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EDITORIAL
Nenes i nens, comença de nou el curs. Farem servir la metàfora escolar -ja tòpica i gastada- per dir que tenim
moltes ganes d’aprendre i que hem fet tots els deures de repàs de l’estiu. Però, curiosament no avancem, no passem de curs i la nostra feixuga motxilla pesa cada cop més i més. S’hi acumulen quaderns i llibres d’assignatures
antigues, que donàvem per superades, per aprovades. És cert que com a barri sempre podem millorar; en Ciències socials, per exemple en Convivència, en Solidaritat i especialment en Participació. En Ciències aplicades
com l’Urbanisme, la Mobilitat o Infraestructures i Equipaments no ens mereixem la miserable qualificació que
ens posen. En Economia, desconeixem el Capítol d’inversions, però no pas el d’Obligacions fiscals.
Ens tenen mania?
En les disciplines Artístiques s’ho emporta tot l’endollat de la classe. Espais i pressupost. Fa ràbia veure com
ignora tot el que no sigui romà; veure com l’important substrat romà justifica barbaritats urbanístiques. No
es considera del barri, abusa dels dèbils i calla davant dels grassos i forts.
Ens queixem de vici? Sense un centre cívic digne, sense un casal o espai per a la gent gran, perdent patrimoni pedra a pedra, esgrafiat a esgrafiat, amb el clavegueram per revisar, els carrers per refer, el cablejat
penjant i la fibra òptica sense arribar -en condicions-, cases tancades sense solució,.. ens queixem de vici?
Ens sorprenen els nous mestres amb metodologies noves i procediments una mica diferents, més inclusius i oberts, però a l’hora de la veritat ens hem d’empassar les lliçons que van deixar els anteriors. Dona la
sensació que aquest claustre viu en una reunió permanent, que no sap engrescar a la resta de comunitat.
Es confonen quan ens veuen al pati a l’hora del “recreo”, jugant a fer fires i festes, convidant els amics d’altres barris.
S’enganyen quan alleugerits es pensen que ja en tenim prou, gresca i un discurset. Suats i feliços després del joc
esperem alguna cosa més. I l’exigirem una vegada i una altra abans que la desafecció ens faci abandonar l’aula.
Sospitem que haurem de vetllar per la qualitat de l’ensenyament que rebem, que haurem de recordar als mestres
qui els nomena i sobretot per a què. Volem rigor i claredat en les exposicions, agilitat i fermesa en les decisions.
Ja no som els pàrvuls romans, sinó ciutadans de ple dret aprenent a conviure.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona
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Declarem la gràfica en estat de coma.
Destinàvem aquest espai del butlletí a valorar
l’activitat al barri dels partits polítics amb presència a l’ajuntament. Puntuàvem l’interès pels problemes dels veïns, el coneixement i seguiment de
les coses que hi passen, el posicionament i el compromís davant els reptes que el barri té plantejats.
Es considerava l’actitud i la coherència més que els
resultats, perquè som conscients que no sempre
s’aconsegueixen els objectius. Quedi molt clar que
no confoníem l’acció de govern, d’obligat acompliment i realitzada amb més o menys bona sintonia i
comunicació, amb la presència i acció política dels
diferents partits. El barri sembla no importar-los-hi
el suficient per a viure el seu pols dia a dia.

ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
A la pissarra del bar de Can Joan. Des de fa més de cinc anys, la frase que cada dia hi
trobem escrita ens provoca, als veïns i veïnes que ens aturem a llegir-la, una reflexió,
un somriure, o directament una rialla. És una “pissarra participativa”, que també recull
textos aportats pels clients, així com els seus suggeriments i comentaris, que ha passat
a formar part del paisatge del barri i fa encara més entranyable la Plaça de l’Oli.

Semàfor vermell
Al pipi-can de la Plaça Manel Valls. Pel seu estat deplorable a causa de l’evident falta de
manteniment, malgrat les queixes dels usuaris (de moment els amos dels gossos) i l’avís
del seu estat fet per l’associació de veïns als responsables del seu manteniment.

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
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Soco Varea
Comença un nou curs i amb això arriben els sons de
les criatures que ploren davant la novetat, l’algaravia
dels que retroben els seus companys, del soroll de
les maletetes que carreguen amb el saber, les converses de pares i mares davant de l’esdeveniment i
a la vegada ens tornem a trobar amb el caos circulatori.

L’ESCOLA ÉS OBERTA

Ja se sap que les criatures són com esponges que
aprenem gairebé de tot, així que fora un bon moment per pensar que el nostre exemple pot ajudar o
no a ser bones persones i bons ciutadans. L’exemple
dels adults que aparquen allà on no deurien, que
s’empenyen per arribar primer, evidentment, no és
un bon exemple. Hauríem d’intentar crear entre tots
un espai harmònic que fos reflex de com volem que
sigui el nostre món.

Arribades i sortides de les escoles, amb aglomeracions de nens i cotxes en punts com carrer Fluvià,
carrer del Temple o carrer Lladó i també un desfàs
de control horari al carrer Barcelona a l’hora d’obrir
i tancar el pas circulatori dels veïns S’ha de ser més
estricte en el funcionament i evitar els enfrontaments entre usuaris de l’escola i el trànsit dels veïns.
Caldria evitar els desplaçaments amb cotxe i poder
dur als nens tot passejant al col·legi, perquè a la vegada faran salut.

Comença a ser necessària una intervenció real de les
administracions, per anar adequant el cens de nens
de cada barri als respectius centres docents més
propers. Tot plegat requereix una reflexió de totes
les parts implicades, perquè entenguem que el consens és l’única solució que pot satisfer mínimament
a tothom.

FARMÀCIA

Gotzens

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

PLAÇA DEL NYAP

Mentre s’està perpetrant el nou atac que suposa per Dalt la Vila la construcció d’aquesta piseria fora de tot
context al nucli antic de Badalona, que us recordo a continuació acompanyat d’una foto extreta de la promoció:
“VIVE UN NUEVO ESTILO EN EL CENTRO – RESIDENCIAL DALT LA VILA En la zona histórica, caracterizada por
su tranquilidad y calles peatonales, descubrirá el espacio más confortable, viviendas diseñadas con un alto
nivel de calidades para disfrutar de la luminosidad de un espacio único. RESIDENCIAL DALT LA VILA es un
complejo residencial de 90 viviendas distribuidas en 9 escaleras de 3 plantas de altura. Pisos totalmente exteriores de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Plantas bajas y áticos con amplias terrazas. Acabados de primera calidad.
Amplio local comunitario de uso polivalente. Plazas de aparcamiento y trasteros en el mismo edificio.”
Em trobo, per casualitat, amb un
anunci que em deixa estupefacta
i amb l’orgull de dalvilatana tocat
i adolorit fins a límits que ni jo
mateixa sabia que existissin. És
aquest i també amb foto perquè
l’ubiqueu:
“Solar urbano compuesta de 10
casas (780m2) en Centre Badalona Zona Centre - Carrer Llado
780 m2
1.090 €/m2
850.000 €
Compuesta de 10 CASAS 780m2
- Finca compuesta de 10 casitas para derribar en Dalt de la Vila, con 4 referencias catastrales. Aparte de los
m2 útiles detallados también dispone de zonas de paso. De las 10 casas citadas sólo dos están con arrendatarias de 90 años. Las casas están tapiadas para evitar ocupaciones ilegales pero adjuntamos planos para los
interesados. Ideal para promoción de viviendas o restauración de las ya existentes.”
És a dir, que a continuació de
la piseria de la Plaça del Nyap
-abans, Plaça de la Vila Romana- es pretén seguir trossejant
el nostre barri, sense tenir en
compte la història, característica i idiosincràsia del que ha
de ser el barri de Dalt la Vila.
Ja poden passar tots els colors de l’Arc de Sant Martí per
l’ajuntament de Badalona, que
cap ideologia s’ha aturat a
pensar en un barri que, a més
a més de vell, podria haver estat molt bell. Ni més ni menys
que en altres ciutats que saben
treure partit dels seus nuclis
antics i fer-los entranyables i
bonics testimonis del que fou
l’inici de les respectives ciutats.
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Enric Costa
Ja és hora que el barri de Badalona més oblidat dels
últims anys rebi la solidaritat de la resta de la ciutat. En tot el conjunt de barris s’ha estat invertint
per posar-los a escala igualitària amb el conjunt
de la ciutat, però el Dal la Vila ha restat al marge
d’aquestes inversions.

DAVANT DEL PIM-PAM ANEM A PAMS

funció del nombre de vots i no del sentit de ciutat.
De tots aquests anys de democràcia és molt difícil
quantificar les despeses per barris, però qualitativament els resultats salten a la vista, a Badalona no
podem lluir de barri antic perquè en realitat és un
barri vell i ruïnós, amb l’esperança que bona part
dels conciutadans se’n facin ressò.

Símil a la Catalunya que davant els sistemes solidaris aplicats pels diferents governs espanyols després
de la dictadura franquista, sense aplicar revisions
interanuals, s’ha passat a tenir un rànquing en els
serveis al ciutadà dels més deficients, sobrepassats
per aquelles autonomies que aporten molt menys i
segueixen rebent un diferencial molt millor que el
nostre.

Els dalt vilatans històricament hem fet comunió amb
la resta dels barris de la ciutat, però per aquest mateix motiu creiem que el nucli històric que és el nostre barri, mereix d’una vegada l’atenció i consideració dels badalonins com una part exportable per la
categoria que volem donar-li a la nostra ciutat.

Per tal que en el nostre barri no esdevingui com
aquest símil, hem de mobilitzar-nos, aportant el
nostre vot al Pla d’Actuació Municipal i Pressupost
d’Inversió que presenta l’Ajuntament davant la ciutadania. Això és com la taula d’en Bernat, qui no piula
no hi és contat. Encara que mai hem deixat de lluitar
des de l’associació els resultats han anat sempre en

L’AVV posa a disposició del veïnat poder votar des
del nostre local de Plaça Constitució, per aquells que
no disposen d’un Facebook a casa per poder connectar amb el de l’Ajuntament.
El nostre vot és sagrat i necessari, ens juguem les
garrofes del dia a dia del barri.

BAR

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

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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NOTÍCIES DEL BARRI

TOT UN MISTERI
El nostre barri és d’allò més singular, te’l miris com te’l miris. Una singularitat que cal denunciar és la que
moltes nits, especialment les nits d’estiu a una bona part del barri ens envaeix una olor molt forta i molesta
que fins i tot hi ha veïns que els irrita els ulls i la gola. És una fortor que costa de definir fins i tot els que la
patim fa anys, doncs no sempre coincidim en l’anàlisi olfactiva ni en el seu possible origen que a hores d’ara
segueix sent tot un misteri. Un cop sembla que cremen rodes de neumàtic un altre que posen en marxa un
motor a gasoil, un dia sembla una olor metàl·lica un altre dia sembla més una olor d’origen químic, ens falten
experts.
Quan aquesta olor campa pel barri sempre és de nit cap al tard, a vegades et desperta sobtadament a les
nits d’estiu quan tenim obertes les finestres i porticons. Tot i que la consigna és avisar a la Guàrdia Urbana
o els Mossos d’Esquadra quan algú detecta la flaire, els Cossos de Seguretat encara no han trobat l’origen
de la mateixa i segurament hem de ser molt més persistents a l’hora de reclamar la seva presència a més de
l’assessorament dels tècnics de medi ambient.
Esperem que en un futur es coneguin les causes de les olors probablement tòxiques i acabem amb aquest
neguit, doncs en el nostre barri contrasten amb les aromes de les flors i llessamins de nit dels badius com els
de Cala Montse, de Cala Maria i tants d’altres.
ELS EFECTES D’UN ESCLAFIT
La tempesta de la matinada del passat 14 de setembre va deixar a Badalona un petit esclafit que va tombar i
arrencar alguns arbres en places i carrers de Dalt la Vila. Els cops de vent que es van registrar van arribar als
122 km/h a l’estació meteorològica que Meteocat té ubicada al Museu de Badalona.
Aquest petit tornado va malmetre també el sostre del Centre Cívic del nostre barri. Posats a arreglar-lo,
caldria que s’aprofités per fer-ne reformes i obrir-lo a les necessitats del barri, ja que estem molt d’acord en

Avinguda Martí Pujol, 192,
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el fet que li falta una bona renovació a l’edifici, ara seria el moment per fer tots els retocs que li fan falta. Un
d’ells seria obrir un accés al pati pel carrer de la Costa, així com adequar sales d’esbarjo per a la gent gran i
d’altres activitats.

			

FOTO DENÚNCIA

Un cap de setmana sí i un altre també trobem els voltants de Santa Maria tal com apareix a la fotografia: plens
de deixalles, efecte del “botellon” de la nit anterior. Es veu que aquest tram de carrer està doblement deixat
de la mà de déu: ningú passa a la nit per evitar la festa i ningú el neteja l’endemà, excepte alguns veïns de
bona voluntat que comencen a estar tips.

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

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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Enric Costa

ABANS I ARA (35 ANYS ENS SEPAREN I ....)

Llegeix i compara-ho amb l’actualitat, no són profecies, és que la història es repeteix i no aprenem.

així en la seva explicació última: és la culpable de
tots els mals.

Resum (traduït) de l’any 1981 Col·lecció salvat “temas clave” nº 37 capítol 1.

Davant d’ella, el ciutadà se sent indefens; s’ha convertit en el monstre dels set caps al qual cal matar,
però ningú sap com. Mentrestant, cal tolerar i patirlo. És llavors quan la crisi deixa de ser una categoria
que cal explicar i descriure per convertir-se en un
ens abstracte que ho explica tot. El mateix concepte
de “crisi”; dóna peu a aquesta vaguetat, ja que es
fa referència a una mutació en el desenvolupament
normal d’un procés, i al mateix temps, a la situació
que s’aconsegueix quan la seva pròpia continuïtat
està en dubte.

EL MONSTRE DELS SET CAPS
Els economistes no es van posar d’acord sobre les
causes de la gran depressió del 1929, i el mateix succeeix ara amb la crisi dels setanta, però és que tampoc concorden les opinions a l’hora de buscar solucions adequades per sortir d’aquesta situació. ¿és
necessari tornar al liberalisme econòmic, a la plena
llibertat d’iniciativa empresarial, o convé seguir la
via del proteccionisme, de la intervenció estatal en
els assumptes econòmics? ¿és necessari trobar solucions noves, totalment diferents de les assajades
fins ara, fins al punt de què impliquen un nou orde
econòmic, polític o social? En altres paraules ¿suposa la crisi un sot del sistema capitalista de què se
sortirà com tantes altres vegades, o reflecteix la seva
inviabilitat i esgotament, i per tant, estem obligats a
buscar-li una alternativa?.I si és així, ¿serviria el marxisme de guia per aquest canvi, o es troba igualment
en una via morta que no cal ja utilitzar?
Davant aquesta gamma irreconciliable de postures,
i tot i patir dia a dia les seves conseqüències, ens
veurem bastant perduts si no disposem al nostre
abast les dades necessàries que centrin amb claredat el problema; d’aquesta manera, sempre és possible acudir a l’excusa de la crisi per manipular les causes reals de determinades situacions econòmiques,
socials i polítiques. La crisi econòmica es transforma

Traslladada al camp econòmic, la crisi no només fa
referència a canvis en l’estructura productora (considerada fins aquest moment com a normal), o dificultats en el desenvolupament, i per tant, en la
continuïtat del sistema econòmic, sinó que també,
i causa d’aquests canvis i dificultats, al·ludeix a un
empitjorament de la situació econòmica general de
la societat que pateix la crisi i, per això, de la d’una
gran majoria dels seus components.
Aquest és l’aspecte més cridaner i més penós, de la
crisi actual, així com de totes les crisis econòmiques
per les quals ha passat la humanitat. La crisi la patim
tots (gairebé tots) i pot ser manipulada per defensar
interessos particulars; la defensa de la societat ha de
passar per la presa de consciència que hi ha una situació crítica i pel coneixement de les causes i les característiques d’aquesta situació, per poder prendre
les decisions més oportunes que ajudin a construir
un futur, encara que, inevitablement incert.

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

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

Horari: NITS de dilluns a dissabte
reserves@lacostabdn.com
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GENT DEL BARRI
l’ajuntament de Sète, on està exposat. És sorprenent
que no se n’hagi fet difusió a la nostra ciutat.

JUDITH TEMISTANJIOGLUS CHALER
Pintora, escultora, decoradora, escenògrafa,... En la
seva vida artística ha fet i fa moltes coses, i en la seva
vida laboral en general, també. Com ella diu, és una
activista de la cultura.
La Temis, com carinyosament l’anomenem, defineix
la seva relació amb el barri com “una constant estima i vinculació”. Participa en totes les festes que
s’organitzen dissenyant cartells, maquillant, guarnint
espais,... Guarneix la seva façana amb motiu de “Fem
de Badalona un gran badiu” des de les primeres edicions, i va formar part de l’equip que va pintar les portes i algunes parets de cases majoritàriament deshabitades, en el marc de les activitats reivindicatives de
“Salvem dalt la Vila”, quan al barri s’agreujava el perill de pèrdua d’identitat que sempre hem patit, pel
redactat del PMU. L’any passat es van repintar, amb
il·lusió però sense ingenuïtat: l’especulació gairebé
sempre guanya. La Judith va encapçalar l’equip que
ho va realitzar, va portar alumnes de diferents escoles a visitar-ho, ho va difondre a través de mitjans de
comunicació ... Creu en el treball col·laboratiu, però
“algú l’ha de bellugar”, amb il·lusió i dedicació.

Ens diu que a ella li agraden aquestes actuacions en
directe, perquè la gent veu el procés i no només el
resultat. També que el fer moltes activitats dóna com
a resultat tenir molts amics, que per a ella és l’èxit.
I acaba afirmant que el que la salva d’aquest funcionament, a vegades caòtic, és viure a Dalt la Vila.

Darrerament, després d’un càsting entre diferents
aspirants, ha estat l’amfitriona de Badalona al programa “L’amfitrió” organitzat per les xarxes locals de
televisió, i on es van presentar 12 poblacions, els representants de les quals també es van passejar pel
barri.
El mes de març va marxar a Sète, seleccionada pel
Museu Marítim, per representar a Catalunya en la
“Festa de les tradicions Marítimes”. Catalunya era
el país convidat. Va pintar un quadre, a la vista del
públic, que l’alcaldessa de Badalona va regalar a

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

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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Joan Expósito

La il·lusió de un Museu per Badalona
D’ençà de 1883 Badalona ha sentit la necessitat de
disposar d’un museu o espai on poder guardar i exposar les troballes que han marcat l’evolució de la nostra història, que més o menys s`inicien al peu del Turó
d’en Caritg, on es troben els primers establiments humans, propis de la cultura Neolítica. A Canyet tenim
les restes heliostàtiques del s. VIII aC., a poca distància trobem el poblat ibèric del Turó d’en Boscà del s.
IV aC. considerat el primer nucli urbà edificat al nostre terme. També la vila romana del Turó d’en Seriol a
la Conreria i la vil·la romana de Ca l’Alemany i el magnífic Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Entre el
Turó d’en Rosés i fins al camí Ral i entre les rieres de
Malamoros i la riera de Canyet, que els romans van
fundar fa més de dos mil anys Baetulo, sense oblidar
les viles situades al Manresa, Llefià i/o Canyet...
Des de finals de 1875, aquesta vila ha tingut bons arqueòlegs aficionats i també professionals que no han
parat de foradar la ciutat buscant els fonaments o
els rastres d’èpoques passades. Entre ells no podem
oblidar a Joaquim Font i Cussó i Josep Ma. Cuyàs i To-

Detall de les termes descobertes al 1955 al Museu

MIREM ENRERA

losa, que junt amb altres badalonins varen fundar el
1925 una Agrupació Excursionista a Badalona i entre
les activitats una secció d’arqueologia.
Podríem situar el 1883 quan uns quants badalonins
pensaren a disposar d’un museu o biblioteca per
guardar i exposar les diverses troballes del nostre
passat, amb aquesta idea varen aconseguir el suport
de l’Associació d’Excursionisme Català per disposar
d’una delegació a casa nostra, una vegada aconseguida la fita, es varen rebre donacions de vilatans particulars per principiar a crear la col·lecció.
Durant la dècada de 1885 es va fundar el patronat
per construir el primer Museu de la ciutat, es va fer
publicitat i es van buscar subvencions, fins i tot el
rei Alfons XII va contribuir-hi amb 1000 pessetes, es
varen confeccionar els plànols i també es va escollir
un solar municipal entre el carrer Anselm Clavé i el
carrer Museu, avui Jaume Solà. Ningú no va saber
com va anar la cosa, però el cert fou que tot plegat va
acabar com un foc d’encenalls i tal com va començar
es va acabar. Fins i tot el jutjat va embargar i posar a
subhasta els béns de l’incipient Museu.
Quant al 1934 el Marquès de Barbera volia urbanitzar
tots els terrenys del Clos de la Torre, en Joaquim Font
i Cussó i altres companys del centre, varen lluitar mol
aferrissadament per poder excavar el subsòl, abans,
durant i mentre s’iniciaven tots els replantejaments
d’aquell projecte. Les troballes en aquell sector han
estat de les més importants, durant el 1934 varen ser
l’empedrat de la Via Augusta, uns 25 m. de la Muralla,
la Torre de Defensa, la Tabula Hospitalis i la Venus de
Badalona i 25 anys després, el 1955, en Josep M. Cuyàs va descobrir les Termes Romanes en un bon estat
de conservació i finalment les troballes de la zona del
Fòrum. Crec que tots els vilatans tenim un deute moral amb aquells il·luminats que varen mantenir la seva
pròpia tossudesa per què nosaltres avui la gaudim.

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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emplaçament varen ser expulsats i el local clausurat
l’any 1940.
La missió dels falangistes, una vegada acabada la
guerra civil, era eliminar tot el que podia tenia caràcter catalanista i entre les entitats locals també estava
inclosa l’Agrupació Excursionista de Badalona, entitat
que gestionava les troballes locals arqueològiques
com a Museu, i al febrer de 1940 el local del carrer de
la Costa fou espoliat, saquejat i clausurat després de
ser cremats tots els llibres i traslladades les partences
al Museu Arqueològic de Barcelona. Curiosament 60
anys desprès l’Agrupació Excursionista torna a tenir
la seu social al primer pis del carrer de la Costa n. 13,
d`on foren expulsat al 1940.

Façana durant les obres el 1965

Foto Museu

A l’agost de 1933 i tot esperant un Museu, l’Agrupació
Excursionista de Badalona inaugura un petit museu
en el seu local del carrer Lleó n. 24, en el que varen
restar-hi fins al 1935 i llavors es traslladaren al carrer de la Costa n. 13. Malauradament d`aquell nou

El Museu Municipal va ser beneit pel Rector de Santa Maria mossèn Joan Puig i inaugurat per alcalde l’
Excm. Sr. Felipe Antoja i Vigo, acompanyat del President de la Diputació Provincial l’ Excm. Sr. Marquès
de Castell Florite, el Governador Civil D. Antonio Ibáñez Freire i el Director de Belles Arts
L’obertura de les portes per visitar oficialment el Museu, va permetre l’entrada als vilatans que ordenadament accediren a totes les plantes i varen poder
contemplar i veure tots els objectes exposats, en especial les peces de Sant Jeroni de la Murtra.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Cebrià Olivé

PETITA HISTÒRIA
L’any havia de ser el 1935. A Santa Coloma de Gramenet tan sols hi havia una oficina bancària: El Banc de
Badalona hi tenia una sucursal: al carrer Anselm Clavé, baixant en direcció carrer Major, a mà dreta. Santa
Coloma, era un poble petit, una mica rural, que anava
fent amb les seves coses peculiars. Les maduixes al
seu temps, a la fonda de cal Coronel, i uns diumenges plens de barcelonins que anaven i tornaven amb
autobús. Tenia els seus personatges, com el Paco de
la brigada, el senyor Vicenç de l’ajuntament, el senyor Argentó de la torrefacció de cafè, i en Miquelet
el taxista.
Allò que va passar, era molt pel poble. Almenys per
parlar-ne. A la sucursal del Banc de Badalona un dia,
potser a mig matí, entraren dos homes i li donaren un
bitllet de cent pessetes al caixer, l‘únic empleat, el

ESPAI OBERT

senyor Joan del Banc, dient-li que fes el favor de donar-los canvi, una cosa que es veu que no era tan rara
que la gent anés al Banc a buscar canvi. Tal com eren
els bancs en aquell temps, el Sr. Joan estava darrere
un enreixat i atenia per una obertura, just quasi de la
mida del cap. Quan el Sr. Joan anava a obrir el calaix
corresponent, un d’aquells homes va mostrar una pistola demanant tots els diners.
El Sr. Joan es va ajupir sota el taulell i va accionar un
timbre d’alarma, que, per la proximitat, comunicava
amb l’Ajuntament. Els homes van fugir, carrer Anselm
Clavé fins carrer Major, seguidament a la dreta fins carrer de la Mercè i ara a l’esquerra direcció muntanya,
fins el carrer Joan Ràfols. Aquest carrer només tenia
edificat la vorera sud amb un rengle de casetes, enfront la muntanya En aquest carrer vivia jo, i els homes que fugien van tirar muntanya amunt. Aleshores
aparegué el taxi del Miquelet, un d’aquells models
que tenien un pescant a cada costat per pujar-hi.
A cada un dels costats un mosso d’esquadra amb
l’arma a la mà. Van disparar contra aquells que
fugien muntanya amunt, amb gran espant de la
gent. Aparegueren uns homes de paisà també
armats que la gent gran ens explicà que eren del
“sometent”.
A partir d’aquell dia els nostres jocs foren més
variats: podíem escollir representar que érem
o lladre, o mosso d’esquadra, o taxista o sometent. El Banc, com sempre, hi va sortir guanyant,
aquell parell es van deixar el bitllet de cent pessetes.

ESPAI OBERT és una secció on volem recollir la participació dels veïns del barri. Contes, poemes,
il·lustracions, humor gràfic... tot té cabuda en aquest nou espai d’expressió de “La Costa del Meco”...
Animeu-vos a participar!!!

carrer Barcelona, 30
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Final dels anys 50, la Via Augusta vista des de l’Av. de Martí Pujol. A l’esquerra l’hospital municipal,
a la dreta el cine Victòria. Coneguda popularment com la carretera del Bunyol.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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TAULELL / ACTIVITATS
TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns: 		
Dimecres:
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
CERÀMICA		
DIBUIX 		
SARDANES 		

de 17 a 19 h 		
de 19 a sa 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)
(Centre Cívic Dalt la Vila)

Responsables
Ceràmica: Sara Pulido (679196885)
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
ESTEM CONSTRUINT L’ARXIU DEL BARRI
Tens imatges de Dalt la Vila?
Ens les portes?
Les digitalitzarem i les retornarem ràpidament
Els dilluns de 17 a 18h a Plaça Constitució

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2016 (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

