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TAULELL / ACTIVITATS

Associació de veïns de Dalt la Vila
Pl. Constitució, 5
Av. Martí Pujol, 280-288
08911 - Badalona
correu: veins@daltlavila.cat
facebook: Avv Dalt la Vila
web: www.daltlavila.cat
Han col·laborat en aquest número:
Assumpta Ayza, Enric Costa, Roser
Cussó, Francisco de la Torre, Joan Expósito, Facu Martinez, Joan Novell,
Cebrià Olivé, Dionís Orrit, Joan Puche,
Roser Reverter, Joan Rosàs, Soco Varea.
L’A.VV I LA REDACCIÓ DEL MECO NO
ES FAN RESPONSABLES DE LES OPINIONS ALIENES A AQUESTA ENTITAT.
ELS ESCRITS ALIENS A L’ENTITAT I QUE
ES PUBLIQUIN AL MECO HAN D’ANAR
SIGNATS I NO ES PERMETEN ELS
PSEUDÒNIMS.

TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns:
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
DIBUIX
SARDANES

de 17 a 19 h
de 18.30 a 20.30 h
de 17,30 a 20 h

Responsables
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
El taller de sardanes s’ha traslladat del Centre Cívic de
Dalt la Vila al local de l’Associació de Veïns del carrer Martí
Pujol, 280-288

300 exemplars

col·labora

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2018
(12,00€)
al compte corrent de la Caixa:
ES03 2100 2734 5602 0003 3771

ESTEM CONSTRUINT L’ARXIU DEL BARRI
Tens imatges de Dalt la Vila? Ens les portes?
Les digitalitzarem i les retornarem ràpidament
Els dilluns de 17 a 18h a Plaça Constitució

codi QR del lloc web de
l’A.VV. Dalt la Vila

EDITORIAL
Eines, poques i bones. La Gerència Tècnica del Nucli Històric del Dalt
la Vila es va crear per la necessitat de resoldre assumptes a vegades
contradictoris i per harmonitzar interessos antagònics entre patrimoni i desenvolupament. Un espai de confluència entre les competències de les diferents regidories, amb capacitat executiva per sintetitzar i donar resposta ajustada a les normes específiques d’aplicació
al barri davant de cada situació. I no parlem de l’àmbit estrictament
urbanístic, per reduir la qüestió a ... Quin paper em falta en tal llicència?; no, estem parlant de la transversalitat imprescindible entre les
accions de les regidories des de Cultura a Via Pública, d’Urbanisme a
... D’una veu capaç de valorar tècnicament l’equilibri entre els desitjos hegemònics a qualsevol preu del model de patrimoni present
avui a Badalona i els del barri i els particulars.
Cal primer creure en la seva utilitat i dotar l’ens de personal, amb els
nomenaments que donen el reconeixement i la capacitat dispositiva
per actuar. No desitgem un filtre estèril per simular una interlocució
que indefectiblement acabarà reconduint la o les qüestions plantejades a l’àrea que tingui competència real i resolutiva.
Sabem per experiència que un ens buit, pot paradoxalment omplir de
reunions buides de solucions tots els agents teòricament implicats.
És molta la feina a fer i també és molta la que es pot estalviar, si les
eines són adequades i estan ben greixades. En cas contrari és preferible prescindir-ne.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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ELS SEMÀFORS
Semàfor vermell
Al teatre romà
Aquesta vegada el semàfor vermell és per al descurat teatre romà, solament es neteja i endreça una vegada a l’any, per a la Magna, la resta de l’any, les escombraries i
els brètols es dediquen a deteriorar-lo cada dia més, molestant als veïns.

Semàfor groc
A les obres pendents
Per fi tenim en marxa les obres de remodelació del carrer de la Costa, però encara falta molta feina per fer al barri (carrers Termes, Fluvià, Barcelona, Jardins de Ca
l’Amigó...) Esperem que no passin unes quantes legislatures més per veure finalitzada
alguna d’elles.

Semàfor verd
A la Bea Ruiz i l’Andrea Mayor
Aquest semàfor és per dues joves veïnes de Dalt la Vila, la Bea Ruiz, que ja ha publicat
el seu primer llibre de poemes i l’Andrea Mayor, que ha escrit un llibret dedicat al seu
pare. Endavant noies sou un orgull.
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CENTRE DRAMÀTIC LA PETANCA
degradació amb el temps i la manca d’un manteniment rigorós feia aconsellable una actuació urgent o
deixar-ho en un ús molt limitat. Així, des de la Junta
ens hem proposat dignificar l’espai per poder-hi dur
a terme més activitats i en millors condicions.Ho farem de forma quasi simultània a les obres que hi farà
l’Ajuntament.

Es tracta d’un solar de 4,5 metres d’amplada per
uns 40 de fons. Té la seva entrada pel carrer Lladó,
núm.29 amb sortida oposada a la plaça dels Bombers. En aquest extrem hi ha l’edificació d’un repartidor d’aigües de la mina del Comú, datat del 1811,
que ocupa una superfície d’uns 20 m2. Aquesta construcció té un destacat valor patrimonial i testimonial,
que ens fa més comprensible l’evolució de la ciutat
(vegeu La Costa del Meco, núm. 40, oct. 2017). Des
de l’ajuntament s’està treballant en el projecte de
consolidació i millora que permetrà aviat accedir-hi
i, fer-ne la divulgació amb la interpretació pertinent.
En el projecte es contempla una separació d’aquest
àmbit de la resta d’usos. Patrimoni, cultura i veïns feliçment de bracet.

No seran les obres que ens agradaria poder presentarvos, però sí que possibilitaran la represa d’activitats.
Consistiran a grans trets en l’ampliació de la zona coberta (mateix material planxa de fibra translúcida),
l’anivellament del sol, la supressió de les columnes de
ferro interiors i un tancament practicable (amb un material lleuger i econòmic). Com a complementari estem
estudiant la possibilitat de fer una rampa d’accés –de
treure i posar, per les característiques de l’entrada- i
unes tarimes, també removibles per als actes.

Aquest solar, infrautilitzat, ha tingut diverses utilitats al llarg de la vintena d’anys de la cessió d’ús a
l’associació de veïns. Preservat el distribuïdor, bàsicament ha estat un espai
d’esbarjo, com a camp per
a la pràctica del joc de la
petanca, per a celebracions de festes dels socis, s’hi
han fet recitals, representacions i alguna exposició.
També s’utilitza com a espai
de treball i magatzem per a
elements que es fan servir
en alguna de les activitats
de l’associació (confecció
de pancartes, material per
a les catifes, ...)
Si ja d’entrada les condicions per a activitats de concurrència eren molt modestes, tendint a precàries, la

Avinguda Martí Pujol, 192,
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Dionís Orrit

UN FUTUR INCERT

A tots ens resulta molt difícil objectivar quan la qüestió a debatre, ens afecta directament i personalment.
Procurarem no caure ni en els paranys demagògics
ni en les odioses comparacions. Som veïns del Dalt
la Vila.
Dades. Les pròximes eleccions municipals tindran lloc
d’aquí a un any. Les paraules clau, d’urbanisme parlant, encara són: projecte, inversió o dotació econòmica, licitació i execució. Totes amb llurs tramitacions, aprovacions i calendari. Vol dir, que en qualsevol
tema, per important o necessari que ens pugui semblar, si en el seu relat no n’hi figura cap d’elles, el tema
només té categoria d’història o d’hipòtesi. Dades.
Carrer la Costa. S’està executant! S’han superat els
obstacles I malediccions, fins i tot les restes romanes absents s’han comportat. Només una fallida de
l’empresa amb la pertinent suspensió de les obres
podria endarrerir de nou la... No ho desitgem pas.
Abans de l’estiu els incrèduls podrem transitar-hi
amb satisfacció. El projecte definitiu, signat pel sr.
Marc Manzano, data del 2013. És de justícia fer esment que el regidor d’Urbanisme, Oriol Lladó, va empenyorar la seva paraula i va prendre el compromís
de realitzar l’obra. D’altres abans també ho havien
promès, el sr. Lladó ho ha complert. En fem el just
reconeixement.

soterrats: electricitat, aigua, gas i comunicacions-. Hi
ha una estimació del cost de 150.000 €, però encara
avui a l’espera d’aprovació del projecte.
Carrer de l’Oli, plaça de l’Oli i carreró Barberà. En la
mateixa situació que Termes: una estimació del cost
en 100.000 €, i encara sense projecte.
Carrer Fluvià, està en la llista dels afortunats, però ...,
a l’antic carrer dels morts, el carrer dels esvorancs dia
si i dia també, només li ha tocat un premi menor. Encara no hi ha el projecte definitiu, però el seu estudi
previ només contempla la renovació del clavegueram.
És a dir, obriran una rasa central mínima, justa per
a la col·locació de la canonada, faran les connexions als habitatges, reompliran, taparan amb un pegot
d’extrem a extrem de carrer i tothom tan ample. La
previsió econòmica és de 102.000 €. Demanem, per
descomptat, una actuació integral: supressió de les
voreres, ferm a un sol nivell i actualització de la xarxa
de serveis, inclosa la fibra òptica.

Carrer Barcelona. Queda pendent la urbanització de
la meitat del seu traçat. El projecte està fet, tindrà un
cost de realització d’uns 100.000 € i ens consta que
s’està treballant en la consecució de la part econòmica.
Carrer de les Termes Romanes. Hi ha la voluntat –per
imperiosa necessitat- de renovar el ferm i el clavegueram -i aprofitar per refer o adequar la resta de serveis

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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La realització d’aquests trams tancaria de forma unificada l’anomenat rovell del nucli antic –des de plaça
Pau Casals amb Constitució, carrer la Costa, carrer de
Dalt i plaça de l’Oli-.
Dades. No hi ha cap altra actuació, ni pensada ni prevista pel que queda de legislatura. No entrem a valorar si els 650.000 € previstos en les citades intervencions, són molts o pocs, defugim les comparacions
amb altres indrets de la ciutat, és més, quasi tenim la
temptació, venint d’on venim, d’alegrar-nos.
Pd. Circula un fulletó amb les intervencions més significatives previstes fins a final de legislatura. En ell hi
ha una adreça web, que hauria de permetre conèixer
al dia i amb un cert detall, l’estat de cada una de les
actuacions. Estalvieu-vos la prova.

El disbarat de fer una feina, desfer-la per tornar-la a
fer, per desfer-la per tornar-la a fer fins a la fi dels
temps, va donar lloc al mite de Sísif, condemnat pels
déus a pujar un roc pesant al cim d’una muntanya
per deixar-lo rodolar un cop hi arribava. Pel camí, una
àguila l’importunava constantment amb cops de bec.
Això passava en la mitologia clàssica, en l’urbanisme
modern sovintegen les mostres de la ira arbitraria
de les totpoderoses companyes sota la mirada complaent o indiferent del Viver. Ho patim i ho paguem
una i una altra vegada. Algú ens pot aclarir el nostre
terrible pecat i els costos d’aquestes actuacions?
Ca l’Amigó – annex de l’Hospital Municipal-. Estan
treballant en el projecte per obrir-ne a la ciutadania
el badiu. i adequar els usos d’una zona complexa. Hi
ha una estimació d’inversió de 200.000 €.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Soco Varea
Dalt la Vila per les seves característiques és un barri
que presenta dificultats de circulació, aparcament i
mobilitat pels vianants. Tots som conscients d’aquesta
realitat. Del fet que és un barri “envaït” i que es fa
servir sovint com a drecera per arribar a l’Ajuntament,
Hospital Municipal, Jutjats, Escoles, Comerç...
L’Ajuntament treballa en el Pla de Mobilitat Urbana
(PMU) a la ciutat, Actualment intenta implantar la
regulació de l’aparcament en superfície. És un tema
“peliagudo” per aquesta raó i pel desacord de molts
dels barris de la ciutat, serà el districte 1 per on es
començarà.
Fa mesos que s’està tractant el tema. L’AVV ha parlat
i lluitat per un nombre just d’aparcaments en relació al veïnat i per la pacificació del barri. Hem tingut
diverses reunions amb el Regidor de Via Pública i
Mobilitat, Francesc Duran, l’ultima el 19 de febrer de
2018. Les dades que us comuniquem a continuació,
no tenen nombres concrets, perquè estem esperant
la informació definitiva per part de la Regidoria, tal
com vàrem quedar a l’última reunió.
Ens ha semblat important, encara que sigui així,
donar-vos la informació que tenim. Finalment s’ha
aconseguit:
ZONA VERDA: carrers Pujol, Quintana Alta, Mestre
Nicolau, Temple (fins a Via Augusta)
PACIFICACIÓ: al c/ Sant Felip i de Roses, no es podrà
aparcar, que era inicialment la idea, es posarà la placa indicativa. El carrer Fluvià tindrà 2 o 3 places per
càrrega i descàrrega en la cantonada amb President
Companys i la resta del carrer serà pels vianants.
ZONA BLAVA: continua igual.
Els objectius del Pla són: reducció de la congestió
viària, disponibilitat d’aparcaments per a residents
de la zona, desincentivar l’ús abusiu del vehicle privat, aposta pel transport públic, millora de la qualitat ambiental.... Objectius importants, i evidentment

MOBILITAT AL DALT LA VILA

necessaris, si volem una ciutat i una vida de major
qualitat però de difícil aplicació.
Personalment dubto que la regulació solucioní la problemàtica. És necessari un transport públic eficient
(en aquest moment no ho és) i molt més econòmic.
Crec que la implantació de zones blaves i verdes, una
de les coses que farà, serà marcar més les diferències
entre qui pot pagar-ho i qui no pot.
Els veïns que vulguin optar per la zona verda, hauran
de pagar una quota anual d’uns 45€ anuals, crec que
podria ser més econòmic. A S. Joan Despí, per exemple es cobra 3,52€ per sempre. Aquesta em sembla
una quantitat molt més raonable, donat que la zona
verda tampoc, assegura al veí que tindrà lloc per aparcar i ja paguem l’impost sobre tracció mecànica per
poder circular. L’Ajuntament ens diu que el benefici
econòmic d’aquesta regulació revertirà en més polítiques de mobilitat. Crec que l’espai públic és de tots i
pot ser, es podria gestionar d’una altra manera.
Malgrat tot, espero i desitjo que millori la mobilitat
del nostre estimat i maltractat barri.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62

8

Casa de l’Heura

NOTÍCIES DEL BARRI

El 16 de febrer es va fer l’entrega, per part del Ministerio de Fomento, de la Casa de l’Heura a l’Ajuntament.
La seva participació va ser de 416.010 euros per la
fase de rehabilitació. No era pròpiament una inauguració, ja que falta la museïtzació que va a càrrec de
l’Ajuntament, amb un pressupost de 200.000 euros.
Tot i això, deu-n’hi-do de la gent que ens vam aplegar
al carrer Lladó, fins que els mossos ens van confinar
en els carrers que hi van a parar. Havien de deixar el
pas lliure a les autoritats que anaven a l’acte: delegat
del Gobierno, regidors d’alguns partits, ... L’alcaldessa
va declinar assistir-hi.
El confinament va durar fins que les autoritats van
marxar, al cap de mooolta estona. Els veïns, tant del
nostre barri com d’altres barris de Badalona, estàvem
preparats per passar-la distrets: globus grocs, nassos
vermells, eslògans, cançons ... Els mossos, que van
arribar en quatre furgons que tallaven el carrer, semblaven força més avorrits.

Carrer de la Costa
Finalment ha arribat el dia que el carrer de la Costa, després de 200 anys del seu últim arranjament, és reurbanitzat de nou. Les obres varen començar el passat 13 de febrer amb el termini de finalització del mes de
juliol. Era un compromís molt en ferm del Consistori que, en aquest cas, el veurem realitzat i sobretot era una
reivindicació històrica dels veïns per dignificar el nostre barri que és el nucli històric de la ciutat.
El projecte contempla l’inici dels treballs d’urbanització a l’alçada del carrer Sant Sebastià fins el carrer del
Temple. La característica del ferm del carrer es respecta, així com els vorals amb l’original pedra de Montjuic
i similar allà on era inexistent, el paviment de las voreras seran de predra granitica gris i paviment de maó
massis d’elaboració manual col·locat a sardinell respectant la forma curvada del carrer.
El cost total de la execució es de 211,000 €. Tot segons l’autor del projecte l’arquitecte del Servei de Conservació i Millora del Patrimoni de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge : Marc Manzano Saló.
Esperem que del seguiment tècnic de l’obra en derivi una execució impecable per tal d’evitar nous nyaps al
barri. Tot i així, tenim la sensació que ens trobarem un carrer quasi nou de trinca i que a molts ens costarà
un munt familiaritzar-nos-hi.

Carrer de Sant Sebastià, 37 - baixos
telèfon: 93 389 16 93
info@llardinfantspatufet.cat
www. llardinfantspatufet.cat
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Pop Dalt la Vila
La plaça de Pau Casals està menys acolorida
des que la botiga va tancar a finals de l mes de
febrer. Hi trobem a faltar la roba exposada a
l’entrada, a la Mercè asseguda en un banc de
la plaçaa o a una taula de la terrassa de Calvinapi, sovint amb una amiga. També trobem a
faltar les petites converses quan hi passem,...
No sabem què se’n farà del local, però sí que
els comerços donen vida als barris, i que el
nostre en va perdent.

Toponímia vilatana
En el moment de tancar l’edició,
la comissió del Nomenclàtor
encara no s’havia pronunciat.
Del Dalt la Vila hi han tres propostes, o tres carrers a batejar.
Primer, denominar “carrer del
Fossar Xic, el que uneix el carrer
de Dalt amb Temple, tot vorejant l’església de Santa Maria.
Segon, a proposta de la Gerència Tècnica del Nucli Històric del
Dalt la Vila, denominar “carreró
de can Guixeres” el cul de sac
que trenca sense continuïtat el
carrer de Sant Josep i d’en Roses. Aquest carreró havia servit d’accés a la fabrica i, ara ha quedat anul·lat per la nova edificació. Hauríem
preferit que es digués “carreró de Sant Ben Lluït i d’en Roses”, però ...
i per tercer i darrer, queda per oficialitzar el nom de la “plaça dels Bombers”; aquesta proposta ha rebut un
ample consens entre el veïnat, acreditat amb la presentació de nombroses signatures de petició. Donat que
tossudament el Museu vol imposar el nom de “plaça de la Vila Romana”, nom sense cap arrelament ni relació
directa amb el barri, tenim la desagradable sensació de que ens trobarem amb els fets consumats, és a dir, la
Comissió –de la qual en forma part important el Museu- no te pressa per a decidir-ho, però als futurs veïns
molt aviat els serà imprescindible tenir una adreça tant pels tràmits burocràtics com per la contractació dels
serveis, com per saber on viuen, i aleshores, a correcuita, s’aprovarà via d’urgència. Pel carreró del darrera.

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

10

Plaça dels Bombers
Molt aviat coneixerem els nous veïns de la plaça dels Bombers, vagi per a ells una càlida benvinguda. Estem
segurs que molt ràpidament valoraran i potser estimaran el barri, participant en la seva vida quotidiana tot
generant-ne de nova.
Descobriran, els que arribin de fora, el museïtzat passat romà, la trama urbana medieval, algun detall gòtic i ... Sobretot el desig de preservar i compartir les restes d’una atmosfera senzilla de pau i tranquil•litat.
S’adonaran a mesura que es familiaritzin amb l’entorn, de l’absurda i perillosa entrada al seu aparcament,
construït a nivell de carrer, en lloc d’estar soterrat, que no tenen cap comerç, que el carreró Guixeres era una
oportunitat per tenir un accés a Sant Josep i d’en Roses. Que, banda mar, la plaça té una franja de terreny
destinada a equipament, però mancat de projecte.
S’assabentaran de l’egoisme del constructor Copcisa, inflexible a l’hora de modificar cap detall del projecte
constructiu aprovat, encara que tingui repercussió en els seus clients, no fos cas que es deixessin algun guany
per recollir. També s’assabentaran de la inoperància de l’Ajuntament, en diferents governs, responsable últim
de la condescendència i errades en les llicencies, i que ara hauran de vetllar per minimitzar-ne els efectes. El
Museu, però, al bell mig hi té unes teules enterrades i ben conservades.

De pilones i comandaments
Al MECO 40 informaven de la situació de la
circulació a la plaça de Pau Casals. Davant
les peticions dels veïns, per poder accedir
a casa seva per carregar, descarregar, etc.
La Regidoria de Via Pública i Mobilitat no
ha tingut en compte les opinions dels veïns
i finalment ha concedit 2 espais al voltant
de la placa (c/ Barcelona i c/ de Gaietà Soler) per poder aparcar i descarregar durant
20’, pels veïns. No creiem que aquesta sigui
l’alternativa més adient. De moment aquests
espais solen estar ocupats, per cotxes que
decideixen deixar el seu vehicle... Al cap de
pocs dies de posar en funcionament les pilones s’han espatllat!!! De moment ha quedat aturat el seu funcionament i per tant la
lliure circulació per la plaça. Les pilones tornaran a funcionar quan l’Ajuntament contracti una nova empresa pel manteniment
de totes les pilones de la ciutat.

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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Enric Costa
Des de la Coordinadora del Districte 1 continuem treballant en el seguiment i aplicació del
pla d’inversions municipals (PIM) encara que ara
el tema principal és la proposta de la construcció
d’una promoció d’habitatges al parc de Ca l’Arnús
on s’implica, a més de l’urbanisme, la instal·lació de
mòduls per ampliat l’escola Lola Anglada el curs vinent. Les diferents anàlisis per trobar solucions fan
aflorar diferents sensibilitats veïnals i fa que, fins
ara, no s’hagi arribat a acords definitius. El planejament que proposa la constructora del terreny privat
a Ca l’Arnús, no s’adiu amb la visió urbanística del
carrer Sant Brú en funció del volum de la construcció i usos del parc.
A l’última reunió al Viver (15 de març) es va parlar
sobre el pla d’usos, l’espai d’entrada i el planejament actual dels horts i el carrer Sant Bru; i de les
tres propostes a negociar amb els propietaris (PB+4
en l’espai de Covesa o PB a l’esquerra de l’entrada i
reculant 1/2planta del PB+4 de Covesa o compensar
econòmicament el volum de l’edificabilitat). Es crearà una comissió amb veïnat i ajuntament per definir
solucions. Queda molta feina per arribar a quadrar
les necessitats i desitjos del veïnat, combinat amb
la lentitud a la presa de decisions dels governs, tant
municipal com autonòmic, i de l’estat en altres casos.
Per altra banda, el control del PIM ens porta a constatar la disparitat que ha existit fins ara entre el cost
i els projectes aprovats per certa falta de previsió: es
renovava un espai públic o carrer i poc temps després es tornava a obrir per col·locar cables i canalitzacions, el que comportava un major cost, llençant
els diners per la claveguera (mai millor dit). Sembla
que el govern municipal
actual comença a tenir en
compte aquests malbarataments i intenta adequar
els pressupostos a un cost
real, preveient les canalitzacions del subsòl.
No acabo sense recordar
la iniciativa que des de la
FAVB es va portar a terme
per definir un futur projecte de ciutat.Des de la
nostra AVV vàrem aportar,
entre altres criteris, els següents:

URBANISME DE DISTRICTE I DE CIUTAT
INFRAESTRUCTURES
- El soterrament i pacificació de la C-31 on sigui
possible i reconvertir-la en via urbana. El canvi de
la línia del tren a l’interior i la continuació de les
línies de metro (convencional o lleuger), alteraran
radicalment la connectivitat interna, permetent una
redefinició de la mobilitat i del concepte general de
la ciutat.
- Supressió del tren de la façana marítima i substituir-lo pel tramvia.
- Connexió metro L.1 y extensió de la L.2 fins a Can
Ruti.
- Estudiar noves centralitats, contemplar els nous
paradigmes de la relació entre zones de treball i zones residencials.
HABITATGE:
- Proposar activitat artesanal en cases desocupades
evitant el deteriorament i talment donaria una ocupació laboral alternativa.
- Impost a les edificacions que estiguin buides durant 2 anys. Expropiació si no es fa efectiu.
- Obligatorietat de refer les cases que s’han deixat
malmetre, sense augmentar-ne l’edificabilitat.
- Creació d’habitatge social basat en la rehabilitació
de cases buides.
- Tenir cura de la no destrucció del patrimoni històric de la nostra ciutat i no sobrevalorar la construcció de nous habitatges.
- Establir oferta pública de lloguer social en tots els
barris, per incidir en el mercat immobiliari.
- Afavorir polítiques de discriminació positiva per a
col·lectius determinats.
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GENT DEL BARRI per Roser Reverter

EDELMIR SANCHO
Parlar amb l’Edelmir és fer un recorregut de més de
50 anys per la nostra història cultural i industrial. I la
història està composta per llocs, paisatges, persones,
records... De tot això, l’Edelmir en sap un pou. Tant,
que és difícil recollir-ho mentre hi parles, perquè el
seu discurs t’atrapa. És una persona curiosa, inquieta i potser per això ha fruit del que ha fet en l’àmbit
professional i en la seva activitat social i cultural, que
continua mantenint. La seva explicació està esquitxada d’anècdotes, de referències a institucions o persones ... però no hi ha cap opinió negativa, tot i que la
seva mirada és valorativa i, en alguns casos, crítica.
Va començar a treballar en una fàbrica de tintes, això
el va portar a estudiar una ingenieria industrial. Després va passar a d’altres empreses, elaborant formulació de pintures, per exemple l’acrílic de la marca
Bruguer.
En l’àmbit social, si fem memòria de les accions realitzades des dels darrers temps del franquisme, l’Edelmir
sempre hi és present: parròquia de Santa Maria, organització de les colònies d’estiu; participació en la constitució del Congrés de Cultura Catalana a Badalona;
participació en la creació de la Festa del Badiu; defensa de l’escola pública, en el marc del CEPEC. Va militar
en un partit polític, del qual es va distanciar.
Va ser membre del patronat del Museu. En aquest
marc es va crear el cine club, on moltes persones vam
descobrir pel·lícules i directors. Durant els dos darrers
anys del primer ajuntament democràtic i els dos primers del següent consistori, va ser director del Museu.
El seu objectiu durant aquest període, va ser fer la transició de “casa de cultura” que encabia moltes entitats,
a Museu.I tot això ho feia fora del seu horari laboral, ja
que mai es va voler distanciar de la seva professió.
L’Edelmir és un veí del barri de tota la vida. Va néixer
al carrer Barcelona, i sempre ha estat –i és- sensible

al que hi passa. Enyora la vida al carrer, que era l’espai
de joc per als infants, i de comunicació per als adults.
Per acostar-nos-hi, caldria restringir la circulació de
vehicles, i l’impacte que tenen sobre el trànsit les escoles concertades ubicades al barri. També actuar de
manera més contundent sobre els cotxes que aparquen en llocs on està prohibit.
Proposa intervenir en les cases tapiades o malmeses,
restaurar o protegir els esgrafiats,... Opina que, en
urbanisme, no es pensa globalment. Cal un projecte
de barri que abasti tots els aspectes.
Per a ell, Dalt de la Vila és una casa petita amb moltes
portes poc cuidades. Posa com a exemple el carrer
Pujol, i m’ensenya l’estudi que van fer sobre els esgrafiats. És un estudi rigorós i molt complert, tant que li
hem demanat que en faci un article. No és el mateix
fer una mirada tècnica que una d’emocional, que és
la que ens pot aportar.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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CARRER DE LA COSTA

Joan Rosàs

Podríem dir que el carrer de la Costa és l’eix a partir
del qual s’ha construït tot Badalona.
Probablement té el seu origen en l’urbanisme fundacional de la ciutat de Baetulo, d’ara fa vint-i-un segles.
Les restes d’una claveguera romana aparegudes a la
part baixa del carrer ens indueixen a creure-ho.
Sens dubte la ciutat romana va desaparèixer molt
aviat. Però els carrers -almenys alguns- van continuar
sent llocs de pas, enmig de runes, per als escassos
habitants del lloc.
En època medieval el nucli de Badalona s’havia convertit, segurament, en poca cosa més que un cercle
de cabanes, formant una mena de gran plaça desordenada, que l’església romànica de Santa Maria i la
casa fortificada del senyor tancaven pel cantó de llevant. Els darreres de les cabanes devien formar una
mena de protecció de la resta del nucli. L’espai central buit ocuparia, doncs, el que ara són les places de
la Constitució i de la Font i totes les cases que queden
entre aquestes places i el portal xic de la parròquia.
I des d’aquí, aprofitant l’antic carrer romà, sortia una
torrentera que conduïa a mar la gent i l’aigua de la
pluja. Una altra “costa” –la del Fideuer- donava sortida a aquest nucli per la part de ponent i anava a
trobar el camí Ral que duia a Barcelona.
Amb el pas dels segles les cabanes es van anar transformant en cases, però l’urbanisme va continuar
sent inexistent. A tot estirar, cases disperses que
s’arrengleraven irregularment al llarg dels camins.
A Badalona no hi va haver pròpiament carrers amb
cases afilerades a banda i banda fins a mitjan segle
XVIII. I entre els primers carrers que van aparèixer hi
van haver els dos camins més transitats: el de mar
–que va donar lloc al carrer de la Costa- i el de Barcelona –que es va convertir en el carrer de Barcelona i
la seva prolongació, el carrer del Rector-.

El 1746 la Sagrera, és a dir Dalt la Vila, tenia 108 cases, i “les barraques de mar de la Sagrera” – al sorral
de la platja- 20 cases. Comencem a veure, doncs,
construccions precàries que seran l’origen del barri
de “baix a mar”. I el camí que hi mena, cada vegada més transitat, veu com creixen edificis a les seves
vores i s’acaba convertint en carrer: el carrer de la
Costa. Encara més, es prolonga i dóna lloc al carrer
de Sant Anastasi, al carrer del Mar i, a l’encreuament
amb el camí Ral de la Marina, a la plaça de la Vila.
El 1822 el carrer de la Costa tenia 18 cases. I a mitja
Costa s’hi alçava l’edifici neoclàssic de can Real, un
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dels més bonics de Dalt la Vila, que durant molts anys
donà nom al carrer, el qual anteriorment s’havia dit
“la costa d’en Pere Garriga” i després “la costa d’en
Real”. Fatalment, com tantes vegades ha passat a Badalona durant el segle XX, can Real es va deixar degradar i va acabar sent enderrocada i substituïda per
un edifici desafortunat.
Aquell carrer de la Costa no ens l’hem d’imaginar,
com avui, habitualment solitari. Ben al contrari. El
carrer del Temple no existia, i tota la comunicació entre el creixent nucli nou i la part antiga es feia a través
d’aquest carrer. Era l’únic camí que duia des del nucli
nou a la plaça de la parròquia i a la de l’Ajuntament,
ubicat a la plaça de la Constitució.
Pel carrer de la Costa hi passaven totes les processons de Badalona. La del Dijous Sant, però, oferia especials dificultats en haver de baixar amb els misteris
a coll per un lloc amb tant de pendent. Per això, a
partir de l’any 1775 es va invertir l’ordre de l’itinerari
i la processó del Dijous Sant, a diferència de totes les
altres, s’acabava pujant, en lloc de començar baixant,
per aquest carrer. A causa d’això, i també perquè en
aquell temps els portants o “valents” (com els deien
aleshores a Badalona) eren molt pocs, fou costum
dels badalonins anar-hi a
veure la processó, i fins i tot
fer juguesques, per saber
qui seria capaç de pujar el
Sant Crist d’una sola empitrada fins al capdamunt.
Segons l’historiador Josep
M. Cuyàs destacaren en
aquesta mena de campionats “el Llarg de can Banús”,
“el Ligero de can Cabanyes”
i “l’hereu Favet”.
Com hem dit, el carrer de
la Costa feia de desguàs
de les aigües pluvials de
Dalt la Vila, que per aquí se
n’anaven a la mar. En més

d’una ocasió els aiguats hi van produir danys considerables. Per evitar les destrosses i el perill, l’any 1842
l’Ajuntament va encarregar un projecte a l’arquitecte
Francesc Renart, que va decidir de fer-hi escales. La
idea no va prosperar i finalment es va resoldre amb el
sistema que ha perdurat fins ara.
La solució, prou estranya, sens dubte era més pensada per evitar que els aiguats descalcessin els fonaments de les cases del carrer que no pas per facilitar-hi la circulació de la gent. Les voreres gairebé
inexistents i el paviment de totxos posats a plec de
llibre formant una mena de volta de canó invertida
donaren, però, un singular tipisme al carrer de la Costa i el convertiren en una mena de símbol de la Badalona tradicional.
El bon manteniment, però, no va anar d’acord amb la
popularitat del carrer, cada cop més degradat.
Finalment s’ha optat per una intervenció feta amb
un criteri difícil de justificar en ple segle XXI: fer-ho
tot de nou imitant el que hi havia i aprofitant algunes pedres velles de les voreres.La solució és molt
discutible. Però veient com és tractat habitualment
tot el Dalt la Vila, encara en podem estar tristament
contents.

RESTAURANT LA LUCERNA
Carrer de la Costa, 41

Tel. reserves: 930 07 71 60
Horaris:
13:30 - 16:00, 21:00 - 23:30
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Cebrià Olivé
MÉS PETITA HISTORIA
Caldria que ens situéssim cap a l’any 1960. A Santa
Coloma de Gramenet es feia una Festa Major cent
per cent tradicional, que les forces vives de la localitat no volien pas modificar, pel fet que “sempre s’ha
fet així”. El programa es repetia any rere any i era més
o menys aquest: “Oﬁcio solemne, baile con la orquestra Ramon Evaristo, pasacalle por la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja, ﬁesta infantil con
elevación de globos”.
Un grup de veïns de la barriada de Santa Rosa, allò
que se’n deia l’Arrabal, es proposà organitzar una
festa major que tingués una mica més de gràcia, que
es distingís per la seva actualitat. Malgrat els temors
d’alguns, la cosa va anar quallant i un cert entusiasme
es contagià.
En una de les reunions que es feien per estudiar possibilitats (calia sol·licitar permís a la “Jefatura” corresponent que delegava un representant) el “vigilante
de las buenas costumbres, el órden y la moral”, de
sobte, aixecà la mà. Els assistents quedaren en silenci. El vigilant parlà: - “Seria conveniente que cada vez
que se reﬁeran a un acto a celebrar incluyeran la frase Dios mediante”.
Els reunits respiraren tranquils, si només era allò cap
problema, i la resta de la vetllada s’omplí de “Dios
mediantes”. Un proposava fer una rifa “Dios mediante” i un altre deia de sortejar un pernil, “Dios mediante”, o disparar una traca en un carrer “Dios mediante”
i així fins a la saturació. No se sap com s’ho prengué
el controlador.

ESPAI OBERT

tista, Los Pajaros Locos, etc, etc. La creativitat no tenia aturador. Es féu popular una cursa de bicicletes
que donava una volta per La Conreria on s’establí un
premi de la muntanya. El públic del barri sabia qui
havia coronat primer La Conreria (o algunes vegades
Font de Cera) pel servei de megafonia instal·lat a tot
arreu, i com que no existien encara els maleïts mòbils, la comunicació rapida amb la base de sortida es
feia mitjançant coloms missatgers!, propietat d’un
veí que col·laborava. La fleca del barri contribuïa fent
una coca gegant, que era sortejada durant el ball de
nit. La coca era tan gran que, pràcticament ningú se
l’emportava a casa i era repartida i degustada entre
els assistents de la vetllada.
I, efectivament, com tot el que té un principi, tingué
el seu final. Però la Festa Major de l’Arrabal fou una
cosa molt celebrada.

Les festes foren un èxit total de públic i de resultat
econòmic. Un any rere altre la gent de tot Santa Coloma i també de St. Adrià, ompliren les actuacions
de José Guardiola, Ramon Calduch, Conchita Bau-

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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Joan Expósito

Casa Domènech-Planas
El projecte de la casa situada a l’avinguda de Martí Pujol cantonada amb Gaieta Soler va ser realitzat
per l’arquitecte Joan Amigo i Barriga l’any 1917. En
aquells moments era l’arquitecte municipal i no podia exercir a Badalona com a tal, per aquest motiu els
planells varen ser signats per Joan Maymó, arquitecte municipal de Sant Adrià del Besòs.
L’edifici va ser dissenyat com a habitatge familiar de
Santiago Domènech i Montserrat Planas. Es tracta
d’una casa de cantonada amb un tractament volumètric correcte i composta de soterrani, planta baixa i
primer pis amb golfes. Amb un estil modernista i una
petita semblança a les tendències constructives del
moment, que seguien la línia que més o menys estava

MIREM ENRERE

imposant a la Ciutat Comtal l’arquitecte Puig i Cadafalch.
Posteriorment al 1932 es va realitzar una reforma total amb l’afegitó de la tribuna circular a la façana i un
cos lateral molt visible amb terrat dins l’espai del badiu en el carrer de Gaieta Soler (molt o poc encertades les ampliacions, segons les opinions de diversos
professionals de l’època). També una lleugera modificació dels esgrafiats i els ressortits a les llindes de
les obertures, les reixes i baranes de ferro amb forja
rectilínia.
Està declarada dins del de Pla Especial de Protecció
Local i el Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

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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Francisco de la Torre

UNA DE ROMANS

EL URBANISMO EN LA ANTIGUA ROMA
Los romanos aprendieron el urbanismo de los etruscos que gobernaron Roma en el s. VI a.C. Sin embargo, el
modelo de plano geométrico que adoptaron los romanos procede de los griegos, aunque la ciudad romana
desarrolla su propia morfología. El urbanismo fue uno de los principales logros de los arquitectos romanos,
preocupándose siempre del aspecto práctico más que del estético. Roma creó una civilización urbana que a
diferencia de las conocidas hasta entonces, tuvo una preocupación especial en mejorar la calidad de vida del
ciudadano. La ciudad romana, urbs, ha pasado a la historia como un modelo de eficiencia y buen sentido romanos tratarán de hacer del entorno urbano un lugar digno para vivir, por lo que son necesarios: el alcantarillado,
la traída de aguas (acueductos), las fuentes, los puentes, las termas, los baños, el pavimento, los mercados y
todo aquello que es necesario para que viva la gente lejos del campo y con todos los refinamientos posibles
para mejorar la salud pública . Había edificios públicos para el gobierno, el culto y la diversión: los palacios,
templos, foros, basílicas, teatros, anfiteatros, circos, mercados, baños, etc.; todos ellos construidos de nueva
planta. Además, había motivos de adorno y conmemoración como las columnas y los arcos de triunfo. De lo
que en principio carecieron estas ciudades fue de muralla, ya que el poderío del Imperio no ponía en peligro a
los núcleos urbanos; aunque cuando comenzaron las invasiones germánicas en el siglo III las ciudades se amurallaron, se colmataron y la calidad de la vida urbana descendió. Esto fue un golpe mortal para una civilización
urbana como la romana. Las ciudades se
convirtieron en lugares congestionados y
poco saludables, y que
en épocas de peligro
no podían proporcionar a sus habitantes
los productos básicos;
así que los señores hacendados comenzaron
a construir casas en el
campo, las villas romanas, que se procuraban
todo lo que necesitaban y se defendían a sí
mismas. Es el comienzo
de la edad media la socided se rudaliza y la
economia se feudaliza.

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

Anys 50, vista dels badius del carrer Lladó i el repartidor d’aigua, darrere la fàbrica de can
Guixeres. Foto antiga Enric Surrà, foto actual Joan Novell

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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festes de maig a dalt la vila
DIUMENGE 13 DE MAIG

XXXVIII FIRA DE L’ARROP

tot el dia al carrer del Temple i voltans

2018

VILA D’ARTS

tot el dia plaça Pau Casals

DISSABTE 19 DE MAIG

CANTADA D’HAVANERES amb el grup BARCA DE MITJANA
amb rom cremat al descans
Plaça Constitució a las 22 horas
DIUMENGE 3 DE JUNY

CORPUS plantada de catifas
organitza Catifaires de Dalt la Vila
DISSABTE 9 DE JUNY

FESTA INFANTIL Xocolatada, actuacions, jocs...
a partir de las 18 horas a la Plaça Oriol Martorell ,
organitza AVV de COLL I PUJOL i AVV DALT LA VILA
DEL 9 DE MAIG AL 8 DE JUNY

exposició MEMÒRIES DE LLEVANT A PONENT

dels arxius històrics de Canyadó, Dalt la Vila, LLefià i Sant Crist
Centre Cívic de Dalt La Vila
DISSABTE 16 DE JUNY

ANDRÒMINES KM. 0
Mercat veïnal, segona mà i intercanvi
Pl. Manel Valls de 10 a 14 hores

