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TALLER DE MEMÒRIA

EDITORIAL
La memòria, l’oblit i el record. Estranya equació. Endeguem dues
modestes accions sobre la memòria. Una, sobre la memòria personal, aquesta extraordinària qualitat que ens dóna identitat i ens
individualitza com a éssers únics. Que ens permet gestionar les
nostres vides a partir de les experiències i els coneixements que
anem adquirint i malbaratant. Ho fem en forma de taller, obert
als veïns que ho necessitin per ajudar a retardar l’inexorable deteriorament físic que duu el temps.
L’altra acció, donant suport a la creació d’un arxiu documental
amb el Dalt la Vila com a eix central. Recollint i tractant les fotografies i altres documents que es puguin aportar, aconseguirem
formar un mosaic que ens expliqui millor on i perquè som. Els
petits fragments de les vides personals, units els uns amb els altres ens deixen un testimoni més complet i exacte del camí recorregut plegats.
D’aquests dies convulsos que compartim, que en quedarà a la
memòria col·lectiva? La crisi ens ha deixat ferides avui encara
obertes, però recordarem demà qui ens les va fer? Recordarem
que els ferms murs de la construcció europea, eren de sorra que
s’esmuny entre els nostres dits a la primera prova? Quan assolim
la plena i merescuda llibertat del nostre país, algú voldrà recordar que fou una lluita de tots? I ja més endins dels quatre límits del nostre petit barri, oblidarem els afanys per conservar les
empremtes de generacions passades? Algú, quan totes les cases
buides estiguin restaurades i habitades, recordarà els esforços
esmerçats? Es guardarà memòria de la resistència contra interessos espuris, PEMUS, i plans d’urbanització irracionals? Cauran en
l’oblit les carretades d’instàncies, documents, les eternes reunions amb una Administració sovint llunyana, sovint inoperant, per
resoldre petiteses del dia a dia veïnal? Qui recordarà els nyaps i
la prepotència de les empreses de serveis, quan aconseguim el
respecte i un tracte honest en els treballs a fer?
La memòria col·lectiva ens preserva com a conjunt, però, és alhora l’espai de l’oblit recurrent, del record interessat, del testimoni
comprat. Fem-la bona actuant amb fermesa i generositat en tot
allò que depèn de nosaltres.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona
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EVOLUCIÓ GRÀFICA MUNICIPAL

Després d’uns quants mesos sense moviment en
la nostra gràfica, tots els grups municipals pugen
un punt per l’acord sobre la masia de can Trias. El
PSC rep un punt extra en ser l’únic grup que s’ha
dirigit a l’Associació de Veïns per demanar una entrevista i copsar les preocupacions dels dalvilatans
i dalvilatanes

4

3

3

2

2

2

1

CiU

ERC-AM

PSC

GB

ICV

C’S

PP

ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
a la intervenció a Can Trias. Després d’anys de progressiva degradació, es presenta un
pla per preservar un dels pocs exemplars de masia urbana que queden en el conjunt
d’edificacions de Dalt la Vila. És un primer pas de consolidació, que atura l’enderroc
inexorable al qual conduïa el seu estat actual, que esperem que finalitzi amb un ús social
d’aquest espai.

Semàfor vermell
a l’agressió que ha sofert la façana de la finca situada al Carrer Fluvià número 25. Tenim una normativa exhaustiva, recentment revisada, sobre els colors de les façanes,
els forjats, les dimensiona de les obertures, els materials, ... Som testimonis que no es
compleix en totes les obres de remodelació, i també que no s’inspeccionen, tret que hi
hagi sospites de l’existència de restes romanes.
El més decebedor, per bona part del veïnat, és que convertir la planta baixa d’una finca
catalogada en una porta de garatge, té l’autorització de l’Ajuntament i el vistiplau del
Museu.

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila

4

ESPECIAL
“RECORD i
MEMÒRIA”
Tot el que som és memòria. Aquesta afirmació que inicialment podria semblar exagerada, donada la multitud de processos que intervenen en les capacitats humanes des d’un punt de vista cognitiu, ve a reflectir
la importància de la memòria en totes les activitats de l’ésser humà. Aquest darrer trimestre hem encetat
des de l’AVV de Dalt la Vila dues activitats relacionades amb la memòria: l’Arxiu històric, fons fotogràfic
i documental que pretén conservar aquells elements del barri que contribueixen a recuperar les nostres
arrels i signes de la identitat a partir d’aportacions de veïns i veïnes que han estat i són els protagonistes
de la nostra història; i el Taller de Memòria una activitat destinada a facilitar les estratègies i tècniques
per potenciar l’adquisició i manteniment de la informació i la preservació de la capacitat de memòria de la
persona durant més temps. Per això hem volgut dedicar a aquest tema el monogràfic d’aquest número de
la Costa del Meco.

					

Renata Ciaravola

Com diu l’encapçalament d’aquest monogràfic: tot el
que som és memòria. Són els records sobre les nostres
experiències passades els que ens proporcionen una
biografia i defineixen qui som; és el coneixement, des
d’un punt de vista enciclopèdic, el que ens permet en
sortir-nos amb desimboltura en el món en què vivim,
i són les habilitats que hem après en algun moment
les que ens permeten sobreviure. Sense memòria no
sabria qui sóc, no sabria on estic i no sabria què fer o
com actuar.

TOT EL QUE SOM ÉS MEMÒRIA

neurones mitjançant la qual l’ésser humà pot retenir
experiències passades. Aquesta informació pot ser
recuperada, de vegades de forma voluntària i conscient i d’altres de manera involuntària. Els records es
creen quan les neurones integrades en un circuit reforcen la intensitat de les sinapsis. En canvi la pèrdua
o alteració d’aquestes connexions suposa la desaparició del record o oblit. L’oblit permet eliminar records
ja no útils i és necessari per poder elaborar nous records. De fet, algú que mai no oblidés res seria presoner d’un excés d’informació que no el permetria
elaborar ni desenvolupar el pensament.

La memòria és un procés psicològic que serveix per
a emmagatzemar informació codificada, és la funció
cerebral resultat de connexions sinàptiques entre

La memòria es pot classificar de moltes maneres.

FARMÀCIA

Gotzens

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

5

Podem parlar de memòria a curt termini, com la capacitat de mantenir temporalment la informació en
la ment, fins que fem ús d’ella (com quan ens repetim un número de telèfon fins a marcar-ho i després
ho oblidem), o de memòria a llarg termini. Una de
les formes més tradicionals d’entendre la memòria a
llarg termini és la que divideix Memòria Declarativa o
conscient i Memòria Procedimental o no conscient.
La memòria declarativa es divideix en dos tipus segons
el contingut. D’una banda està la memòria semàntica,
que inclou tots els coneixements i informacions que
hem adquirit a través del llenguatge i l’educació, per
exemple, com per a què serveix un termòmetre, o quina és la capital de França. D’altra banda tenim la memòria episòdica, que és tot el conjunt de les nostres
experiències i vivències, com per exemple el dia que
ens casem o on he guardat les ulleres aquest matí.

Memòria, Poema visual d’Ariel Gangi

seva actuació futura. L’engranatge i els mecanismes
que regeixen el funcionament d’aquest colossal procés psicològic funcionen amb tal grau de perfecció que
la persona sana amb prou feines és conscient que totes les seves accions i totes les seves comunicacions
verbals depenen del correcte funcionament de la seva
memòria. No obstant això, quan la memòria falla, ja
sigui de manera circumstancial i momentània, ja sigui
de manera permanent, l’individu s’adona, enmig de la
frustració, de la seva importància.

La memòria procedimental fa referència, entre altres
coses, a la memòria d’habilitats i rutines, com conduir o muntar en bicicleta.
Possiblement el més important per qualsevol ésser
humà és la seva capacitat per emmagatzemar experiències i beneficiar-se d’aquestes experiències en la

					

Joan Puche

LA MEMÒRIA COL·LECTIVA

configurant les memòries col·lectives, diverses, heterogènies, plurals.

La memòria històrica és un concepte historiogràfic de
desenvolupament relativament recent, i que vindria
a designar l’esforç conscient dels grups humans per
entroncar amb el seu passat, valorant-lo i tractant-lo
amb especial respecte. Aquest esforç conscient dels
grups humans donaria com a resultat una memòria
històrica col·lectiva, mentre que, podríem parlar
d’una altra memòria individual o particular pròpia de
cada individu. Existeixen tantes memòries com persones, i els punts en comú, els nexes d’unió de totes
i cadascuna d’aquestes memòries individuals, anirien

La memòria dels pobles i de les persones es construeix a partir del record de successos, essencialment
d’aquells que marquen etapes de les seves històries.
No obstant això, el significat de la memòria no sempre reflecteix els registres històrics del que va succeir,
ni necessàriament corresponen a la veritat dels fets.
Pensem que la història sempre l’escriuen els vencedors. El pes de la significació que es dóna a la història

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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determina la forma en què les persones entenen el
present i donen sentit a la seva visió i enteniment del
món. És per això que en societats marcades pel conflicte, la forma en què es construeix la memòria és
fonamental.

comprensió sobre els processos històrics que han donat com a resultat el nostre present, generant un profund dèficit democràtic que se substancia dia a dia en
una societat despolititzada i poc participativa. Vivim
una democràcia de baix nivell i una de les causes és
que està assentada sobre l’oblit. Estem construint la
nostra història com a poble no amb el nostre guió,
sinó amb el dels quals van promoure (i promouen)
l’oblit. No som, realment, amos del nostre present,
perquè només coneixem el nostre passat vagament.
D’igual forma, la memòria es converteix en l’espai
que pot desenvolupar la resistència i l’esperança per
als pobles, i és que en ella es troba l’altra versió de la
història, la de les classes subalternes que no és escoltada per la història oficial que els dóna la seva interpretació i busca que uns altres s’oblidin perquè es fa
incòmoda. En aquest sentit, la memòria col·lectiva és
un refugi contra l’amnèsia dels pobles, contra l’oblit
que els qui han violentat la història pretenen, i permet crear una visió de futur, donar sentit al quotidià,
alhora que es converteix en la consciència d’una comunitat.

Hi ha una frase que pretén resumir tot el contingut i
el concepte de Memòria Històrica. Ens referim a “el
poble que no coneix la seva història està condemnat
a repetir-la”. Perquè evoqui realment el que és la Memòria Històrica, hauríem de matisar-la afegint que “el
poble que no coneix la seva història no comprèn el
seu present i, per tant, no ho domina, per la qual cosa
són uns altres els que ho fan per ell”. Aquest domini es manifesta en l’ideològic-cultural, en l’econòmic
i en el polític. El desconeixement provoca falta de

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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Enric Costa
A Dalt la Vila els canvis i l’adequació dels nuclis urbans hi han sigut inevitables, malgrat els molts esforços de les diferents juntes que han passat per
l’Associació, amb més o menys encert, però amb la
voluntat de defensar el nucli històric del nostre barri.
Els diferents moviments veïnals tant reivindicant com
manifestant-se, ha fet que les especulacions immobiliàries no malmetessin del tot el traçat urbà i qualcuns edificis de gran valor patrimonial pel barri i per
a la ciutat.

DEL PASSAT REIVINDICATIU A L’AVUI

ció d’interessos particulars i empresarials que moltes
vegades entraven en contradicció amb els interessos
dels veïns i de la conservació del nucli històric. Pendents moltes reivindicacions que vénen de lluny i que
pràcticament totes les juntes han continuat exigint,
són suficient motivació per animar al veïnat a continuar amb l’acció participativa que a la fi, és la justificació de què l’Associació continuï oberta a tota la
problemàtica del nostre estimat barri i a tot l’entorn
que és el que fa possible que la nostra qualitat de
vida no minvi encara més.

Exemples d’aquesta activitat han estat: evitar la construcció dels pisos que ocupaven l’actual plaça Font i
Cussó, la construcció de la plaça Manel Valls carregant-se el cúmul d’escombraries que hi havia en aquell lloc, fer possible l’entrada de cotxes per la plaça de
la Medicina des de President Companys evitant que
el veïnat hagués d’anar fins a la rotonda de la Morera
per poder entrar a casa seva, i també l’exigència de
renovació dels indistints carrers que les últimes dècades s’hi ha reconstruït encara que quasi sempre amb
insuficiències i no prou consensuat amb el veïnat per
part de les administracions del passat.

Les formes d’exigència van canviant a la vegada que
les actituds dels nostres representants polítics, obligats per la pressió mediàtica de les xarxes socials i per
les noves necessitats que ha portat aquesta maleïda
crisi. Ens hem d’adequar a noves maneres d’exigir,
negociar i pactar, per poder equilibrar i redistribuir
els pocs recursos públics, si no volem que ens cruixin
amb més impostos que moltes vegades es desvien a
butxaques de pirates disfressats de polítics.
Però no hem d’oblidar mai d’on venim, no hem
d’oblidar tots aquells ciutadans, que van transformar
els barris: és de justícia mantenir i recuperar una memòria poc coneguda i allunyada dels relats oficials.

Els diferents plans urbanístics elaborats per
l’ajuntament, s’han modificat quasi sempre en fun-

1976, protesta demanant la unió dels barris
de Bufalà i Morera pel
Torrent de la Font.
En 1990 s’inaugurà el
pont que uneix els dos
barris.
Foto: Joaquín Escuder

Avinguda Martí Pujol, 192,
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Dionís Orrit

Des de Dalt la Vila volem manifestar un cop més la
nostra preocupació pel tema de la instal·lació de la fibra òptica. El temps va passant i no sembla que s’albiri
cap solució als interrogants plantejats, ni molt menys
que les actuacions que duen a terme les empreses
respectin els acords que teòricament s’havien pres.
Hem instat al govern a donar un cop enèrgic i a fer
complir les mesures acordades. Ja n’hi ha prou de
fets consumats i de pèrdues de temps innecessàries.
Les empreses saben perfectament que la rendibilitat
final del servei a implementar s’extreu d’una compensació entre els punts més avantatjosos i els de
més dificultat. Apel·lem a què des de la responsabilitat de l’Ajuntament es faci un exercici d’autoritat
i d’una forma clara i definitiva s’estableixin les condicions i el calendari d’actuacions, amb les sancions
d’un incompliment.
Dalt la Vila té la qualificació de nucli històric (¿) fet
que comporta una sèrie d’obligacions i condicionants
pels seus habitants recollides en una normativa especifica d’obligat compliment. Són assumides en nom
del bé comú i posat el resultat de la seva aplicació, a
disposició de la ciutat per la preservació dels valors
culturals i patrimonials, encara que a vegades entrin

FIBRA ÒPTICA I CABLEJAT

en conflicte amb els desitjos i/o interessos particulars
dels veïns.
El nivell d’exigència ha de ser com a mínim, el mateix
per a tots els actors que intervenen al barri, i hauria
de ser sensiblement superior en aquells que afecten
la col·lectivitat.
De què serveix harmonitzar els color de les façanes
amb els paraments, si se sargeixen amb un desgavell
de cables i caixes?
Des dels estrets carrers del barri no es pot veure el
cel, sense trobar-hi cables elèctrics i de telefonia que
els travessin de vorera a vorera. Els carrers, testimonis d’un passat medieval, gòtic i d’una modernitat indolent estan farcits de les torres a façana de les línies
de baixa tensió. És l’únic barri de la ciutat on encara
estan presents tot i el perill potencial que representen. Potser també és hora d’obligar a les empreses
responsables a fer les inversions i el manteniment
que correspon.
Des del Museu es poden continuar recomanant
l’observació dels edificis singulars i de les trames urbanes amb valor històric; ja fa temps que sabem que
les institucions no es ruboritzen, la vergonya i el desencís és patrimoni dels veïns.

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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Edmond W. Baccile

Veïns del barri de Dalt la Vila de Badalona, després
d’anys de reiterades denúncies que no han trobat resposta, han decidit passar a l’acció i fer servir les noves
tecnologies com a eina de denúncia. Per aquest motiu,
han creat una ruta turística alternativa amb el nom de
DALT LA VILA EXPERIENCE que repassa els punts negres del barri, i els han marcat amb una sèrie de plaques que contenen un codi QR, que han començat a
instal·lar en diversos espais. Per accedir a la informació, només cal fotografiar els codis amb un telèfon mòbil intel·ligent i així es té accés a un seguit d’informació
en format visual i escrit dels diferents nyaps del barri.

DALT LA VILA EXPERIENCE

El primer itinerari proposa seguir el garbuix de cables que va provocar la instal·lació de la fibra òptica
al barri. El president de l’Associació de Veïns de Dalt
la Vila, Dionís Orrit, recorda que fa dos anys Jazztel, empresa responsable de la xarxa, va signar un
protocol amb l’Ajuntament per assegurar-se que les
instal·lacions reunien uns requisits mínims, però que
aquest acord no s’ha complert. A la fibra òptica, s’hi
afegeixen en alguns carrers les instal·lacions de cables elèctrics aeris.

Bany de masses

Cables

Aventura a peu

Instal·lacions de fibra òptica que pengen per les façanes, solars abandonats i plens de brutícia, voreres estretes i plenes d’entrebancs, caos circulatori en hores
d’entrada i sortida de les escoles... Són alguns dels
problemes amb què han de conviure diàriament els
veïns del barri i que ara, gràcies a les noves tecnologies podran compartir amb tothom.

Cases encantades
Altres problema denunciats són el caos circulatori que provoquen els vehicles a les hores d’entrada
i sortida de les escoles de la zona, la degradació i
l’abandonament de solars com el de les restes del
teatre romà. També proposen una passejada pels
carrers amb voreres estretes, plenes d’entrebancs, i
trams de paviments plens de sots.

La ruta coincideix en alguns punts amb la ruta turística
audioguiada que l’Ajuntament de Badalona va instal·lar
fa uns anys i que marca els punts d’interès a Dalt la
Vila. El contingut de la informació, però, no hi té res
a veure. En el cas de la ruta dels nyaps, els promotors
assenyalen deficiències que fa anys que denuncien i en
proposen un itinerari de descoberta, ja que la majoria
es poden trobar en diversos punts del barri.

La botiga ecològica
de Dalt la Vila.
Productes ecològics,
artesanals i de proximitat
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Dionís Orrit

Tot just fa dos mesos ens van anunciar amb un cert
triomfalisme, l’inici de les obres del lateral –banda
muntanya- de l’autopista A-31. Llargament reivindicada per la ciutat aquesta actuació ha de mitigar els
efectes de la gran ferida que representa l’autopista,
n’ha de millorar la mobilitat i la connectivitat interior
de Badalona. Alhora permetrà obrir amb serenitat el
definitiu debat sobre el soterrament o la seva reconversió en una via interurbana. L’obra estava prevista
executar-la en tres fases; la primera, la que avui ens
preocupa, entre President Companys i Martí Pujol.
Ja estava projectada, licitada i a l’espera de signar el
contracte que posaria el comptador a zero per començar les obres.
Doncs bé, de l’anunci amb pirotècnia de colors, fet
per en Ferran Falcó, des de Territori de la Generalitat,
avui només n’ha quedat un reflex pàl·lid. El projecte
s’ha aturat provisionalment perquè hi falta un estudi
de mobilitat actual i seriós i un estudi arqueològic, ja

INCOMPETÈNCIA O FRIVOLITAT

que una part del traçat és dins zona sensible. Ningú
coneixia els requeriments necessaris? Algú vetllava
per la correcció del projecte? El que pot ser un simple
retard per complir amb les exigències legals, es pot
complicar en gran manera en funció del resultat de
les excavacions arqueològiques.
Optimistes de mena, aquesta pròrroga pot donar un
marge per millorar els detalls que el projecte, fet en
la distància, no contemplava amb la necessària finor.
Permetrà si s’aprofita el temps avançar en la resolució de problemes de connectivitat d’alguns carrers i
que són temes de competència municipal.
Pessimistes de mena, veiem com s’allunya la solució
de les afectacions a molts veïns sobretot del Sant
Crist. Veiem, una altra vegada, com la gestió de la
cosa pública feta des de la indiferència precaritza innecessàriament les condicions de vida dels badalonins.

BAR

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

Després de celebrar el primer aniversari de la restauració de les pintures que al seu moment es va fer
a les portes tapiades de Dalt la Vila, els veïns estem
d’enhorabona perquè ara s’hi ha afegit una nova obra
d’art a l’antiga placeta del Teatret, avui anomenada
la “Nova Plaça de l’Oli” per molts veïns de l’entorn.
Vaja, pel qui no s’ubiqui, és a la cantonada del carrer
de Lladó amb el de Sant Felip i de Rosés.
Ara, allà, hi ha dos finestrals fantàstics i, pel damunt,
entre tots dos i sobre una lleixa, una magnífica planta
d’un verd primaveral. A banda i banda dels finestrals,
uns escrits; per un cantó, el conegut i encara vigent
“Salvem Dalt la Vila”; i per l’altre, una referència a la
Plaça del gas-oil, o de l’Oli. Per què ara se l’anomena
així? Doncs perquè bancs i seients públics de la placeta es lleven els caps de setmana empastifats d’oli
que algun veí, cansat dels “botellons”, té la gentilesa
de perpetrar amb l’esperança que allà no hi vagi el
jovent maleducat a fer gresca fins a les tantes.
Té raó el veí d’estar emprenyat, i tant que sí! Però
no és així com s’ha de resoldre el problema. Has de

PLAÇA DE L’OLI

pensar, benvolgut veí, que aquests seients els utilitza
força gent gran que, després de la pujada del carrer
del Temple o de Pujol, s’hi aturen per descansar. També s’hi asseuen els avis i pares que van a portar o
a recollir els nens de la llar d’infants que és just al
davant.
Em pregunto si el “Gran Hermano” del davant de la
Casa de l’Heura, no podria deixar a l’AVV una de les
càmeres que té instal·lades a les façanes -ni que sigui
per uns dies- i posar-la a la placeta per tal de saber
qui és exactament el veí que embruta un bé públic
(per tant, el veí és tan incívic com el jovent del “botellón”), per així, com a mínim, fer-li-ho netejar. Després, entre tots, podem cercar la manera de resoldre
el problema dels caps de setmana.
Aprofito l’avinentesa per agrair els Artistes de Dalt la
Vila l’esplèndida manera de fer avinent a veïns i badalonins en general, el greuge que pateix la placeta tant
pels de fora com d’algú de dins del barri: art enfront
de l’incivisme; fer bonic un entorn enfront de deixar-lo
inútil pel que ha de servir. Gràcies veïns intel·ligents!
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FOTO-DENÚNCIA
COTXES I CARRERS ESTRETS
Fa any i mig que van començar les obres de la plaça de Pau Casals, després de tants mesos de molèsties per als
veïns i visitants de la zona sembla que tot va acabar, però al dia d’avui el problema de la circulació de vehicles
no s’ha resolt. Les promeses pilones segueixen sense funcionar, i la plaça segueix plena de cotxes cada dia,
ara com que no hi ha voreres els cotxes transiten amb major facilitat, fins al punt que entren fins al carrer la
Costa, amb el consegüent perill, a últims de febrer un cotxe es va emportar per davant una canonada de gas
del carrer Sant Sebastià. Que esperem, a què passi alguna cosa més grossa?
Un altre punt perillós és l’entrada al carrer la Costa pel carrer del Temple. L’única senyalització existent és de
carrer sense sortida, en aquest estret punt es troben cotxes que entren i surten de la plaça Constitució.
Fa temps que es va demanar un senyal que indiqués que aquest carrer és de doble sentit, per ara seguim
esperant.

C/ Mestre Nicolau 17.19 ent / 93 389 41 78
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El Museu de Badalona va celebrar mig segle amb
una jornada de portes obertes
Dissabte 30 de gener va tenir lloc la celebració del
50è aniversari de l’edifici del Museu. Al llarg de la
jornada de portes obertes, que també va incloure el
diumenge al matí, van visitar l’espai de les Termes
i el Decumanus prop de 800 persones. La convocatòria va ser un gran èxit, fins al punt que al vespre,
moment en què estava programada la festa de celebració, no va ser possible deixar entrar tot el públic
que es va acostar al Museu.
Tot i que l’any 1955 es va inaugurar oficialment el
Museu de Badalona no seria fins el 30 de gener de
1966 que tingué lloc la inauguració oficial de l’edifici
del Museu. Van passar, doncs, onze llargs anys entre
l’inici i el final de les obres, encara que els treballs
s’aturaren en més d’una ocasió.
La directora del museu, Margarida Arbras, destaca
que l’objectiu de futur és guanyar espai per a exposicions que expliquin la història de la ciutat en dife-

rents períodes. Ara treballen en una exposició de llarga durada a la tercera planta sobre la Badalona dels
segles XIX i XX.

L’aparcament del Viver acull una exposició fotogràfica sobre el barri de Dalt la Vila
La mostra, que porta per nom ‘Dalt la Vila’, està
organitzada per la Penya Fotogràfica de Badalona
i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Badalona i l’empresa municipal Engestur, encarregada de gestionar l’aparcament. A l’exposició es podran veure fotografies en blanc i negre que reflecteixen diversos racons emblemàtics del nostre barri.
L’exposició té entrada lliure i es pot visitar durant les
24 hores de cada dia de la setmana, ja que l’entitat
no ha establert una data limitada per gaudir de les
seves imatges.

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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L’Arxiu Històric de Dalt la Vila
Sota l’empara de l’Associació de veïns comença a caminar l’arxiu històric del barri, un fons documental format
per aportacions de tots els veïns i veïnes que viuen o han viscut en algun moment de les seves vides en el
nucli antic de la ciutat.
Està previst que tots aquests documents puguin ser consultats en un lloc web en un futur pròxim. Si vols
col·laborar amb alguna foto, document, etc. pots passar-te pel local de la plaça de la Constitució, 5.
Modificació puntual del Pla especial de protecció
del Patrimoni a l’àmbit de la Masia de Can Trias
El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 22 de desembre la modificació puntual del Pla especial de protecció del Patrimoni a l’àmbit establert
a la masia del carrer Sant Sebastià. La salvaguarda de
l’element físic heretat i la necessària transformació
d’aquest per adaptar-se als nous usos va estar present en totes les intervencions sobre un element de
Patrimoni arquitectònic.
Es contempla la conservació de la composició general
de la façana al carrer de Sant Sebastià i manteniment
dels espais interiors delimitats per les parets mestres. També es proposa que els edificis de l’entorn
s’adaptaran en composició, color i materials al Bé catalogat tal com es proposava en el Catàleg vigent.
De març a maig. Cartells i fotografies de processons
de setmana santa i corpus
Del 10 de Març al 29 de maig de 2016 es podrà veure
al Museu de Badalona l’exposició “Cartells i fotografies de processons de setmana santa i corpus”. Una
mostra inèdita de documents i fotografies que permeten conèixer de prop com eren les processons i els
actes que es feien durant les celebracions de Setmana Santa i Corpus a la nostra ciutat.
Aquesta exposició mostra un conjunt de documents,
especialment valuosos i en alguns casos poc coneguts així com un seguit de fotografies tant de les processons de Setmana Santa com de les que tenien lloc
durant la festa de Corpus.

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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Valentí Soler / Antoni Benages Pla

ESPAI OBERT

Vora Santa Maria

Pati de la Rectoria

So de campanes
cau damunt les llambordes
dels vells carrers.

Placeta del racó
Pel carreró
irromp el sol
sobre el racó dels lliris.

Oh, fresc safareig
de cal Rector,
on l’aigua sempre juga!
Carrer de Dalt

Torre Vella

Blancor de calç,
finestra fresca.
Hi guaita un ram de roses.

El temps estima
els merlets gràcils,
la palmera alterosa.

Del llibre “Terra, pedra, mar” de Valentí Soler i Antoni Benages Pla. (Ed. Pont del Petroli, 2009)

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

16

						

Joan Expósito

Can Gallent un xamfrà modèlic al carrer
del Temple amb la Via Augusta
En Fèlix Gallent i Lluch, (1868 Foyás, València-1936
Badalona) tenia una indústria metal·lúrgica a la ciutat. Fou un industrial del ferro, molt reconegut pels
seus treballs dins el moviment industrial de principis del segle XX i especialment per la seva vinculació
de treball amb l’arquitecte modernista Joan Amigó
i Barriga. Cal destacar el seu treball de construcció
metàl·lica, com encara avui estan són visibles a les
fàbriques de G. de Andreis o a l’Institut La Llauna, a
Josep Giró o Can Casacoberta.
L’any 1924 en Fèlix Gallent va encarregar a
l’arquitecte Joan Amigó i Barriga el projecte i cons-

MIREM ENRERA

trucció del seu habitatge a l’angle format pel carrer
del Temple amb el passeig de Roca i Pi (avui Via Augusta). Una casa en xamfrà que forma un conjunt
modernista d’inspiració clàssica amb una gran tribuna circular molt original sobre la porta d’entrada,
que soluciona correctament l’apertura de la façana
als dos carrers. Les obertures estan totes remarcades, amb un fris de pedra artificial i una coronació
de balustres tanquen el terrat de la tercera i quarta
planta. Finalment el templet superior amb cúpula fa
de torre mirador, amb mosaics realitzats pel reconegut mosaista Lluís Bru.
Després de la urbanització del carrer del Temple
l’any 1930 la rasant del mateix va sofrir diverses variants, amb relació al nivell que tenia la casa a partir
de 1924. Aquella anomalia
va comportar la construcció d’una escala exterior i
uns graons que han facilitat
en tot moment resoldre el
problema d’accés.
Està ressenyada en el Pla
Especial de Protecció Local i Patrimoni de la Generalitat i actualment és la
Seu de la Fundació Clapés
– Gallent i funciona com a
Centre Psicopedagògic i de
Logopèdia.

Casa Felix Gallent també anomenada Can Clapés

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Dionís Orrit

SOROLL DE GRUES A DALT LA VILA

Les formigoneres tornen a girar al barri. Diverses obres de diferents dimensions i significat han començat o
estan a punt de fer-ho pròximament. Donem la benvinguda a aquests senyals de recuperació econòmica no
sense el recel pel record i les cicatrius encara obertes que la crisi, encapçalada amb entusiasme per la bombolla immobiliària, ens han deixat. Al barri hem patit en diverses ocasions l’embat de la febre de la construcció. Plans i projectes, que de no haver estat per la vetlla i lluita dels veïns, haurien acabat per arrabassar-li la
identitat i la personalitat que el fan atractiu. Volem, necessitem el brogit de les obres, però per rehabilitar, per
conservar tot actualitzant els habitatges i els carrers que donen testimoni d’una forma de viure d’una mida
potser més humana. Les pèrdues en cada bugada són irreemplaçables, cada casa substituïda per un petit
edifici o unifamiliar estandar ens allunya d’aquest concepte. En aquests moments tenim indicis de diverses
accions en marxa: rehabilitació al carrer la Costa/plaça de les Eres, carrer del Temple, nova construcció a President Companys i sobretot moviment a l’anomenada plaça de la Vila Romana. Aquest darrer en l’espai lliure
més gran que resta i que de tirar endavant segons el projecte ja aprovat condicionarà definitivament el futur
del barri.

							

DE L’AHIR AL DEMÀ, SEGUIM FENT CIUTAT

Enric Costa

Continuem pendents de tota la problemàtica que envolta el barri, però sense descuidar l’esperit d’interacció
que tenim amb la resta de la ciutat, ja que també en fem ús.
- La necessitat de millorar la mobilitat i garantir els accessos a Can Ruti per a tothom, fa que un problema que
semblava resolt puntualment, torni a estar en una problemàtica d’ús, i, a causa de l’engruiximent de serveis a
la zona, falta aparcament per als usuaris que tenen necessitat del sistema sanitari que allí s’ofereix.
L’Associació de Veïns s’ha fet ressò, a través de la FAVB que va presenta una moció al ple de l’ajuntament el
passat 23 de febrer. No obstant això, la necessitat de continuïtat de la L2 del metro (projecte aprovat fa anys)
fins a Can Ruti és imprescindible que s’abordi per als anys vinents, si no volem que en un futur torni a saturar-se la mobilitat en aquell espai. Dins els aspectes del desplaçament amb autobús, es demana que no sigui
un recorregut turístic i siguin línies més directes des dels diferents barris i vehicles adaptats a persones amb
mobilitat reduïda.
- L’antiga reivindicació dels laterals de l’autopista C31 que per fi està aprovat fer-ho des de President Companys
fins a Coll i Pujol, no ens ha de fer perdre l’objectiu tants anys demanant, de fer desapareixia la C31 tot el tram
que creua la ciutat. Un desviament des de Barcelona cap a la B20 donaria sortida fins a Montgat fent la possibilitat que la ciutat no continuï trencada en dos.
- La també antiga reclamació del desviament de la via del tren de rodalia en direcció a la comarca del Vallès i
consegüent itinerari cap a la costa, ha quedat sempre en suspens i tampoc ha de quedar en l’oblit de les reivindicacions badalonines.
- Un altre tema que ve de lluny és el plantejament de l’activitat artesanal en espais de cases desocupades, que
evitant s’acabin deteriorant, podrien donar una forma d’ocupació laboral alternativa, davant la falta de llocs de
treball que hora ens trobem.
- En referència al Pla de seguretat i educació viària de Badalona, també s’arrossega la problemàtica des d’anys
enrere i tornem a demanar la millora de la seguretat dels infants, els joves i la ciutadania en general en la
utilització de la via publica tant com a vianant o conductor de vehicles (bicicletes incloses).

PROCESSÓ DEL SILENCI
Dijous 24, a les 21 h. des de la parròquia
de Santa Maria
Recorregut:
Parròquia de Santa Maria / Pl. Barbarà / C. de
la Costa / Pl. Constitució / C. Barcelona / C.
Rector / C. Santa Bàrbara / Pl. Alcalde Xifré /
C. de la Creu / Francesc Layret / C. del Temple
/ Pl. Barbarà.
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Foto antiga: Postal amb el títol “Plaçeta del Ilustre Rvnt. Gaietá Soler”.
Foto actual de Facu Martínez

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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TAULELL / ACTIVITATS

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		

(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)
NOU TALLER DE MEMÒRIA
Tots els dimarts de 17 a 19 h al local de Pl. Constitució
Responsable: Lola González (680 471 507)
ESTEM CONSTRUINT L’ARXIU DEL BARRI
Tens imatges de Dalt la Vila?
Ens les portes?
Les digitalitzarem i les retornarem ràpidament

Tots els
que
noatinguin
el rebut
domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota correspoElssocis
dilluns
de 17
18h a Plaça
Constitució
nent 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

