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EDITORIAL
No pretenem des de la humilitat d’aquest butlletí aportar cap llum nova
a l’anàlisi del que heu vist i viscut aquests darrers dies i setmanes. Són sobradament coneguts els esforços del govern de l’Estat per ignorar primer, negar i menysprear després i finalment, rebentar per la força bruta,
l’exercici més elemental dels drets fonamentals: la llibertat d’expressió.
¿On està la sorpresa? Està en la descoberta de la consciència de la sobirania popular, que comencen a percebre com a irreductible. Hem vist el pànic d’un estat arrogant, immòbil i autoperpetuat sobre conceptes anacrònics, i l’assaig de reacció cremant la terra per doblegar les voluntats.
Han emprat tots els mitjans a la seva disposició, i en són molts i potents. Han forçat
l’ús de les institucions i les lleis, han vulnerat la separació de poders, han pressionat totes les cancelleries i governs estrangers, han sembrat l’odi i el descrèdit als
catalans arreu del territori espanyol, una vegada més. Ni postveritats, ni fakes,
cinisme i mentides grolleres al servei de la intimidació, de les amenaces i de la por.
Ja ho sabeu, quasi tres milions de catalans (dos milions tres-cents mil validats, més els intervenguts i els obstaculitzats) vàrem votar l’1 d’octubre.
Des de la solidaritat i la diversitat, sota condicions molt adverses, superant
el cansament i l’angoixa, amb enginy i valentia, i sobretot amb dignitat.
La lliçó de la gent d’aquest fantàstic país unida en la defensa dels valors de la
democràcia també va ressonar forta i clara al Dalt la Vila. 2775 vots -d’ells 2516
si (90,66%), 186 no (5,56%), 54 en blanc (1,95%) i 23 (0,83%) nuls- un percentatge de participació semblant o una mica superior a les darreres eleccions. Una
bella lliçó impartida pels veïns, de totes les edats i condicions, voluntaris de la
solidaritat i el respecte, en la defensa del territori i el carrer, voluntaris de les
meses, singularment o organitzats civilment, compromesos i significats, units
per la defensa del dret a expressar-nos amb llibertat. La mobilització visible des
del dissabte, amb el grup de persones que van ocupar el local, fent activitats
diverses, els joves -i algun ja no tant- que hi van pernoctar, el nombrós grup de
veïns que des de les cinc del matí del diumenge vetllaven l’entrada i la gentada
compacta que va omplir ininterrompudament el carrer des de l’arribada de les
urnes fins a la seva retirada finalitzat el recompte, tots compartint aliments i
esperança.
Va ser un dia molt llarg, sota un cel -intervingut- de plom i aigua, amb la indignació per les notícies i les imatges de la violència esfereïdora i gratuïta que
arribaven i de l’angoixa. Tanmateix, al Dalt la Vila es va repetir la lliçó. Després,
ja ho sabeu, més mentides, més amenaces, més tribunals, més por. El dimarts,
el país aturat i el clam de molta, molta gent. Després el discurs del rei, el neguit
del món financer, la incomoditat internacional. Ara, davant una nova pàgina
en blanc, ens caldran més que mai, mestres com vosaltres.
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ELS SEMÀFORS

Semàfor vermell
A la incertesa,
angúnia, potser por en alguns moments, que vam sentir a dins i al voltant del Centre
Cívic el cap de setmana de l’1 d’octubre, mentre, amb indignació, anàvem rebent
notícies del que passava en altres centres de votació.

Semàfor groc
Compartit entre la Gerència Tècnica de Dalt la Vila i la Regidoria de Districte. El semàfor fa pampallugues accelerades cap al vermell; tots dos organismes han de demostrar que hi ha alguna cosa darrera el nom, que serveixen per actuar i donar respostes com a mínim a les qüestions plantejades. El temps d’espera s’acaba.

Semàfor verd
A la gent del barri.
A la seva companyia, generositat i alegria, i a la seva paciència en les llargues cues
per votar. També als qui varen considerar que el referèndum no els concernia: no va
existir cap aldarull, cap increpació, cap retret. Quan sentim a parlar d’enfrontaments
i de divisió, convidaria als qui ho afirmen a venir al nostre barri -i tants d’altres-,
on existeixen diferències d’opinió, que es mantenen en el diàleg. Esperem que no
s’acompleixin les amenaces que, des d’alguns sectors, ens vaticinen.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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Josep M. Sabater
El Parc de Ca l’Arnús ha tornat a aparèixer al debat
ciutadà. Ho ha fet quan -en un moment propici a la
construcció d’habitatges- els propietaris de sòl edificable han fet els primers passos per a exercir els drets
d’edificar reconeguts en el planejament vigent i latents fins ara. Diversos mitjans de comunicació locals
i fins i tot d’àmbit nacional n’han recollit la notícia, i
el Ple de l’Ajuntament del 26 de setembre passat va
aprovar una moció que demana al govern local que
elabori alternatives al planejament vigent.
El que proposa aquest planejament (Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’entorn del carrer
Sant Bru, de 21 de juny de 2007) queda reflectit als
plànols P2 i P7, dels que recollim els fragments següents:

A PROPÒSIT DEL PARC DE CA L’ARNÚS

El que ha desencadenat les protestes veïnals ha estat
la perspectiva d’unes edificacions que, a l’esquerra de
l’entrada, sobrepassen en alçada de coronació les de
les edificacions ja existents a Sant Bru (totes són de
PB+2, però com que el passeig amb plàtans d’entrada
al parc té pendent, l’alçada de la cota de planta baixa
està a major alçada). A més, discuteixen la seva penetració al parc en paral·lel al Passeig del Plàtans, major
que les del cantó dret.
Unes primeres reflexions, abans d’entrar a la consideració del moll de l’os de les actuacions concretes,
ens porta a considerar el paral·lelisme amb la situació
dels habitatges ja gairebé acabats de la plaça de la
Vil·la Romana en el Dalt de la Vila. En tots dos casos es
tracta de drets privats consolidats –ferms– d’edificar,
basats en una llicència d’obres ja lliurada (Dalt de
la Vila) o en els acords que van resoldre l’adquisició
per l’Ajuntament dels terrenys de l’actual Parc de Ca
l’Arnús i en els quals es van pactar unes contrapartides que suposaven l’edificabilitat privada en una part
del sòl, la qual cosa es va consolidar en l’aprovació de
l’esmentada Modificació... de 2007.
Val a dir que, en els seus moments respectius, en el
cas del Dalt de la Vila, l’Associació de Veïns no va presentar cap objecció; en el de Ca l’Arnús, els acords i
el planejament conseqüent que resolien l’adquisició
pública dels terrenys per a destinar-los a parc van ser
ben rebuts per l’opinió pública.
Quan, més tard, en ambdós casos apareix una demanda veïnal l’Ajuntament sempre té la potestat
de canviar les disposicions acordades i reflectides

En verd, els terrenys qualificats com a parc públic; en vermell
intens, equipaments edificables; en vermell mig, l’edificació privada de PB+2 plantes i en taronja, de PB+1. El sòl de l’entrada
al parc és privat, però lliure (i té vocació d’ús públic).
Alçats, que mostren com quedaria l’entrada a Ca l’Arnús. A
l’esquerra, el front de cases ja existent i l’edifici d’equipament,
totes de PB+2, que inclou la font de tota la vida; a la dreta,
l’edificació privada de nova construcció (continuant els ja existents en la part més propera a la Riera Canyadó).

Avinguda Martí Pujol, 192,
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de Ca l’Arnús és, al meu judici, menys greu que el ja
generat per les edificacions que han sortit als darreres del Parc, a on abans hi havia el camp de futbol del
Badalona. La mola gegantina de blocs que dominen el
Parc traient el cap darrere de l’escola Artur Martorell
és aclaparadora i d’un impacte molt més gran. Jutgeu
vosaltres mateixos:
Impacte menor, també, del que generen les edificacions de la plaça de la Vil·la Romana, tot i la cosmètica
de donar color a les seves façanes (l’única cosa que es
va aconseguir de l’Ajuntament). Perquè, encara que “la
mona se vista de seda...
Però que s’hagin produït aquests casos no vol dir, evidentment, que no es treballi per millorar Ca l’Arnús
i altres situacions. Només volia assenyalar les incongruències municipals i les badades dels ciutadans en el
seu seguiment del que es projecta i es fa a Badalona.
Caldrà estar a l’aguait de com acabarà el conflicte. Segons que sembla, l’Ajuntament treballa per una solució
que no costi diners: traslladar l’edificabilitat privada a
un altre punt. Esperem que la solució no sigui pitjor
que el que hi ha ara. En tot cas, continuem instal·lats
en un urbanisme de “parches”, sense que hi hagi un
projecte de ciutat coherent.

en la llicència d’edificació o en el planejament, si bé
això suposa refer processos administratius i establir
compensacions indemnitzatòries pels drets de la
propietat modificats, sigui en diners o en permutes
d’edificabilitat.
Aleshores, la pregunta és per què l’Ajuntament no va
voler entrar de cap manera a reconsiderar l’actuació
del Dalt de la Vila i per quina raó està ara obert en Ca
l’Arnús a fer canvis i compensar d’una forma o altra a
la propietat? Els moments processals són diferents,
però el fons de la qüestió és el mateix.
Arrisco les meves explicacions del perquè: Per un
cantó, per la pressió veïnal i ciutadana. Darrera de les
Associacions de Veïns de Canyadó, Casagemas i Centre hi ha molta gent disposada a portar endavant les
demandes fent pressió sobre l’Ajuntament. Al contrari, els daltvilatans estaven disconformes, sí, però no
es van mobilitzar; tant és així que, si no em falla la
memòria, cap mitjà de comunicació va reflectir –ni
tan sols una simple nota– aquesta qüestió.
En segon lloc, pel caràcter simbòlic d’una i altra reivindicació. El conflicte envers el Parc de Ca l’Arnús té
una dimensió que va més enllà del barri, és de tota la
ciutat. I així queda reflectit a la premsa local
(“Salvem Ca l’Arnús”, de Pedro Jesús Fernández ). Curiosament, la Badalona que va fer
campanya el 1977 contra l’“edifici fantasma”
del Dalt de la Vila, sota la consigna de “qui
perd els orígens perd la identitat”, va ignorar
les concrecions sobre les edificacions de la
plaça de la Vil·la Romana. Tampoc l’Associació
de Veïns del Dalt de la Vila, ni l’actual ni les anteriors, va saber despertar la solidaritat de la
resta de Badalona envers el conflicte que es vivia en el barri. Els moments són diferents, però
això i tot...
Dit això, avanço també unes altres consideracions: L’impacte urbanístic que suposa
l’actuació que es pretén fer a l’entrada del Parc

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
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NOTÍCIES DEL BARRI
Seguretat informàtica casolana
Com estava previst, el dia 20 de setembre es va fer
la master-class anunciada sobre seguretat informàtica. El concepte casolana que figurava a la publicitat de l’acte no us ha de confondre. Al·ludeix
únicament al caràcter divulgatiu i a l’amenitat en
les formes, perquè els continguts eren rigorosos
i van estar desenvolupats amb claredat i rigor
expositiu. Convivim amb la informàtica i hem
d’aprendre a fer-ho amb seguretat. Que són i quines classes de virus hi ha? Quin mal poden causar? Com detectar-los i protegir-nos? Com utilitzar
l’e-mail i internet minimitzant els riscos? Aquestes
són algunes de les qüestions tractades en la sessió, que sense alarmar innecessàriament, ens poden tornar
més prudents.
Agraïm a Sosmàtic, empresa d’assistència tecnològica, el patrocini i l’organització de l’acte i especialment als
ponents, Jordi Casas i Francesc Ferrand, experts coneixedors d’aquestes tecnologies i els seus perills. (Tant de
bo, puguem oferir més sovint sessions com la referida).

Festa i Aplec
El grup de folk Bauma ens anima a cantar i ballar el dissabte 21 a la pl. Constitució a les 9 del vespre. També
hi haurà algunes menges i un tast de vi calent. Aquesta festa s’organitza en el marc de les 3es. Jornades de
Didàctica del Plegat, que es duran a terme a l’escola Jungfrau del 21 al 23 d’octubre. Les jornades s’adrecen
a mestres, formadors, monitors, gent que pugui al seu torn transmetre aquesta útil ciència o tecnologia a
altres. Per descomptat, que hi esteu tots convidats, només us cal tenir ganes de passar-ho bé.
(http://www.foldingdidactics.com/catalonia/aplec-badalona-2017/)

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Dia sense cotxes
Amb motiu del Dia sense Cotxes en el nostre Districte 1 es va tallar el trànsit de vehicles al carrer
dels Arbres amb un gran nombre d’activitats per a
petits i grans. Va ser un matí que es va llevar amb
una baixada de les temperatures importants però
no va impedir portar a terme totes les activitats
previstes i encara més quan el sol va començar a
escalfar.
Xerrada de mobilitat, actuacions musicals, jocs
infantils, circuit vial, tallers de pintura i manualitats, conta contes amb la Judith Themistanjioglus,
puntaires de Dalt la Vila, Bufalà i Centre, paradetes al carrer i un llarg etc. Es van aplegar un gran
nombre de veïns i veïnes que tot i anar alguns en
direcció al mercat o a passejar van aprofitar les
propostes que s’oferien al carrer i a la plaça de
la Plana.
L’Associació de veïns de Dalt la Vila així com la
del Centre vàrem tenir un punt de trobada amb
la gent que tenia interès amb diversos temes
d’actualitat dels nostres barris. En el nostre cas
vàrem aprofitar per recollir signatures pel canvi
de nom de la plaça de la Vila Romana per
plaça dels Bombers.
En el cas de l’AVV del Centre van informar
durant tot el matí sobre el projecte de
l’Ajuntament de Badalona d’implantar zones verdes i blaves a tot el districte I, i sobre
l’estat de les obres del carre Mossèn Anton
Romeu.
Considerem que aquesta diada ha de tenir
més impacte en els barris i en la ciutadania i
un suport més gran de les institucions, així i
tot s’ha fet molt bona feina.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Obres al Carrer Fluvià
El passat 28 de setembre, els veïns de la part de dalt
del Carrer Fluvià ens vam despertar sobresaltats, a les
2 del matí, pel soroll d’un martell hidràulic que perforava el terra que queda davant el corraló que dóna
accés a uns habitatges, i que el parvulari de l’escola
Cultural utilitza com a entrada. La companyia de gas
havia rebut avís d’una possible fuita, que els operaris
van confirmar. L’origen era que la conducció de gas estava -està- tocant a la claveguera - o el que en resta
-, que amb les pèrdues que presenta l’havia malmès.
Van estar treballant tota la nit i el matí de l’endemà.
Es van posar uns taulons perquè els veïns poguessin
entrar a casa que, en acabar, van ser substituïts per
dues planxes metàl·liques, que no es van retirar fins
al divendres 6 d’octubre, quan es va aplicar una capa
d’asfalt. Durant tot aquest temps els veïns han hagut
de suportar el soroll que les persones i vehicles provocaven en passar per damunt les planxes.

I nou esvoranc
Es va produir aquest estiu, tocant a la Plaça de l’Oli.
Les pèrdues de la conducció d’aigua havien arrossegat el sauló que l’envoltava. Els arranjaments sempre
són pedaços provisionals, que cal tornar a refer.
Des de l’Ajuntament se’ns diu que són conscients del
mal estat del carrer. No estem segurs que ho siguin
del risc que això implica, ja que no hi ha previsió
d’una reforma completa que inclogui clavegueram,
conducció d’aigua, voreres i paviment.

NOTÍCIES BREUS
Fibra òptica.
Segueix el despropòsit i els incompliments de la normativa en el desplegament de la fibra òptica pel barri. La
darrera empresa o subcontracta a afegir-se a la festa és Zener, que va cablejant per allí on pot sense gaires
miraments. El passat dia 3, aprofitant l’aturada de país van treballar intensament. A l’Ajuntament continuen
revisant expedients, suposem.
Lateral d’autopista
Si algú sap amb certesa, quan es continuaran les obres, si us plau que no ho digui, que ens espatllaria la sorpresa.
Quintana Alta
Hi ha una petita rasa abandonada a la vorera de Quintana Alta cantonada amb Lladó. Hi és des del juliol, se li
veuen els budells, està tapadeta amb unes planxes de ferro, no es porta malament, de moment no ha fet mal
a ningú, però fa pena. Hem Intentat avisar a la mare que la va parir sense èxit.
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Roser Reverter

Amb l’arribada de la calor hem tingut uns visitants
indesitjats: les periplanetes americanes, que s’han
escampat pel barri.
Sembla que van arribar fa anys al port de Barcelona
dins de contenidors de soja. A Tarragona, sobretot a
la zona del Fòrum romà, constitueixen una autèntica
plaga. També es relaciona amb les descàrregues al
port. S’expandeixen ràpidament a través de les clavegueres, i pugen a les cases i locals per les canonades.
Com són?
Les femelles tenen l’abdomen més ample que el del
mascle, que és més allargat. Tots dos tenen ales (en
el cas del mascle, les ales sobrepassen l’abdomen,
per això poden realitzar petits vols d’un parell de metres). Són de color vermellós i tenen un marge groguenc a la regió del cos, just darrere del cap.
Cicle biològic
Tenen tres etapes de desenvolupament: ou, nimfa i
adult.
Les femelles produeixen una ooteca, un estoig
que conté diversos ous, i la duu sobresortint de
la punta de l’abdomen durant dos dies. Llavors
dipositen els ous en llocs ocults i escletxes. Les
nimfes immadures emergeixen de l’ou al cap de
6-8 setmanes després de la posta, i requereixen
un període de maduració d’entre 6 i 12 mesos.
Les adultes poden viure un any, durant el qual
les femelles poden arribar a produir una mitjana
de 150 individus. Poden estar actives tot l’any,
tot i que amb el fred l’activitat disminueix.
Són d’hàbits nocturns, per això durant el dia
fugen de la llum i s’amaguen en llocs propers
a les canonades, aigüeres, bany, on troben un

PANEROLES

microclima adequat per a la seva supervivència (llocs
càlids amb un índex d’humitat alt). La temperatura
òptima per a la seva reproducció sol ser d’entre 21 i
30 graus.
Problemes relacionats
Com que s’alimenten de brossa, matèria orgànica
en descomposició i estan immerses en les clavegueres, aquests insectes poden ser vectors de diverses
malalties com ara conjuntivitis, gastroenteritis, asma,
al·lèrgies, etc.
Què fer?
• Protegir les obertures exteriors amb mosquiteres.
• Tapar els desguassos de terra i de les piques.
• Eliminar les restes d’aliments i d’aigua.
• Emmagatzemar correctament les deixalles i mantenir les escombraries tapades.
• Posar els aliments encetats en pots hermètics
• Tapar possibles escletxes sota portes i finestres
• Exigir a l’Ajuntament que fumigui les clavegueres i
netegi els embornals.

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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COP D’ESPARDENYA AL CUL
Després de trenta anys trobant-se i assajant al Centre Cívic de Dalt la Vila, la Colla Sardanista se’n va al
carrer. Aquesta activitat es realitzava dins el marc de
l’Associació de Veïns com el d’una secció. El sobri comunicat que han rebut de l’Administració diu textualment:
“Després d’estudiar la seva petició per realitzar el taller de sardanes al centre cívic i davant de la manca
de personal suficient, ens veiem en l’obligació de denegar aquesta petició.
La situació no és nova, però ha empitjorat als últims
temps i, tal i com els hem anat comentant, ara és ja
insostenible, fet que porta al departament a prendre
aquesta decisió.”
Vol dir que no tenen conserge els dissabtes al matí.
L’Ajuntament no es pot permetre la despesa. ¿Podrien practicar, els sardanistes en alguna plaça buida
d’algun polígon industrial, quan no plogui? El Centre
Cívic de Dalt la Vila no pot obrir els caps de setmana,
que seria quan els veïns en podrien fruir amb més
tranquil·litat. Tampoc té les sales
apropiades ni preparades per dur
a terme una programació variada
d’activitats. Per això, tret d’alguna
exposició, i algun ús puntual, no
s’hi fa res més. Ara, ni el taller de
sardanes.

Canvieu-li el nom d’una vegada!
Tothom sap que el nom no fa la bèstia, però ajuda a
reconèixer-la. ¿Per què li continuen dient Centre Cívic? No tenim cap dubte sobre l’entrega i capacitat
del personal que el porta, l’han acreditat sobradament les rares vegades que n’han tingut oportunitat,
i creiem que deu ser molt dur professionalment treballar en unes condicions que no compleixen ni de
lluny amb les finalitats socials i culturals que se li suposen. La realitat és que només té el nom. I sap greu
que es comptabilitzi com un equipament del barri,
com un recurs pels veïns.
L’espai està ocupat i condicionat per l’Escola de Música Moderna que dissortadament tampoc reuneix les
condicions òptimes per aquesta finalitat.
Potser pel que hem exposat caldria l’existència d’un
projecte estructurat, objectius de curt i mig termini
marcats i les línies d’actuació definides, però de la
seva existència no en tenim coneixement.

No descobrirem els valors de la
cultura tradicional i popular, ni
l’espai real i/o simbòlic que hi
ocupa la sardana; tampoc volem
recordar el deure de protegir i
potenciar per part dels que poden fer-ho. Però si volem deixar
palesa la nostra indignació.

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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Soco Varea
Estic ENCANTADA què després de més de 2 anys
d’acabar les obres de la plaça de Pau Casals, finalment
ens arribes una notificació de l’Ajuntament dient que
el 2 d’octubre entrava en funcionament el servei de
pilones automàtiques perquè els veïns i veïnes puguin accedir a les seves places d’aparcaments privats.
Afegien una mena de protocol per poder recollir el
comandament.
El passat 28 de juny de 2017 es va presentar als veïns
“L’Estudi de Mobilitat al barri de Dalt la Vila” (“estupenda” explicació a l’anterior MECO). Van assistir a
l’acte, entre altres, el primer tinent d’alcalde i regidor
de Badalona Habitable, Oriol Lladó, en Francesc Duran, regidor de Via Pública i Mobilitat... Una de les
preguntes concretes en aquest debat va ser, precisament, que passaria respecte a les persones que viuen
a la plaça de Pau Casals i carrer Sant Sebastià i tenen
cotxe però, no aparcament privat. Es va palar del dret
de poder accedir a l’habitatge per temes de carregà
i descàrrega, en cas de malaltia, hi ha gent gran, urgències, etc. És una utilització concreta, de poc temps
i necessària i imprescindible. No ens podem tancar el
pas a casa.
És evident que no s’han tingut presents les preocupacions i aportacions fetes per les veïnes. A data 18
de setembre la AVV no havia rebut cap informació
per part de l´Ajuntament. Després de plantejar la
queixa telefònicament en van adreçar al tècnic del
tema i preguntat pel criteri en l’adjudicació dels comandaments la seva resposta va ser que ell no podia
fer res...
Em pregunto què ha pesat en aquesta decisió: el preu
del comandament? El nombre de cotxes? La no empatia amb els veïns? Doncs vam demanar resposta als
polítics!!!
Un cop preguntada l’Administració, la seva resposta
fou que la decisió sobre el criteri de repartiment de

DE PILONES I COMANDAMENTS

comandaments ja estava presa i la seguiria fins a la
posada en marxa de les pilones. També van deixar la
porta oberta a fer alguna demanda per escrit.
A partir d’aquest moment vàrem fer una crida a tots
o gairebé tots els veïns preocupats e indignats davant
la problemàtica i ens vàrem reunir el dia 25 de setembre a l’AVV. D’aquesta trobada van sortir unes demandes que vàrem reflectir amb una instància presentada amb la recollida d’unes 50 signatures demanant
que es tingui en consideració els drets dels residents i
establiments per poder accedir puntualment al propi
domicili per emergències, càrrega i descàrrega i altres
fets amb independència de si tenen o no una plaça
d’aparcaments a la zona. Demanant concretament un
comandament per tots els habitatges així com una
precisió dels espais destinats a càrrega i descàrrega
de comerços i serveis educatius forçant el seu compliment.
La instància fou presentada el dimecres 28 de setembre, el dijous 28 de setembre vàrem rebre aquesta
resposta per part del regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran i Vilalta:
“Hem valorat aquesta petició i us comuniquem que,
abans que entri en funcionament el nou sistema, estudiarem la implantació d’alguna plaça d’aturada ràpida 10-15 minuts” al voltant de la plaça per tal de
donar la possibilitat al veïnat de poder carregar/descarregar el seu vehicle, en el cas que no disposi de
plaça d’aparcament dins la zona. També definirem
si oferim la possibilitat que el veïnat amb mobilitat
reduïda acreditada pugui disposar també d’algun comandament.”
Així que restem a la seva resposta, esperem que
tingui’m en compte el criteri i necessitats dels veïns.
Donem temps al temps!!!

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
Les Associacions de veïns sempre hem decidit votant en assemblees. S’ha reclamat sempre als polítics
que acceptin el que democràticament decideixen els
ciutadans i per tant, pel que fa al referèndum de l’1
d’octubre a Catalunya, mantenim els mateixos criteris: que el poble parli i decideixi a les urnes. El sentir comú dels pobles és criteri de veritat i sempre ha
d’estar per sobre de lleis imposades o injustes.
Quan l’estat espanyol se salta els articles de la seva
pròpia Constitució, fent patir la falta de treball, habitatge i drets a l’educació entre altres, ja no li queda
legalitat per adreçar-se a un tribunal constitucional
que no ha emparat els drets (que la Constitució dóna)
als ciutadans que la van votar.
Davant l’autoritarisme i les actituds dictatorials encara no perdudes del franquisme, la llibertat individual i
col·lectiva dels pobles de Catalunya ha de ser digna, i
ja no tenim por. Un poble que rebutja la repressió d’un
estat autoritari no pot ser imputat de ser revolucionari
ni secessionista, ja que s’ubica emparat d’una llei més
universal com és la llibertat d’expressió. El dret dels
pobles per autodeterminar-se, ara com ara, està per
sobre del dret de conquesta, conquesta pel qual Catalunya ha estat subordinada a diferents estats monàrquics i autoritaris que històricament ens van anul·lar
(durant els últims tres segles) les nostres lleis de les
Corts Catalanes, la Diputació i la Generalitat
L’última claudicació va ser la Constitució espanyola del 1978, sortint d’una dictadura militar, i no ha
resolt els problemes de Catalunya i el seu encaix en
l’estat espanyol, i per tant en arribar aquest moment
de la història, als catalans no ens queda més que
mirar endavant i per la llibertat, si no volem morir
d’enyorances. Sense drets civils no hi ha estat democràtic, existeixen tota una història i una literatura que
posen de manifest la dignitat i l’altura de mires del
Dret i de molts dels seus professionals en constant
lluita i esforç per aconseguir una societat més justa

QUE PREVALGUI LA DEMOCRÀCIA

on tots els homes siguin tractats per igual, amb dignitat com éssers lliures.
La norma justa o el jutge recte i incorruptible que
s’enfronta, amb la llei a la mà, al poderós que pretén la injustícia i l’arbitrarietat, és així, un model no
sols ideal sinó també real, que prestigia i legitima el
Dret davant del model de llei tramposa i opressora,
aplicada per picaplets sense escrúpols i jutges venals
que desprestigien i, sens dubte, contribueixen a deslegitimar el Dret.
Entre aquests dos models es pot dir que es mou la
concreta realitat jurídica, els diferents tipus i formes
del Dret existent, tant en allò que es refereix a les
normes com al treball dels operadors jurídics. Aquest
prestigi o desprestigi del Dret implica legitimació o
deslegitimació d’aquest, és a dir, adhesió i acceptació
o pel contrari negació i rebuig.
Depèn d’una actitud o una altra, la validés del Dret
respondrà dels judicis ètics individuals i col·lectius, i
marcarà el nivell de legitimació i la seva efectivitat i
eficàcia social, i en última instància, la legitimitat mateixa del Dret.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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L’AIGUA PÚBLICA A DALT LA VILA
Font de la plaça de Pau Casals
Font modernista obra de l’escultor Joan Amigó, construida el 1921.
Després de la guerra el text de la corona fou canviat “any” por “año”.
El 2015 fou restaurada, canviaren les piques per la seva forma original
i es va tornar a canviar “año” por “any”.

Font de la plaça de la Constitució
Situada sobre l’antiga trama urbana de carrers romans, segurament
en una petita part de l’antic fòrum. La plaça va ser durant segles el
centre de la vida social i política badalonina, com a lloc de la seu de
l’antic ajuntament.
Font del carrer Lladó
La Font del Tit, com es coneixia entre els veïns. Obra de l’arquitecte
municipal, Francesc Rogent i Pedrosa (any 1892). Fou una de les cinc
primeres instal·lades en Badalona i segueix en el seu emplaçament
original. Va fer un valuós servei al barri a principis del segle XX quan
moltes cases encara no tenien aigua corrent.
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UNA DE ROMANS
BEURE AIGUA A L’ANTIGA ROMA
Beure aigua potable per nosaltres és un acte molt
quotidià i lliure d’esforços. A l’antic món romà, igual
que a tot el món occidental fins fa ben pocs anys,
aconseguir aigua potable no era tan senzill. Al món
romà l’aigua potable podia sortir dels pous, de brolladors i els rius o bé la pluja. La cosa més senzilla era
proveir-se de l’aigua de les deus, que era conduïda a
totes les ciutats gràcies als aqüeductes.

Aqüeducte. Tarragona

Un cop arribada l’aigua a la ciutat des de l’aqüeducte
fins a un primer dipòsit de repartiment era distribuïda mitjançant unes canonades que la portaven cap
a tots els estanys públics i cap a totes les fonts; des
d’un segon aljub es portava l’aigua cap als banys, que
proporcionaven a la ciutat uns ingressos anuals; i des
del tercer, es dirigia cap a les cases particulars, procurant que no faltés aigua per a ús públic.

per exemple, s’han trobat més de quaranta fonts,
situades en les cruïlles i les confluències de carrers,
de manera que es calcula que ningú viuria a més de
vuitanta metres d’una font. Seguint a Vitruvi, veiem
que hi ha una possibilitat de rebre aigua a les cases
particulars, la qual cosa afectaria només a una petita
minoria. Aquests havien de pagar “impostos per al
manteniment dels aqüeductes”.
A més de l’aigua de les fonts i dels pous, una altra de
les procedències de l’aigua era la de pluja. Tanmateix,
no era precisament la millor opció com a aigua potable, ja que “l’aigua de pluja es podreix ràpidament”
(Plin. NH XXXI,34). Aquesta aigua, de difícil digestió,
amb el temps es corrompia i directament esdevenia aigua no potable, per la qual cosa miraven de no
beure-la. L’aigua de pluja era recollida a les cases gràcies a l’impluvium, situat a l’atri, i era conservada en
cisternes, aljubs o atuells.
En tot cas, amb independència de l’origen de l’aigua,
en general havien de fer servir un senzill sistema de
depuració: bullir-la Un cop bullida, l’aigua es podia
beure calenta o es podia refredar. La majoria de la
gent deixava refredar l’aigua de manera natural dins
dels recipients de terracota (buttis) que refredaven el
contingut, com funcionen els càntirs.

La crua realitat és que, qui necessités aigua a casa,
havia d’aconseguir-la anant a buscar-la a la font pública, segurament aquesta era una de les tasques habituals dels esclaus. Les fonts públiques estaven garantides, ja que eren necessàries per a la vida d’una
gran quantitat de persones. A la ciutat de Pompeia,

Font pública. Herculà

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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Dionís Orrit

EL REPARTIDOR DEL CARRER LLADÓ

S’està rehabilitant -o restaurant- el repartidor d’aigües del carrer Lladó. Un mut i quasi oblidat testimoni de
la Badalona d’ahir. Aquesta actuació que pot semblar irrellevant per a molts ulls, una flor de les que no fan
primavera, pot representar el principi de la fi del monocultiu patrimonial obcecat en el món romà. Certament
és massa d’hora, però deixeu-nos gaudir de la il·lusió i treballem perquè els elements patrimonials de diverses
èpoques que encara sobreviuen ens recordin d’on venim més enllà de les infografies, muntatges i dubtoses
reconstruccions. Treballem per salvar avui el que resta dempeus.
Dues són les circumstàncies que concorren en el gir, i que per tant no ens permeten inferir un canvi en profunditat de la política cultural: Primer, les obres de la plaça dels Bombers. L’acord amb Copcisa per arranjar
els darreres de les cases del carrer Lladó, es troba amb la part posterior del distribuïdor d’aigües de la mina
del Comú. S’opta per un projecte de mínims de reforç i de rehabilitació; alhora s’hi practica una obertura que
en mostra una part i en possibilitarà l’accés. (No podem mostrar-lo perquè no disposem del projecte en detall
d’aquesta actuació d’urgència). Segon, una partida de 50.000 e destinada al reforç de la paret de teatre romà
(¿). Ara com ara, aquesta construcció està en una propietat privada, i per tant té difícil justificació realitza-hi
una inversió pública.
L’aigua és vida; l’origen està en l’aigua; és present en tota activitat humana; els pobles s’han desenvolupat mercè el seu ús i control; moltes de les guerres del passat i segurament del futur tenen i tindran el seu origen en la
seva possessió; l’exploració de l’espai fixa el seu objectiu prioritari en la descoberta d’aigua o de les condicions
que ho possibilitin; i podríem omplir dos-cents Mecos amb conceptes comuns i asseveracions certes.
Mentrestant a casa nostra, com a molts altres municipis de Catalunya, s’ha obert el debat sobre la propietat i gestió. És lícit que es faci
negoci i s’especuli amb un bé
comú? Que les estratègies de la
seva gestió depenguin d’un consell d’accionistes? El tema està
en l’agenda dels agents socials
i polítics. S’han de revertir les
concessions i tornar-ne el control a les institucions públiques?
Tindrem temps de parlar-ne; de
moment us proposem conèixer
una mica millor una part de la
història a través de l’article de
l’historiador local Joan Expòsito,
sobre la Mina del Comú, com
sempre rigorosament documentat.
decantador i repartidor del carrer Lladó n. 29

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

MIREM ENRERE

La Mina del Comú de Canyet al repartidor
del carrer Lladó
Durant l’aixecament al mes d’abril de 1968, del primer i únic Pla Topogràfic del Recorregut de la Mina
del Comú que coneixem, realitzat pel Centre Excursionista de Badalona amb la col·laboració dels veïns
del carrer de Pujol, es va constatar que la mina del
Comú és la més llarga de les construïdes a Badalona,
tenia uns 1300 metres de llargària i es creu que fou
acabada sobre el 1811. Els primers 300 metres són de
construcció senzilla excavada dins d’un terreny granític que a més del doll principal facilita les filtracions
per augmentar el cabal d’aigua d’aquesta. Els restants
1000 metres estan construïts amb paret i sostre de
volta de mig punt, amb maons molt compactes sense
fissures per evitar filtracions alienes i la major part
del recorregut és paral·lel a la Riera de Canyet, fins
a la masia de Can Martí Pujol (enderroca el 1970 i on
existia el primer repartidor accessible amb escales i
es quedaven 6 plomes d’aigua a la masia).
Seguia per la finca de Can Viñas i a la paret que limitava la propietat amb Cal Andal, està situada la porta
d’entrada i/o sortida del conducte construït especialment per la mina i que a partir 1925 aquesta paret va
servir per compensar la diferencia d’altura del terreny
de Cal Andal amb el nou carrer del Passatge Viñas.
A partir d’aquí, el subministre de l’aigua de la Mina
del Comú, continuava amb un tub de ceràmica de 30
cms. encastat a terra amb la profunditat i pendent
necessaris per reconduir correctament l’aigua al repartidor general del carrer Lladó núm. 29, un solar de
propietat municipal des de mitjans del s. XIX.
Aquest solar de propietat municipal, al fons del mateix existeix ben conservat el repartidor original de
l’aigua de la mina del “Comú”, amb un sistema de va-

El Planell remarca la part de construcció amb parets i sostre de
volta: (1) Can Martí Pujol (2) Porta d’entrada / sortida. Sector
corresponent al tram de tub ceràmic encastat. (3) Edifici Brigada
Municipal i altres, amb aixeta publica de l’aigua del Comú (4) Can
Tries (5) Repartidor general de les 145 Plomes d’aigua que arribaven i corresponien als 24 propietaris de la mina del Comú.

sos comunicants molt original de la dècada de 1825
i que durant més de 155 anys ha distribuir equitativament les 145 plomes d’aigua, que l’arribaven del
brollador de la vall de Canyet per ser repartides entre
els seus propietaris i també les plomes destinades al
repartidor del carrer de Barcelona.
La quantitat d’aigua de la mina del Comú, estava estimada en uns 255.000 litres diaris, dels que
s’aprofitaven uns 115.000 litres a repartir entre els
24 propietaris i segons les plomes d’aigua comprades
en el seu dia, la resta que oscil·lava segons la pluviometria anual, es derivava al sobreeixidor municipal.
Les dades del cabal i distribució de l’aigua del Comú

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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estan degudament ressenyades per Jaume Sunyol
Sampere en el seu llibre “El subministrament d’aigües
de Badalona en el seus inicis d’expansió“
Amb data del 5 de desembre de 1970 i, segons indicació de la Prefectura de Sanitat de Badalona, es va
prohibir, en lloc de resoldre, la utilització per ús domèstic de les aigües de les mines locals sense clorar,
mines del Comú, de Cal Arnús i altres, a fi d’evitar
un possible contagi o pandèmia de colera. A partir
de llavors la mateixa administració va desviar totalment a la claveguera, tota l’aigua del Comú, a partir
de l’edifici de la Brigada Municipal al carrer de Sant

Josep i de Roses amb el carrer Quintana Alta.
Amb el pas del temps i la construcció de blocs
d’habitatges en els terrenys per on passava enterrat el conducte de la mina, va obligar a desviar des
de l’origen del doll, el cabal d’aigua del Comú, uns
250.000 litres d’aigua diaris.
A la dreta del carrer d`Afrodita i sobre l’Estació Receptora d’Electricitat a Canyet, espot veure una petita caseta amb porta metal·lica i per ella es pot escoltar el soroll d’aigua del Comú, caldria preguntar-se
si podem llançar tanta aigua, sense cap aprofitament
d’aquesta.

L’aqüeducte i l’aigua del Torrent
de la Font
Per poder disposar de més aigua i cobrir
sobradament les necessitats de les terres
de conreu de la Torre Vella, els seus propietaris veren construir-hi un aqüeducte,
amb arcades de material ceràmic o similar que els portes l’aigua de la reclosa del
Torrent de la Font, després que la força
motriu de la mateixa hagués estat aprofitada per moure al Molí de la Font.
Possiblement fins llavors, se suposa que
l’aigua els arribava per una rasa feta a terra i seguin les irregularitats del terreny,
amb la consegüent pèrdua d’aigua durant el trajecte hastat la Torre Vella.
Durant 1975 i continuant amb la idea
Aqüeducte a l’entrada del c/. Fluvià any 1910
de les grans transformacions ciutadanes
foto Margarita Domingo
molt lloades per alguns o les irreparables destrosses realitzades per altres, es va enderrocar aquell aqüeducte de quasi 500 anys d’ existència i
testimoni viu del nostre pesat i un dels elements singulars de Dalt la Vila.
Encara resten visibles una volta i mitja a la part final del carrer de Pujol i la plaça de la Medecina, també algunes voltes resten tapades per la terra en els terrens de cultiu de Can Fluvià i la Masia de Cal Meco.

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

Foto antiga, Revista de Badalona. Foto actual, Facu martinez

A mitjan 1948, es va construir el repartidor d’aigua del carrer de l’Ullal (avui carrer de Fluvià) amb la finalitat
de poder distribuir equitativament unes 100 plomes d’aigua. Des d’aquest primer repartidor, i mitjançant diferents canalitzacions, l’aigua arribava als diversos emplaçaments o cases del barri de Dalt de la Vila i del Centre. Amb la compra en subhasta pública el mes d’abril de 1859, d’una part de la finca anomenada mas Solei i
de la mina d’aigua per part d’Evarist Arnús i de Ferrer, aquest repartidor i l’aigua que subministrava van passar
a ser de la mina de Ca l’Arnús. Les diverses pressions de propietaris de la mina i també dels veïns van aconseguir evitar momentàniament l’enderrocament del repartidor, però, finalment, el 1977 va ser enderrocat.

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

Para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad....

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SOCI A LA A.VV. DALT LA VILA (Quota anual 12,00€)
Dades personals
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
				
Carrer i número ____________________________________________________________________
Telèfon ____________________

Correu electrònic______________________________________

Compte banc IBAN __________________________________________________________________
Protecció de dades
En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers de titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE DALT LA VILA, amb la
finalitat de tramitar la seva incorporació com a soci l’any en curs. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se o enviant escrit a l’adreça de l’Associació: Pl. Constitució, 5 o Av. Martí Pujol,
280-288, 08911 de Badalona.

Badalona a ______ de ___________________ de 2017		

Signat

Si vols ser soci de l’Associació de Veïns de Dalt la vila, omple aquesta butlleta i fes-la arribar a una de les següents adreces:
Pl. Constitució, 5 o Av. Martí Pujol, 280-288 o fes-ho mitjançant el lloc web www.daltlavila.cat

