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Associació de veïns de Dalt la Vila
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Av. Martí Pujol, 280-288
08911 - Badalona
correu: veins@daltlavila.cat
facebook: Avv Dalt la Vila
web: www.daltlavila.cat
Han col·laborat en aquest número:
Assumpta Ayza, Enric Costa, Roser
Cussó, Joan Expósito, Facu Martinez,
Joan Novell, Dionís Orrit, Joan Puche,
Roser Reverter, Joan Rosàs, Edelmir
Sancho, Soco Varea.
L’A.VV I LA REDACCIÓ DEL MECO NO
ES FAN RESPONSABLES DE LES OPINIONS ALIENES A AQUESTA ENTITAT.
ELS ESCRITS ALIENS A L’ENTITAT I QUE
ES PUBLIQUIN AL MECO HAN D’ANAR
SIGNATS I NO ES PERMETEN ELS
PSEUDÒNIMS.

TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns:
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
DIBUIX
SARDANES

de 17 a 19 h
de 18.30 a 20.30 h
de 17,30 a 20 h

Responsables
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
El taller de sardanes s’ha traslladat del Centre Cívic de
Dalt la Vila al local de l’Associació de Veïns del carrer Martí
Pujol, 280-288

300 exemplars

col·labora

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2018
(12,00€)
al compte corrent de la Caixa:
ES03 2100 2734 5602 0003 3771

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

codi QR del lloc web de
l’A.VV. Dalt la Vila

EDITORIAL
Be water, my friend
Teníem intenció de subratllar en aquest número alguns aspectes del
patrimoni del barri. I així ho farem. Patrimoni són les construccions
que han configurat l’urbanisme que ha condicionat i/o explicat les
maneres de viure. Patrimoni són les expressions culturals i festives
que hem fet nostres, conservem i encara compartim. Trobareu algun
comentari, algun article sobre l’enyorança dels elements i espais comuns desapareguts i el setge sobre els escadussers restants.
L’absència d’uns objectius globals -en els diversos àmbits- ben definits, ambiciosos i projectats en el futur, donen com a resultants accions que lenta però inexorablement van minant els patrimonis existents i afeblint els fonaments que hauríem de preservar com a deixa
per les següents generacions.
Temps d’una societat liquida que ho justifica tot en l’adaptabilitat als
canvis. Patrimoni són també –o això creiem- els valors ètics i morals que permeten fer política des de posicions molt allunyades, però
sense perdre de vista el bé comú. El menyspreu i l’oportunisme no
són elements naturals del nostre patrimoni, ens neguem a incloure’ls
per molt que sovintegin davant nostre.
Política liquida; potser hi haurem de conviure, però mai acceptarem
la que es faci amb aigües tèrboles. El dimecres 21 de juny, solstici
d’estiu, una moció de censura esotèrica ens ofereix una aliança municipal insòlita d’abast imprevisible. Política líquida, patrimoni líquid
¿restarem sòlids els veïns?

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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ELS SEMÀFORS
Semàfor vermell
A la comissió de nomenclàtor
que ha desatès la voluntat dels veïns i veïnes de Dalt la Vila perquè la nova plaça (de
la ciutat romana) del barri passi a dir-se Plaça dels Bombers, en record de la caserna
que es va ubicar durant molts anys a la zona. Després de 2000 anys els tentacles de
l’imperi encara fa i desfà al barri a la seva voluntat.

Semàfor verd
A les Nits d’estiu de Dalt la Vila
Amb dues vetllades celebrades en el moment de redactar aquest text, la iniciativa ha
estat molt ben rebuda per veïns i públic. La qualitat dels espectacles i l’alt nombre
d’espectadors així ho demostra.

Important!
A finals o principis d’any els socis i sòcies de l’Aassociació de Veïns haurem d’escollir una nova Junta.
L’actual porta ja quatre anys intentant defensar els interessos majoritaris del barri, amb desencerts i
encerts. Amb una manera de fer. És l’hora del relleu. De la renovació.
Cal que un nou grup encapçali i vehiculi les demandes i sentiments dels veïns. És bo i necessari per
enfrontar els reptes que hi hagi noves idees i noves maneres d’actuar.
Els que sortiu trobareu tot el suport i la col·laboració de la gent que hem estat i seguirem implicats en
la cohesió, preservació i millora del barri.
Us animem a fer el petit pas endavant.
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PATRIMONI HISTÒRIC

Joan Rosàs

No hi ha dos mots que vulguin dir exactament una
mateixa cosa. Quan es dóna aquest cas la llengua en
desplaça un en benefici de l’altre. I si, per entendre’ns,
diem que els sinònims volen dir el mateix, això no és
del tot cert. Si subsisteixen tots dos en una mateixa
àrea geogràfica, és perquè entre l’un i l’altre hi ha
matisos que els diferencien lleugerament.

de Dalt la Vila a respectar uns volums, unes alineacions, uns colors... amb l’excusa de l’interès patrimonial
del barri. Però si mirem enrere, veurem com això ha
servit de ben poc: Dalt la Vila està ple d’esvorancs,
de degradació i de desencerts. S’ha obligat a guardar
les aparences i no hem estat capaços de conservar la
identitat. I estem fent tard.

Això ve a tomb en parlar del patrimoni històric. Quan
parlem de patrimoni no parlem necessàriament de
bellesa, de tècniques constructives acurades, de monumentalitat, d’antiguitat extraordinària... De fet una
construcció relativament moderna, lletja, feta amb
materials de mala qualitat... pot tenir un elevat interès patrimonial. Parlar de patrimoni no és parlar
de “monuments”. Perquè hi hagi patrimoni només
cal que una construcció testimoniï un passat que ens
ajuda a entendre’ns a nosaltres mateixos.

Encara un altre problema, propi de mentalitats mesquines, agreuja l’anterior. El patrimoni és de tots els
badalonins, però sovint s’ha carregat a les espatlles
dels veïns el pes, certament feixuc, de mantenir-lo.
Amb la qual cosa viure en una casa amb valors patrimonials ha esdevingut sinònim de “mala sort”. Si el
patrimoni és de tots, l’hem de mantenir entre tots i
els veïns afectats han de ser compensats per la comunitat. Però les mesures d’ajut, d’esponsorització, les
exempcions fiscals... realment han sigut poc vistents.
Finalment caldria fer esment de l’interès arqueològic
de Dalt la Vila com un altre factor que a voltes ha
estat paradoxalment negatiu per a la conservació del
patrimoni. La importància de Baetulo no pot seguir
sent una excusa per destruir construccions posteriors senzilles i degradades però que adequadament
restaurades conserven uns valors indispensables per
comprendre el conjunt d’un barri, que hauria de ser
mantingut amb delicadesa.

Igual que els de Sant Adrià eren “passadors” i els de
Sant Pol no sabien l’hora, els badalonins eren “panys
de tàpies”. Les nostres cases eren, majoritàriament,
de fang i, per tant, constructivament limitades. Només cal passejar per Dalt la Vila i mirar les parets
velles que s’escrostonen per adonar-se’n. Vet aquí el
nostre problema.
Per protegir el nostre patrimoni ens cal saber veure’l.
Edificis aparentment menyspreables poden tenir per
a Badalona un notable interès patrimonial. Però no
tothom té la sensibilitat per saber-ho veure. En aquest
sentit ens cal fer un esforç per educar-nos. Altrament
anem a riscos de dilapidar inconscientment els nostres valors patrimonials. I els nostres, són a Badalona
i enlloc més.I el que és més greu és que la sensibilitat
pel patrimoni no sempre ha estat una qualitat pròpia
dels que oficialment eren els encarregats de vetllarlo. Tots hem vist durant anys com s’obligava els veïns

Després de tants anys de clamar en el desert les esperances són escasses. Però que el descoratjament
no sigui excusa per callar davant de la barbàrie. Cal
sensibilitzar-nos en aquest tema, cal exigir la conservació dels nostres valors patrimonials i cal reivindicar
la implicació econòmica col·lectiva que és tant com
dir un sistema municipal que compensi adequadament les càrregues dels veïns afectats. Us convido a
tots un cop més a unir els nostres esforços pel bé de
la col·lectivitat.

Avinguda Martí Pujol, 192,
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HEM D’ESPERAR QUE DESAPAREGUIN ELS ESGRAFIATS?
Edelmir Sancho

Els esgrafiats del carrer Pujol han estat preocupació
d’alguns regidors del nostre Ajuntament. Fa uns anys
es va encomanar un estudi per avaluar-ne l’estat de
conservació. Permeteu-me que agafi el document
que es va fer de resultes d’aquesta preocupació i que,
dissortadament, no va tenir cap transcendència en la
vida real. Aquest informe diu així:

També cal afegir que:

Antecedents
Les cases vuitcentistes del carrer Pujol reuneixen tres
circumstàncies molt peculiars que segurament no es
donen en cap altre indret de la ciutat

• El carrer Pujol és un carrer sense sortida. Quan es va
obrir l’accés del carrer Lladó a l’avinguda del President
Companys (any 1976), es va generar un talús que es
va erosionant per l’acció del vent, pluja, fred, etc.
• Aquestes cases, com que estan catalogades, tenen
unes limitacions pel que fa a la concessió de permisos d’obres de manteniment.
• Aquest carrer té un safareig i un dipòsit d’aigua, que
també s’han de conservar. Antigament, el conjunt, es
proveïa de l’aigua del Comú.

• Les cases estan situades sobre un jaciment romà.
• Degut als esgrafiat que tenen a la façana del primer
pis han estat catalogades com a bé cultural d’interès
local.
• Les setze cases són de propietat privada i cada veí
és propietari del seu habitatge.

Tal com s’ha dit més amunt, en el seu moment hi va
haver interès per part de l’Ajuntament de saber l’estat
de conservació dels esgrafiats i, per aquest motiu,
es va fer l’estudi corresponent a aquesta avaluació.
Aquest treball es pot trobar a l’Expedient 200400014
Ref.: 124/C8-04 dipositat a l’Ajuntament.

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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L’estudi es va dividir en dues parts:

L’estat actual dels esgrafiats és molt precari. És possible, però, fer una rehabilitació prou acurada per retornar als esgrafiats l’aspecte , les textures i els colors
que tenien quan van ser fets.
Ara bé, aquesta restauració no es pot fer si no es fan
desaparèixer part de les causes que produeixen la
degradació.

1. Determinació de les problemàtiques que afecten
la façana.
2. Identificació de les problemàtiques que afecten la
construcció.
Ens centrarem, en aquest article, en els problemes

Cal eliminar, doncs, de les façanes:
1. els fils elèctrics que passen per la part superior.
2. tots els claus, suports, caixes de connexió, fils de
telèfon, fanals d’enllumenat, etc.
3. tots els vegetals que toquen les façanes. ( parres,
heures, etc.).
Un cop tot net d’elements que solament contribueixen a la degradació, ja es podria programar la restauració. Alhora, es podrien protegir i restaurar la
font i el safareig que hi ha al mig del carrer i convertir
aquest carrer en un passeig de vianants. També podríem pensar com resoldre el talús que es va generar
en obrir l’accés del carrer Lladó a President Companys
però això pot ser motiu per a un altre comentari.

Restauració dels esgrafiats del conjunt vuitcentista del Carrer Pujol
La fitxa tècnica del catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Badalona diu el següent:
Edificacions del segle XVIII que formen un conjunt de
cases en filera. Abans d’obrir el carrer continuació del
carrer Lladó hi havia un petit hort per cada casa, a
l’altre costat del carrer d’accés. Solució molt típica
de la costa catalana. La planta és la tradicional; els
forjats són amb volta a la catalana. Hi ha una font,
que es proveïa de l’aigua del Comú, i un safareig comunal.
Façanes amb estuc, adornades amb vistosos esgrafiats.
Aquestes cases formen part d’un dels primers eixamples del “Dalt de la Vila” amb notables restes arqueològiques en el subsòl.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Facu Martínez
Can Trias

PATRIMONI EN VÍAS D’EXTINCIÓ

Can Planas

Masia del segle XVIII, situada en el carrer de Sant
Sebastià, 46, Era un celler on venien vi. Avui es troba tapiada i apuntalada a l’espera que l’ajuntament
la pugui arreglar, l’associació de veïns l’ha demanat
com a seu.

És un habitatge de la Plaça Constitució protegida com
a bé cultural d’interès local.
Va ser reformada a principi de segle XX per Amigó
damunt una casa de planta baixa, pis i golfes.
Actualment habitada.

Can Casas

Av. Martí Pujol, 218. Construïda per Salvador Soteras
Taberner en 1922.
Edifici residencial de planta soterrani, planta baixa,
pis i una destacada torratxa de planta quadrada, el
seu jardí està catalogat.

El badiu de la Figuera o Casa del Pou

Forma part d’un conjunt de cases del carrer Quintana
alta. Aixecades el segle XIX són un exemple d’una tipologia de construcció molt típica del barri.

Can Frias

Edifici construït a la fi del segle XIX a la plaça de Barberà, tocant a l’església de Santa Maria, va ser rehabilitat en 2010 i sanejat en 2017.
Els seus únics habitants són els gats.

Can Tiranasi
Masia del segle XVIII, situada al carrer de Sant Sebastià i carrer la Costa.
Era una casa de traginers, d’aquí el nom de Tira-Nasi.
Per la part del carrer de la Costa va viure durant un
temps la senyora Amèlia coneguda com la senyora
dels gats.
Actualment la masia es troba molt deteriorada amb
la meitat de la teulada enfonsada, però se senten comentaris que aviat es construirà.

Ca la Valentina

Situada al carrer de Dalt amb Quintana Alta, és del s.
XVIII i pot estar aixecada sobre la “quintana romana”
que dóna nom al carrer. Desocupada des de fa més
de trenta anys en molt mal estat actualment.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Soco Varea

DONDE EL SILENCIO ES NORMA, REINA LA IMPUNIDAD
Por otra parte, me parece imprescindible el respeto
por el medio ambiente. Este jardín, zona verde, es un
pequeño pulmón en nuestro barrio, imprescindible
para la calidad y alegría de nuestras vidas y de todos
sus “ocupantes”: gorriones, golondrinas, palomas,
palomas turcas, cotorras, vencejos, petirrojos … más
insectos, roedores y reptiles que desconozco.
“Tempus fugit” y vemos como el barrio continúa degradándose, como pasan los años y Can Trias sigue
cayendo, como seguimos hablando de Can Casas y de
cómo no se soluciona nada o muy poco. Es necesario
una actuación competente y seria por parte de nuestros “gobernantes”. Solucionar las problemáticas es
encararlas con valentía y ganas… no dar el silencio
por respuesta.

Esta frase, que no es mía, me ayuda a empezar este
escrito sobre el manoseado tema de Can Casas. De
nuevo, parece ser que la propuesta de los propietarios está sobre alguna mesa de algún técnico del
Ayuntamiento de Badalona. Como siempre nos enteramos, casi por casualidad o porque a alguien se
le escapa algo… ¡¡¡Y de nuevo el silencio y la falta de
transparencia de la Administración!!!
Quiero recordar que Can Casas está calificada como:
“Secció 7a Zona de verd privat protegit (8a)
Article 344. Definició Es qualifica de zona de verd
privat protegit el sòl urbà amb edificacions aïllades,
ge neralment amb entorns enjardinats d’interès.”
El interés de los propietarios, totalmente legítimo, es
la obtención del mayor beneficio de su propiedad. De
ahí la propuesta de un nuevo bloque de pisos en c/
Martí Pujol con c/Barcelona; de edificación de bajos
y 2 plantas en las 2 casas ya existentes en la c/Barcelona, y en la acera de enfrente, la antigua Cruz Roja,
iría otro bloque de pisos.
La normativa de edificabilidad no permitiría los deseos de los propietarios. Ya en su momento fue desestimada. Para todo ello, sería necesario una nueva
calificación, potestad que tiene el Ayuntamiento y
que utiliza siempre que lo cree conveniente, en muchos casos, con el único objetivo de legalizar una actuación, y la mayoría de las veces en base a los intereses de los particulares. La administración debe velar
por el interés público, pero en muchas ocasiones no
vemos su interés en este sentido. Su gestión debería ser llegar a un acuerdo con los propietarios, sin
permitir un destrozo del entorno, mediante permuta,
compra u otro medio a su alcance.
Es importante la memoria histórica de nuestra ciudad, no un cambio continuo hacia modelos urbanísticos que finalmente harán todas las ciudades iguales.

Carrer de Sant Sebastià, 37 - baixos
telèfon: 93 389 16 93
info@llardinfantspatufet.cat
www. llardinfantspatufet.cat

9

Dionís Orrit
Un jardí públic per al barri. La llavor dels processos
participatius del 2016, comença a donar algun fruit.
El projecte va ser votat pel Districte i arrenca per
transformar el solar entre la torre, coneguda com a ca
l’Amigó a plaça Pau Casals i la Via Augusta, en un jardí
digne obert a la ciutadania. L’actual regidor del Districte 1r, Jordi Subirana, va mantenir la convocatòria
de presentació del pre-projecte del govern anterior, i
el dijous 12 es va dur a terme. Entre els assistents el
mateix regidor, l’arquitecte encarregada del projecte,
Isabel Bennasar, tècnics municipals responsables de
les àrees implicades, de la Gerència Tècnica del Dalt
la Vila, representants del BSA, l’alcaldessa i regidors
de l’anterior consistori, representants del districte i
de la Junta de la nostra associació –que dit sigui de
passada, va ser l’entitat qui va posar sobre la taula la
possibilitat i necessitat de remodelar l’espai-.

CA L’AMIGÓ

minimitzar l’efecte clot actual i les voreres tant de
Santa Eulàlia com de la carretera s’incrementaran en
amplada, especialment la cantonada enfrontada a
l’hospital. El recinte que disposarà de dos accessos,
amb rampes per garantir-ne l’accessibilitat, estarà
envoltat d’una reixa simple permeable visualment, i
durant els vespres romandrà tancat.
L’edifici, que actualment allotja serveis de direcció i
administració del BSA, seguirà en el seu ús i queden
per definir les mesures de seguretat que han de permetre la coexistència de funcions, sense distorsions.
Des del veïnat, ja hem manifestat la voluntat que la
solució es centri en el blindatge de portes i finestres,
més que en incorporar paraments que dificultin la
contemplació de l’exterior de l’edifici. Comença el
lent i necessari camí de les tramitacions que pot finalitzar la primavera del 2020, tindrem temps, doncs,
de conèixer el detall i parlar-ne a bastament.

A grans trets, el concepte que se’n desprèn, -encara obert a modificacions- gira al voltant de la creació d’un jardí arbrat amb el terra natural, de sauló.
Es respecten els bedolls i les altres espècies existents i es plantarà alguna de nova per incrementar
l’ombra i la calidesa de l’entorn, cercant un ambient
de tranquil·litat i pau. S’apujarà el nivell del sòl, per

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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NOTÍCIES DEL BARRI
Contenidors
L’un per l’altre i la brossa per recollir. ¿On aniran els contenidors de recollida selectiva de les noranta -90- famílies de la nova promoció de la plaça dels Bombers?
Sembla obvi, de primer curs de gestió municipal, que els serveis necessaris per al bon funcionament de la
ciutat es contemplin abans d’aprovar els projectes. El sentit comú ens diu que s’haurien d’integrar dins del
conjunt que en farà ús. Per proximitat i per no carregar les servituds dels altres veïns.
La constructora i promotora Copcisa se’n va desentendre perquè l’ajuntament -llegeixis Urbanisme, Via Pública o Gerència del Dalt la Vila- no ho va contemplar. Un clàssic. Aquest a més té l’agreujant del fet que la Junta
de l’Associació de Veïns, en una instància/ al·legació de l’any 2009, ja es va interessar per la qüestió, molt
abans que comencessin les obres.Intuïen alguna cosa. La resposta del moment, insatisfactòria i forçada, deia
que anirien a Quintana Alta, en el costat no edificat de la nova plaça a l’altura del Pas de la Guineu.
Amb les obres arrencades s’ha preguntat en diverses ocasions i la resposta sempre era que no ens n’havíem
de preocupar. Avui amb l’entrega dels habitatges, cal incorporar tot un conjunt de contenidors -mínim de
5- que doblen els fins ara instal·lats. Un conflicte innecessari està servit. Ens preguntem si és massa tard per
cercar alguna solució alternativa.Tampoc ens hem de preocupar per l’escolarització de les nenes i nens que
vindran, ni dels serveis de salut que les noves famílies potser necessitaran.

Un barri esventrat
El carrer Fluvià es va ensorrant per trams, en alguns
cas posant en perill la seguretat dels veïns, per exemple, la conducció de gas malmesa per la d’aigua que
estava just al costat. Es va pressupostar l’arranjament
del clavegueram, que no una reforma integral del carrer, que és el que pertocaria, però les obres s’han hagut d’avançar, de forma parcial, per un nou esvoranc
a la part mitja. En la previsió inicial no estava contemplat el principi de Fluvià –el que mal anomenem
“carreró”-, que finalment s’ha inclòs.Al carrer hi ha
dues escoles i una escola bressol, aquesta amb pocs
alumnes. Estem segurs que tenen pericons, però on
van a parar si el clavegueram és inexistent?.
El carrer Termes es va apedaçant després que
s’aprovés i es pressupostés el seu asfaltat en el pla
“Recupera”. Sembla que el problema és que s’ha de
substituir el clavegueram. El darrer esvoranc, i gran,
ha estat al carrer Temple. Un esvoranc rere un altre,

per la manca de clavegueram, evidencien que vivim
no solament sobre restes romanes, sinó sobre aigües
fecals que erosionen els fonaments de les nostres cases i fan aparèixer insectes no desitjats.

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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St. Felip i l’aparcament
L’ajuntament ha recordat amb un breu comunicat la prohibició d’aparcar al carrer Sant Felip i d’en Rosés, a
partir del dilluns 18 de juny. Sembla que la nota duu implícita la voluntat de fer respectar la normativa.
Ens congratulem de la mesura, que ens apropa a la pacificació del trànsit al barri i a la recuperació efectiva
dels carrers per a les persones.
El carrer de Sant Felip i d’en Rosés té una llarga història, que arrenca a l’època romana, com un “cardo” que
es creuava en la part inferior (actual Lladó) amb el “decumanus”, que passa davant la “casa de l’Heura”. Les
restes trobades no tenen interès més enllà del testimonial, segons el Museu.
La singularitat del carrer rau en la seva constitució: el sòl, de sauló compactat, està vorejat i creuat per franges de llambordes. És l’únic actualment a tota Badalona d’aquestes característiques. En la seva originalitat,
hi ha també la seva fragilitat, ja que el material suporta molt malament els moviments intensos i continuats
del fregament de les maniobres d’aparcament. Tampoc és adequat per la circulació de vehicles, sense oblidar que no té sortida. Va ser restaurat l’any 2015, amb la voluntat de ser per a vianants, però per desconegudes qüestions administratives la prohibició no es va fer efectiva i ja comença, només tres anys després, a
donar el primer senyal de deteriorament.
Pels motius exposats, creiem que és un pas en la bona direcció, tot i que hauríem preferit que aquesta
mesura s’hagués inclòs en un marc de mobilitat més ampli que contemplés les zones verdes pels veïns, per
exemple, i que oferís alternatives d’aparcament. També, esperem que s’actuí amb energia sobre els aparcaments il·legals de la resta del barri i sobretot en els col·lapses provocats per les escoles.

No toquen ni quarts ni hores
Les campanes de l’església de Santa Maria han deixat
de sonar de 10 de la nit a 7 del matí. Per “compensar”, durant el dia, s’han ampliat els repics amb la
crida a l’Àngelus i altres que no identifiquem. Amb
el nou sistema que han implementat, també ha augmentat el volum del so que emeten, el que ha provocat les queixes d’alguns veïns propers al temple que,
fins i tot, han recollit signatures per la disminució del
volum dels tocs. Per altra banda altres veïns del barri es posicionen a favor dels repics de les campanes
al·legant que així ha estat tota la vida i que tampoc
causa tant d’enrenou. En resum, la polèmica està servida en una qüestió on no hi era.
No entenem el motiu del canvi. Si fins ara havia funcionat sense generar controvèrsia, per què modificarho?

Avinguda Martí Pujol, 192,
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La coherencia davant de la imposició

En Gregori Vidal ens ha deixat. Com sempre
és fàcil dir que perdem un amic i un bon veí.
Molts ho sentim així i ens resulta dolorós acceptar el fet. En Gori, qui fou president de
l’AVV els anys 1996 i 97, va estar compromès
en les lluites per la defensa i millora del barri
tota la vida. Vol dir que estava bregat en una
lluita farcida de derrotes i insatisfaccions, però
que seguia enfrontant amb tenacitat i dignitat.
Descansi en una merescuda pau.

És coherent el que està passant a moltes ciutats
per canviar els noms de carrers i places que el règim franquista va imposar per dictamen. És en canvi
molt trist que avui dia ens trobem a Dalt la Vila amb
una imposició dictada pel Museu de la nostra ciutat
en el nom d’una nova plaça, sense tenir en compte
l’opinió majoritària del veïnat, que després de vàries
reunions amb l’administració municipal, es desatenen les demandes i ens col·loquen una placa amb el
nom de “Plaça de la Ciutat Romana”, cosa que comporta el desencís i cabreig de molts veïns.

Afectacions a la mobilitat al carrer de
Lladó
A causa de la instal·lació d’una nova línia elèctrica de
distribució quedarà afectada la mobilitat al carrer Lladó, del barri de Dalt de la Vila, entre el carrer de l’Oli
i de Sant Felip i de Rosés, entre el 16 i el 30 de juliol.
Durant aquest període no es podrà circular pel tram
afectat del carrer de Lladó i s’habilitarà la sortida per
als serveis i veïnat pel carrer de Sant Felip i de Rosés.
Els contenidors situats al carrer de Lladó es traslladaran provisionalment al carrer de la Quintana Alta.

Primer per la falta de cultura democràtica dels dirigents del nomenclàtor de la ciutat. En segon terme
per la manca de decisió política dels governants per
resoldre a favor del clamor popular, perquè si els polítics que estan més propers als barris ens escolten
però després no fan costat al veïnat, apaga i marxem. En tercer lloc, és incoherent posar el nom de
Ciutat Romana, quan en els temps dels romans, no
solament no existien sinó que ni tan sols les van arribar a imaginar.La realitat de aquest nou espai a Dalt
la Vila, és que si van instal·lar els primers bombers
voluntaris al servei de la ciutat, motiu per el que els
veïnat a volgut que el nom de la
plaça es referís a aquet cos, que
es mereix un reconeixement de
la ciutadania.
Per tant, la AVV de Dalt la Vila
encapçalant la demanda dels
veïns, reivindiquem que es canviï
el nom de la placa i es denomini
“Plaça dels Bombers”. De tal fet
evitarem mobilitzacions per tornar a canviar noms de places o
carrers imposats i també els derivats del franquisme.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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CORPUS BADALONA
Amics, un altre any hem celebrat Corpus Badalona a Dalt la Vila. Hem tingut com a pregonera de la festa la
Facu Martínez, veïna nostre, a més de les col·laboracions de l’Associació de Veïns de Dalt la Vila, de l’església
de Santa Maria, de Bufons de foc i del toc, Bèsties de foc i dels Geganters de Badalona.
Diumenge tot i els dubtes que vam tenir de bon començament a causa de la predicció de pluja no vam suspendre la confecció de les catifes, i sort que no ho vam fer, ja que gràcies a totes les persones que van confeccionar-ne les vàrem poder gaudir fins ben entrada la tarda. També la processó va poder sortir almenys una
estona abans que comences a ploure un altre cop.
Per això us dono les gràcies, per l’esforç de tots plegats, i faig una crida a què hi participeu i mantingueu les
nostres tradicions cada any amb voluntat de fer-ho millor i amb molta empenta, perquè Dalt la Vila s’ho mereix.
Joan Novell Duran, president, Catifaires de Dalt la Vila de Badalona
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RESTAURANT LA LUCERNA
Carrer de la Costa, 41

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

15

FESTES DE MAIG
Les festes del barri ens tornen a deixar un bon grapat
d’imatges: els nens gaudint de la festa infantil organitzada conjuntament amb l’AVV de Coll i Pujol, una
plaça Constitució plena per rebre a la Barca de Mitjana (el grup d’havaneres que tornava al barri després
de 14 anys), la riuada de gent habitual a la Fira de
l’arrop malgrat la pluja de les primeres hores o el Sr.
Riart que després de 38 anys consecutius va voler ser,
com sempre, a la seva parada, fos com fos.

Carrer de les Eres, 1 Dalt la Vila
08911 Badalona
Telf 93 384 56 52
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com

16

ALBERT IBÁÑEZ
Va néixer al barri, d’on va marxar quan es va casar.
Durant els 20 anys que va viure a Sant Joan de Llefià,
anava cada dia a veure la mare i els caps de setmana
ho feia amb tota la família. Més tard es van traslladar
tots a la casa familiar. De petit, com tota la canalla,
feia molta vida al carrer. Comenta els jocs en què hi
participaven tant nenes com nens: saltar a corda o les
guerres de pedres que feien a la pineda de Can Muntal contra infants de barris propers. En aquella època,
els infants jugaven al carrer fins més grans que no pas
ara. El carrer de Sant Josep i d’en Rosés es convertia
sovint en un camp de futbol, amb equip i tot!
Per la revetlla de Sant Joan, el carrer esdevenia un
menjador veïnal, on se servia la musclada que havien
preparat, menú que es va anar ampliant. És el que
ell continua fent, ara dins de casa. A sant Felip i d’en
Rosés guarnien el carrer per la seva Festa Major, que
durava tres dies.
Existia molta solidaritat entre els veïns, que
s’evidenciava quan algú tenia una necessitat o un
problema de salut. Aquesta solidaritat també es
practicava entre els infants, sobretot amb els fills de
botiguers, que havien d’ajudar en el negoci familiar.
Si anaven tota la colla, descarregar melons i síndries
d’un camió, munyir les vaques, ... o el que calgués,
es feia molt més de pressa, i així podia jugar tothom.
Era una bona manera d’entrar en contacte amb diferents oficis, com ho era pujar-se en els pallers que
feien els segadors que venien de La Mancha, anar a
l’hort, veure com trenaven la “corda grossa” al carrer
dels corders (actualment sense nom i que es vol denominar “carrer de Can Guixeres”. També les seves
sovintejades visites al parc dels bombers, que van
aconseguir que aquell nen de poca vida -qui ho diria ara- mengés, que tingués una sèrie d’experiències
que pocs infants tenen a l’abast, que les relacions entre bombers i veïnat fossin més estretes.

GENT DEL BARRI per Roser Reverter
A vegades costa seguir les seves explicacions, perquè
anomena les cases pels noms: Cal Xai, Cal Favet, ...i
recorda qui vivia, o viu, a cadascuna. Aquest paisatge
urbà i humà, va quedar estroncat amb la construcció
de l’autopista. Com diu l’Albert, “l’autopista va matar
el barri. I a les persones grans que van expropiar a
canvi d’un pis a Sant Roc”.
Si bé el barri ha canviat, els valors que aporten aquestes experiències, perduren: solidaritat, fidelitat als
amics, sentiment de pertinença, valoració de les accions col·lectives, altruisme, que aplica en les moltes
entitats en què col·labora.
De Dalt la Vila destaca: les cases de cós, el carreró de
Quintana Alta, el carrer Pujol, la plaça Constitució, ...
tota la part antiga. Personalment troba a faltar veure
el campanar des de casa -que per la seva mare era
vital-, i escoltar les campanes. Li ho priva l’edifici que
han fet al darrere de les cases del carrer.
En acabar, formula tres desitjos:. Que els nous veïns
s’integrin al barri, en el sentit de respectar-lo i estimar-lo, mantenir el que encara ens recorda que és el
nucli antic de la ciutat i que els veïns facin pinya amb
l’Associació. La Junta pot endegar projectes, fer propostes, negociar amb l’Ajuntament, ... però és la unió
del veïnat el que permet aconseguir fites. Ell, que va
estar 9 anys a la Junta, ho sap molt bé.
Si jo fos el geni de la llàntia, els hi concediria tots.

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

MIREM ENRERE

La Masia de Can Casals o Can Casas
La masia de Can Casals o Can Casas està situada a
la cantonada del carrer de Barcelona amb el carrer
de Sant Sebastià, la seva edificació correspon al segle XVIII com un Mas de l’època, al que, un temps
després li foren afegides les dues cases del costat.
El propietari estava domiciliat al municipi de Tiana i
posteriorment vengué la propietat a un prevere de
Barcelona.
El 1851 en Joaquim Casals i Rosés, fabricant de
teixits i fill de pescadors de Badalona, va comprar la
masia i seguidament
l’amplia amb tres cases més com una sola
propietat. Un temps
després, en 1871, va
comprar el terreny
conegut com “l’hort
del Fideuer“ per ampliar les zones del
safareig, les quadres i
un espaiós celler molt
útil per dedicar-se a
la producció de vi.
Va dedicar aquell espaiós terreny per un
profitós hort i una
petita part a jardí,
en disposar de la suficient aigua que li
reportava la mina del
Manso Soley des del
repartidor del carrer
de Fluvià.

Durant la guerra Civil de 1936 al 1939 aquesta masia de Can Casas va ser confiscada per les autoritats
i posteriorment cedida al grup de les Joventuts Llibertaries.
La darrera reforma o treballs a la Masia, es va realitzar per canviar la teulada totalment malmesa pel pas
del temps i que unes copioses pluges van provocar
quasi l’ensorrament total, sortosament la família Casas com a propietaris, varen efectuar una molt correcta restauració de la coberta de la família.

Façana de la Masia al 1930

foto Museu Municipal

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

Imatge dels anys 60 del carrer Germà Bernabé en obres amb el local de la “O.J.E. (Organización Juvenil Española, branca juvenil per a infants del partit únic del règim, Falange). A la dreta l’actual Centre Cívic de Dalt la
Vila i escola de música, al fons el carrer de la Costa i Can Tiranasi , on durant un temps va viure la Sra .Amèlia
coneguda com la senyora dels gats.
Foto antiga: Pere Font i Cussó, colecc. Jordi Font

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

Els veïns de Dalt la
Vila dividits pel so de les
campanes de Santa Maria.
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SOCI A LA A.VV. DALT LA VILA (Quota anual 12,00€)
Dades personals
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
Carrer i número ____________________________________________________________________
Telèfon ____________________

Correu electrònic______________________________________

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

Badalona a ______ de ___________________ de 2017

Signat

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

