista, hauria
de passar a zona verda.
4. El carrer del Temple hauria de ser zona
verda en la seva totalitat.
5. La part alta del carrer de les Termes Romanes i el carrer Laietana haurien de ser
zona verda
6. El carrer Fluvià hauria d’estar limitat al
trànsit de veïns i serveis. En la seva part
baixa (President Companys) hi podrien haver diverses places de zona verda i de càrrega i descàrrega.
7. Al carrer de l’Assemblea de Catalunya una part
s’hauria de dedicar a zona verda.
8. A Quintana Alta, l’establiment de dues direccions
per facilitar l’accés i sortida de l’aparcament del nou
edifici, comporta una reducció de les places de zona
verda contemplades.
9. Germà Bernabé, no es pot comptar com un espai
de zona verda. Fins ara estava lliure de circulació i per
les seves característiques així hauria de continuar;
s’hi podria fer un aparcament per a motocicletes.
10. El carrer de Sant Felip i d’en Roses, hauria de quedar lliure d’aparcaments i circulació, tal com s’havia
previst en la seva restauració.

aparcament privat i que es veuen forçats a un calvari
constant, i que tenen el mateix dret que la resta de
ciutadans dels altres barris propers.
Quedi clar també, que aquest és el moment de parlar
dels aparcaments en superfície, zones blava i verda,
només una peça del debat sobre la mobilitat, i que no
queda resolt un dels grans problemes del barri que
és la circulació captiva o d’agitació generada per les
escoles privades instaurades al barri.
Les propostes aquí exposades foren presentades i
debatudes en una assemblea oberta de veïns el passat 3 d’abril, i varen ser recolzades per pràctica unanimitat. Cal remarcar també que són nombroses les
manifestacions de suport rebudes per correu electrònic o expressades personalment.
La voluntat constructiva hi és, les dades són clares,
restem a l’espera de la gestió.

Considerem que aquestes mesures podrien mitigar
els inconvenients dels residents que no disposen d’un

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Jordi Casas
Potser seré una mica groller en aquest escrit, però
només us demano la comprensió i consideració que
el nostre barri, fa anys i panys, ha rebut molt poques
vegades. Som-hi doncs, a buidar el pap.

MOBILITAT VERDA

cuses avall; que si no pot ser, que si això està en mans
de la Diputació; que si naps que si cols. Per aquells
temps, els “Cèsars municipals” eren dels socialistes
amb crosses convergents. Han passat els anys i els
“Cèsars” han anat canviant. Ara ja no sabem ni qui
són ni d’on són, però el Dalt la Vila continua sent la
ventafocs dels barris de Badalona.

Àrea verda d’aparcament: llegits els tres (3!) documents municipals que han arribat a les meves mans,
si el primer era dolent, el segon ho era més, i ja no
diguem el tercer que, a més de superar el primer i segon, ens col·loquen a Dalt la Vila el carrer de la Conquesta, potser perquè la dita Conquesta fou de l’època
romana, no ho sé, eh, però vaja, no li trobo una altra
explicació. He de suposar que quan l’Ajuntament ens
traslladi el carrer Conquesta a Dalt la Vila, ja ens en
faran cinc cèntims.

Resulta que a la proposta de prova d’àrea verda
d’aparcament que signifiquen pel districte primer, la
majoria de barris d’aquest districte tenen una “ràtio”
d’aparcaments verds més o menys equivalent però, i
com no podia ser d’altra manera, a Dalt la Vila sortim
tan baixos d’aquesta “ràtio” que gairebé no sortim ni
de secundaris en aquesta pel·lícula.

Bé anem a pams, fa ja uns quants anys l’Associació
de Veïns de Dalt la Vila va sol·licitar al nostre
Excel·lentíssim Ajuntament que al nostre barri s’hi
instal·lés -a tall de prova- una àrea verda d’aparcament
de vehicles. Ens vàrem reunir un parell de vegades per
parlar-ne i no ens vàrem sortir; negatives amunt, ex-

Si algun dia algú volgués fer un càlcul serè i precís de
despropòsits, menysteniments, desconsideracions,
etc., d’un ens municipal vers un barri de la seva ciutat,
Badalona s’enduria la medalla d’or. Com pot ser que
un barri com el nostre, on els veïns tenen serioses
dificultats per aparcar el seu vehicle, dia si dia també,
com pot ser -deia- que ens menystinguin d’aquesta
manera? No serà que entre instal·lacions municipals
(Ajuntament, Museu, etc.) hi ha massa gent que haurien de pagar quelcom més per tenir el cotxe al costat de la feina i no en un pàrquing soterrat? Per què,
per exemple, no s’inclou com àrea verda el carrer del
Temple, que si no ens falla la memòria, l’àrea blava i
seria mentre duressin les obres del Viver? És només
un exemple d’altres que podríem posar.
Acabo. Molt d’omplir-se la boca de govern de tots per,
finalment, com sempre un govern d’interessos poc o
gens clars i, també com sempre, amb un menysteniment absolut pel barri que fou l’origen de la Badalona actual. Quina llàstima! Ens pensàvem que aquests
no serien igual que els seus antecessors.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Josep M. Sabater

El desastre, llargament anunciat des de la impotència
per evitar-lo, ja s’ha consumat. La carcassa del bloc
que presidirà la plaça de la Vil·la Romana ja està pràcticament acabada i els badalonins ja podem apreciar
l’impacte que suposarà en el barri.
En una de les millors novel·les de Vargas Llosa, Conversación en la catedral, un dels personatges es demana “¿Cuándo se jodió el Perú?”. Nosaltres també ens
podem fer la mateixa pregunta, quan va ser que es va
malmetre Dalt de la Vila amb aquesta operació desafortunada? Les dues últimes Juntes de l’Associació
de Veïns, quan van intentar abordar la qüestió es van
trobar amb una situació ja totalment inamovible, ja
no hi havia res a fer, tot estava fet i ben lligat, el planejament aprovat, la llicència d’obres concedida...
L’Estudi de Detall aprovat definitivament el 30 de juliol de 2002 sembla que és el document que tanca
les diferents versions del planejament sobre aquest
espai lliure, que arrenquen de l’aprovació de la modificació del PGM de 12 de juliol de 1979, que qualificava el sector de 12-“Casc antic”. Algun dia haurem
d’estudiar com i per què aquest casc antic ha pogut
acabar en un edifici de tipologia moderna i alçades
de planta baixa + 3 pisos, en un barri de, majoritàriament, cases entre mitgeres i planta baixa + 2.
El mal no acaba aquí. L’existència d’algunes restes romanes –que caldria avaluar si són molt importants–
fa que la cota de la plaça –i, per tant, de la planta
baixa i de tot l’edifici– s’aixequi uns 2-3 metres sobre
el nivell dels carrers St. Felip i de Rosés i Quintana
Alta. L’efecte de massa edificada dominant sobre el
barri és encara més contundent.
Finalment, l’arquitectura. La potent façana de més
de 100 m no té cap subdivisió que, trencant la continuïtat, doni una imatge una mica menys pesant i
aclaparadora que la que s’intueix (com, per exemple,
s’hauria pogut aconseguir prolongant el pseudocarrer que hi ha a St. Josep i de Rosés fins a la plaça, o
fent un joc d’alineacions que trenqués la uniformitat

RÈQUIEM PER DALT DE LA VILA

repetitiva de la façana). Certament que, un cop acabat, millorarà una mica pel joc de tribunes i finestres
i dels colors de la façana, però aquesta cosmètica només donarà unes millores limitades.
En definitiva, és evident que algunes coses s’han fet
malament de cara al barri Dalt de la Vila. Cadascun
dels propietaris que s’han anat succeint en la propietat dels terrenys fins a arribar a Copcisa hi deuen haver aportat el seu gra de sorra, però l’Ajuntament i els
veïns hi hem estat sempre. Un i altres hem de fer per
tal que coses així ja no es repeteixin, però no hi ha
dubte envers qui en té la principal responsabilitat.
Per al barri –i per Badalona– ja no hi ha solució. Dalt
de la Vila és, finalment, quatre cases velles i quatre
carrers antics ofegats en un entorn diferent. A partir
d’aquestes restes ja no podem reivindicar ser el cor
de la ciutat, l’origen de la Badalona actual. La identitat ja l’hem de buscar en un altre lloc. Rèquiem per
Dalt de la Vila!
PD. -Aquesta operació no serà l’última. Encara queden més llocs edificables. Hem d’estar alertes o el resultat final serà un nou cop envers el barri i la ciutat.

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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Clara Forn

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL LATERAL DE LA C-31

El mes de setembre de 2016, es van iniciar les obres
del vial lateral de la C-31 a Badalona, obra que la ciutat
espera des dels anys setanta del segle XX. Un dels trams que s’executarà el 2017 està situat entre l’avinguda
de Martí Pujol i l’avinguda del President Companys,
dins del jaciment de la ciutat romana de Baetulo, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1995. El
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va encarregar l’execució de les obres
a Infraestructures.cat, que va adjudicar la intervenció
arqueològica a l’empresa Àtics SL, amb la supervisió de
la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat i del Museu de Badalona.
Les notícies que fins ara teníem d’aquest sector de la
ciutat romana de Baetulo són de finals dels anys vuitanta durant la construcció de dos edificis d’habitatges
situats al carrer de la Nova Cançó. En un tan sols
van aparèixer nivells romans a la zona sud-est de la
parcel·la, on aparegué un paviment d’opus sectile
(elaborat amb grans peces de marbre), ja espoliat. A
l’altre, es van fer 26 cales coincidint amb la fonamentació de l’edifici i totes van donar resultats positius.
Aquestes restes es van interpretar com a pertanyents
a una zona suburbana, cosa que mantenia la hipòtesi
de la trama urbana de la ciutat de Baetulo.
La intervenció arqueològica del lateral de la C31 té
una extensió aproximada de 1.500 m2, i ha deixat
al descobert nombroses restes que indiquen que,
probablement, la ciutat romana de Baetulo creixeria
dues insulae més amunt de l’autopista, a la zona nord
de la ciutat.
Entre les restes documentades més rellevants, trobem una zona agrícola destinada al cultiu de la vinya; dues domus o cases benestants, una d’elles amb
un balneum o bany privat; la claveguera del cardo
maximus; un espai artesanal ocupat per dos forns, un
edifici destinat a habitatges més senzills o espais de
treball, un cardo i un decumanus minor. L’excavació ha
identificat dues fases constructives: la primera ocupació seria entorn de la primera meitat del segle I aC,
el moment fundacional de la ciutat de
Baetulo, i una segona que s’iniciaria en
època d’August, a principis del segle I dC
i arribaria fins a finals del segle II dC.

identificats diferents trams, que arriben a un total 470
metres. A tocar del carrer de Jacinto Benavent, també
s’ha documentat un cardo minor i un decumanus minor que tancaria la insula al sud-est.
Els mosaics recuperats
A les domus que s’han excavat s’han documentat diversos paviments, alguns en molt bon estat. Dos s’han
traslladat al Museu per ser restaurats i, més endavant,
passaran a formar part de l’exposició permanent. En el
primer cas, es tracta d’un opus tessellatum amb una
decoració geomètrica de tessel·les de marbre i pissarra
en blanc i negre. Té una decoració central de cercles
secants amb flors de sis pètals que es van reproduint i
que seria una representació de la flor de la vida.
El segon paviment ocupa un àmbit que s’ha identificat com a larari. Té una decoració, també geomètrica d’opus tessellatum i, al centre, un opus sectile
que va ser espoliat ja en època antiga. Al nord-est de
l’habitació, en un encaix d’obra, hi ha un mosaic que
representa dos peixos enfrontats identificats com a
molls. Les parets estan decorades amb pintura de color blau i negre, i una columna feta d’estuc i pintada
imitant marbre.
En l’àmbit del larari es va trobar, en un nivell
d’amortització, una figura escultòrica de marbre identificada amb el déu Bacus. Aquesta peça seria una herma
que devia anar encastada en un moble o en una paret.
Les concrecions que tenia podrien indicar que estaria situat en un espai on hi hauria un brollador d’aigua.
Així doncs, les excavacions portades a terme al sector
nord de la ciutat de Baetulo confirmarien l’ocupació
del turó d’en Rosés des del segle I aC i, almenys, fins al
segle V dC, alhora que ens fan replantejar la hipòtesi
urbanística de la ciutat romana.
Clara Forn
Departament d‘Arqueologia, Museu de Badalona

El cardo maximus
Una de les troballes més interessants pel
que fa a la urbanització de la ciutat és el
col·lector del cardo maximus. La seva
construcció a principis del segle I dC és
posterior a l’ocupació d’aquest sector de
la ciutat i reordena algun dels espais preexistents. El carrer, que té una amplada
aproximada de 9 metres és el més extens que hem localitzat, ja que en tenim
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PRIMER PASSEIG HISTÒRIC PEL DALT LA VILA
El passat 18 de març es va fer el primer passeig històric pel barri conjuntament amb arxiusbdn. Arxius
BDN, és un projecte col·laboratiu entre els diferents
Arxius Històrics dels barris de Badalona, per difondre
el patrimoni històric treballant en xarxa.
Més de 50 persones es van aplegar a les escales de
Santa Maria per escoltar de boca d’alguns veïns la
història del barri i algunes anècdotes que no estan
escrites als llibres.
El nostre agraïment a Francesc Delgado per dirigir el
passeig, a Begoña Fernández, directora del Centre Cívic de Dalt de la Vila, Montserrat Palay veïna del carrer de Dalt, a Joan Expósito pels seus grans explicacions sobre el carrer Fluvià i carrer de Pujol, a Teresa
Mateu veïna del carrer Sant Antoni de Pàdua, i a tots
els que ens van acompanyar aquest matí.

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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NOTÍCIES DEL BARRI

Ocupació d’habitatges
Hi ha col·lectius que ocupen locals, que generalment pertanyen a l’administració o a una entitat bancària, per
desenvolupar-hi activitats comunitàries. Hi ha persones que ocupen habitatges buits des de fa temps, perquè no tenen un altre aixopluc, alhora que ens posen davant la contradicció que resumeix l’eslògan: “cases
sense gent i gent sense casa”. I per últim existeix qui, perquè ha caigut en la trampa d’una banda que ha fet
de l’ocupació un negoci, o perquè en forma part, s’instal·la en habitatges els propietaris dels quals hi viuen o
estan en procés de fer-ho.
Els qui van entrar en dues cases del barri que s’estan rehabilitant, formen part d’aquest darrer grup. Sortosament es va detectar en els primers moments, i tot va quedar en un ensurt.
Un nou esvoranc al Carrer Fluvià
I ja en van quatre! Aquest darrer es va produir el 3 de
març quan hi circulava un camió carregat amb sacs de
runa. Un veí el va aturar, ja que continuava el seu trajecte, i va avisar a la Guàrdia Urbana. Per sort, el camió havia
avançat quan es va produir l’esvoranc, i no es va desequilibrar. Si això hagués passat, probablement estaríem parlant d’afectacions a persones i/o cases.
Però no podem continuar confiant en la sort. La calçada
del Carrer Fluvià és una capa d’asfalt situada damunt d’un
clavegueram i una conducció d’aigua absolutament deteriorats que, amb les pèrdues constants, va arrossegant la
sorra que els envolta, a la vegada que es filtra sota les
cases, amb el perill de deteriorament dels fonaments i
l’aparició d’humitats. En aquest paisatge cal incorporar-hi
l’alt nombre de vehicles que hi circulen.
L’arranjament del carrer es va incloure en el Pla d’Inversions
Municipal, que es va passar a votació dels ciutadans de
Badalona, i no va sortir. Des del principi vam oposar-nos
a que es posés a votació, entenent que el manteniment
dels carrers ha d’estar inclòs en el pressupost municipal.
No podem continuar confiant en la sort. Voldríem confiar
en l’Ajuntament, en el fet que no hagi de passar una tragèdia perquè prenguin mesures. Ells són els responsables
d’actuar, i els veïns d’exigir que ho facin.

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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Forn del Carrer Barcelona.
Com ja sabeu, i com han notat la clientela habitual, ha abaixat les persianes. L’accident que va patir el forner,
va accelerar el tancament. El Carrer Barcelona era el nostre petit eix comercial interior –en el barri tot és petit,
tret de les promocions immobiliàries -, fins i tot sense que s’hagi arranjat. Els comerços i els bars són el lloc on
es troba el veïnat, on es comenten les coses que han succeït, on la gent s’interessa per la salut o les situacions
personals dels altres ... Aquest tancament s’afegeix al del Lotus Blanc, a l’estiu de l’any passat. Quan perdem
un comerç, perdem un lloc de trobada, d’intercanvi, perdem oportunitat de fer veïnat.
Diuen que el barri es mou
Ja qui diu que al barri passen coses, pel to
que ho diuen semblaria que estan contents
o si més no esperançats del fet que passin
coses bones.
Potser és perquè veuen que al carrer Barcelona i Sant Sebastià es venen les casetes
de l’antic cal sabater i les casetes del voltant, guanyant visibilitat l’enyorada Masia
de Can Trias. També potser perquè la casa
dels Marlets un dia o altre serà rehabilitada i el carrer de la Costa pavimentat qui sap
si a l’estiu, tot és esperançador si acceptem
que el temps pel Dalt la Vila passa molt més
lent que en altres punts de la ciutat, doncs
aquí tot s’adorm fins a l’exasperació i qui diu
l’estiu diu l’hivern i si no ja ho trobarem que
qui dies passa anys empeny.
Baralla multitudinària a Plaça Constitució
Una tarda van succeir uns fets que ens van fer despertar de la tranquil·litat una mica avorrida del barri.
Malauradament molta gent coneixerà la notícia que van protagonitzar una colla d’adolescents escenificant
una bronca multitudinària a la sortida de les escoles del barri, sort dels adults i dels Mossos que van poder
dispersar els busca-raons. Més enllà de sortir dels pas sense que ningú prengués mal, ens porta a adornarnos que tenim un greu problema de fons que és la manca de recursos de les famílies i les escoles per ajudar
a gestionar les emocions dels joves d’aquestes edats per no haver d’acabar en batalles campals que només
recorden els models que reben constantment dels mitjans de comunicació i altres mitjans. En tot cas són uns
fets que no s’han de tornar a repetir.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Francisco de la Torre

EL LEGADO DE LA ANTIGUA ROMA: EL TRÁFICO

La Roma de la antigüedad era una ciudad caótica. A
su millón de habitantes habituales había que sumarle
las tropas de refresco que llegaban de todas partes
del imperio y los cada vez más numerosos esclavos
que se tomaban en las guerras. No hay que olvidar
aquello de que “todos los caminos llevan a Roma”.
Además la urbanización de la ciudad era arbitraria,
lo que hacía que en mitad de un callejón se pudiera
levantar una casa que bloqueaba el paso, o que se
añadieran muros en el extrarradio para hacer casas
que parecían haber sido construidas arrojando unos
puñados de cemento y unas pocas piedras. De hecho se dice que la nula planificación urbanística fue el
verdadero motivo por el que Roma ardiera hasta los
cimientos en el año 64 d.C. Las casas estaban tan pegadas las unas contra las otras que el fuego se extendía rápidamente. Además se rumorea que el propio
Emperador Nerón provocó el incendio porque quería
limpiar su ciudad y empezar su reconstrucción desde cero. Por si todo ese panorama caótico no fuera
suficiente el tráfico de literas, carros y carromatos
iba en aumento debido al floreciente comercio y a
la opulencia de ser los reyes del mundo conocido. El
tráfico en la Antigua Roma era una pesadilla y esto la
convertía en la ciudad con más tráfico del mundo. El
volumen de tráfico en las ciudades romanas era tan
grande que hubo que establecer una ley que prohibía
a los carros con mercancías circular por las calles de
Roma durante las diez horas desde el amanecer hasta la puesta de sol, de forma que por las calles de la
capital los carros sólo podían circular de noche en lo
que sin duda fue un temprano ejemplo de medidas
para controlar la congestión del tráfico urbano y buscar una solución a los atascos. Pero las restricciones
horarias de tráfico no son el único elemento típico
de la conducción que le debemos a los romanos. A
esta poderosa civilización les debemos también la
existencia de las aceras en nuestras calles. Y es que
las calles de nuestros pueblos y ciudades siguen el

modelo empleado por los romanos. Las calles de las
ciudades romanas tenían el pavimento empedrado,
y a cada lado amplias aceras para los peatones. Los
romanos construyeron las aceras de mayor altura
que la calzada para impedir que los vehículos las invadieran y atropellaran a los viandantes que andaban
por las calles. Otro elemento de seguridad vial por el
que tenemos que darle las gracias a los romanos es
algo tan cotidiano que casi cuesta creerlo. Atención,
pregunta: ¿quién inventó los pasos de cebra? Efectivamente, los romanos. Y no sólo los pasos de cebra,
sino también los badenes. En las ciudades romanas,
a cada cierto trecho la calzada estaba atravesada por
una hilera discontinua de bloques de piedra para facilitar el cruce de peatones, cuando estas se inundaban
a causa de lluvias que además dificultaban la consución. También hacían las funciones de badenes para
evitar que carros y carruajes alcanzasen demasiada
velocidad. Estas hileras de piedras obligaban a los
carros a ir despacio para que las ruedas pudieran pasar entre piedra y piedra. Es por eso que las rayas de
nuestros pasos de cebra y badenes, recuerdan a estas hileras de piedra que se colocaban paralelamente
una junta a la otra.
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El antepasado del paso cebra, legado romano.

GENT DEL BARRI
Es defineix, professionalment, com a filòloga. Segons
el diccionari, la filologia és la ciència que estudia les
llengües com a òrgans de la vida intel·lectual dels
pobles, l’estudi del llenguatge. Ella aprecia els mots
emprats amb precisió, les frases ben construïdes, i
lamenta que hagin anat perdent valor social. De ben
segur que aquesta passió la va saber transmetre als
alumnes que durant molts anys han assistit a les seves classes a la U.B.
De la seva activitat com a poetessa, explica que és
una afició, tot i que els quatre llibres publicats i els
poemes inclosos en reculls, li han comportat premis
i el reconeixement de les persones que estimen la
poesia.
Va arribar al Carrer Fluvià quan estava cercant una
casa, perquè el pis on vivia amb la seva família se’ls hi
havia quedat petit. Primer es va enamorar de la casa
(Cal Meco és una casa que enamora), i tan bon punt
es va instal·lar, del barri. Ella, que sempre havia viscut
a prop del mar, va pujar al Turó d’en Rosés.
Defineix Dalt de la Vila com “un poble” on s’hi viu
tranquil, i on pots saludar a moltes de les persones
que et trobes en sortir de casa. Conèixer a la
gent que viu a prop confereix una sensació de
companyia, de seguretat que no es troba en
altres llocs.

COLOMA LLEAL i GALCERAN

També els daltvilatans tenim part de responsabilitat
en la presència de vehicles, quan intentem aparcarlos tan a prop de casa nostra com sigui possible, fins
i tot en llocs on està prohibit. Posa un exemple: quan
un pagès comprava un matxo, abans construïa la quadra. El mateix hauria de passar amb els cotxes, sense que comportés modificar les façanes -com ja ha
passat-, per fer-hi un aparcament. Això accentuaria
l’evidència de la manca de cura que s’ha tingut, des
de fa anys, en els edificis del barri, que malmet el seu
caràcter de nucli antic, agreujat per les grans promocions immobiliàries que l’han esquitxat i el continuen
esquitxant, amb edificis que res hi tenen a veure.
Lamenta que la importància de les restes romanes
existents en el nostre subsòl invisibilitzi la resta de
patrimoni.
I per últim, una afirmació: aquest és un barri integrador, on no hi ha diferència entre les persones que
hi han nascut i les que han vingut després. El nexe
d’unió entre tots és l’estima per un barri que tant la
necessita.

Com un dels aspectes negatius, l’excés de
trànsit als nostres carrers, condicionat en
bona part per l’alt nombre d’alumnes matriculats en les escoles concertades del barri,
que dificulta que els infants puguin jugar al
carrer - tret dels de la Sagrera-, que es pugui
transitar per la calçada, quan és impossible
fer-ho per les estretes voreres, sobretot si es
porta un cotxet o un carro d’anar a comprar,
o si es va en cadira de rodes. I formula una
pregunta: aquests infants que van en cotxe a
tot arreu, caminaran quan creixin?

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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Cebrià Olivé

ESPAI OBERT

MÉS PETITES HISTÒRIES
Les coses que passaven en aquell temps de la pau ja
no es recorden. Ni ganes, segurament. Ara bé, com
una curiositat, se’n pot fer menció i prou. El cas és
que algunes empreses molt paternalistes ajudaven
l’economia dels seus treballadors, subministrant-los
periòdicament uns queviures que els propietaris de
les fàbriques consideraven que eren apropiats pels
seus empleats. De tant en tant, els obrers sortien de
la fàbrica amb un saquet o bossa, tots carregadets.
Portaven patates o mongetes, llenties o pot de tomàquet, arròs o...

La policia carregava contra aquests més actius, sobretot a cavall, per sobre les voreres i tot. En aquell espai
que fa cantonada amb el carrer Bergara, un Guàrdia
Civil a cavall mantenia el lloc lliure de gent i aparegué un d’aquells que traginaven el cistell de carbó. El
guàrdia li cridà:
-“¡Fuera de aquí, corriendo!”
El portador del carbó feu un gest assenyalant la càrrega.
-“Es que no puedo correr...”

Un dels casos una mica curiós era el dels treballadors
del ferrocarril, (MZA), als que subministraven una
quantitat de carbó. Carbó “de pedra”, del que feia
anar les locomotores. Així que els agraciats portaven una espècie de cistell-maleta, amb una corretja
llarga, penjat a l’espatlla que, pel gest, es notava que
pesava bastant. Moltes cases tenien cuines i estufes
que podien cremar aquell carbó.
El cas que vaig presenciar, anècdota naturalment, tingué lloc a la Plaça Catalunya (“Plaza Cataluña”), durant la famosa
vaga dels tramvies de l’any 1951. Els estudiants, principalment, llençaven llambordes contra tot tramvia que intentava
circular, que verdaderament feia pena
tot trencat. Circulava l’acudit de la senyora que preguntà a un transeünt:

El guàrdia, que portava un bit de bou a la mà dreta,
li etzibà una fuetada i aquell home arrencà a córrer.
Llavors el Civil, rient, exclamà:
-“¡Lo ve como sí que puede!”
Finalitzada la vaga, es canvià el “ Governador Civil
agradeciéndole los Servicios prestados”

-Per anar al Clínic quin tramvia cal agafar? I la resposta
-Qualsevol, senyora, qualsevol!

Carrer de les Eres, 1 Dalt la Vila
08911 Badalona
Telf 93 384 56 52
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com
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Bea Ruiz

ESPAI OBERT

FULLES DE TARDOR ENAMORADA
En un parc ple de vida
els matolls somreien
amb les seves flors d’alegria.
Era una ànima
treta d’un laberint:
un jardí de salzes,
de roses, de paraules
d’escriptura dolça.
Però és tan sols un parc,
un llibre de relíquies
que va passant
de temporada.
Una temporada roja
com la sang que rellisca,
que cau com un color més.
L’hivern ja comença.
Tot és sec
però jo segueixo escrivint
com una enamorada
de somnis bells.
Què és poesia?
Què és dansa?

És un fil de música
que mai s’acaba,
que et seguirà
fins a la lluna en un poema
d’il·lusions i fantasies.
Passaran...... les fulles,
passaran...... els fruits,
passaran...... els petons,
i tu encara estaràs allà
com una criatura
blanca com la sal,
nedant en aquell riu primaveral
on un ploraner caigut
et donarà la força
i les llàgrimes que necessites
per obtenir l’arrel del misteri
en el teu cos de lletra viva.

Penjada en Exit21 (www.exit21.org/.)

Poema del llibre Cant d’alzina de
Bea Ruiz que pròximament publicarà Edicions Pont del Petroli i que
es presentarà el 19 d’abril a les 19h.
a l’Espai Betúlia.

En la nostra cava trobareu un
extens assortiment de cigars
President Companys, 57-61

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54

17

						

Joan Expósito

Hospital Municipal de Badalona
A principis del segle XX es va instal·lar un petit dispensari a la planta baixa de la casa de la Vila, que
anys després es va traslladar a una antiga caserna de
la Guardia Civil, edifici de propietat municipal adquirit al maig de 1920 i situat al carrer Gaietà Soler.
Amb la instauració de la Segona República el 1931,
l’ajuntament aprova la construcció d’un Hospital per
la ciutat, aprofitant l’edifici de l’antiga caserna de la
guàrdia civil, en desús, formant part del mateix terreny del dispensari municipal i amb l’entrada pel
carrer de Sant Joan. Es varen realitzar les pertinents
obres a les tres plantes de la caserna i la reforma necessària al dispensari per formar un sol conjunt. El
nou Hospital va ser inaugurat el 17 de gener de 1931,
amb el nom de “Casa Municipal de Guariment de Badalona”.
El primer director fou
el metge Víctor Bonet,
amb un equip de metges
i infermeres per atendre
tan sols 24 malalts, poca
cosa, però molt important per una ciutat que
en aquells temps tenia
uns 38.500 habitants.
El nou sistema confessional existent després
de la guerra civil, va
comportar la substitució
de les infermeres per
religioses i també es va
augmentar la quantitat
de llits fins a 77 unitats,
el nom des de llavors va

MIREM ENRERE

ser “Hospital de Santa Maria y San José de Badalona”.
Una oportuna herència, durant els anys de transició,
va ajudar a liquidar el dèficit existent que arrossegava
l’hospital municipal, cosa que facilità que el nou ajuntament de 1985 a 1992, emprengués la construcció
d’un nou edifici en lloc d’una ampliació. El nou immoble ha augmentat la capacitat fins a 130 llits, amb
un modern i actualitzat servei d’hospitalització, amb
quiròfans i tot tipus d’aparells per l’estudi i seguiment
de qualsevol tractament mèdic.
Les restes arqueològiques del subsòl, aparegudes durant la construcció de l’hospital, resten al mateix lloc,
degudament protegides després del seu estudi.
Amb paral·lel, la Torre Modernista de Ca l’Amigó també es va reformar i habilitar com edifici administratiu
i serveis per l’hospital. Actualment l’hospital està integrat dins la Xarxa Hospitalària de Catalunya.

Vista general del Hospital al 1960

(foto El Punt)

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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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Any 1967, construcció de l’autopista a l’altura de l’Av. de Martí Pujol

Foto antiga: Arxiu Nacional de Catalunya - Foto actual: Google map

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

A veure si així
puc aparcar en una
zona verda al barri.

VEÍ DE DALT LA VILA

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 2017		

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

