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EDITORIAL
està creixent en la marina i el districte primer com
a conseqüència de la saturació i enduriment de les
condicions de Barcelona. La proximitat, les bones comunicacions i uns preus més baixos estan propiciant
aquest desplaçament de l’oferta i de l’oportunitat
de negoci. Tots desitjaríem un cert percentatge de
turisme atret per l’oferta cultural, l’oci i una platja i
una serralada de primer nivell. Però sabem que no és
així i que algú ens descobrirà, però, serà a posteriori,
quasi per casualitat. Hem vist en pell aliena els perjudicis que una mala gestió ocasiona als veïns i com
pot afectar l’equilibri social i la convivència d’un barri. La centrifugació dels veïns més vulnerables per
l’encariment dels lloguers i la despreocupació per un
entorn que els visitants no senten seu, són alguns dels
efectes que cal evitar. Això sense entrar en el debat
del model turístic, ni en les consideracions econòmiques. Aquest cop encara hi som a temps, ens podem
curar en salut.

El Dalt la Vila no és cap meravella; la UNESCO mai no
el declararà patrimoni de la humanitat. L’urbanisme
que el configura mostra l’evolució de la ciutat: un nucli
medieval, ampliat amb una trama gòtica, amenaçat
per les línies rectes de l’urbanisme més modern. Les
cases també reflecteixen aquesta amalgama amb
exemples de cada període, alguns d’ells en molt mal
estat Sorprèn a vegades que encara existeixi. Només
una aposta ferma i decidida per una rehabilitació respectuosa pot salvar el patrimoni urbà, i això demana
una regulació estricta acompanyada d’incentius que
la facin atractiva.
Però, qui salvarà el patrimoni humà?
Esperem la nova llei de lloguer que permeti arrelar
els veïns, amb contractes justos, un pla d’habitatge
social protegit, de veritat, que el totxo deixi de ser un
refugi pels fons especulatius .
Mentre esperem, el fenomen dels pisos turístics
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ELS SEMÀFORS
Semàfor vermell
A les cases en perill d’enderrocament.
Teulades ensorrades, portes i finestres tapiades... Cases que tenen nom: Ca la Valentina, Can Trias, Can Tiranassi..., que solament habiten aus i rosegadors no desitjats,
que provoquen molèsties i representen un risc per a la salut.
A l’agressió estètica, s’hi afegeix l’emocional. El dubte sobre el seu futur i el nostre.
Què se’n farà? Què hi deixaran fer?

Semàfor groc
Al laberint burocràtic municipal,
de permisos, esperes, demores, requisits de Gerència Tècnica, Museu, Comissió de
Patrimoni, Departament de llicències... que han de patir els dalvilatans quan tenen
l’ocurrència de fer obres i reformar els seus habitatges i a la manca d’incentius existents per dur a terme aquestes rehabilitacions. Un lent i llarg calvari garantit.

Semàfor verd
A les cases rehabilitades o en procés de rehabilitació.
Al paisatge d’alguns carrers del barri s’hi han afegit bastides i tanques. Algunes protegeixen la gent de l’enèsima rassa -aquesta vegada al carrer de l’Oli- però la resta
corresponen a la construcció o rehabilitació d’habitatges. Els veïns anem seguint les
obres quan passegem, tot comprovant també, les façanes que s’han pintat. Sens
dubte és una millora, després de molt temps en què gairebé tot semblava aturat.
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LA CONGREGACIÓ DELS DOLORS
Joan Rosàs
Dalt la Vila deu ser la zona de Badalona que, al llarg
de la història, ha tingut més veïns institucionals. I és
que totes les institucions s’arreceraven en el vell nucli
badaloní.
Avui que la majoria han marxat buscant nous aires, n’hi roman una de típicament badalonina que
s’enorgulleix de ser veïna del barri: la Venerable i Discreta Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.
Entre els segles XVII i XVIII es van crear a Catalunya
gairebé un centenar de Congregacions dels Dolors,
seguint totes un mateix patró. Eren la branca seglar
de l’Orde dels Servents de Maria. El 1723 els badalonins també van voler tenir la seva. Cent anys abans
s’havia fet la imatge de la Mare de Déu per a la processó del dijous sant. Però quan s’acabava la processó no la guardaven com les altres figures, sinó que
quedava tot l’any a l’altar del Sant Crist de la parròquia i la gent li va agafar ràpidament devoció.
El rector Jaume Dalmau, que regia la parròquia de
Santa Maria, secundat pel consistori municipal, va
aprofitar aquesta circumstància per crear una institució renovadora i, després dels tràmits necessaris
davant del bisbat i de l’Orde dels Servents de Maria,
el 19 de març de 1723 (que aquell any coincidia amb
el divendres de Dolors) es va erigir la Congregació.
Es tractava d’una agrupació de seglars que, sota el
guiatge d’un sacerdot, organitzaven la seva pròpia
vida espiritual i practicaven exercicis com la meditació, la pregària interior, etc. que en aquell temps eren
propis exclusivament del clergat. En llenguatge actual
diríem que era una plataforma de cristians de base
compromesos, que prenien personalment les seves
decisions.

Llibre de la fundació de la Venerable Congregació dels Dolors a
l’Església Parroquial de Santa Maria (19 de Març 1723)

La forma jurídica de la Congregació també responia
a aquests principis i per això era totalment independent de l’església diocesana, tant de la parròquia com
del bisbat i funcionava amb una junta de laics elegida democràticament entre els congregants i sota el
guiatge espiritual dels frares Servents de Maria del
convent de Barcelona.
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L’activitat bàsica de les congregacions era l’ajuda
als malalts i necessitats, les pràctiques de pietat i
l’enriquiment de la vida espiritual dels laics. Però les
processons, els van donar visibilitat pública i en van
impulsar la popularitat. Un percentatge elevadíssim
de badalonins s’hi van integrar. De fet, amb el naixement de la Congregació la processó del dijous sant va
sofrir una transformació important que n’ha marcat
l’estètica.
D’entrada, el 1723, la Congregació de Badalona es va
instal·lar en un altar lateral de la parròquia de Santa
Maria de Badalona. Era l’altar del Sant Crist, als peus
del qual hi havia també la imatge de la Mare de Déu
dels Dolors que els congregants tenien per patrona.
Al cap de molt poc temps l’altar ja es denominava

exclusivament amb el nom de la Mare de Déu dels
Dolors.
L’edifici que acollia la parròquia era una construcció
romànica, de principis del segle XII i força alterada
per reformes posteriors. Però a partir de mitjan segle XVIII el creixement de Badalona es va disparar.
Aquest fenomen demogràfic va portar a enderrocar
la parròquia romànica, engrandir el terreny per la
part nord amb la supressió d’un carrer i l’adquisició
d’un parell d’edificis i construir un temple nou, més
gran i modern.
El 1759 es va condicionar com a temple provisional
l’edifici del “joc de la pilota” i s’hi va muntar precisament l’altar de la Mare de Déu dels Dolors per poder
celebrar el culte i es va enderrocar amb entusiasme
el temple vell. Aleshores es va fer evident que no hi
havia recursos per bastir la nova construcció.
L’obra va avançar molt lentament. Finalment, quan
es va poder celebrar missa al nou edifici parroquial,
el temple, construït amb tantes dificultats, no havia
estat completat amb les dependències secundàries
que calia. A banda i banda del presbiteri quedaven
uns espais grans plens de runa.
El 1778 la parròquia oferí “a la Congregació un dels
puestos colleterals del presbiteri, corresponent al
que servirà, en l’altre part, de sacristia, per col·locar
allí lo altar del Sant Christo y de Maria Santíssima”
construint-hi una capella gran. És a dir, passaven a la
Congregació dels Dolors la responsabilitat de buscar
recursos per construir la capella. Reunida la “Junta
secreta” de la Congregació trobaren que això seria
massa car i decidiren ocupar de moment la capella
lateral ”que se troba immediata a la porta que entra
al campanà”. Allà traslladaren el seu vell altar, li feren
la mesa nova i un sagrari i compraren un copó, per
no haver de traslladar el Santíssim des de l’altar major en les comunions generals dels congregants. Les
congregantes ajudaren a les despeses aportant-hi 55
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lliures, 7 sous i 9 diners. L’any 1779 es dauraren la
mesa i el sagrari pel preu de 25 lliures i 10 sous.

gregació en la construcció i es feu una exposició pública dels motius que l’havien retardada. En realitat,
però, les obres van avançar molt poc a causa de la
crisi econòmica catalana motivada per les guerres
amb Anglaterra.

Finalment el 1791 s’arribà a un acord entre la parròquia, que no tenia diners per construir la sagristia, i la
Congregació. Aquesta es feia càrrec de totes les despeses de construcció d’una gran sagristia parroquial i
a canvi la parròquia feia donació a la Congregació dels
terrenys que tenia a la part de llevant de l’església
per tal que hi pogués bastir la seva pròpia capella.
Ara, doncs, la despesa prevista era més important,
però la capella seria propietat de la Congregació.
Els congregants ho van acceptar i es posaren mans a
l’obra amb la seva aportació econòmica i amb el seu
treball personal i durant el 1791 construïren la sagristia de la parròquia, desenrunant el terreny, enrajolant-lo, cobrint-lo i fent-hi els portals. Recorregueren a tots els recursos al seu abast per economitzar
despeses. Sabem, per exemple que “los quadrats y
teulas de la sagristia se compraren de la desferra de
la casa de las cucas de seda de casa Mena”. L’abril del
1792 s’acabaren les obres, que foren inaugurades el
dia de la Pentecosta. La sagristia parroquial costà a la
Congregació 259 lliures. A part els congregants i els
devots van fer molts jornals gratuïts i van mantenir a
casa seva els treballadors mentre duraren les obres.
Havent adquirit la propietat del terreny la Congregació anà de cara a la construcció de la seva capella.
El 29 de març del 1794 “se avian tirat las líneas y se
havia projectat posar la tant desitjada obra de la capella de nostra Mare Adolorida, lo que hauria anat
endavant a no ser la fatal y lamentable pera sempre
la guerra ab la Fransa, pues la gent estava per majors
precisions indispensables...”
Dos anys més tard, acabada ja la guerra, amb 50 lliures
que “li havien donat alguns individus per concloure la
capella” els congregants van iniciar una campanya
de promoció de les obres. En efecte, començaren a
construir parets, la Junta elegí uns comissionats –dos
congregants i dues congregantes- per impulsar els
treballs, es decidí posar tots els recursos de la Con-

El 31 de maig de 1804 en una reunió general de congregants decidiren, unànimement, construir la capella en el lloc previst i fer una capta general per Badalona per tal de recollir fons per a “principiar la capella
per repetides vegades proyectada”. S’aprofità l’ocasió
per ampliar el projecte. Per això el Dr. Salvador Català
i Folch, que era el corrector –és a dir, el consiliari- de
la Congregació, el 10 de juny de 1804 demanà “a
l’Ajuntament y Obrers lo terreno anomenat lo campanar vell, lo que li concediren”. Es tracta d’una llenca de terra paral·lela al carreró de Barberà. Al cap de
pocs dies l’Ajuntament formalitzava la cessió. Aquests
terrenys, units als que la Congregació havia adquirit a
la parròquia dotze anys abans, permeteren projectar
una capella més àmplia i potser una nova distribució
interior que contemplés els típics espais de les capelles dels Dolors catalanes destinats a sagristia, sala de
Juntes i altres dependències.
Immediatament els congregants feren una capta general i arreplegaren 60 lliures, 13 sous i 7 diners.
Amb això començaren, doncs, altre cop les obres el 18
de juny de 1804 i tornaren a restar aturades el 31 de
juliol de 1805, quan ja s’havia fet la teulada, i la caixa
dels Dolors estava endeutada fins al capdamunt.
Els devots havien traginat el material i havien fet de
manobres, els congregants sortien cada mes pels
carrers a captar diners i també objectes que després eren sortejats. Sabem que es sortejaren anells,
arracades, pollastres, gallines, un gall dindi i fins i
tot un congre. Els pescadors badalonins destinaven
a les obres de la capella els beneficis que obtenien
d’algunes sortides a mar. A la llibreta de caixa trobem
ingressos “de un bol de dos arts”, “de un bol de l’art
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del Cisteller”, “de l’art del Partagàs”, “del art del Ramonet i Granjer”. Els pescadors del bou donaren en
total més de 147 lliures i els de l’art una quantitat
semblant. La resta dels diners sortí de donatius dels
pagesos i veïns de la vila.

A més de la capella, les obres comprenien també la
sagristia i altres espais secundaris dels Dolors i van
afectar les capelles veïnes del Roser i de sant Pere.
El mateix any 1819, sota la direcció del mateix arquitecte, es féu un retaule nou, d’obra, que costà, només de
mans, sense comptar els materials, 300 lliures. Per pagar-les, el rector de la parròquia i corrector de la Congregació féu un llegat de 60 lliures en el seu testament
i el batlle cedí l’import d’algunes de les multes que imposava. També es tornaren a fer sorteigs d’objectes donats, com anells, mocadors i fins i tot un pa. El retaule
fou fet amb maons, rajoles i guix blanc i negre. Sobre
les dues columnes que l’emmarcaven s’hi posà una
llosana feta d’una gran pedra. La imatge era dins d’un
cambril, accessible als fidels mitjançant una escala. El
fuster Josep Prat va fer els treballs de fusteria.

Els congregants seguiren captant i el 1807 ja només
es devien els treballs de l’arquitecte que projectà i
dirigí les obres. Es tractava de Jeroni Vidal i Sunyol,
badaloní resident a Barcelona, que era fill del mestre
de cases Domingo Vidal, congregant que havia estat
“mestre de novicis” i “consultor primer” de la Junta
dels Dolors.
Aleshores la guerra del Francès ho va deixar tot encallat. El 20 d’agost de 1808 els napoleònics saquejaren la caixa dels Dolors. El 1813, amb el país sumit
en la misèria de la postguerra, els primers diners
recollits serviren per eixugar el deute pendent amb
l’arquitecte. Després els esforços s’encaminaren a
acumular una reserva econòmica per prosseguir els
treballs.
Els reprengueren el juliol del 1818 i duraren fins al 14
de març del 1819. Contractaren com arquitecte Domingo Vidal, possiblement emparentat amb Jeroni
Vidal, que havia dirigit les obres realitzades fins aquell moment. Les condicions del contracte, que es conserven a l’arxiu de la Congregació badalonina, ens informen que restaven per fer les voltes i els elements
decoratius. Davant l’altar s’hi havien de tirar quatre
arcs, de la cornisa dels quals arrencaven unes petxines que sostenien una cúpula “asfèrica”. També feien
“un òvul per dar claror a la cúpula, a la paret grossa
de la part de llevan y dit òvul ha de ser igual ab los demés que ja se troban fets en dita obra”. Dels ressalts
del sòcol de la capella arrencaven les pilastres, amb
les seves bases i capitells. Tots els elements de la capella havien de ser “de la orde dòrica ab sas proporcions tan de las voladas com de las alsadas” segons
especifica el contracte. Tot plegat fou emblancat amb
calç colada, i el terra pavimentat amb cairons.

S’acudí novament a les almoines per sufragar les despeses. Els fabricants de maons i de guix en donaren
gratuïtament. L’apotecari Esteve Pascual va pagar la
corona de plata de la imatge de la Pietat que es venerava al cambril. La Sra. Pla deixà en el seu testament un
llegat de diners amb la condició de ser sepultada a la
capella. Tota la feina de traginar materials la feren els
devots. El 1822 s’acabà definitivament la capella, es
van liquidar els deutes amb l’arquitecte i es calculà que
la despesa total havia estat de 3.020 lliures, 18 sous i
4 diners.
La inauguració de la capella coincidí amb la política del
trienni liberal, contrària als ordes religiosos. Els congregants eren terciaris de l’orde servita i, per tant, els
convenia no fer massa soroll. La cerimònia es féu el 9
de març del 1823 i fou presidida pel Dr. Valentí Montadas, rector de Santa Maria de Badalona. Hi assistiren
el vicari Mn. Josep Prat, Mn. Ramon Salavert i Mn. Vicenç Carrera, que eren congregants. Aquest darrer, ja
ancià, havia consagrat la seva vida a la construcció de
la capella dels Dolors. A més celebraren amb ells la cerimònia Mn. Francesc Cammany, passioner, Mn. Joan
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Tragarona, beneficiat de Santa Maria del Mar de Barcelona i els pares Miquel, de sant Jeroni de la Murtra,
i Sebastià Morató, cartoixà, que residien a Badalona
foragitats dels respectius monestirs a causa de la situació política.

document anomena “la sagristieta” o la “sagristia xica”.
En els incendis revolucionaris del 1936 la capella fou
la part més afectada del conjunt de Santa Maria i fou
enderrocada fins els fonaments. Així que cessà la persecució s’iniciaren gestions per reconstruir la capella.
Feu el projecte un altre arquitecte congregant badaloní, en Joan Amigó, que hi mantingué l’estil clàssic,
canvià la distribució i adequà l’estètica del conjunt als
nous temps.
El 5 de maig de 1944 els membres de la Junta de la
Congregació, Joan Fornaguera, Josep M. Cuyàs, Francesc d’A. Barriga, Jaume Miralles i Josep Rodon publicaren una carta demanant ajuda per reconstruir la

Dels Vidal constructors i congregants que bastiren la
capella en tenim encara una notícia curiosa. El 1848
fou condemnat a 10 anys de presó “Gerónimo Vidal,
albañil, natural y vecino de Badalona, casado, de 73
años de edad”. El condemnaren per haver ocultat a
casa seva els dirigents que organitzaren el segrest dels
“lladres del pou”. Un informe de l’alcalde de Badalona,
de 7 de maig de 1848, diu que “la sorpresa que ha cau-

capella que, segons pressupost, valia 100.000 pessetes. El 12 de juliol l’escultor Claudi Rius ja havia acabat la bella imatge de la Pietat que presideix el conjunt, feta, segons diu el rebut, d’acord amb el projecte
de l’arquitecte Amigó. El setembre J. Miró estucava
l’interior de l’edifici nou mentre J. Torres feia els marbres de l’altar i les credences. Al nou absis, darrere la
imatge, s’hi féu una gran pintura mural que representa
la sepultura de Jesús. La feu el pintor Joan Massaguer
inspirant-se en personatges de pintures clàssiques.
El combregador, les vidrieres, la pintura de l’absis,
els vuit magnífics canelobres de la credença, el baldaquí, el sagrari, les sacres, una casulla, els marbres
de l’altar... foren sufragats amb donatius dels devots
que, malgrat les greus dificultats econòmiques del moment, arribaven sense parar. Finalment, el 4 de febrer
de 1945, el bisbe Gregorio Modrego va consagrar la
nova capella. L’any 1977 una excavació arqueològica a
l’interior va posar al descobert unes importants restes
que possiblement pertanyen al primitiu temple romà
de la ciutat.

sado en esta villa... se debe a los antecedentes o a la
conducta sin tacha que ha observado ...Gerónimo Vidal ocupándose en el oficio de albañil”. Als badalonins
els va doldre tant aquesta condemna que, quan el 14
d’agost del mateix any, es van subhastar els seus béns,
ningú no va anar ni a veure’ls i les autoritats van haver
de declarar deserta la subhasta.
Amb els anys s’anaren fent a la capella petites millores
i restauracions i s’anà dotant dels objectes necessaris, que no modificaren res d’essencial. Sabem que el
1873 es féu la reixa de ferro de l’altar. Fins que es féu la
instal·lació elèctrica, l’any 1908, la capella s’il·luminava
amb llànties i salamons i per encendre’ls es feien pujar
i baixar mitjançant politges. L’electrificació no va afectar, però, aquests salomons, que continuaren anant
amb cera. Entre el 1928 i el 1930 es tornaren a fer treballs de millora i restauració. Josep Rius va daurar la
petxina del cambril i es va enrajolar de marbre l’altar
Per la documentació sabem que la capella disposava
d’un orgue o harmònium, d’una trona ubicada a l’angle
que quedava entrant a mà dreta i que el 1871 hi havia
un confessionari “a mano izquierda al entrar dentro el
altar de los Dolores, al lado mismo de la puerta de la
sacristía”. Es tracta de la típica sagristia pròpia de les capelles de les congregacions dels Dolors, que algun altre

La Congregació dels Dolors és avui una venerable
veïna del nostre barri, vella però amb ganes de viure, i solidària amb les justíssimes reivindicacions de
l’Associació.
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NOTÍCIES DEL BARRI
Camins escolars

Rases

El 21 de setembre, en el marc de la Setmana de Mobilitat, es van inaugurar 2 nous camins escolars: el Camí
Amic de la Mediterrània i el Camí Amic dels Romans.
L’objectiu és promoure que els infants vagin caminant
o en bicicleta a l’escola, de manera autònoma i sostenible... Aquesta iniciativa té també el desig de mostrar Badalona com ciutat educadora. És per aquesta
raó que veiem al barri un nou “pictograma”, pintat a
terra en verd i blanc que diu “Camí Amic”, que serveix
per senyalitzar que és el pas dels escolars.
És evident que els pares d’algunes escoles no ho acaben d’entendre i continuen porta’n als alumnes gairebé fins a la porta de l’escola. Això és precisament el
que passa al c/Lladó cantonada c/S. Felip i de Roses
i a tot el carrer S. Felip i de Roses on està prohibit
aparcar i on es continua aparcant com si res, amb els
perjudicis pels veïns i vianants del carrer. No sé quina
seria la solució... potser “una patrulla de la guàrdia
urbana” posant les corresponents multes. A vegades
una “estratègia punitiva” fa entendre quan les “estratègies educatives/conciliadores” no ho solucionen.

En els darrers mesos són notables les rases obertes,
tancades i algunes tornades a obrir al barri. La majoria han estat per millora o substitució de serveis: al c/
Lladó el cablejat elèctric d’una subestació va comportar-ne el tancament a la circulació rodada durant uns
quatre mesos i la conseqüent desviació per St. Felip i
d’en Roses fins al lateral de l’autopista; al c/ del Temple un esvoranc per esfondrament de la claveguera;
al carrer Fluvià per substitució de la meitat del clavegueram –l’altra meitat s’hauria de fer abans d’acabar
l’any-; al c/ de l’Oli, a Quintana Alta cantonada amb
Lladó, finalment tancada però oberta en dues ocasions; i ens en deixem alguna. Malgrat les molèsties, en
voldríem veure moltes més al barri, voldria dir que
alguns dels dèficits comencen a solucionar-se.

L’ascensor
L’ascensor del pont que travessa l’autopista pel carrer
de Felip i d’en Rosés continua sense funcionar després de més de 150 dies. L’ajuntament diu que el cost
de reparar i reformar-lo superaria els 6000€ i encara
està en estudi. Mentrestant els veïns han de pujar
per les escales i els que van amb cotxets de nadons,
en cadira de rodes i les persones grans o amb el carro
de compra han d’allargar el recorregut per un circuit
traçat per sota l’autopista. Els veïns de Dalt la Vila i de
Bufalà ja estan farts d’esperar una resposta, on està
amagat el responsable de solucionar-ho?

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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1 D’OCTUBRE
La convivència harmònica i plena només és possible
exercir-la en un estat de democràcia i llibertat, en el
nostre barri i en tot el país.
Ara ja fa un any, ara només fa un any que fèiem un
exercici de dignitat col·lectiva contra la intransigència
i el menyspreu de l’estat. Reclamàvem l’exercici d’un
dret inalienable i ens va respondre la brutalitat de la
desraó. Ha estat un temps frenètic, sense respir, amb
presons i exilis, amb decepcions i reconeixement que
no teníem les estructures a punt. L’endemà no estava
preparat. Va seguir una judicialització inversemblant,
una campanya mediàtica sense precedents i una persecució extrema dels que identificaven com a responsables i prevenir, així futures temptacions.
El 155 i el creixement de les provocacions, l’intent de

trencar la societat, de violentar-la fins a poder justificar la repressió. Hem descobert que el tactisme dels
partits a casa nostra passa per sobre la voluntat de la
gent que els hi ha fet confiança.
Mentre a l’Estat el PSOE tombava el govern del PP
fent una filigrana d’aliances, amb excepció de Ciudadanos, a la nostra ciutat el PSC rebia complaent el
suport del PP i Ciudadanos per ocupar l’alcaldia fins
aleshores en mans d’una coalició de progrés. Les giravoltes egoistes i mancades de perspectiva de la política segueixen condicionant la vida de la gent.
Probablement perplexes, però determinats al seu
pesar, un any després, a Catalunya molta gent, l’1
d’octubre, vam tornar a reivindicar un dret inalienable. A Dalt la Vila, també.

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
Una crida a la unitat del país, del poble i la del barri, les AVV sempre han intentat ser un vincle perquè
els problemes de les persones i de l’entorn tinguin
un espai de diàleg i de viabilitat davant del govern
de la ciutat. Ens trobem en un moment en què s’ha
de produir un canvi de Junta i sembla que cap opció
ha fet un pas endavant per substituir la Junta actual.
Seria molt lamentable perdre tot el treball que des de
l’any 1979 en què es va fundar l’Associació de Veïns
de Dalt la Vila i que any rere any diferents juntes han
anat aportant i ara per falta de voluntat comunitària
i solidaritat amb el veïnat se’n vagi tot a orris, tot
resta’n els problemes socials que tenim pendents de
resoldre.
La mateixa solidaritat de país i de civisme ciutadà que
demanem dia a dia, han de fer-ho possible activantnos i assumint reptes i responsabilitats amb el veïnat
que ens envolta i amb el que convivim, esperem que
aquest clam faci sorgir una diversitat de veïns que
siguin capaços d’aglutinar-se en una nova Junta per
l’Associació. Tothom té arguments per arreglar el que
socialment no funciona, però a l’hora d’assumir reptes es desinflen i no sempre és per egoisme personal, sinó per un individualisme de pensar que no se’n
sortiran, però si compacten amb les solucions que
aporten altres és molt possible aconseguir resultats
positius, sense presses però també sense pauses.
Sempre s’ha dit que la unió fa la força i la història i
els esdeveniments darrers així ho demostren; doncs
ànim a aquests nous lluitadors perquè s’afegeixin a la
direcció de la nostra Associació veïnal.
Noves generacions han de prendre el relleu d’un espai social, que si es deixa sense resposta, farà caure
encara més la qualitat de vida i convivència a la qual
ens han portat determinades polítiques, en els últims
anys, que no han sabut conservar la part històrica del
barri de Dalt la Vila; necessitem una resposta unitària
davant d’aquestes polítiques degradadores que han

UNA CRIDA A LA UNITAT

fet perdre la identitat del barri més antic de la nostra
ciutat.
Ah!, aquestes crítiques al sistema polític no són un
plagi, com els màsters de determinats càrrecs polítics, són per desgràcia una realitat del fet que la història es repeteix quasi sempre; arribant aquí esperem, desitgem i donarem suport perquè en el nostre
barri canvií aquesta dinàmica degradadora.
Reivindicacions pendents de la AVV de Dalt La Vila
- Plaça dels Bombers. Nom proposat pel veïnat a la
Comissió de Nomenclàtor en lloc de Plaça ciutat romana.
- Can Trias. Estat i previsió de les obres de consolidació de la masia.
- Comissió mixta per abordar la problemàtica de les
cases buides i proposar-les per a lloguer social.
- Centre Cívic. Definició de l’espai del carrer Germà
Bernabé, perquè continuï en aquesta funció o bé
com Escola de música o Casal de gent gran.
- Carrer Pujol. Estat del projecte UA1.
- Can Casas i Creu Roja. Informació projectes Carrer
Barcelona /Av. Martí i Pujol.
- Carrer Barcelona. Entre Quintana Alta i Plaça Constitució, projecte i pressupost consolidat a un sol nivell.
- Fibra Òptica. Estudi del cablejat, accions i previsions.
Estat de negociacions amb les empreses del sector.
- Passos sota Autopista. Il·luminació i trànsit per a vianants.
- Projecta Pont Autopista. Remodelació ambdós costats amb nou projecta per l’ascensor.
- Esvorancs per falta de canonades en el subsòl. Ubicats bàsicament en els carrers Fluvià i del Temple.
- El corraló de Sant Josep i d’en Roses. Adaptar una
claveguera perquè s’acumula aigua de pluja i brutícia.
- Control aparcament il·legal. Al carrer de Sant Felip i
d’en Roses.

Avinguda Martí Pujol, 192,
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DOLORS BUESO BLASCO

GENT DEL BARRI per Roser Reverter

Viu i treballa al Dalt de la Vila. Tots l’hem vist preparant esmorzars i dinars al bar “Can Joan”, hem sentit
com parlava amb els clients i, sobretot, l’hem sentit
riure.
Els pares, en Joan i la Pietat, vivien al carrer de la Costa, on ara hi ha el restaurant “Lucerna”. Per causes
familiars es van traslladar a Viladecans, i per motius
laborals van tornar a Dalt la Vila, per regentar el bar
que, en aquells moments, es deia “El petit racó”. Ella
tenia 12 anys.
El canvi va ser molt important: d’un pis a una casa
amb moltes escales i molt freda; de poder anar tres
mesos de vacances a Ademuz, a fer-ho només en el
període en què el bar estava tancat; de què la mare
s’encarregués de la casa i els quatre fills -dos més petits que ella-, a haver d’assumir tasques que fins llavors no feia, perquè la mare també s’havia de dedicar
al bar, que obria de dilluns al matí fins diumenge al
migdia. Això sí, la tarda era per a la família: cinema,
atraccions, ... Canvi de paisatge urbà i humà. Fer-se
seus la casa i el negoci va ser difícil, però se’n van
sortir.
Com a punt de suport assenyala la família, tant nuclear com extensa. “A casa tot es decideix per consens”, diu quan parla de les opcions que han de prendre els germans.
Respecte al bar, opina que la familiaritat amb la
clientela, el fet de saber què vol cadascú -un entrepà
per ...- i ja sap la mida, si el vol o no amb tomàquet,
és un dels actius de fidelització dels clients. També
l’adaptar-se als seus horaris i gustos a l’hora de dinar.
Aquest tracte familiar s’estén fins i tot a persones que
hi van esporàdicament, com els firaires de la “Fira de
l’arrop”. Al bar hi dinen –o s’emporten el dinar-, persones que viuen al barri, d’altres que hi treballen de
forma permanent o esporàdica, jugadors de bàsquet
i altres persones vinculades a aquest esport, del que

el seu germà Vicenç n’és un bon coneixedor. En Vicenç, que va prendre el relleu del pare, ha consolidat
el que ell va iniciar.
Una data assenyalada en el bar és la de Nadal. La Dolors ha heretat de la mare l’afició per cantar, i del pare
la facilitat per fer rimes.
En relació a Dalt de la Vila, li agrada la gent, el suport
entre els veïns. En definitiva, que és barri. També els
culs de sac i els comerços. No li agrada l’estat de les
infraestructures. Hi ha carrers que representen un veritable perill per a la gent que hi circula, sobretot les
persones grans o amb mobilitat reduïda. L’ascensor
que hauria de permetre, i no sempre ho fa, accedir
al pont de l’autopista. Les cases que s’estan enderrocant.
Destacaria de la Dolors que és una persona generosa,
treballadora i optimista. Creu que la gent et tracta segons com la tractes, i que cal fer barri i fer comunitat
i malgrat les coses a millorar, opina que el nostre és el
millor barri, perquè té la millor gent.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Soco Varea
Encara que el nostre principal interès és el nostre barri, faré un petit resum de com tenim la nostra ciutat
respecte al patrimoni natural. Però abans de tot haig
d’explicar que totes les dades han sigut tretes del
web de l’ajuntament. Ho dic per no caure en posteriors litigis envers la seva autenticitat o no....
La nostra ciutat disposa de 14 parcs amb un total de 74
ha, 154 places, rotondes i illes arreu del terme municipal. Podem trobar aproximadament 25.000 unitats
d’arbres a la via pública. Hi ha 85 espècies d’arbres,
els que més abunda’n són els plàtans, troanes, pollancres, negundos i oms, en menor quantitat alzines,
taronges, pereres .... S’hi han instal·lat també jardineres, aproximadament unes 900.
Existeixen els arbres d’interès local, que destaquen
per les seves mides, edat, raresa botànica, qualitats estètiques... Recomano una guia editada per
l’Ajuntament, “Els arbres de Badalona” i que es pot
consultar al web. De tot aquest patrimoni s’encarrega
l’Àrea de Medi Ambient, té cura del manteniment,
tant de l’esporga com de la plantació i el reg. El seu
objectiu és conservar en òptimes condiciones “el
verd” de la ciutat. En teoria el reg d’arbres de nova
plantació es reguen durant un o dos anys, depenen
de l’espècie fins a garantir l’arrelament.

ELS PULMONS VERDS DE LA CIUTAT

a la cantonada del c/Lladó amb Felip i de Roses, no sé
quants anys fa que es van treure dos arbres (desconec el motiu) i mai més s’han replantat. Al c/Quintana Alta, quan es van fer les obres per arreglar el pas
de la Guineu, també va desaparèixer un arbre que
tampoc s’ha replantat. Ara fa poc, quan es van acabar les obres dels pisos de la plaça dels Bombers, es
va haver d’escorçar la vorera per tal de fer accessible
l’entrada i sortida del pàrquing i es va tallar un altre
arbre... volem i desitgen que es replanti aviat.
L’esporga és també un tema espinós ... Mai arriben
els operaris en el moment adient. És evident que no
donen l’abast. Personalment no sóc una gran jardinera, ja sé que és tot un art, que necessita molta cura
i moltes vegades molt de temps, però crec que seria necessari que el nostre ajuntament fes un esforç
per millorar l’atenció al nostre patrimoni verd. Som
conscients que aquest objectiu no s’assoleix. Fóra important ampliar el pressupost i el personal. Esperem,
que així sigui, com més aviat millor.
NI UN ARBRE MENYS AL NOSTRE BARRI NI A LA NOSTRA CIUTAT ¡!!!!

I ara tornem al nostre barri.
A la plaça de Pau Casals, el nou plàtan que es va
col·locar quan es van fer les obres, jo no he vist mai,
que s’hagi regat, així que està sobrevivint gràcies a
l’aigua de pluja o per obra d’alguna veïna entusiasta, com la Mercè Paredes i algú més que ho fan amb
aigua de la font. Respecte a la replantació d’arbres,
quan han mort o s’han hagut de tallar, es fa durant
els mesos hivernals fins al maig. A la plaça de Pau
Casals, l’any passat, es va haver de tallar un plàtan
perquè estava malalt... veurem quan es torna a replantar un altre exemplar. A la petita plaça que hi ha

Carrer de Sant Sebastià, 37 - baixos
telèfon: 93 389 16 93
info@llardinfantspatufet.cat
www. llardinfantspatufet.cat
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Assumpta Ayza
El nostre petit i antic barri s’ha configurat com tants
d’altres de manera improvisada, sense planificació del traçat i dels espais comuns, són tants anys
d’història que com a capes s’han anat superposant
indiscriminadament i malgrat tot el brogit dels anys
han quedat petites illes verdes que són un gran tresor si tenim una mirada sensible amb les mostres de
natura que encara es conserven.
Tot i ser pocs veïns no ens coneixem el suficient per
saber si estimem el nostre barri de placetes i carrers
arbrats, de badius i jardins particulars que cada dia
de l’any ens regalen colors, olors, i molt oxigen net
per sobreviure a la contaminació de l’autopista i a la
nostra pròpia contaminació.
Però qui no sap d’alguna casa o placeta que hagi perdut un arbre centenari, un arbust en flor, un arbre
fruiter, una planta olorosa, unes palmeres malaltes,
segur que tots en coneixem. I d’un dia per l’altre
el paisatge canvia i t’adones que et feia feliç veure
aquell pi frondós habitat pels ocells, l’arbust gegantí
florit, l’arbre fruiter regalador de fruits dolços o una
freixeda d’ombra generosa.

ELS PULMONS VERDS DE LA CIUTAT II

Badius del carrer Sant Josep i Roses, badius de les
casetes del carrer Quintana Alta, els de les cases del
carrer Lladó també del carrer Pujol i carrer Fluvià,
el badiu de Can Planas, el del Centre Cívic i el gran
jardí romàntic de Can Casas i els alts xiprers de la
parròquia.
A tots ells els necessitem per respirar, per gaudir-los i
mostrar als nostres petits la necessitat de preservarlos, sobretot perquè anem cap a un model de places
dures o semidures (Pl. Font i Cussó i Pl. Bombers) que
poc es diuen amb el nostre barri.

De la mateixa manera que ens fa feliç les petites
grans mostres de natura, també ens fa patir els arbres malalts, els molt malats, els infectats, els no
cuidats, els no estimats i els inexistents pendents de
replantar.
Sentir amor per un ésser viu ens fa millors persones,
si connectem amb la sensibilitat més genuïna del nostre ésser vers la natura i ens sentim una part d’ella en
el nostre dia a dia és qualitat de vida.
La natura reverteix en natura, merles, estornells, cotorres, gavines, coloms, granotes, dragons, llangardaixos, ratpenats, etc….
Aquests són els pulmons verds del barri i que per la
seva fragilitat haurien de ser inventariats i protegits:

RESTAURANT LA LUCERNA
Carrer de la Costa, 41

Tel. reserves: 930 07 71 60
Horaris:
13:30 - 16:00, 21:00 - 23:30
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Joan Expósito

La Plaça de Font i Cusso i
el Decumanus maximus
Molts recordem o, com a mínim, hem sentit a parlar
del Clos de la Torre i part dels fets que varen succeir
durant l’any 1977, en els quals els veïns de Dalt de la
Vila varen mantenir una forta lluita sota el lema Salvem Dalt de la Vila i que va tenir com a resultat que
finalment l’any 1981 es donés per finalitzada aquella
lluita, després fos acceptada una plaça pel barri en
aquell lloc i que al mateix temps protegís les restes
romanes del subsòl.
El municipi va creure ideal dedicar aquella plaça a
Joaquim Font i Cussó, un historiador i arqueòleg badaloní que durant les excavacions al Clos de la Torre
de 1934 a 1936 van posar al descobert unes impor-

MIREM ENRERE

tants restes, com la Venus de Badalona i la Tabula
Hospitalis entre d’altres.
Tots els canvis que van sorgint a Dalt de la Vila, si
mes no, al seu subsòl, varen portar que el Museu es
planteges un projecte d’ampliació general, que comportarà l’enderroc del mur que a la planta soterrània separa l’edifici del Museu inaugurat el 1966 amb
el Decumanus maximus, el nou espai situat sota la
plaça de Font i Cussó i que amb una superfície d’uns
3000 m2. en període d’excavació i on les darreres
troballes han descobert un carrer romà de 8 metres
d’amplària que portava a la plaça pública, encara que
el més destacat són les restes d’un edifici comercial
sencer del s.I.a.C. i també una claveguera en perfecta
conservació que correspondria a un dels dos carrers
principals de Baetulo.

Detall del subsòl de la Plaça Font i Cosso i el Decumanus museïtzat

Foto Museu Municipal

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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Paral·lelament es va efectuar l’enderroc de la casa
angular entre les places de la Constitució, de la Font
i carrer de la Costa, per la construcció de noves habitatges i es varen trobar les restes d’un carrer i una
claveguera, edemes de la cimentació de reforç d’un
gran podi o petit temple, que podríem pensar que
formaven part de les restes del teatre romà del c/.
de les Eres.
La campanya d’excavacions arqueològiques portada a terme a partir de 1995 al jaciment de la ciutat
romana de Baetulo, s’emmarcava dins del projecte
d’investigació de la ciutat romana i el seu territori,
així i tot una vegada estigui enllestida podria ser un
dels jaciments arqueològics coberts més grans de Catalunya. L’excavació es va centrar al subsòl de la plaça
de Font i Cussó i la connexió prevista amb el Museu i
les Termes Romanes, aquesta coincidència es corresponia a l’estar situada dins del mateix espai que antigament ocupava el Clos de la Torre, quasi al centre
històric de la ciutat.

Les estructures més antigues localitzades, són anteriors a la primera meitat del segle I dC. i d’opus
caementicium. Formaven part del mur de façana del
decumanus maximus i també d’una claveguera feta
a la primera meitat del segle II dC, corresponent a
diverses estructures que pretenien remodelar la zona
de la ciutat romana.
Finalment, es van documentar uns nivells de colmatació d’aquest espai a inicis del segle VI, caracteritzats
per la gran presència de ceràmica sigil·lada. Durant
el 2010 es va afegir tot el recorregut del jaciment del
Decumanus, amb restes del cardo maximus i del decumanus maximus, de diverses botigues o tabernae i
de tres insulae, i de l’exposició permanent que explica els primers hàbitats testimoniats a Badalona, de la
prehistòria, edat del ferro i cultura ibèrica, així com
la història les característiques de la Baetulo romana,
amb peces molt destacades. Les notes corresponents
a partir del 1995 i quasi fins al 2012 es corresponen a
les notes o bolletins del Museu Municipal.

Les primeres excavacions al Clos de la Torre al 1934

Foto Museu Municipal

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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MÉS PETITA HISTORIA

Cebrià Olivé

Ara que ja res ens sorprèn, és curiós recordar com,
la gent senzilla, vàrem quedar bocabadats amb
l’arribada a Barcelona l’any 1951 de la VI flota americana. Com si arribessin els marcians, tot s’omplí de
novetats. En primer lloc, la cosa rara era que aquells
xicots (els mariners) anaven plens de diners i no es
preocupaven gaire com gastar-los: alcohol, dones i, si
era possible, espectacles flamencs, o braus.
Entre el poble normalet, aparegueren coses que despertaven una gran curiositat. Potser el més significatiu va ser el tabac americà autèntic, no l’andorrà; una
cosa estranya que es deia plexiglàs (vidre flexible); les
dones parlaven d’unes mitges de niló, i una cosa misteriosa que era com un llapis, escrivia com una ploma, i que els erudits de sempre en deien “bolígrafo”.
No faltaven els accidents, i les trifulgues, que el propi
servei d’ordre es cuidava de reprimir a l’americana.
Proliferaren els xiclets i, per descomptat, la CocaCola. Molta gent ensenyava revistes amb dones despullades, amb el comentari -”Me l’ha donat un mariner nord-americà”.

ESPAI OBERT

Potser, com diu en Serrat a la seva cançó, estàvem
“despertant del son dels infants” Potser la VI flota
representa en aquest recull, com el despertador que
sona al matí i et desperta però, de fet, feia un temps
que ens anàvem despertant. Unes coses estranyes
per nosaltres ens tocava viure en aquells pocs anys:
igual que el primer ferrocarril, el primer diari, o la
primera emissora de ràdio, es feren a Barcelona les
primeres proves de televisió, que encara tardaria uns
anys a funcionar.
La famosa vaga dels tramvies, transformada en una
vaga general, increïblement organitzada fou una cosa
de la qual encara ara se’n parla. L’any 1952, tingueren
lloc els últims afusellaments al Camp de la Bota, i la
fi de les Cartilles de racionament, i un any després
sortia de la fàbrica Seat el primer cotxe.
No ens en donàvem, però quelcom es movia al nostre
voltant. Havíem viscut molt de temps mig resignats
i costava una mica obrir els ulls. La pregunta és: els
hem obert ja?

SÓN LES TEVES DECISIONS LES QUE CONSTRUEIXEN EL TEU DESTÍ. T’ESPEREM
Truca’m: 93 384 82 31 (hores convingudes) info@mariasalvatierra.es-www.mariasalvatierra.es
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Anys 60, construcció de l’edifici al costat de cal Meco en el carrer Fluvià
Foto antiga: Roser Richarte. Foto actual: Facu Martínez.

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

EL JOC DE
DALT LA VILA

Casella 38

Vas passejant pel carrer Fluvià i de sobte el terra s’obre sota els teus peus.
D’esvoranc a esvoranc has caigut en un parany: tornes a la casella 3 i 2 torns sense jugar.
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 2018		

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

