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EDITORIAL
Quan aquest Meco arribi a les vostres mans faltarà molt poc per a
la celebració de les eleccions, potser, més transcendents des de la
recuperació democràtica. Parlem del 27 S.
Farà molt poc que s’hauran acomplert els primers 100 dies del nou
govern municipal. Un tòpic, un temps de gràcia que es concedeix
des de la mirada de la ciutadania per veure si les expectatives generades es comencen a encarrilar degudament. Proximitat i participació són els eixos promesos i que han de vertebrar l’acció del
nou govern municipal. La Laia Sabater, com a regidora del districte
primer, i la Núria Renau com a coordinadora són els caps visibles
i els referents del barri; en la seva capacitat i dedicació dipositem
la nostra confiança per a la gestió dels afers comuns, dels petits
als més transcendents. La llista dels temes pendents i de nova
emergència és llarga. Algunes de les estructures es mantindran,
acreditades per la tasca i el consens, com ara la Gerència Tècnica
del Nucli Antic Dalt la Vila, d’altres confiem en el fet que rebin un
impuls i es dotin de contingut, com el Consell de Ciutat.
Deixem enrere un llarg i dens estiu, amb onada de calor inclosa,
amb vacances i festes per a molts, però amb un paisatge general
dominat encara pels efectes de la crisi financera i els seus estralls,
personals i col·lectius, puntuals i estructurals. Un estiu, on res s’ha
aturat a pesar de les aparences i que ha tingut fins i tot una nota
agradable i de color amb la repintada al·legòrica i reivindicativa
d’algunes de les cases buides.
Si alcem la vista per damunt les teulades i el campanar el descomunal drama humanitari que afecta centenars de milers de refugiats no ens pot deixar indiferents. Com el batec de les ales d’una
papallona a Madagascar pot esdevenir un tifó al golf de Mèxic,
unes bombes a l’Irak poden acabar desestabilitzant tota una regió
del planeta i sumir en la misèria països sencers. Com a dalvilatans,
com a persones hi hem de donar resposta en la mesura de les
nostres forces i consciències.

FARMÀCIA

Gotzens

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

L’estiu tot ho atura i l’activitat política no és pas una
excepció. Aquest número de la Costa del Meco deixem
la gràfica municipal sense moviment esperant que els
diferents grups polítics de la ciutat comencin el curs
amb noves propostes i ganes renovades de dinamitzar
el nostre barri.
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ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
Als bons veïns. Són aquells que, a més de saludar als que viuen a prop seu, s’interessen
per com estan, i actuen quan detecten alguna necessitat. Aquest estiu, de manera casual, ens va arribar informació sobre la situació personal d’una veïna del barri, que requeria intervenció urgent. La nostra primera interlocutora va ser una altra veïna. En
aquest cas, sortosament, entitats i serveis ja estaven fent acompanyament i suport,
però, com ens va dir la treballadora social, estar al cas del dia a dia només ho poden fer
les persones properes, els bons veïns.

Semàfor vermell
Per les caguetes de gossos que no es recullen i que no acabarà fins que els veïns fem
foto i denúncia. La que ens van deixar a la porta de l’Associació, a la plaça Constitució,
volem creure que no va ser amb doble intenció.
Per altra banda, fa temps que en el nostre barri a mitjanit, de tant en tant, arriben fortes olors sense saber molt bé l’origen ni la perillositat. Aquest estiu han estat especialment molestos el que ha provocat la queixa d’alguns veïns. Esperem que s’esbrini com
més aviat millor l’origen d’aquestes olors.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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EL FUTUR DE LES
ASSOCIACIONS DE VEÏNS
En un sistema lliberal econòmic i socialment dominant, on les actituds individualistes s’idolatren, on grups
de poder amb interessos privats ofeguen els públics, ens trobem que les Associacions de Veïns cada cop
van més en decadència. En l’actualitat ens trobem immersos en una crisi social, econòmica i política de llarga durada, que ens ha de fer reflexionar a prendre una actitud més activa davant els interessos que estan
portant a molta gent a passar gana i perdre tot allò que hi van guanyar amb el seu treball i esforç.
Solament una esquerda de consciència social i solidaritat amb els més dèbils fa que alguns veïns s’impliquin
en la defensa dels interessos comuns. La resolució dels problemes d’un barri s’aconsegueix amb la participació i la implicació del veïnat, sigui quan el problema li pertoca a un veí en concret o a tot el conjunt. De
nosaltres depèn revertir la situació, deixem d’escoltar els cants de sirena de què el temps tot ho cura; hem
de posar-nos ja a defensar els nostres interessos com a veïns i construir un nou barri, ciutat i país pel millor
futur de nosaltres i de les futures generacions.

			

Jordi Casas

Al voltant del 1968, i aprofitant la llei d’associacions
de 1964, van sorgir les primeres associacions de veïns
però no totes eren de nova creació. De fet, havien
estat precedides per les anomenades «comissions de
barri» que ben aviat es van convertir en moviments
veïnals que denunciaven els problemes que els barris
—especialment els més populars— i els ciutadans,
tenien plantejats.

sos als barris i als veïns; els movia també la necessitat
d’acabar amb l’aïllament que, sent propi de les grans
ciutats, el franquisme havia exacerbat. D’aquí que
l’exigència de democràcia i participació directa fossin, juntament amb les reivindicacions per una millor
qualitat de vida, els «leitmotiv» dels moviments. La
unitat de treball era el barri: una realitat prou sentida
en els municipis per a poder constituir un punt de
referència i d’identificació de «comunitats» de ciutadans .

Quatre dècades d’història i de lluites proporcionen
material suficient per escriure llibres sencers on es
podrien recollir les reivindicacions, accions i consecucions. El moviment veïnal va esdevenir un nou moviment social en aquella època.

Quan es va consolidar això que ara en diem “DEMOCRÀCIA” una bona part dels dirigents veïnals de
les respectives entitats, varen fer -crec que honestament- un pas endavant i, per poder incidir en els
diferents consistoris, sobretot els més grans, varen
començar a col·locar-se en els òrgans de govern del
msunicipis mitjançant l’afiliació política i les diferents
eleccions municipals.

L’objectiu prioritari dels moviments veïnals foren, des
del principi, aconseguir que tots els ciutadans prenguessin consciència de ser-ho i actuessin com a tals.
No solament preocupava guarir d’especulació i abu-

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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Però amb el “temps i una canya” el que havia de ser
un reforç i incidència ciutadana als ajuntaments,
va revertir-se en una influència política dels partits
municipals vers les entitats veïnals. Fins al punt que
aquestes entitats ( no totes eh… ) varen convertir-se
amb delegacions municipals de “ferias y fiestas” a
l’estil dels sempre recordats “coros y danzas”.
I avui dia, degut malauradament a l’individualisme ciutadà cada vegada més creixent, i a la també creixent
manca de solidaritat veïnal, i a altres deficiències morals que prefereixo no esmentar, les entitats veïnals
resten bastant ermes d’actuacions i treball combatiu
en profit dels diferents barris de les grans ciutats.

			

Si us hi fixeu una mica, moltes de les associacions de
veïns les encapçalen una dotzena o menys de persones que dediquen hores i hores de servei pels barris,
per millorar-los, per evitar empitjorar-los, per, si més,
no mantenir-los el millor possible, i tot això massa
sovint amb la indiferència d’una gran part dels veïns
i veïnes, o fins i tot amb crítiques -sovint individualistes d’aquells o aquelles que no miren més enllà del
seu melic. També, d’altra banda, amb una gran i volguda ignorància d’alguns mandataris municipals que
només per ser escollits sembla que els hagin regalat
un “cortijo” per fer i desfer d’acord amb ideologies i
no pas al servei de la ciutadania.

Enric Costa

L’any 1954 es creà la Comissió de Veïns Urbanització Güell-Costa Campmany de Lloreda que va ser la
primera societat de veïns de Catalunya i d’Espanya,
encara que no es va legalitzar fins a l’any 1959. Des
de llavors les associacions de veïns es formaren en
diferents barris a partir de reivindicar els serveis
públics (llum, clavegueram, urbanització de carrers,
etc.) en un règim franquista que no ajudava a la convivència, perquè la immigració, des d’altres regions
de l’estat, només estava dirigida a l’explotació de la
mà d’obra i als beneficiaris del règim que governava.
L’Ajuntament no escoltava als veïns i la repressió estava a l’ordre del dia. Algunes juntes d’associacions
de veïns eren advertides per Governació Civil a Barcelona quan les activitats no agradaven al règim.

LA FAVB I LES AAVV DE BADALONA

es replantegessin una nova forma d’abordar i reivindicar els problemes.
Les al·lusions dels diferents polítics, que animaven a
l’esforç per continuar amb la capacitat d’organització i
mobilització de les entitats associatives, es contradiu
amb les solucions i respostes que des de les institucions han donat a les reivindicacions del moviment veïnal. Les prioritats poques vegades s’han tingut en consideració i s’ha promogut tot allò que a l’administració
l’interessava, passant del disseny per Badalona que
presentaven la Federació d’AAVV i les mateixes associacions de cada barri.
El futur està dirigit cap a nous reptes i noves formes,
que passen per la posada en marxa de diverses comissions de treball, unint forces amb entitats o plataformes amb tot tipus de necessitats, agrupant-nos en
problemes concrets, sumant esforços per reivindicar
escoles, sanitat publica, laterals d’autopista, etc... que
ja estan en marxa i fent-nos sentir en els llocs de decisió, tenint contactes amb l’alcaldia, regidories, forces
polítiques i ens autonòmics com CatSalut, Ics, Departament de Territori i Generalitat, per tal de pressionar
allà on toca.

En quant va arribar la transició els Ajuntaments democràtics a Badalona van estar formats per alguns
ciutadans que havien format part d’aquestes associacions i van canviar el sistema, donant solucions i
escoltant als representants dels barris. Però aviat es
va anar derivant cap a un control de les agrupacions
veïnals per part dels partits polítics i es va entrar en
una deriva de clientelisme fins que va arribar aquesta
crisi, que provocà que els veïns dels barris badalonins

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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Sigfrido Ramos

ON QUEDA EL PAPER DEL MOVIMENT VEÏNAL

En el passat, a principis dels anys 80, els primers ajuntaments democràtics es van convertir en el sistema
de representació política que va canalitzar els efectes
de les transformacions que demanaven els diferents
moviments socials i el paper de les associacions de
veïns va ser clau com a element impulsor del canvi.
Vàrem passar dels antics serveis de beneficència com
la Maternitat, Llars Mundet, La Clínica Mental de Sta.
Coloma, o d’altres similars, a disposar d’uns serveis
moderns per a donar cobertura sanitària, serveis socials, ensenyament i cultura. Lamentablement, les
retallades, la crisi i una gestió política allunyada dels
problemes dels veïns i veïnes, ens han tornat a enviar
al passat.

d’una democràcia representativa a una democràcia
participativa, real. Per això, ens cal ser proactius en
les nostres entitats. La inactivitat o la desmobilització
ens debiliten com a entitats veïnals i per això cal fer
un pas endavant obrint portes i finestres. Cal ser crítics amb nosaltres mateixos, ja no estem sols. Hem
de col·laborar donant-nos la mà amb altres entitats
i plataformes que lluiten per objectius comuns en
pro d’uns barris, d’una societat més justa, equitativa,
equilibrada i transparent.
Indubtablement, això ens obliga a estar amatents els
problemes que vagin sorgint al nostre entorn i accionar els mecanismes participatius i reivindicatius
adients en cada moment, potenciant el treball en xarxa amb la resta d’entitats i confluint tots en els objectius finals.

Progressivament, la representativitat de les associacions de veïns com a element únic d’interlocució
amb l’administració ha anant canviant, deixant aquesta centralitat com a entitat. L’ aparició en escena de
multiplicitat d’associacions, plataformes o col·lectius
concrets, que defensen causes comunes o sectorials,
ens obliga a adaptar-nos, a reflexionar sobre el futur
del moviment veïnal i a avançar sense por perquè el
moment social ho requereix. La pregunta és: com...?

Des de la nostra federació veïnal, estem treballant
amb intensitat per activar al teixit associatiu, per ferlo més fort i actiu i que aquesta sigui una part real de
l’engranatge de la gestió política més propera, la municipal. Els nostres veïns i veïnes volen saber i volem
participar en allò que els és comú, allò que en el fons
paguem entre tots amb els nostres impostos. Per això,
és important que treballem plegats i coordinats i aquí
els Consells de Districte tenen molt a dir.

Actualment, ens toca viure un moment social especial i singular que podem aprofitar per renovar-nos i
tornar a recuperar el lloc que ens pertoca, un lloc diferent però no menys important. Com a entitats veïnals,
podem i devem impulsar la participació ciutadana per
tal d’ aconseguir un veritable contrapoder que vetlli
per l’interès comú de la gestió política, tant a escala
municipal com supramunicipal. Avui dia, ens trobem
als nostres barris amb problemàtiques socials amb un
prisma global i ens cal una resposta a tots els nivells.

Les nostres entitats han estat un referent durant molts anys de lluita constant. Ara cal recuperar-lo amb un
nou esperit que sumi els esforços de tots i totes i que
navegui amb autonomia i amb independència d’acció,
sense tuteles mal enteses que, per desgràcia, ha ajudat a una part d’aquest immobilisme.
Ara hem après la lliçó. Ha començat el canvi, que sabrem aprofitar amb energies renovades i segur que
en els carrers, avingudes i places dels nostres barris,
ens trobarem confluint en la reivindicació.

Passar de la indignació a l’acció d’una forma efectiva requereix accions organitzades i planificades i sabem i podem fer-ho. Així podrem aconseguir passar

Gaudiu de la nostra carta i pissarra,
on trobareu platets, amanides, carpaccios, una bona selecció de formatges,
carn a la brasa.....

C/ de la Costa, 41 Dalt la Vila
08911 Badalona telèfon: 933 845 652
Nits de dimarts a dissabte
Migdies de dissabte i diumenge

Visita’ns a la web
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com
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Edmond W. Baccile
En un marc general sembla que actualment moltes
AAVV segueixen instal·lades en una cultura tradicional, tant pel que fa als continguts (urbanisme, habitatge i equipaments) com a les formes de relacionar-se
amb el seu entorn: aïllades i cada vegada més buides
de gent... algunes associacions han acabat convertintse en meres organitzadores de la festa anual i d’actes
lúdics. Tant les associacions com la Federació necessiten saba nova per agafar un nou impuls, amb dirigents que siguin capaços de palpar la realitat del seu
barri. És cert que el temps de l’actuació centrada en
les reivindicacions urbanístiques ja va passar, encara
que no ens hem de descuidar, però als diferents barris
hi ha altres necessitats i també possibilitats de dinamització social i cultural que aquestes entitats poden
canalitzar, si són capaces d’implicar als seus veïns.

EL FUTUR DE LES AAVV

És necessari avançar cap al futur, construir-ho més
aviat, des de diagnòstics dels problemes i necessitats
que siguin participats i compartits. No val ja, i cada
vegada valdrà menys, reivindicar aspectes que no han
estat suficientment debatuts i consensuats amb la ciutadania i amb altres associacions i entitats del territori
i també amb les estructures tècniques i polítiques de
les administracions i amb els equips que atenen a la
població des dels serveis públics, com puguin ser els
d’educació i salut.
És necessari integrar a més gent i treballar amb més
gent. Totes les associacions de veïns anhelen incorporar joves a l’entitat, però ens oblidem que els joves tenen altres horaris, altres interessos, altres inquietuds
i el que moltes associacions volem és que vinguin joves, però dins dels seus horaris, amb els nostres interessos i inquietuds.
És necessari apropar-se a altres associacions i establir
amb elles acords i formes estables de col·laboració
basades en projectes de treball concrets: Associacions de Mares i Pares de les escoles del barri o amb les
associacions de comerciants, o amb entitats culturals
i esportives del territori. Segur que amb totes elles es
poden establir projectes conjunts encaminats a la millora de la Qualitat de vida als barris i ciutats.
És necessari col·laborar amb altres organitzacions
que poden aportar als veïns nous serveis o fer-ho de
manera diferent. Estem pensant des de cooperatives
d’habitatge i consum d’energia, fins a associacions de
l’àmbit de la cultura o esportives, passant per la gestió d’equipaments i serveis públics. Segurament una
situació difícil d’imaginar avui dia si pensem en una
associació de veïns aïllada i afeblida; però en absolut
inviable si entren en joc altres agents socials, altres
associacions i les mateixes associacions de veïns des
de les seves estructures: coordinadores, federacions
i confederacions.

Algunes associacions veïnals han començat a construir nous projectes que s’aparten de la vella cultura
reivindicativa, dels seus continguts i formes de fer:
1 Plans de Desenvolupament Social i Comunitaris. Projectes aglutinadors de la ciutadania en la seva diversitat d’interessos i demandes i que, a més, pretenen
treballar amb els serveis públics i amb les administracions els projectes de transformació del territori.
2 Articular noves formes de relació amb altres associacions donant lloc a plataformes o coordinadores que
moltes vegades transcendeixen les problemàtiques estrictament urbanístiques i de dotació d’equipaments i
serveis que han impregnat des del principi la cultura
reivindicativa del moviment veïnal.
3 Incorporar a la seva actuació quotidiana nous continguts: futur ambientalment sostenible, ciutats i barris solidaris i educadors, o ciutats acollidores i respectuoses amb la diversitat.
4 Incorporar noves metodologies per incentivar la
participació dels seus socis i bases potencials adoptant formes de treball i organització interna més obertes i menys personalistes i jerarquitzades.

El futur és a les nostres mans, encara...

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

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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Enric Costa - Soco Varea

SALVEM DALT LA VILA

Un altre cop ha arrancat la iniciativa popular per netejar les façanes de les cases tancades del barri de Dalt la
Vila, sota la direcció de Judith Themistanjioglus, gràcies a l’encàrrec d’un veí anònim amb el reiterat lema de
“Salvem Dalt la Vila”.
La nostra veïna Judith (la Themis) ens explica la història:
“De vegades passen coses que semblen surrealistes i que són petits miracles que transformen la realitat en
quelcom més bonic, alegre i agradable.
Misteriosament ahir vaig rebre un sobre que va dur un personatge desconegut i amb un encàrrec sorprenent
en el qual textualment em demanaven d’arreglar les portes pintades fa uns anys per la gent de Dalt la Vila i
amb les despeses per la pintura. No us sembla preciós?... doncs amb aquesta empenta i sentint-me responsable, m’he posat de ple “mans a l’obra”...i sabeu que?... m’he trobat amb l’agradable companyia dels meus
amics i veïns disposats a donar un cop de mà contentíssims... i a molts altres veïns agraïts de veure la bona
intenció de millorar alguna cosa d’aquest barri que tristament veiem com es va degradant.
GRÀCIES “ANÒNIM”. Segur que ets algú molt especial. El teu gest és la nova porta que tant de bo espero que
obri la consciència de moltes altres persones. GRÀCIES!!!”
Aquest acte ens ha fet recordar en certa manera, com era el barri. Quan parlem de Memòria Històrica no
parlem només dels fets, de les persones, parlem també de com eren les seves cases, els seus carrers, els seus
racons, el seu entorn... En èpoques en què sembla que la modernitat i el progrés, inevitablement, comporta
canviar tot el considerat antic per noves propostes, és el nostre deure lluitar perquè els nostres espais històrics es mantinguin amb dignitat i respecte. Sentir amor per les nostres ciutats, pobles, rius, boscos és intentar cuidar-los i mantenir-los tal com són. Si no estem atents, les futures generacions tan sols podran conèixer
el passat visitant algun bon Museu d’Història. És per aquesta raó que de nou reivindiquem: SALVEM DALT LA
VILA!!!!!!
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NOTÍCIES DEL BARRI

								

Obres de millora de la plaça de la Constitució i del carrer de Sant Felip i de Rosés
A principis del mes de setembre van començar els treballs de millora d’urbanització de la plaça de la Constitució i del carrer de Sant Felip i de Rosés. Amb aquesta actuació es vol condicionar uns espais públics del nucli
històric de Dalt de la Vila que es trobaven malmesos i presentaven greus deficiències. La inversió destinada a
aquestes millores és de 29.275 euros.
Les obres a la plaça de la Constitució han consistit a rejuntar la vorada del paviment formada per llambordins
granítics. També s’ha substituït els bancs públics, unificant-los amb el mateix model que s’ha col·locat a la
plaça de Pau Casals. Al carrer de Sant Felip i de Rosés s’ha substituït el paviment de sauló, que en alguns punts
presentava greus deficiències, per un altre de sauló compactat que redueix els problemes d’erosió i facilita
el seu manteniment. Els treballs d’arranjament han respectat la fisonomia intentant no alterar l’estètica del
centre històric de la ciutat. Engestur va posar a disposició dels veïns 20 places d’estacionament a l’aparcament
de la plaça de Manuel Valls perquè els veïns que tenien un gual disposessin d’un lloc alternatiu on deixar el
seu cotxe mentre duressin les obres.

La font de la Plaça Constitució
Les reunions de la Junta de l’Associació, aquest estiu
tan calorós, les han fet amb la porta oberta i el ventall
a la mà. Impossible no fixar la vista, de tant en tant,
en la font pensant en el raig fresc d’aigua. Inevitables
els comentaris:
- que bruta i deixada que està.
- la netegem i la pintem?
- el que hem de fer és demanar a l’Ajuntament que
ho faci.
Aquesta conversa no es tornarà a produir. Quan es
van pintar o repintar algunes façanes de cases tancades del barri, es va fer una neteja a fons de la font
i un pintat.
Ara, continuem trobant-nos amb la porta oberta, i
continuem mirant la font de tant en tant, però amb
satisfacció. La mateixa que senten els veïns i veïnes i
les moltes persones d’altres barris que passegen pel
Dalt la Vila per contemplar “les pintures”.

Avinguda Martí Pujol, 192,
08911 Badalona
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Plaça Vila Romana
Després d’anys de patir el lamentable estat de la finca propietat de l’empresa Copcisa, que tots coneixem com
a Plaça Nord o Plaça Vila Romana, finalment aquest estiu la constructora a requeriment de l’Ajuntament i dels
veïns ha netejat el solar de males herbes i brutícia acumulada com també ha refet les tanques malmeses i ha
col·locat de nou les tanques desaparegudes del carrer Quintana Alta amb Sant Josep i Rosés.
S’ha de reconèixer que és una bona noticia pel barri, malgrat que segueix sent un solar accessible per tots
costats i per tant un punt negre en la seguretat dels veïns.
Ens preocupa especialment saber què estem molt lluny de tenir un projecte urbanístic per aquesta parcel·la
del nostre barri que s’adeqüi a les peculiaritats i a les necessitats d’un centre històric com el nostre.

Incivisme
Periòdicament, massa sovint la imbecil·litat es passeja pel nostre barri. Aquest cop, la targeta de visita l’han
rebuda els contenidors de brossa del carrer Lladó. A la matinada han cremat, com una gràcia més dels brètols
que només es poden expressar amb destrucció, amb actes de violència gratuïta i perillosa.
Sembla evident que els gestos d’aquest tipus manifesten un desencaix i desarrelament social que ens ha de
moure a treballar per fer una societat més justa i equilibrada, sustentada en valors ètics, però mentre hi
arribem aquestes conductes s’han de perseguir i deixar clar que la impunitat no existeix.
Alhora que exigim mesures fermes pels actes greus i delictius, podem aprofitar per reflexionar sobre el nostre
propi comportament en petites accions quotidianes com ara l’aparcament indegut, la circulació de motos, les
merdes de gos sense recollir, l’oli als bancs, ... i un petit reguitzell de gestos insolidaris i igualment incívics.

Roser Cussó

FOTO-DENÚNCIA

I això que està
prohibit aparcar...

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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Albert Ibañez

JOAN ARGENTÉ, ENS QUEDEN LES SEVES PARAULES

El 6 d’agost ens ha deixat el poeta Joan Argenté,
després d’una malaltia que el va obligar a marxar de
casa seva a finals de 2008, quan va enviudar. Ara ens
queda la seva obra: quatre llibres de poemes recollits
en el volum Obres poètiques - Cicle, bicicle, tricicle i
altres llibres, publicat el 2001, més la resta d’escrits
dispersos, articles, traduccions i el text d’un espectacle de llum i so que li va encarregar mossèn Dalmau,
rector de Gallifa.
Joan Argenté havia nascut a Badalona el 21 de juny de
1931. La guerra va trasbalsar la vida de la seva família. El pare i la germana gran, Gertrudis, van restar a
Badalona, mentre que la mare i el fill es van instal·lar
a l’Hospitalet de Llobregat i el segon any de la postguerra a Trentapasses (Vilalba Sasserra), on la mare
exercia de mestra. Altre cop a Badalona, va estudiar
el batxillerat a l’Institut Albèniz on va comptar amb
el mestratge de l’historiador Enric Bagué i de Maria
Aurèlia Capmany, que li desvetllaria la passió per la
literatura i el teatre.
Entre 1948 i 1953 va estudiar la carrera de Dret i tota
la seva vida va exercir d’advocat. Entre els seus papers universitaris hi trobem creacions pròpies i traduccions al català de poemes del llibre Paroles, de
Jacques Prévert, en el que podríem considerar el seu
aprenentatge poètic.
El 1959 guanyava el premi Joan Salvat-Papasseit amb
El temps de tants dits publicat l’any següent. L’any
1967 publicava Cicle, bicicle, tricicle. El 1975 guanyava el premi Carles Riba amb Seminocturn, semidiürn,
un llarg poema riu, publicat l’any següent, any també de la publicació del seu tercer poemari Moviment
peristàltic, o aquest home, per a mi, és una pesant
bombeta encesa.
L’any 1959, el govern francès havia encarregat a André Malraux la creació del Ministeri de Cultura per
aplegar tots els serveis governamentals de belles
arts, arxius, teatres, cinema, biblioteques, etc. El poble havia de tenir accés a les diverses manifestacions
culturals i s’havia de propiciar l’aparició i la professio-

nalització dels artistes.
Joan Argenté escriu amb aquest mateix esperit. Ell
posa joc i emoció a les seves paraules i vol que la seva
poesia i les seves cançons arribin a un públic majoritari i divers, infants o adults. Ho va aconseguir, els
seus poemes encara semblen acabats de sortir del
forn, els seus geranis encara estan lluents de rosada i
segur que l’estel li fa companyia.
“Molt més que el sol,
molt més que el sol
m’agrada aquest estel.
Adéu, jo vaig a fer-me amic del noi que el fa volar!”

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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fotografia de Iolanda Guevara

			

						

Joan Expósito

Plaça i carrer de la font
El sector que comentem es perd en el temps, encara que tenim la referència d’un fragment de marbre
encastat en una pilastra de l’hort de la rectoria de
Santa Maria. A propòsit d’aquest fragment, el pare
Fidel Fita escriu al “Boletín de la Real Acadèmia de la
Historia” de 1896, que el possible origen del temple
cristià de Santa Maria i el seu àmbit data de finals del
segle X.
Les invasions musulmanes de 1108, varen destruir
una bona part de l’entorn de parròquia, que concorda amb la data de 1112 com l’inici del perímetre més
o menys habitat que ha arribat als nostres dies.

MIREM ENRERA

La plaça de la Font està estretament vinculada a la
plaça de la Constitució i en formen un sol contorn
veïnal. A mitjans del segle XVI ja es contaven diverses
cases en aquesta placeta, que servia quasi de límit
amb la partida del Pou de Sant Pere, una propietat
que ocupava les terres des de la Riera d’en Folch, a
la Plaça de Constitució i des de Quintana Alta fins al
Camí Ral, i que segons les notes de Josep Mª Cuyàs,
les diverses vendes i transaccions des de 1520 anaven
reduint la Partida del Pou de Sant Pere fins a quasi a
la seva desaparició a finals del 1750. Possiblement,
aquesta plaça va tenir una de les primeres fonts públiques de Dalt de Vila aprofitant l’aigua que, procedent del Torrent de la Font, arribava fins a la Torre
Vella mitjançant l’aqüeducte del carrer de l’Ullal.
Referent al carrer de la Font és un petit i curt pas entre les cases de la Plaça Constitució i les de la Plaça
Barbera i també l’única solució que resolia el problema de ventilació dels habitatges, ja que era irrealitzable un badiu entre el darrere d’ambdues vivendes.
A la dècada del 1970 i durant l’enderroc i posterior
construcció d’un bloc de vivendes entre la Plaça
Constitució, de la Font i el carrer de la Costa, va sortir
a la llum un bloc de pedra d’uns 7,00 x 6,00 metres
corresponent a un petit podi que encara conservava
les empremtes d’un paviment de lloses de marbre i
altres troballes, possiblement del teatre romà que va
existir en aquest sector de Dalt de la Vila.
Ressaltar l’escultura Nen dels Globus, de Dionís Orrit,
feta inicialment per decorar la façana del seu obrador del carrer de la Costa i actualment a la Plaça de
la Font. Aprofitant la celebració del Centenari del
Nomenament de Ciutat com a Badalona, un grup de
vilatans va demanar a l’autor del Nen dels Globus la
seva restauració i el seu autor va accedir gentilment
deixant l’escultura tal com llueix actualment.

Plaça de la Font l’any 1945 foto J. Exposito
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Francisco de la Torre

La Baetulo Romana

UNA DE ROMANS

lidades agrícolas y bien comunicadas con los pueblos
cercanos.

Los orígenes de la ciudad se remontan a la época romana, alrededor del año 100 a. de C. Los romanos
habían desembarcado en Ampurias en el año 218 a.
de C. y hacia el siglo I a. de C. crean una serie de fundaciones de tipo urbano entre las cuales se encuentra Baetulo (Badalona), que con el paso del tiempo se
convertirá en la más pujante de la Layetana.

Era una ciudad amurallada y que tuvo su entrada por
la Vía Augusta (antes vía litoral). Badalona, entonces, con 11 hectáreas de superficie, se completó con
un trazado amurallado de 413 metros por 261, con
grandes torres de defensa. Los romanos instalaron
un centro militar que denominaron Bétulo (en latín
‘’Baetulo’’) en el siglo III a.C. Su configuración interna
tenía unas características muy similares a las demás
ciudades romanas de la época.

Tabula Hospitalis

Badalona fue una ciudad fundada de nueva planta
con una previa planificación con la intencionalidad
de vertebrar los territorios layetanos que se iban
ocupando. Los romanos aplicaron el modelo de ciudad cuadrícula en una planicie ligeramente elevada,
como es el Turó d’en Rosés, cerca del mar, con posibi-

La ciudad creció extramuros, por lo que el límite arqueológico es más extenso (de 7,5 ha a 10 ha). El punto culminante de la ciudad, que llegaría a los 15.000
habitantes, hay que situarlo a finales del siglo I a. de
C., gracias a la prosperidad derivada del cultivo de la
vid (típica de los pueblos mediterráneos) y la exportación del vino a gran parte del Occidente romano.
Desde su fundación, Badalona, “Baetulo”, llegó a ser
una ciudad muy emprendedora que se consolidó rápidamente. Su principal fuente de prosperidad fue el
comercio de vino. Una actividad. Aunque, también se
debe a los sucesos acaecidos a finales del siglo II a. C.
en Roma, con continuas crisis. Esta, fue la época antigua con mayor esplendor de la ciudad, destacando
restos arqueológicos de suma importancia como los
baños públicos, la Venus de Badalona o el mundo urbano doméstico. El último hecho importante a destacar, fue la concesión del Ius Latii para las tierras layetanas gracias al emperador del momento, Vespasiano
(siglo II a. C.). Badalona pasó a ser municipio y sus
habitantes, ciudadanos romanos de pleno derecho.
En 1954 se descubrieron los restos de los antiguos
baños romanos, también conocidos como termes. En
el mismo emplazamiento se inauguró en 1966 el Museu de Badalona.

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

1975 Cartell de festa Major, carrer Hermano Julio, (avui Via Augusta) cantonada Av. Calvo
Sotelo, (avui Av. President Lluís Companys).

Foto antiga de Manel García, foto actual de Facu Martínez

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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TAULELL / ACTIVITATS

TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns: 		
		
Dimarts:
Dimecres:
Dijous: 		
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
DIBUIX 		
SARDANES 		

de 17 a 19 h 		
de 19 s 21,15 h 		
de 10 a 11 h 		
de 19 a 21,15 h 		
d’ 11 a 12 h 		
de 18.30 a 20.30 h
de 17,30 a 20 h		

(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Centre Cívic Dalt la Vila)

Responsables
Pilates: Roser (655 479 798)
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
NOU CURS DE CERÀMICA
Dijous de 19 a 21,30 al local de Martí Pujol
Responsable: Sara Pulido (679196885)

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés
de la quota corresponent a l’any 2015 (12,00€) al compte corrent
de la Caixa ES03 2100 2734 5602 0003 3771

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 2015		

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

