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EDITORIAL
D’aquí a pocs dies ens tornarem a trobar, forçats per les imposicions, amb una papereta a la mà i disposats a donar resposta a unes noves eleccions. Potser portarem la papereta a la boca i les mans lligades a
l’esquena per preceptes constitucionals i articles coercitius fets a mida.
Des de l’AVV, ni fem política ni advoquem per tal o tal partit, prou feina tenim assenyalant mancances,
destacant dèficits, intentant a la fi, millorar les condicions de vida dels nostres conveïns recordant als
nostres gestors municipals els seus deures. No fem política, però ingenuïtat la justa. Pel cap baix, des del
barri, aportarem uns 3.000 vots -dels 4.400 possibles, comptant amb una bona participació-; fins ara les
votacions s’han fet des de la diversitat i amb un respecte escrupolós dins de la «normalitat» democràtica. Sempre, fins i tot en l’excepcionalitat de l’u d’octubre, el comportament dels veïns de Dalt la Vila ha
estat exquisit. I creiem que així seguirà sempre, perquè és el nostre tarannà.
No podem dir el mateix del marc en què es faran les convocades pel 21 de desembre. Suspensions, inhabilitacions, intervencions, presó i exili per a una part dels candidats. Amenaces i querelles per aquests.
Tots els mitjans de l’estat -tots- conjurats en la imposició d’una unitat fictícia i estèril. Algú s’ha llegit
els programes electorals? Algú ha escoltat missatges més enllà dels mals que ens esperen si no votem
correctament?
I mentre, els vents de la “meseta”, tan àrida i deserta, ens porten la brama de l’apocalipsi, creix i creix la
teranyina d’imputacions judicials. L’anomenada macro-causa que s’està gestant aquests dies, afectarà
centenars -o milers, depenent del deliri- de persones per haver gosat intentar decidir i gestionar el seu
futur. La dalla del 155 segueix implacable escapçant institucions, malmeten valors, i advertint del que
pot passar. L’ensenyament i els mitjans de comunicació estan entre els propers objectius.
Més enllà del cansament, la por, la incertesa recordeu que el vot és vostre. Veïns, anem a votar. Tots.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62

3

ELS SEMÀFORS

Semàfor vermell
Als efectes col·laterals de la urbanització de la Plaça dels Bombers.
El carreró que va de Sant Josep i d’en Rosés a la plaça, que té una inclinació considerable, ha quedat tancat per un mur que impedeix l’accés a la plaça i als aparcaments
que donen al carreró quan plou, ja que llavors es converteix en una piscina fangosa i
intransitable.Els fanals que s’han col·locat tocant a les cases del carrer Lladó, facilita
que es pugui accedir als seus badius. Sembla que no eren els que estaven contemplats en el projecte inicial, però els tècnics de l’Ajuntament amb qui ens hem posat en
contacte, tant alguns dels veïns afectats com l’Associació, ens han despatxat de males
maneres, tot i que estan ubicats en la franja que està destinada a equipaments.
Ens preguntem ¿com en un projecte que fa tants anys que s’està elaborant i que està
sent supervisat, poden aparèixer aquests nyaps?

Semàfor groc
A la coordinadora dels Centres Cívics.
que ha fet ballar de mala manera al grup de sardanistes de l’Associació. Els dissabtes,
que és quan assagen, el Centre Cívic del barri no disposa de conserge. Es va comentar la possibilitat que els hi deixessin una clau, previ conveni amb l’AVV. Finalment
es trobaran al local de Martí Pujol. La resposta hauria pogut ser més clara i ràpida,
i s’haurien estalviat tants tràmits. Són molts anys de trobar-se molta gent per una
activitat que forma part de la cultura popular del país.

Semàfor verd
Als infants, joves i adults
que formulen els seus desitjos per escrit, i els pengen als arbres del barri, col·laborant
així en el seu guarniment. El nostre desig és que tots es compleixin.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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Dionís Orrit

ACCESSIBILITAT, UN DRET

Ens queden molts carrers per urbanitzar, i molts detalls per polir si aspirem a tenir un barri amb un bon
nivell d’accessibilitat. També hem de millorar l’actitud
i el respecte als altres, canviar hàbits i reduir la dictadura del cotxe a la funció que li pertoca: una eina,
necessària segurament, per a la mobilitat privada i
els serveis. Els carrers són per a les persones, per a
totes elles: joves i grans, pels àgils i pels que tenen
dificultats, pels que van en cadira de rodes, duen un
cotxet per a les criatures o un carretó de la compra.
Ens queda molta feina, especialment al voltant de
la sagrera però també en els eixos que travessen de
mar a muntanya i d’est a oest el barri.
Hem fet una passejada amb un grup del col·lectiu
Deixem de ser invisibles. Ens han acompanyat també,
l’Oriol Lladó, primer tinent d’alcalde, en Carles Sagués
i membres de la FAVB. En prenia testimoni la televisió de Badalona. El resultat, no per conegut o intuït,
deixa de ser preocupant. A l’orografia pròpia del barri
i l’estretor d’alguns carrers, hi hem d’afegir l’estat i l’amplada insuficient de molts trams de vorera, la manca de
guals per a vianants i els obstacles en forma de jardineres i pilones. Aquestes últimes, col·locades per evitar
aparcaments irregulars en vorera, en moltes ocasions barren definitivament el pas a cadires i cotxets.
Hem constatat un cop més el calvari que representa per a la gent amb dificultats passejar o moure’s pel nostre
barri. Tot avenç en millorar l’accessibilitat ens beneficia directament a tots.

FARMÀCIA

Gotzens

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

Avinguda Martí Pujol, 192,

5

Ajornada de facto la implementació de la República Catalana, -aquella Ítaca on, entre altres coses, les
relacions entre els ciutadans i els gestors de l’Administració es regiran per raons de justícia i equitat, on la
recerca del bé comú es farà amb eficiència i es prendran mesures per corregir els desequilibris del sistemaajornada, doncs, tornem ells ulls als vells i coneguts Reis Mags de l’Ajuntament de Sempre.

Benvolguts Reis de l’Orient de la Ciutat,
Som el barri més vell de la vila i és cert que tenim algunes malures pròpies de l’edat. Vam néixer
romans, vam sobreviure en la fosca edat mitjana, vam créixer raquíticament en l’època moderna i
resistim, més mal que bé, des de la industrialització fins avui. Hem per dut pes, especifica i literalment, no servim per a gran cosa i som cars de mantenir, tolerem malament les amputacions, i les
transfusions de saba constructiva no ens plauen. Hom diria que fem nosa, oi?
De tant en tant, quan veniu obligats per fer el compliment a alguna visita, sentim: mira el vell barri,
que eixerit està! Com s’aguanta, té bona memòria, el punyeter! Per afegir en veu baixa: anem de pressa, que començarà amb les seves històries i queixes! Tenim les cicatrius d’un cert abandó, però ja ens
coneixeu.
Aquest any també ens hem portat bé, molt bé: hem pagat els impostos puntualment, hem aguantat
submisament càstigs i menyspreus immerescuts, no hem fet rebequeries ni hem trencat res -tot i les
.
ganes-, hem estat solidaris i acollidors, hem col·laborat
en totes les festes, hem guarnit el barri per
a lluïment de la ciutat, hem escoltat renovades antigues promeses sense resultats, estoicament hem
resistit reunions i xerrades que sabíem estèrils,
No us volem sorprendre, ni demanar cap cosa que us faci riure i exclamar: On van aquests! Que
s’han cregut! No, només us demanem coses que ens fan falta, algunes des de fa temps; ja ho sabeu.
- Carrer de la Costa (ja sabem que el porteu al sac; però com que té un forat...)
- Carrer Fluvià (us demanem que el feu nou, amb clavegueres i tot! A un sol nivell i, que sigui per a
vianants i serveis.)
- Carrer Barcelona (ja el coneixeu; en vàreu fer la meitat fa anys. Teniu el projecte preparat en un
calaix, per poc que el busqueu...)

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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- Masia de Can Trias (¿tant costa arribar a l’acord definitiu per la compensació acordada, i poder fer
la primera fase?)
- Plaça Font i Cussó/Termes Romanes (us demanem un projecte, que contempli els usos futurs de
l’espai destinat a equipaments)
- Desplegament de fibra òptica (ens agradaria molt que vetlléssiu perquè ens la posin abans no sigui
una tecnologia obsoleta. Encara que sigui lleig comparar, tots els altres barris ja en tenen.)
- Carrer de les Termes Romanes (fa temps que necessita una nova pell d’asfalt, tot ell; no quatre
pegots, no, refer-lo tot)
- Centre Cívic (en demanem un de veritat, que pugui complir les seves funcions amb dignitat. Respecte
a l’Escola de Música Moderna, com a equipament de ciutat que és, també estem contents d’acollir-la
al barri, però en condicions. El color, no ens importa)
- Un Casal per a Gent Gran (no massa gran, acollidor, on programar activitats adequades. Això, ho
demanem per si us voleu lluir)
- Aparcaments (voldríem tancar l’acord sobre les places d’aparcament Verd i Blau abans de la seva
implementació; ja us vàrem manifestar que la ràtio adjudicada al Dalt la Vila -i és molt lleig comparar- era abusiva. També, en aquest tema, voldríem que s’exercís una aplicació de la normativa i es
.
.
penalitzessin els aparcaments il·legals,
inclosos els dels col·lapses
en franges de recollida escolar.
Voldríem que les pilones reguladores fessin la seva funció)
- Accessibilitat per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda (hi han nombrosos punts que
presenten dificultats: pel ferm, per l’amplada de les voreres, per les pilones, pel mobiliari urbà, ...)
- Plaça dels Bombers (alguns la coneixien per plaça Nord, després plaça de la Vila Romana, després
per plaça de la Ciutat Romana; coses estranyes. D’aquesta plaça us demanem que feu complir el pro.
jecte acordat en la compensació; que no tolereu cagades en la col·locació
dels fanals, i sigui de qui sigui l’error s’esmeni abans no tingui conseqüències perjudicials per als veïns. També, que s’acompleixi
amb la vegetació prevista.)
Com que sabem que teniu molta feina, Majestats, no ens volem allargar més. Donem per fet que les
llaminadures, com ara la reposició dels arbres de Quintana Alta, de Sant Felip i d’en Roses, el banc de
la plaça de la Font, la substitució de les plaques de carrers malmeses, ja ho teniu present. I sobretot,
recordeu que NO VOLEM REGALS SORPRESA! Com aquells que sovint ens fa el Museu, justificant
obres i tal, o com trobar-nos que guanyem un magnífic edifici per a ús públic a canvi de modificar
alçades al carrer Barcelona i Sant Sebastià, o .... Recordeu, estem millor sense regals sorpresa.
Des d’aquí, des de la carta d’un barri vell i petit, també volem demanar coses per a tots els barris
germans com el soterrament de l’autopista, la prolongació del metro fins a Can Ruti, resoldre l’atzucac
de ca l’Arnús, revertir el projecte del Port Canal, el trasllat de la línia fèrria, l’activació de les polítiques socials d’ocupació, d’habitatge i d’igualtat. També que avanceu en cultura, sanitat i educació,
per exemple ajustant l’oferta de places escolars a les necessitats reals en equipaments dignes i que la
participació sigui una eina per erradicar la pobresa i la marginació.

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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AMB VILA D’ARTS ARRIBA EL NADAL AL BARRI

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
8

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Soco Varea

TANTA GENTE SIN CASA Y TANTAS CASAS SIN GENTE

A veces, la vida nos tiene tan entretenidas con nuestras cosas que no nos deja darnos cuenta de otras
realidades, sin embargo una no puede dejar de mirar,
ver y reconocer antiguos problemas que no se solucionan.
Hace unos días, en nuestro barrio, hubo un intento de
okupación de una vivienda, parece ser que no duro mucho. Se evitó finalmente con la presencia de los ” mossos
d’esquadra” y posteriormente con la determinación del
propietario de instalar un buen sistema de alarma y unas
rejas de seguridad.
El pasado 25 de septiembre la PAC (Plataforma de
Afectados por la Crisis), la PHA de Badalona y la PHAV
de Santa Coloma de Gramenet (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) okuparon la “Plaça de la Vila”
de Badalona para pedir una vivienda digna. EL 30 de
octubre de 2017, es decir 35 días después, han levantado la acampada. El colectivo de más de 30 personas: una familia con dos niños, un señor mayor solo,
una pareja con su perro, una pareja esperando un
hijo… han confiado en que el ayuntamiento va a hacer algo por mejorar su situación y que no se quedará
solo en palabras como en otras ocasiones
Según los cálculos de la PAC hay entre 5 y 9 avisos
diarios de desahucios que finalmente se concretan
en unos 10/16 desahucios semanales. El resto, entre la mediación por parte del Ayuntamiento y la lucha reivindicativa de personas implicadas consiguen
paralizarse. Esta realidad solo da a los afectados la
posibilidad de vivir en la calle, okupar alguna de las
muchas casas vacías que hay en nuestra ciudad o
emigrar a otro lugar con el sueño de encontrar alguna oportunidad para sobrevivir.
Artículo 47 (Constitución Española)
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos

promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, (…)
Hay teorías políticas que creen que el Estado siempre
es algo nefasto y qué viviríamos mucho mejor si se
nos dejase gestionar nuestra vida, pero ya que no es
así, queremos al menos un Estado Protector, un Estado que con el dinero que nos recauda consiga que los
habitantes tengamos nuestras necesidades básicas
cubiertas.
Investigando sobre la disponibilidad del Ayuntamiento de vivienda social, la realidad es que no hay NADA
!! Existe la “Oficina d’habitatge de Badalona”, que
hace de intermediaria entre los propietarios y los posibles inquilinos y se ocupa de la promoción de las viviendas privadas en venta. En Badalona no disponemos de ningún tipo de vivienda social, no digamos
mentiras, sólo hay 3 pisos públicos.
En el último Pleno Municipal del 31 de octubre, ha
sido aprobada una moción por el Pacto por el derecho a la Vivienda, con los votos a favor de todos los
grupos municipales tras recoger propuestas de la PAC
y PAH.
La moción presenta acuerdos interesantes, entre
otros la creación de espacios de alojamiento temporal destinados a familias que han perdido la casa,
personas sin hogar, mujeres que han sufrido violencia de género y otras situaciones de urgencia social.
También se han comprometido a utilizar el superávit
de las plusvalías para crear un parque de vivienda pública, agilizar las gestiones burocráticas…. Esperamos
y deseamos que no sea de nuevo palabras al viento y
se vean materializadas en realidades que ayuden.
No olvidemos en esta próxima Navidad… que María,
Jose y el Niño Jesús tampoco tenían casa ¡!!
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Renata Ciaravola
El Nadal, abans de ser celebrada com una festa religiosa, era considerat per altres cultures com una
festa dedicada al sol. Per als romans el Nadal era el
“Natalis Solis Invicti” que vol dir el Naixement del Sol
Victoriós i era la celebració del solstici d’hivern, el dia
més curt i la nit més llarga. A partir del solstici el sol
anava guanyan hores, “per Nadal un pas de pardal” i
“per Sant Esteve un pas de llebre”. Era el triomf del
sol sobre la foscor.
D’aquesta manera, a partir del segle IV el cristianisme va adoptar aquesta celebració per commemorar
el naixement de Jesús. Amb el temps, van aparèixer
noves tradicions depenent de cada cultura. Concretament a Catalunya i parts d’Aragó no és Nadal si no es
fa cagar al tió, un costum cultural molt nostre.
Joan Soler Amigó escriu en l’Enciclopèdia de la fantasia popular catalana que el tió tal com el coneixem
es va popularitzar durant els segles XVIII i XIX de les
zones rurals i les muntanyes cap a les zones urbanes i
la costa de Catalunya.
Des del 8 de desembre, a moltes llars catalanes, cada
dia alimentem el Tió de Nadal i el tapem amb una
manteta perquè no passi fred a la nit. Contraposadament, el dia de Nadal animem la mainada a pegar
al Tió amb un bastó engrescant-lo i cridant repetidament per fer-lo cagar alhora que li cantem una cançó
tradicional. Al Tió li agraden les mateixes coses que
als animals de peu rodó (excepte la palla), fruita, verdura, serradures o ous i tot se li ofrena cru. També
se li dóna aigua. Un cop alimentat, se’l fa cagar per
la vigília de Nadal o el mateix dia 25 de desembre,
abans o després de l’àpat familiar.

CAGA TIÓ

tector i les cendres s’escampaven per llocs de la casa i
els conreus. Aquesta tradició cultural evoluciona i el
tió es converteix en un element de veneració, al que
cal alimentar, resar o inclús fer-li libacions amb vi.
Tradicionalment, el Tió mai no cagava objectes grossos (aquests ja els portaven els Reis) sinó llaminadures, figuretes de pessebre i alguna joguina senzilla
per als més petits, així com coses de menjar i beure
per als àpats de Nadal i Sant Esteve, com torrons,
xampany, figues seques, mandarines, etc.
La tradició del Tió de Nadal expressa reciprocitat
d’afectes, la mainada té cura del Tió, l’alimenta i
l’abriga, i el Tió, en correspondència, ens regala escalfor per suportar el fred hivern i llum per veure a
les fosques. Però d’on vénen els cops de bastó? Per
atiar un tió encès a la llar de foc, per animar el foc
removent els tions, i per tal de no cremar-nos, ens
ajudem d’un atiador o d’una branca. La pèrdua d’un
dels elements, la llar de foc, ha desvirtuat el ritus; segurament, colpejar el Tió emula el fet d’atiar-lo quan
cremava.

El tió originàriament era un tronc que cremava a casa
i donava béns tan preuats com llum i escalfor. Tal com
explica l’antropòleg Roger Costa, la soca cremava de
Nadal a reis i després es guardava com un amulet pro-

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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GENT DEL BARRI
Parlem en l’àmplia entrada de casa seva. Aquest espai havia estat la fàbrica de sabó del seu avi. “Jabones
Palay, mejores no hay”, recorda que deia l’anunci. Ara
està `plena de flautes i de tot allò que permet fer música bufant; bé, ho permet si ho fa ell.
Va començar a col·laborar amb TV3 (al K-3) en el
programa ”L’atrapasons”, on estava acompanyat per
la granota Atrapamosques. Més tard, i durant unes
quantes setmanes, vam veure en Roger de Gràcia
pujar pel carrer de Dalt fins a casa seva, on en Xavi
interpretava la cançó d’aquell dia del programa “No
me la puc treure del cap”. Ell diu que no es pot treure
del cap les músiques en què treballa, però n’hi ha una
que li ve sovint: Mediterraneo, de Serrat.

XAVI LOZANO PALAY

M’anomena els músics que viuen al carrer de Dalt, i
els que sense dedicar-se professionalment toquen
algun instrument. I són molts! Aquesta realitat no es
correspon amb els espais del municipi destinats a la
creació i la difusió musical. Defensa la tasca divulgativa, i afirma que tothom pot fer música. Jo crec que
tothom en pot gaudir, fer-ne... Acabem així una conversa tranquil·la i agradable, tal com és ell.

Fa actuacions individuals i forma part de grups com
Coetus o Bufa&Sons. També col·labora regularment
amb altres artistes com Eliseo Parra, entre d’altres.
Intervé en discos, fa talls de música per a sèries, ....
Fa 30 anys que toca en cobles. Amb tot, el que més li
agrada és actuar en escoles. Els infants són un públic
entusiasta, del qual generalment rep un retorn en forma de dibuixos o escrits.
Va estudiar enginyer agrònom i jardineria. Al Conservatori tocava el piano, però es va imposar el totxo, no
pas per construir edificis, sinó música.
Quan parlem del barri em reconeix que hi és poc. Ha
estat a la Xina, a Corea, a Nova York, a Miami, ... sempre per motius professionals. A Badalona no té massa
ofertes. Dues ciutats que li agraden són San Francisco
i Río. De Dalt la Vila destaca que és com estar en un
altre temps, que es respira diferent, que encara -i esperem que per molt temps- hi ha parets que no són
rectes. Troba a faltar més botigues, una mica més de
vida (però no gaire), que es puguin posar les cadires
al carrer. També demana més cura en l’arquitectura, i
que s’opti per la rehabilitació.

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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Enric Costa

El Nadal Medieval
Acostant-se aquestes diades tan assenyalades, volem
girar la mirada cap al passat i oferir un retall de la vida
quotidiana de les festes de Nadal a la Badalona medieval fent una mirada a través del magnífic treball
de les autores Carme Batlle i Teresa Vinyoles.
Les famílies benestants menjaven gallina o capó, però
la gent del poble engreixava un porc que matava pels
volts de Nadal i així consumien porc fresc per Nadal,
sant Esteve i Any Nou; després era salat per tot l’any.
A partir de 1301 es va prohibir que els porcs anessin
pels carrers, i llavors es va crear una fira on venien
porcs ja grassos i també pollastres i altres animals de
ploma, per a les festes. Tampoc faltaven neules i piment a taula. El piment era un vi dolç i aromatitzat i
a gran part dels cellers de Badalona trobem pimenteres de terrissa envernissada on s’elaborava aquesta
beguda.

MÉS ENLLÀ DELS ROMANS

per celebrar la seva missa del gall entre les ones. Filar
una mica la nit de Nadal donava bona sort, esquivava
les bruixes i els mals esperits. Moltes nadales populars parlen de la gastronomia festiva que ja al segle
XIV simbolitzava el Nadal: capons, gallines, botifarres, neules, torrons i piment. “En esta nit de Nadal,
amb gros capó, alegre en so... De les neules ne torreu
tot me sap bo alegre en so”.
Als monestirs se servia una gallina per barba o mig
capó a més de l’escudella, neules, torrons i com hem
vist el vi especiat anomenat clarea o piment. Fins i tot
el dia de Nadal es donava carn de ploma, neules, torrons i piment, a les darreries del XIV i durant el segle
XV als pobres en els hospitals.

A Catalunya, sabem que ja al segle XIII estava ben establerta la festa de Nadal i se celebrava amb àpats
extraordinaris, però fent sempre referència al naixement de Crist. Durant les festes de Nadal, els castells
esdevenien corts d’amor, enmig de festes galanes;
també era temps per fer auguris de cara a l’any que
entrava. Hi havia intercanvi de regals, i fins i tot els
consellers de la ciutat feien un regal al rei si es trobava per Nadal a Badalona. Especialment es feien regals
als infants i als servents, als nens se’ls donava dolços.
Existia un altre costum: el de fer albades o serenates a l’alba de Nadal, sortint de la missa del gall. Com
que era una nit d’esperits desfermats, els camperols
baixaven amb torxes i en colla vers l’església parroquial, cantant per espantar els esperits. Els mariners
de la ribera badalonina tenien compte de no navegar
aquella nit, ja que els qui havien mort al mar sortien

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

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54

13

Valentí Soler

ESPAI OBERT

Pel sorral ros del desert de Betlem,
figues de moro, esclats d’atzavares.
Camells de pols daurada i la font
vora l’oasi de palmeres verdes.
Hi ha un escamot de tuaregs ocults
-ombres de dunes clapejant el sol
estès com un lleu aiguacuit de mel-,
tuaregs pobres i proscrits del món,
a frec d’assalt, preparats per l’expoli
ja imminent d’aquella caravana.
Bons bandolers, serrallongues a punt
de defensar el nostre orgull ferit
d’infants plebeus deixats sense joguines.

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

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

Després de la gran nevada de nadal de 1962 es
va arribar a registrar un metre de neu en algunes
zones de la ciutat. Aquest fet va impossibilitar
el trànsit de vehicles, autobusos i tramvies, els
carrers van desaparèixer sota la neu. Els veïns
van sortir al carrer amb pales per obrir camins i
poder sortir de les seves cases i alguns, com en
aquesta foto de la Via Augusta, van aprofitar per
contemplar sorpresos el nou paisatge de la ciutat.
Foto antiga d’Albert Ibañez

Carrer Sant Sebastià 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

ON SERÀ
EL NOU
ESBORANC?

FEU LES VOSTRES APOSTES!!!!!

