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EDITORIAL
A punt de cloure l’any toca fer el preceptiu balanç.
Cerquem en el cap d’any el moment de reflexió d’un
període marcat per la crisi i els tènues senyals del seu
final. Hem d’estar atents als indicadors: lleugera recuperació dels índexs de feina (que no de la seva qualitat), major confiança i per tan major consum i sobretot, que tornen a sonar els timbals de la construcció
anunciant de nou el festival del totxo.
Potser hem oblidat massa de presa de quina excusa es
va valdre el sistema especulatiu per deixar-nos empobrits i de genolls. Que ningú es pensi que des del Dalt
la Vila no desitgem una ràpida i sòlida recuperació de
tots els sectors econòmics, inclòs el de la construcció.
Però, els cants de sirena, els anuncis i els fulletons de
publicitat, només parlen de vendes i noves promocions. La paraula “Rehabilitació” sembla proscrita al barri
i, sabem per experiència que amb ella, està en joc una
bona part de la identitat.
Els timbals de festa poden esdevenir tambors de guerra. Reclamem de nou, mesures per incentivar la rehabilitació, que facin més atractiu refer que enderrocar. Reclamem a la Gerència Tècnica del Dalt la Vila el
compromís i la fermesa d’actuacions per la qual va ser
creada.
Treva de Nadal, tornem al balanç.
Hem acceptat aquesta convenció per repetir-nos que
un canvi és possible, que podem corregir els errors
passats, que podem millorar. Tornem tossuts que som
a fer la llista del dol i l’esperança.

- L’Ajuntament ja és propietari dels antics tallers i magatzems del final de Termes Romanes /Pl. Font i Cussó.
L’espai que s’ha d’alliberar està qualificat de zona verda, amb una reserva de 100 m2, com a equipament
(caldrà evitar les temptacions de què l’equipament
sigui esportiu/escolar).
- La fibra òptica no ha arribat a tot el barri (les empreses no es decideixen a fer les instal·lacions amb el
respecte i cura acordades, i l’ajuntament segueix amb
les converses ...)
- Tenim acord, provisió de fons i projecte per refer
el carrer de la Costa. Falta adjudicar l’empresa i començar, segurament en tombar l’any. (amb tot, contindrem l’alegria fins a la inauguració).
- També hi ha acord per arranjar el carrer de les Termes Romanes
Políticament, l’any que s’acaba ens ha deixat entre altres coses, la participació ciutadana en el projecte de
ciutat, els coneguts com a PIM i PAM. (Una escassa
participació (4,3%), creiem que per errors de concepte i de posada en marxa, així com el fet de no tenir
pactada la seva aplicació amb l’oposició, pot resultar
una experiència frustrant. Tant de bo no ho sigui!) Pel
que fa al nostre barri han rebut suport les propostes
de millora del Teatre Romà, el carrer Barcelona, el carrer i la plaça de l’Oli, i el carreró Barberà.
Probablement durant el gener tindrem la presentació del Pla de Mobilitat del Dalt la Vila. Incidirà sobre el trànsit, els aparcaments, marcarà les pautes
d’urbanització dels carrers, etc.
Can Trias, la vella masia, podia ser la tercera actuació
per expropiació realitzada al barri, però per un acord,
encara no tancat definitivament amb la propietat, pot
passar a mans municipals per cessió gratuïta segons
una modificació del PGM, amb l’estructura, la façana
i la coberta consolidades. Si s’aconsegueix serà una
bona notícia per al barri, tan mancat d’espais socials.
Des de l’associació n’hem fet la reivindicació.
Que gaudiu les festes, bona gent!

Que ens ha deixat el 2016 al barri?
- L’inici de la construcció (i quasi acabament) de
l’enorme i asfixiant edifici de la plaça dels Bombers.
(tenia els permisos des de fa anys (...), diuen que quedarà una plaça i un racó qualificat d’equipament)
- La compra de la Torre Vella per part dels propietaris
de la societat que regenta els centres d’ensenyament
la Cultural. (Catalogat com a BCIN, costava un milió
d’euros i es veu que la ciutat no s’ho podia permetre.
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Declarem la gràfica en estat de coma.
Destinàvem aquest espai del butlletí a valorar
l’activitat al barri dels partits polítics amb presència a l’ajuntament. Puntuàvem l’interès pels problemes dels veïns, el coneixement i seguiment de
les coses que hi passen, el posicionament i el compromís davant els reptes que el barri té plantejats.
Es considerava l’actitud i la coherència més que els
resultats, perquè som conscients que no sempre
s’aconsegueixen els objectius. Quedi molt clar que
no confoníem l’acció de govern, d’obligat acompliment i realitzada amb més o menys bona sintonia i
comunicació, amb la presència i acció política dels
diferents partits. El barri sembla no importar-los-hi
el suficient per a viure el seu pols dia a dia.

ELS SEMÀFORS

Semàfor vermell
Per als propietaris de cases i naus buides, i de solars abandonats, siguin persones,
empreses o entitats bancàries. A banda dels perjudicis de seguretat i salubritat que
provoquen en els veïns directes, són un factor de preocupació per a tots, per la imatge de degradació que suposen, i per la incertesa de què se’n farà i com afectarà el
nostre barri, on van apareixent noves construccions que estan esborrant el seu caràcter i la seva història, que és també la nostra.

Semàfor verd
Per als veïns que se’n preocupen, que segueixen els canvis urbanístics, i que fan propostes per evitar o minimitzar els efectes negatius que puguin produir.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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L’AMENAÇA FANTASMA
Dionís Orrit
Imagineu-vos un edifici -o un petit conjunt de cases, vell, en mal estat o no, també es pot tractar d’un
edifici qualificat d’equipament, o de tot alhora, de
propietat privada. Està situat en un dels carrers del
que anomenem barri antic o centre històric, aquest
nucli que és patrimoni de la ciutat, que hauria de ser
l’orgull de la ciutat. Al Dalt la Vila. Aquest edifici està
protegit d’alguna manera per un pla (PMU) una ordenança, que regula el que s’hi pot fer, l’alçada, i altres
paràmetres.
Imagineu-vos que la propietat troba aquesta ordenança massa rígida, restrictiva.
I no té pressa. I pressiona perquè canviï.
Imagineu-vos al mateix temps un ajuntament que no
té diners per atendre totes les necessitats. (Per què
no n’hi ha? Tan malament s’ha gestionat fins ara? Qui
són, com es diuen els que ens han deixat en la ruïna?
Continuen cobrant un sou públic?) Un ajuntament
que vol fer coses, però no pot. Uns propietaris que no
poden fer el que volen. Un barri que es va degradant.
Finalment uns tècnics troben la solució: modificacions parcials ad hoc .....
On no es podia, ara es pot construir, les alçades po-

ANATOMIA D’UNA TRANSFORMACIÓ

Cartell d’octubre de 2008

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
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den pujar una mica més, d’equipament es passa a habitatge. La propietat per fi pot actuar, i compensarà
amb una cessió a determinar, amb la urbanització del
sector del carrer corresponent i l’ajuntament presentarà la cessió com un trofeu, farà caixa per permisos i
llicències i tots tan contents, “win-win”, en diuen.

i l’escenografia ho arreglen tot en el submón romà, a
costa d’un preu molt alt en la superfície real.
Això que us heu imaginat, està passant de veritat,
avui. Probablement demà tindrem nous exemples a
lamentar; alguns estan prenent forma i s’albiren en
un futur no gaire llunyà.

I el barri? El barri en te prou amb una explicació per
comprendre. El barri és històric o és una altra historia, segons es miri. Però, ni els tècnics eclèctics, ni els
gestors públics sense recursos, ni els propietaris lícitament ambiciosos acaben de poder justificar el procés
de transformació. Estem parlant del nucli històric de
la Baetulo fundada pels romans, amb carrers estrets
d’origen medieval i expansions gòtiques i industrials,
amb cases pairals i casetes humils, cases de cos per a
treballadors i cases de senyors, amb algunes pinzellades -en majúscula- del gòtic i del modernisme!
Feia falta algun element argumental inqüestionable
que li dónes carta de naturalesa. Algú o algun organisme amb suficient autoritat que beneeixi les accions. ¿Una comissió de Patrimoni?
Imagineu-vos-la comandada per un Museu, enderiat
i en deute amb els romans, amb un afany cec per regnar sobre les restes i trobar així la seva pròpia definició.
Al seu moment, aquest museu, va optar per un model
de preservació i exhibició més de fireta, amb efectes
especials, que de rigor i contextualització. El possibilisme, argumentat, en cadascuna de les actuacions en
què prescriptivament ha hagut d’intervenir -i en són
moltes- ens ha deixat, per exemple, dos edificis al carrer Lladó més alts del que seria desitjable, però, amb
els baixos consagrats als romans: són la casa dels Dofins i la casa de les Heures. Una conseqüència de les
troballes a la plaça dels Bombers és el terrible bloc
d’habitatges que s’hi està aixecant. (troballes, que
per cert quedaran enterrades per distreure les futures generacions...) Al carrer de les Termes Romanes,
si no s’haguessin alçat algunes veus, l’estructura de
l’edifici s’hauria recolzat directament sobre les runes
del jardí d’en Quint Licini. I tan amples! El maquillatge

Si sabem que la missió de la vetlla per la conservació i/o recuperació del patrimoni -de tot el patrimoni- ha de ser ferma i ètica, dotada de les eines legals
i econòmiques, per fer-la eficaç i possible. Per què
no ho demanem tots plegats als arbres dels desitjos
aquest Nadal?
I ja posats, imagineu-vos que es compleix.

Cartell de juny de 2008

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

UN MONSTRE VE A VEURE’M o EL CIELO ESTÁ ENLADRILLADO ¡!!!!!

Fa dies que quan m’aixeco i miro pel balcó que des de
fa més de 30 anys miro, sento POR i INDIGNACIÓ... un
monstre s’apropa i ve a veure’m.
Quan vaig decidir venir a viure al Dalt la Vila va ser
perquè el barri em va enamorar. Era com un poblet i
em vaig sentir feliç de viure aquí. Des de casa meva
podia veure unes postes de sol meravelloses! De cop
i volta vàrem construir un monstre quadrat i lleig a
Martí Pujol que ja no em permetia veure aquelles
postes de sol... no fa gaire en la cantonada d’aquest
monstre estan construint un altre, no tan gran però si
tan alt o més i que també em retalla la visió.
Temps eren temps que des del terrat de casa també
podia veure el meravellós campanar de l’església de
Santa Maria, fins que van construir un edifici, que no
compleix la normativa del Peri de Dalt la Vila, i ja no
veig el campanar!!!!
Imagino que és la mateixa sensació que tenen les veïnes i veïns al voltant de Sant Felip i Sant Josep i d’en
Roses amb la nova edificació que s’està construint a
la cantonada dels antics Bombers i Preventori. Un altre monstre que ja no els permetrà gaudir el sol i la
llum que fins ara els arribaven.
En aquests moments m’arriba la nova de què pot ser
a les cantonades de Martí Pujol amb c/Barcelona,
la històrica “Cruz Roja” i la preciosa casa d’enfront
amb el seu petit pulmó verd, s’està pensant a canviar la classificació de “zona verda” que consta en
el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
i que es podria permetre construir nous pisos. Més
monstres!!!! I em pregunto que passarà amb les orenetes, pardals, tórtores turques, coloms, falciots negres, garses, merles, cotorretes... i els arbres, pot ser
centenàries, que habiten allà i no puc per menys que
cridar ben fort: PROU !!!!
Què està passant???? Després d’una greu crisi immobiliària sembla que no hem après res i continuem
en la mateixa tendència... Arribarà un dia en què

tot serà igual. Ningú podrà recordar com era aquell
poble o ciutat abans d’aquesta neura constructora.
Quan parlem de “memòria històrica”, no només parlem de persones, parlem d’indrets que ens ajudem a
recordar com eren altres temps.
El Dalt la Vila, barri històric de Badalona, està sent
envoltat de monstres que ens tapen el sol, l’aire i la
vida, mentrestant no es fa absolutament res per rehabilitar i dignificar-ho, i es deixa tranquil·lament que
vagi caient sol!!!
Senyores i senyors que tenen a les seves mans la possibilitat de modificar classificacions urbanístiques i
permetre edificar on no es deuria, els prego que s’ho
mirin ben bé abans de fets consumats. I els vull recordar que aquest poder que tenen el tenen en el
nostre nom.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62

7

					

Margarida Cartagena

I el monstre va creixent, creixent... Cada dia es pot
veure com s’infla, com es va fent gran, com va retallant l’horitzó dels veïns del carrer de Sant Josep i de
Rosés. Em consta que molts d’ells, d’aquests veïns enterrats entre l’autopista i el nou edifici-transatlàntic
ubicat on era el solar que havia acollit la Caserna del
Bombers, estan deprimits i sota una pressió que mai
no s’haurien pogut ni imaginar. Surten al badiu i tenen al davant un mur de formigó, ja ni tan sols poden
albirar el campanar, el vell i bell amic de tota la vida
que els ha fet companyia, a més del toc de les hores i
repics de festa o de dol.
Dalt la Vila va perdent el seu carisma; vindran nous
veïns que res no sabran del barri, de la seva història i
de la gent que ha vist néixer i morir al seu si.

LA PLAÇA DELS BOMBERS

els deixa dormir, com ja ha passat en altres llocs, però
això ja seria una altra història.
Bé, parlava de la plaça que, fins i tot abans de serho, ja se l’ha batejada per part de l’ajuntament com
a “plaça de la Vila Romana”, i per part dels veïns amb
altres noms que, veient el que hi ha, li escauen millor. Jo mateixa, en aquestes pàgines, n’hi vaig dir la
plaça del Nyap, o del 28 de desembre -per allò de la
Innocentada- però, tal com se m’ha fet saber, hi ha un
cert consens entre el veïnat per anomenar-la “plaça
dels Bombers”. I és nom molt plausible perquè per
a qualsevol daltvilatà dels de tota la vida, allò serà
sempre on hi havia els Bombers, els nostres estimats
i enyorats veïns -de fet i d’adopció- i vetlladors de la
nostra seguretat en altres temps.

Si ens situem al carrer de la Quintana Alta, prop de la
cantonada al del Pas de la Guineu, es pot endevinar
l’espai de plaça que quedarà davant d’aquest edifici,
els nous veïns del qual sí que tindran bones vistes...
potser, vés a saber, es queixen que el campanar no

Així doncs, per a molts veïns i per a mi mateixa, ni
plaça de la vila romana, ni del nyap, ni de res més que
no sigui Plaça dels Bombers.

Dues imatges de l’antic cuartel de bombers al carrer Sant Josep i de Rosés

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

La plaça Font i Cussó s’ampliarà uns 1000 m2, amb la
incorporació de l’espai, ocupat fins ara per uns magatzems i antics tallers, ja sense activitat.
Amb el darrer pagament, fet el dia 2 de novembre,
s’ha tancat l’adquisició, per part de l’Ajuntament de
l’espai que completarà la plaça. La llarga operació
s’ha realitzat per expropiació a demanda de la propietat amb un cost d’uns 2 milions d’euros. El sòl
alliberat té la qualificació de zona verda, a excepció
d’uns 100 m2 previstos com a equipament. Esperem
que el concepte de zona verda sigui tal qual, i en la
superfície hi puguem gaudir d’algun arbre que doni
ombra i calidesa a un entorn avui bastant dur. Hi tindran, com no podia ser d’una altra manera, la darrera paraula els romans o més ben dit, la continuació
de les excavacions. Mentrestant podem començar a

PLAÇA DE LA FONT

imaginar-nos l’edifici de la Torre Vella visible nítidament quasi des de totes les perspectives.
Des de l’Ajuntament, avisen, per allò de les expectatives, que el procés de realització d’aquest espai,
va per una mica llarg: tant els costos de l’enderroc
–amb forta presència d’uralita- com de la urbanització són elevats i no estan previstos a curt termini. És
comprensible i paciència no en falta quan les coses
van en la bona direcció. Altrament, sí que és urgent
parlar del projecte i deixar-lo elaborat i tancat, per
evitar futures sorpreses. Acotant i singularitzant el
concepte equipament, per exemple. En un barri tan
mancat d’equipaments públics, propostes que donin
respostes a algunes de les necessitats dels veïns, no
han de faltar.

Avinguda Martí Pujol, 192,
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Maria de la Pau Pujol
Els canvis de cromos formen part de la nostra cultura
urbanística, especialment quan aquesta mira d’assolir
uns resultats immediats i potser no tant el futur del
conjunt. L’espai que ocupà durant molts anys, al carrer Barcelona, 48-50 cantonada amb Martí Pujol, la
Creu Roja manté una qualificació d’”equipament”
amb una clau 12B per l’edifici i clau 12A per la zona
del pati. En el context de l’aprovació de PEMU actual,
i en el sentit de variar aquesta qualificació es va desestimar l’al·legació que pretenia suprimir l’afectació i
modificar la clau a 12B (per l’entorn, vol dir edificar
planta baixa + quatre). El valor de mercat està condicionat pels usos de l’equipament, que queden fixats
a hospitalaris/sanitaris i/o escolars. En conseqüència,
l’edifici porta ja uns quants anys tancat i barrat.
A l’altra banda del carrer Barcelona hi ha un conjunt
d’edificacions de la mateixa propietat (Sant Sebastià
53, Barcelona 27, 29-31 i 33, que inclouen la casa
singular amb una àmplia zona de verd privat protegit (clau 8a), agregats
d’edificació tradicional
(clau 12A) i cases alineades a carrer (clau 12B).
També fou desestimada
una al·legació en el sentit de modificar les qualificacions de les finques.
Avui, estan per tant, subjectes a les condicions
d’edificació del PEMU
vigent.

TANCANT LA MURADA

jant. Un cromo conté la casa gran i el verd privat, i es
demana a canvi el cromo de poder edificar al carrer
Sant Sebastià i els dos costats del Carrer Barcelona.
Quan un té un àlbum i vol completar la cole, hi ha de
reconèixer els cromos únics i irreemplaçables; en els
canvis ha de donar el valor just, honest a les adquisicions. Ha de mirar el conjunt de la col·lecció. I en
aquest cas, potser seria exagerada la transacció, potser lluiria més l’àlbum com està, que amb la pèrdua
definitiva i l’alteració de les imatges que avui tenim.
Recordeu que la propietat de l’àlbum col·lectiu del
barri i de la ciutat és dels veïns, i que una gestió política, i tècnica també, eficaç exigeix escoltar-los, especialment quan parlen de coses que afectaran irreversiblement el seu futur.
Altrament seria acceptar en l’intercanvi de cromos
alguna “estampeta”

Amb aquests cromos sobre el tauler de joc pot
ser temptador i fins i tot
engrescador, iniciar una
partida d’intercanvi. Hi
ha rumors que apunten
al fet que ja s’està tante-

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
El retard de les obres del lateral de l’autopista ve produït per les prospeccions del subsòl on s’hi han trobat
restes de la muralla romana. Això endarrerirà l’obra
però no posa en perill el projecte que té finançament
i està aprovat, tal com va comunicar en el seu dia,
el regidor de Badalona Habitable, Oriol Lladó, afegint
que el retard permetrà abordar un Pla de mobilitat
específic per la zona.
Posats en la feina de recuperar les restes arqueològiques i per ferles visibles, seria raonable aprofitar les
prospeccions actuals per acordar amb la Diputació i
la Generalitat el refinançament d’un projecte de pas
inferior per sota de l’autopista que resoldria el problema de mobilitat entre Bufalà i Dalt la Vila, a la vegada visualitzaria les restes romanes.
Donat que les restes de la Plaça (Nord-Vila romanaCiutat romana-Teula romana-dels Antics Bombersdels Blocs Dissidents o com vulguem nominar-la els
veïns) quedaran enterrades sense visualitzar, com
tantes altres del barri, i que no sembla importarli al Consell de Patrimoni del Museu, que ha deixat
lliscar al caprici de representants polítics i també a
interessos privats, l’enterrament perpetuo del nucli
històric.
En el punt concret de què un estudi a fons, fos possible un pas subterrani, es podria suprimir el pont que

LATERAL SI O SI

traspassa l’autopista i la seva adaptació al nou lateral
al costat de Bufalà.
El fet que la “defunció” de l’autopista com a solució
de Ciutat, és un tema a molt llarg termini, aquest pas
inferior seria totalment amortitzable i enriquiria la visualització del patrimoni cultural de la Ciutat.
No oblidem que part del futur de les properes generacions implica potenciar el turisme de qualitat, pel
que s’ha de donar elements itinerants que originin
l’interès dels visitants.
Per tancar, una referència als acords, en relació al patrimoni romà de Badalona, de la moció presentada
pels patits polítics PSC-ICV-EUiA-ERC en sessió celebrada en el Ple de 29 de juny de 2004.
Acords:
PRIMER- Encarregar a la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament i al Museu Municipal la redacció d’un
Pla Director de la Ciutat Romana durant el present
any, en la que es contemplin les actuacions a realitzar
i una estimació dels costos econòmics a emprar.
SEGON- Demanar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya un pla d’inversions 2003-2007
a la zona de la ciutat romana, atenent que és un bé
cultural declarat d’interès nacional, superant així el
greuge respecte a la inversió efectuada pels
anteriors Governs de la Generalitat.
TERCER- Donar trasllat del present acord a
la Conselleria de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
Després de dotze anys, seria coherent tornar a plantejar nous acords per continuar
la línia a seguir pel que fa a la intervenció
directa sobre el patrimoni romà i perquè no,
el medieval inclòs.

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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Renata Ciaravola

S’ACABÀ EL PIM PAM

7.839 persones han votat en el procés participatiu pel Pressupost d’inversions municipal (PIM) de Badalona
que s’ha portat a terme entre el 14 i el 27 de novembre. Recordem que aquest procés participatiu estava
obert a tota la ciutadania més gran de 16 anys amb l’objectiu de decidir el repartiment de 14 milions d’euros
del Pressupost d’inversions municipal. 8 milions seran per a inversions de la ciutat i 6 milions més per a propostes dels diferents districtes.
Les 7.839 votacions registrades entre el 14 i el 27 de novembre culminen un procés que va començar a preparar-se al mes de març i que ha tingut diverses fases. Recollida de les propostes ciutadanes de millores per
a la ciutat en general i per als barris; sessions participatives als districtes per millorar les propostes rebudes,
modificar, ampliar o descartar els projectes a partir del que cadascú considerés com a prioritari per al seu
barri i per a la ciutat; validació tècnica de les propostes recollides.
El primer que sobta dels resultats del procés participatiu dut a terme a la ciutat és la baixa participació (un
4,3% de la població amb dret a vot). Caldrà valorar per part de l’administració local aquest minso nivell de seguiment, efecte del poc interès que ha despertat el procés al conjunt de la ciutadania i analitzar els possibles
motius per no repetir aquests resultats en futurs processos. El fet que sigui la primera experiència d’aquest
tipus feta a la ciutat pot tenir alguna cosa a veure. Tots sabem que posar en marxa un procés com aquest no
ha de ser fàcil però també cal tenir en compte les possibles deficiències en la comunicació de la iniciativa o
la complexitat que suposava per a molta gent el mecanisme de votació. Aquesta baixa participació ha estat
general en les diferents localitats on s’han endegat processos similars (Girona, Manresa, Sabadell, Vic o Sant
Cugat del Vallès) han fluctuat entre nivells de participació del 2% al 8,3%. Des del punt de vista de la democràcia participativa seria preferible una alta participació. Com més ciutadans vagin a les assemblees dels pressuposts participatius, hi haurà més vigilants dels gestors públics. I com més ciutadans participin en la presa de
decisions, millor serà el balanç entre les demandes dels ciutadans i l’oferta dels seus representants.
Propostes més votades del Districte 01 (Pressupost : 866.496,00€)
Millores de la Plaça de la Tenora i de la Plaça de Pep Ventura
Millora sauló de la plaça de Carme Guasch
Millorar comunicació de Dalt de la Vila amb Morera i Bufalà
Retirada de les línies elèctriques aèries del carrer Alfons XII amb Maria Auxiliadora
Pavimentació Guifré (Roger de Flor - Sant Ignasi de Loiola) 			
Millores urbanes al voltant de l’Hospital Municipal				
Reurbanització de la Riera d’en Matamoros (Francesc Layret - Germà Juli)
Millora de la plaça de les Gavines						
Reurbanització del carrer de Barcelona						
Reurbanització de la plaça i del carrer de l’Oli i del passatge de Barberà		

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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8.000€
1.050€
45.000€
25.000€
175.000€
200.000€
170.000€
30.000€
100.000€
100.000€

No hem d’oblidar però, que un cop finalitzada la votació no s’ha acabat el procés. Un cop fet públics els resultats toca al govern local assolir acords amb els partits de l’oposició per poder posar en marxa i desenvolupar
les diferents propostes. Com s’apunta a l’editorial “el fet de no tenir pactada la seva aplicació amb l’oposició,
pot resultar una experiència frustrant”.
Seria bo que en futurs cursos polítics existís un ampli consens respecte als pressupostos participatius. S’hauria
d’intentar no tractar un procés com aquest com moneda de canvi en futures eleccions. L’acord per la institucionalització d’aquests mecanismes de participació directa només és possible si tots els partits polítics
acorden la validesa de l’instrument participatiu. Això pot restar protagonisme al partit però garanteix la continuïtat dels pressupostos participatius en el temps.
Pel que fa als resultats, Dalt la Vila
ha rebut els suports pels projectes
de: - Millora de les comunicacions
sota l’autopista de Dalt de la Vila
amb Morera i Bufalà.
- Millores urbanes al voltant de
l’Hospital Municipal (obertura del
pati de l’antiga escola Jungfrau
per fer-hi un jardí; obert annex a
l’hospital on els pacients i familiars
i la ciutadania en general, puguin
tenir un espai tranquil, l’actuació es
complementa amb una endreça de
l’entorn que millori també els passos
de vianants)
- Reurbanització del carrer de Barcelona (reurbanització del tram que falta com a plataforma única entre el carrer Quintana Alta i la Plaça Constitució.)
- Reurbanització de la Plaça de l’Oli, del carrer de l’Oli i del Passatge de Barberà per facilitar-ne la mobilitat.
- I per últim la dignificació del teatre romà i altres elements patrimonials del barri.
Esperem, doncs, l’acord polític necessari per tirar-les endavant i que els partits no anteposin les seves estratègies polítiques a les necessitats reals de la gent.
Sorprèn, però que alguns dels projectes de ciutat més votats (renovació i millores als equipaments educatius,
millora d’alguns parcs (fonts, ombra, zones verdes), millores al Pla de clavegueram de l’Ajuntament, millora
de l’enllumenat, renovació i millores als centres cívics...) són projectes de manteniment que, potser, haurien
d’entrar dintre dels pressupostos ordinaris.
Malgrat que les deficiències d’aquesta primera experiència esperem que aquests mecanismes de participació directe es tornin a repetir i que les veritables realitzacions de les diferents propostes desperti i consolidi
l’interès dels ciutadans per aquestes eines de participació democràtica.
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NOTÍCIES DEL BARRI

Mesures de seguretat contra els falsos inspectors de gas
Els mossos d’esquadra van advertir de la visita a domicili de falsos inspectors de gas que tracten d’estafar a
persones grans o que viuen soles i ens donen aquests consells de seguretat:
No permetre el pas al seu domicili a persones desconegudes sense cita prèvia personalitzada. La inspecció
obligatòria de la seva instal·lació de gas natural s’ha de realitzar cada 5 anys. L’obligació de realitzar aquesta
inspecció s’anuncia prèviament per escrit (enviat per l’empresa distribuïdora de gas), mitjançant carta. Un
cop rebi la carta vostè té 45 dies per contactar amb una empresa instal·ladora habilitada per a dur a terme la
inspecció o la realitzarà l’empresa distribuïdora de gas. En el moment de la inspecció: No doneu cap rebut ni
dada bancària ni pagueu cap import en efectiu, ja que el cost de la revisió es carregarà al rebut mensual.

desdedaltlavila, nou blog de Joan Expósito
El nostre veí i col·laborador Joan Expósito ens presenta el seu nou bloc Des de dalt
la Vila (http://desdedaltdelavila.blogspot.com.es/). Per tots aquells que gaudiu
amb la lectura de la seva secció “Mirem enrere” podeu continuar llegint en el seu
bloc on trobareu les seccions “Història” i “Passejant per Badalona”. En Joan ens
proposa un recorregut per la història de la nostra ciutat: fets, personatges, paisatges ja desapareguts i d’altres irreconeixibles a causa de la seva transformació que
van apareixent d’una manera amena i rigorosa. Un lloc web imprescindible per
qualsevol persona curiosa i interessada pel passat de la nostra ciutat i el nostre
barri.

Assemblea ordinària gener de 2017 Renovació dels càrrecs de la Junta
El pròxim 30 de gener de 2017, us convoquem a l’assemblea ordinària de l’Associació de Veïns del Dalt
la Vila. En el transcurs de la mateixa s’ha de procedir a la tria d’una nova Junta un cop esgotat el mandat
de l’actual que va començar el desembre del 2014.
Us animen a presentar la vostra candidatura, tant de forma individual o com a col·lectiu per formar un
nou orgue de govern de l’Associació. Ja sabeu que de feina n’hi ha molta i que les visions diferents sempre enriqueixen i aporten noves perspectives en la defensa del barri i dels veïns que el conformem.
Aquesta assemblea, seguint el curs normal, s’havia d’haver celebrat durant l’any 2016, però, com que
l’actual junta va iniciar el seu camí un mes de desembre, no hauríem pogut presentar el balanç econòmic que s’executa per anys naturals. Al mes d’octubre vam fer una consulta legal sobre la qüestió, amb
la resposta del fet que la motivació raonada prima sobre el moment, i per tant no es produeix cap vulneració dels estatuts.

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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GENT DEL BARRI
ROSA MARIA BRUGUERA GRANÉ
Viu al Carrer Lladó, en una casa que, des del 1887, ha
estat de la família. Ella va néixer a Riera Matamoros,
on es va traslladar la mare en casar-se. Després va
viure a Barcelona fins que, fa 15 anys va tornar a la
casa familiar, en aquells moments desocupada.
Forma part de l’Associació d’amics del pessebre des
que es va fundar, fa uns 50 anys. Aquesta Associació,
després d’un temps d’aturada, es va activar fa 18 anys,
i la Rosa Maria hi continua col·laborant. S’ha retrobat
amb un nucli que, amb algunes variacions, és estable.
Comenta que el primer pas al fer un diorama, és tenir
clar què vols fer, la idea central. Després la recreació
del paisatge -amb guix i pintura-, les figures i la seva
distribució, i la il·luminació. Cadascú té el seu projecte, però s’ajuden en aquells aspectes en què es té
més habilitat, o en donar l’opinió. El pessebre és una
tradició molt antiga –la 1a Fira de Sta. Llúcia es va fer
l’any 1786- que està molt estesa a la Mediterrània.
Una tradició que identifica i uneix. Aquesta afecció

també té un origen familiar: el pare i un oncle feien
un pessebre que ocupava tota l’habitació de l’entrada
i que era molt visitat, fins i tot per gent de fora del barri, que coneixien la casa com “la del pessebre”.
A casa hi té una vitrina amb figures de pessebre antigues, i d’altres que ha fet ella. Destaquen la reproducció dels seus tres gossos, que mostren l’habilitat
que els estudis de Belles Arts va contribuir a perfeccionar. A casa, a més dels gossos, hi trobem dos gats,
peixos i moltes, moltes plantes.
Va tornar a Dalt la Vila per les arrels personals i familiars, per la tranquil·litat i la pau que es viu al barri, i per la proximitat afectiva amb els veïns. Durant
aquests quinze anys, s’han produït canvis: des de
l’espaiós pati, abans veia la Serralada de Marina, ara
pisos; les hores de sol que gaudia s’han reduït a mesura que anaven creixent edificacions, ...
Demana dos desitjos, que penjarem als nostres arbres:
-Respecte a la trama urbana. Rehabilitar cases tancades i que es destinin a lloguer social, que atregui gent
jove al barri. Que l’espai que ocupava
la caserna dels bombers i el preventori
sigui zona verda.
-Respecte al teixit social. Més espais que facilitin la comunicació, com
parcs, casals, ... Més zona verda pública. On poder trobar-nos amb altres
persones? On poder quedar amb algú
quan surts a passejar els gossos o simplement a caminar?
Els desitjos són sentiments que empenyen i donen sentit a l’acció. Algú
pot pensar: utopies. És el mateix.
Us recomano que, quan baixeu al refugi a veure els diorames, us fixeu en
els noms de les persones que els han
realitzat. Trobareu el seu.

Gaudiu de la nostra carta i pissarra,
on trobareu platets, amanides,
carpaccios, carn a la brasa,
postres casolans …

Carrer de les Eres, 1 Dalt la Vila
08911 Badalona
Telf 93 384 56 52

Horari: NITS de dilluns a dissabte
reserves@lacostabdn.com
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Cebrià Olivé
MÉS PETITES HISTÒRIES
Com és sabut, a la postguerra, aquest país es governava amb decrets, lleis i normes de “obligado cumplimiento”. Més o menys la cosa anava funcionant,
malgrat que algunes vegades es produïen situacions i
anècdotes d’una certa originalitat.
Un dels casos que vaig viure fou el de “precios primero de agosto”, un invent que volia consistir a decretar que els preus de les coses no es mourien a partir
d’aquella data. Els botiguers foren obligats a fer una
llista dels productes i coses que es venien al públic,
amb el seu corresponent preu. S’enviaven dues còpies a “Abastecimientos y Transportes” i una d’elles,
degudament segellada, era retornada al botiguer per
ser penjada a la tenda a disposició del públic, que no
se la mirava mai. ... I els preus anaven fent el seu curs.
Així per exemple, el majorista facturava vint unitats,
però sols te’n donava dinou; les dotzenes eren onze i

ESPAI OBERT

els quilos pesaven nou-cents grams. Els detallistes de
llet o vi ho tenien més fàcil, i l’aigua era un gran aliat.
En aquella època sense ordinadors, confeccionar la
llista fou un autèntic miracle.
L’altre cas fou la llei de “erradicación del analfabetismo”. Una mena de tribunal et mirava si sabies llegir
una paraula o dues i et donava una espècie de carnet
que deia que ja estaves alfabetitzat. Foren passant
els mesos, fins que va circular el rumor que el que
no estigués alfabetitzat no cobraria el plus per fills,
suplement que se’n deia “els punts”. Però resulta que
la llei tenia data de caducitat, i la vigília de tal data
es produïren unes cues enormes de gent que volia el
prestigiós carnet i, amb tal aglomeració, els funcionaris decidiren donar-lo a tothom de forma ràpida i
sembla ser, que a les dotze de la nit del dia “D”, a tot
el país, finalment, fou “eradicat l’analfabetisme”. Ja
sols quedava per solucionar “la pertinaz sequía”

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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Joan Expósito

Joaquim Font i Cussó 1910-1988
i la Venus de Badalona
La primera excavació realitzada al Clos de la Torre
abans de començar la urbanització es va efectuar
l’any 1934 i el seu cap de colla, en Joaquim Font i
Cussó, va descobrir la Venus de Badalona. Juntament
amb aquesta troballa a pocs metres de l’entrada de
Baetulo, també foren descobertes altres valuoses
restes del nostre passat romà. La magnífica estatueta, d’uns 28 cm d’altura, representa la deessa Venus,
deïtat femenina de la bellesa i fecunditat i va ser trobada mutilada de braços i cames. Està confirmat que
la Venus de Badalona és una de les representacions
femenines més importants de Catalunya, estudiada
per les més expertes personalitats de l’arqueologia
creuen que el seu origen és grec i segurament esculpida a principis del s. l.
Durant més de 38 anys, concretament fins al 1978, el
nom de Joaquim Font i Cussó semblava oblidat, especialment durant les inauguracions relacionades amb
el Museu. Ningú oficialment va recordar que existia,
tot i haver estat, junt amb altres badalonins, fundador de l’Agrupació Excursionista de Badalona i dins de
les seves activitats a la secció d’arqueologia.
El seu nom i les seves troballes foren oblidades, especialment durant la continuació de les excavacions
al Clos de la Torre durant l’any 1953. No va ser tractat
amb justícia ni va ser reconeguda la seva vàlua com
historiador i/o arqueòleg fins a la plena implantació
de la democràcia a partir del 1978.
Després de la clausura de l’Agrupació Excursionista
l’any 1940 per les forces de la Falange de Badalona, a
en Joaquim Font i Cussó l’envaí una angoixa aclaparadora quan evocava el drama de la Venus descoberta
per ell, i també les moltes altres peces romanes espoliades en aquells moments i allunyades de la nostra
ciutat. Se l’acusava d’haver participat en l’incendi de
la Cartoixa de Montalegre i la sostracció del retau-

MIREM ENRERE

le de Permita de la casa pairal de Sant Romà, quan
tot just era a la inversa i malgrat que el mateix Baró
d’Esponellà i el Prior de la Cartoixa van sortir en la
seva defensa i almenys varen deixar net el seu nom.
Possiblement aquest afer va ser un dels molts que finalment varen afectar la seva salut.
Després de mols i diferents problemes de salut,
aquesta bona persona i millor arqueòleg va restar ingressat a la Clínica Mental de Sta. Coloma de Gramenet, on una malaltia va posar fi a la seva vida durant
el 1988. Va ser membre de totes les excavacions fins
a 1939, el Turó d’en Boscà, el poblat ibèric de les Maleses, el castell de Ruf, Can Peixau, el Clos de la Torre,
Dalt la Vila, etc.
El jaciment romà de la plaça de Font i Cussó, amb
una superfície de 2300 m2, està dedicat a la seva memòria. L’Ajuntament de Badalona en va fer justícia i el
va declarar fill predilecte atorgant-li la Medalla de la
Ciutat l’any de 1980.

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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Francisco de la Torre

Fundación de Roma, 1
En año 753 a. C. se considera el año de la fundación
de Roma. Según el escritor latino Marco Terencio Varrón, que vivió entre los siglos II y l a. C, el día exacto
habría sido el 21 de abril, una fecha obtenida con los
cálculos astrológicos de su amigo Lucio Tarucio. Esta
fecha marcaría, a posteriori, el inicio de la cronología
de la historia romana (así, por ejemplo, el año 543
sería el 200 ab urbe condita,o sea el año 200 desde la
fundación de la ciudad)
La narración del nacimiento de Roma esta plagada de
mitos y leyendas. De este modo el gran Virgilio nos
cuenta en la Eneida que Rómulo,descendía de Eneas,
el héroe Troyano (hijo de Anquises y de la diosa Afrodita) que había huido de Troya perseguido por los
aqueos. Tras llegar al Lacio, Eneas se casó con Lavinia
hija de Latino (rey de los latinos) y fundó la ciudad de
Lavinio; años más tarde, su hijo Ascanio fundó la ciudad de Alba Longa. Varias generaciones después el
nuevo rey de Alba Longa, Amulio para evitar la com-

UNA DE ROMANS

petencia de otros pretendientes al trono obligó a su
sobrina, Rea Silvia, a consagrarse al culto de la diosa
Vesta, forzándola así a cumplir el voto de castidad.
Pero Marte se unió a la joven, que dio a luz a dos
gemelos: Rómulo y Remo.
Fundación de Roma, 2
Tras ser abandonados por su madre en una cesta en
el rio Tiber, los gemelos fueron amamantados por una
loba (más probablemente por una prostituta, lupa en
latín, de donde proviene el término lupanar) y cuidados posteriormente por un pastor hasta que fueron
adultos. Entonces, decidieron fundar una nueva ciudad a orillas del Tiber. Rómulo propuso como ubicación el monte Palatino y Remo el monte Aventino, al
otro lado del valle.
Las desavenencias entre ambos se resolvieron recurriendo a los augurios, que favorecieron a Rómulo,
quien avistó doce buitres volando hacia el Palatino,
en ludar de los seis que vio Remo hacia el Aventino. Acto seguido, y tal como requería
la tradición etrusca y latina, Rómulo
cogió dos bueyes blancos y trazó en
torno al monte Palatino un surco, el
pomerium, que limitaba el territorio
sagrado de la nueva ciudad y al que
estaba prohibido por estar consagrado a sus dioses protectores. Remo, desafiando y burlándose de su hermano,
cruzó dicho surco, Rómulo, lleno de ira
respnodió a la afrenta y mato a su hermano, y según Tito Livio pronució las
siguientes palabras: ¨ Así, a partir de
ahora nadie se atreverá a cruzar mis
murallas¨ Rómulo quedo en solitario
como rey de la ciudad que, en su honor, llevaría para siempre er nombre
de Roma.

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

En 1968 s’inaugura el CAP de la Plaça Medicina amb el nom de San Anastasio

carrer Barcelona, 30
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TAULELL / ACTIVITATS

El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

DALT LA VILA ES POSA AL DIA

