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EDITORIAL
S’han acabat les festes
Tornem-hi, doncs!
Un any més hem pogut gaudir de les festes de maig
al nostre barri de Dalt la Vila; el temps no ens ha
acompanyat massa però tampoc no ens ha privat de
poder-les celebrar.
Estem contents que tot hagi anat força bé i que els
daltvilatans, i molts altres badalonins i visitants en
generals, haguem pogut celebrar-les.
Volem agrair especialment als veïns i veïnes que
han ajudat l’entitat en les diferents tasques de les
festes, com ara la Fira de l’Arrop, la Xocolatada pels
més menuts i també pels avis i àvies, pares i mares
que els acompanyaven.
Volem agrair també tot el personal de les àrees de
l'Ajuntament que, com sempre, han col·laborat
perquè tot funciones bé. Així doncs, gràcies a la
Regidoria del Districte, a la Guàrdia Urbana, a la
Regidoria de Cultura, etc.
Ara tornem a la feina diària de l’associació, toca
carregar les piles perquè no es falti l’ànim en el dia
a dia del nostre barri.
Recentment hem posat en marxa la renovada WEB
de l’entitat ( www.daltlavila.cat ). Aquesta vegada
l’hem dissenyada per, a banda de ser una forma
d'informació veïnal, que també sigui una eina de
contacte i més servei pels socis i sòcies de l’A.VV i,
alhora, per a tots aquells veïns i veïnes que, encara
no en són socis, però que igualment ens puguin
necessitar.
Sense oblidar el contacte humà entre el veïnat i la
junta -continuem estan a la vostra disposició com
sempre- sí que a partir d’ara serà mitjançant la WEB
on farem, i vosaltres podreu fer, tots els tràmits que
vulgueu amb l’associació: des de fer-se soci/a fins a
contactar per qualsevol problema o informació que
necessiteu. D'aquesta manera pretenem que
pugueu contactar amb la junta directiva totes les
hores del dia.
Ja tenim l’estiu aprop; us desitgem salut i feina per
continuar endavant en aquests temps difícils.

DEFENSAR L’HOSPITAL ÉS DEFENSAR
BADALONA
A finals del franquisme es va constituir a Badalona la TAULA SANITAT, impulsada per
tots els Partits polítics del arc democràtic de la ciutat
Un dels temes bàsics era fer de l’hospital municipal eix central d’un sistema de salut
que integrés la medecina preventiva, la medecina primària, la medecina hospitalària i
l’assistència soci sanitària.
Ara fa 25 anys es va constituir BSA (Badalona Serveis Assistencial) com a entitat
integradora que dona atenció ambulatòria en
assistència
primària, servei d’urgències amb atenció mèdica,
atenció hospitalària, quirúrgica i traumatologia en
malalts ingressats (hospital), amb exploracions
d’imatge o analítiques, hospitalització domiciliària
(PADES) i atenció soci sanitària en el Centre soci
sanitari del Carme.
La Federació de associacions de veïns (Favb) com les
associacions de veïns del districte 1 estem constatant,
que la política de “retallades” en els Serveis de Salut
s’estan materialitzant en amortitzacions de personal
assistencial al hospital, que no son substituïts, allargant l’assistència no urgent (no
vital), restriccions en
l’assistència i allargament en les llistes d’espera. Unes llistes d’espera que creixen,
cal afegir-hi les assistències no resoltes a urgències en medecina, cirurgia i
traumatologia que converteixen l’assistència en un cul de sac.
A més tenim coneixement de que la Conselleria de Salut està elaborant un Pla
Director de l’assistència sanitària a Badalona, que afectarà gairebé segur a les
urgències de l’hospital municipal.
El Hospital Municipal atén avui en dia 60.000 pacients al any i la nostra preocupació
està en que es pugui restringir en un futur l’assistència urgent que ofereix. El que és
important en un servei d’urgències és l’assistència ràpida i el seu poder resolutiu tant
mèdic com quirúrgic en les seves branques bàsiques: Medecina, Cirurgia i
Traumatologia. Aquests casos s’han de resoldre, deixant el mínim d’assistència per
més tard. Si no es fa així es crea un carreró sense sortida que complica encara més
el retard d’assistència dels malalts no urgents.
Si és desmantella el servei d’urgències hospitalàries de l’hospital municipal
desviant-les cap a altres centres, buida la confiança en el hospital i rebaixa la seva
qualitat i prestigi. Amb aquesta mesura en dos o tres anys el nostre hospital tindrà
una imatge de decrepitud que potser ja no podrem aconseguir salvar mai.
Fem una crida a tota la ciutadania, així com als professionals de la sanitat, partits
polítics, sindicats i associacions ciutadanes, perquè cada ù, dins de les seves
possibilitats, exigeixin participar i consensuar aquest Pla Director, abans de la seva
aprovació i demanem que el govern municipal i la resta de grups municipals,
encapçalats per el nostre Alcalde, facin tota la pressió política necessària, per evitar
mals majors en l’assistència sanitària en la nostra ciutat.
Amb la Salut no s’hi juga! Tots junts podem.
Badalona maig de 2013 - Coordinadora d’associacions de veïns del districte 1

Evolució gràfica municipal
DES DEL DARRER MECO DE MARÇ HAN PASSAT DOTZE SETMANES,
PER TANT AQUESTA VEGADA SUMEM 12 PUNTS A LA GRÀFICA.
Justificació:
Sense que serveixi de precedent aquesta
vegada farem un repartiment lineal dels
dotze punts.
Passades les festes de maig, amb els
corresponents contactes amb
l’administració, tant govern com oposició,
vist el resultat favorable de col·laboració de
tothom i vist també l’èxit que han assolit les
11
3
5
8
festes al nostre barri, creiem oportú no
PP
PSC
CiU
ICV-EUiA
merèixer ni desmerèixer cap grup
municipal. Per això els atorguem tres punts
a cadascun tot esperant que des d’ara i fins
l’any que ve, les relacions entre Dalt la Vila i
els diferents grups municipals donin el fruit esperat pel nostre barri i per tots els
daltvilatans atès que hi ha temes aprovats i pendents d’executar, com per exemple,
la rehabilitació del carrer de la Costa, zones de vianants a la Sagrera, camins
escolars, etc.

Els Semàfors
SEMÀFOR VERD
Per en Miquel Carreras, per ser
nomenat Badaloní de l'any 2012 ,
semàfor que fem extensible a la
Marissa que, tal com diu en
Miquel és el 50% de la tasca que conjuntament i
a través de la Fundació Badalona contra el
Càncer estant duent a terme, incansables, des
de fa anys.
Igualment l'atorguem a l'Entitat Badalonina de
l'any 2012, Aspanin, que treballa infatigablement
per a les persones amb capacitats diferents des
dels anys 60. Estem orgullosos que tan Aspanin
com la Fundació Badalona contra el Càncer
nasquessin a Dalt la Vila i els hagi estat
reconeguda la seva trajectòria amb aquest
guardó votat directament pels badalonins i
badalonines.
Felicitats a tots!

SEMÀFOR VERMELL
Deplorem haver d'atorgar, un cop
més, el semàfor vermell als
familiars dels alumnes de les
escoles Cultural i Nen Jesús de
Praga per la nul·la sensibilitat
vers els veïns del barri on porten
els seus fills, col·lapsant, quatre cops al dia, les
entrades i sortides del barri aparcant els seus
vehicles on els sembla, pel temps que els sembla
i sense tenir en compte la possibilitat que, en cas
d'emergència, seria impossible una actuació
urgent.
Pensem que l'educació viària i cívica que reben
els seus fills a les escoles, se'ls haurien d'impartir
també a ells, donat que de res no serveix als
menuts si veuen que el que diu la Guàrdia Urbana
i l'assignatura de civisme, els seus propis familiars
s'ho passen pel folre de l'americana.

Vivir en Baetulo
Las casas de los romanos tenían diversas
categorías según la capacidad económica
de sus habitantes. Habia la domus una
casa de una familia
acomodada, amplia y bien decorada que
tenia todos los servicios
necesarios para vivir cómodamente.
Estaban las insulae que eran manzanas
de pisos donde vivía mucha Gente y, por
tanto, eran
características donde el suelo era escaso.
También había muchos comerciantes que
vivían en un pequeño altillo sobre la tienda
que regentaban, y por último, existía una
gran mayoría que ocupaba casas pobres
hechas de arcilla. En Baetulo se han
encontrado diversas domus pero no se ha
documentado la existencia de insulae,
posiblemente por que estas casas de
pisos, al ser una ciudad pequeña no eran
necesarias. Tampoco se han conservado,
excepto en algún caso, las pequeñas
casas donde habitaría la gente mas
humilde, posiblemente por estar hechas
con materiales muy sencillos.

per Francisco de la Torre
Las Domus de Baetulo
En Baetulo se han documentado diversas
casas del tipo domus, que por
la riqueza de sus restos indican
que
pertenecieron a personas adineradas. Se
trata de casas grandes que posiblemente
tendrían uno o dos pisos, En todos los
casos las domus que se han encontrado
en Baetulo tenía las habitaciones amplias
casi siempre pavimentadas con mosaicos
y pintura en las paredes, y la gran mayoría
estaban situadas en la
parte alta del forum,
como el caso de la casa
de la calle Fluviá y de la
calle del l’Oli, la
Rectoría y las casas de
la calle Lladó. Por
debajo del forum, solo
se conoce la existencia
de una gran domus que
esta situada en el
subsuelo de actual
plaza de la Assemblea de Catalunya, cuya
construcción corresponde a un momento

más tardío, a finales del siglo Id.C,cuando
parte de la muralla del lado norte de la
ciudad se había destruido para ampliar los
limites del núcleo urbano.
Donde ahora 2000 años después hacemos
la recreación de la vida romana
LA MAGNA CELEBRATIO

L’AJUNTAMENT ENS ESCRIU
La Modificació puntual del PMU pel que fa al polígon d’actuació
PA1, carrer Pujol, va ser aprovat provisionalment per l’Ajuntament
de Badalona el 19 de març d’enguany. Alerta! No hem tingut accés
als documents aprovats, per la qual cosa aques escrit només es
basa en la resposta de Badalona a les al·legacions presentades
per l’Associació de Veïns del Dalt de la Vila i per alguns veïns
particulars envers la proposta de modificació del PMU de 2008 (i
text refós de 2009).
La resposta rebuda dóna algun compte del resultat, que presenta
com la variació més significativa envers el PMU de 2008 la
supressió del carreró entre Fluvià i la cruïlla Lladó, Sant Felip i de
Rosés i Pujol, desafectant la finca del carrer Fluvià, 21. Això
permet que l’edificació tradicional del carrer Lladó, cantó mar,
planta baixa+1 planta, es prolongui donant una contrafaça'n a les
casetes d’en Pujol, números 1-3. Fins aquí, bé.
Veiem ara el punt filipí.
Pel que fa a l’edificació més gran i de presència més forta, la que
tindrà major impacte i marcarà clarament el carrer Pujol, davant els
números 15 a 31, estarà formada por dos cossos sense separació,
amb una llargada de l’ordre dels 70 m. El primer tram, més proper
al carrer Sant Felip i de Rosés, estarà separat del carrer per un
passadís de 2 m i tindrà una alçada de 12,60 m (planta baixa+2
plantes ―amb la segona planta reculada de la façana, formant una
terrassa―) i una fondària edificable de 12,86 m; el segon,
compartint mitgeres amb l’anterior i amb l’edifici existent de la
plaça de la Medicina, tindrà igualment planta baixa+2 plantes, però
estarà alineat amb el carrer (així que la fondària serà ara de 14,86
m); a més, no tindrà terrassa a nivell de la planta 2. El tret més
important és que la cota de la planta baixa es fixa a la cota +24,32
m, és a dir, sobrealçat envers el carrer (en l’extrem que toca a la
plaça de la Medicina, de l’ordre de 7 m: o sigui, en aquest punt,
com un edifici de planta baixa + 4 plantes). Un punt positiu és que
s’ha donat una mica més d’amplada al pati interior resultant de la
mitgera amb la casa de veïns ja existent de la plaça de la
Medicina, de manera que aquest tingui una mica més d’aire.
La Modificació del PMU va ser presentada el 19 de juliol de 2012 a
l’Associació de Veïns i aprovada provisionalment ― com ja s’ha
dit― el 19 de març de 2013. En aquest 8 mesos han passat moltes
coses: una primera instància de l’Associació manifestant la seva
disconformitat radical i reclamant la retirada de la Modificació;
l’aprovació inicial el 27 de juliol de 2012, malgrat l’anterior;
l’exposició al públic; cinc o sis reunions de la Comissió Mixta
Ajuntament-Associació i de l’Ajuntament amb la Junta de
l’Associació; visites als partits amb presència a l’Ajuntament;
Assemblea informativa del 26 de setembre de 2012; recollida de
signatures i presentació d’al·legacions; interpel·lació d’alguns
membres de la Junta per propietaris afectats, etc., etc.
Així, doncs, l’ordenació d’aquest edifici del carrer Pujol varia una
mica: no és millor que la prevista al PMU 2008, però tampoc és
pitjor.
Aparentment, tot l’esforç i el temps dedicat ha estat per res,
perquè, en definitiva, “l’Associació ha aconseguit que l’ordenació
de l’edifici principal, el que tindrà més impacte sobre la imatge
urbana d’aquest lloc, sigui sensiblement semblant a la que es va
acceptar i aprovar en el Pla de Millora Urbana del 2008-09.” (com
ja dèiem a “Últimes notícies: comentari d’urgència” publicat a La
costa del Meco núm. 22/103 de març d’enguany).
Entenem que cal una explicació.
Però no la trobarem pas en la lectura de la comunicació municipal
en resposta a les al·legacions. Ja d’entrada aquest és un
document la lectura del qual no engresca gens ni mica, però el
greu no és això sinó lo que explica ― o millor dit, lo que no
explica―.
Certament que la discussió forçosament es planteja en termes
tècnics, jurídics i administratius. Nosaltres mateixos hem fet servir
“alçada edificable”, “sostre”, “fondària”, “alineació”, “cota de la
planta baixa”, etc., i s’ha fet esment de plans, plànols, normes i
ordenances tant en aquest escrit com a les al·legacions, entre

per Josep M. Sabater

En total es van presentar 9 al·legacions:
 5 presentades per l’AV del Dalt de la Vila i subscrites
pel President de l’Associació i un número de veïns
variable: 124, 121, 121, 123 i 93.


1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUA.



1 presentada per quatre veïns del carrer Fluvià, 61.



1 presentada per un veí del carrer Fluvià, 43, el que
això escriu.



1 presentada per una empresa radicada en
Barcelona.

d’altres raons perquè no disposem d’eines que permeten posar els
nostres raonaments en forma de dibuixos o plànols, que són molt
més entenedors. Però l’Ajuntament sí que disposa d’aquests
instruments, i no els fa servir en la seva resposta. A més, a l’escrit
municipal al·legacions i respostes es confonen: van una darrera
l’altra sense cap separació, en un escrit llarg i espès. Tot esdevé
més difícil de llegir i d’entendre.
Però si ―agafant el toro per les banyes― llegim tot el document,
es troba una mostra perfecta d’allò que en castellà en diuen lengua
de palo, és a dir, un discurs oficial (burocràtic?) que no explica les
coses, que afirma sense raonar, que només fa servir l’argument
d’autoritat; un relat en el que costa de reconèixer les polèmiques
mantingudes, el temes discutits sobre la taula de negociació, les
postures d’una i altra part. El conflicte no ha existit; a tot s’ha
arribat des d’una postura i voluntat municipals pacífica i racional;
tot ve de l’atenció a la reclamació ciutadana de supressió del
carreró entre Fluvià i la cruïlla Lladó, Sant Felip i de Rosés i Pujol:

La Modificació del PMU va ser presentada el 19 de juliol
d e 2 0 1 2 a l ’ A s s o c i a c i ó d e Ve ï n s i a p r o v a d a
provisionalment ―com ja s’ha dit― el 19 de març de
2013. En aquest 8 mesos han passat moltes coses: una
primera instància de l’Associació manifestant la seva
disconformitat radical i reclamant la retirada de la
Modificació; l’aprovació inicial el 27 de juliol de 2012,
malgrat l’anterior; l’exposició al públic; cinc o sis reunions
de la Comissió Mixta Ajuntament-Associació i de
l’Ajuntament amb la Junta de l’Associació; visites als
partits amb presència a l’Ajuntament; Assemblea
informativa del 26 de setembre de 2012; recollida de
signatures i presentació d’al·legacions; interpel·lació
d’alguns membres de la Junta per propietaris afectats,
etc., etc.
els interessos que han provocat la modificació d’altres qüestions
no apareixen (potser per això figura que la modificació “es formula
per iniciativa pública”, la qual cosa permet que no siguin evidents
les mans que han bellugat tot això). Potser la realitat va per un
cantó i els papers oficials per un altre?
Hem de dir que només membres del PP del govern municipal han
estat clars: si això es mou és perquè el PP vol impulsar la
construcció a Badalona. És d’agrair la seva sinceritat i, compartint
o no el què i el com, s’entén que això és coherent amb les seves
polítiques. Com també s’ha d’agrair que la seva intervenció ajudés
a tancar la solució acordada, passant per sobre de postures
rígides mantingudes des d’altres punts de l’Ajuntament.
Però el govern de la ciutat faria bé en procurar que la seva
comunicació oficial amb els ciutadans fos, sense obviar els
conceptes tècnics i jurídics, més clara i planera. I més ajustada als
fets que els ciutadans perceben i detecten. Potser així hi hauria
menys recel i desconfiança dels ciutadans envers els polítics.
El text complert de la resposta municipal es pot consultar a
www.daltlavila.cat o demanar el seu enviament per correu
electrònic avvdaltlavila@gmail.com

MIREM ENRERA

per Joan Expósito

Retaule de Sant Joan Baptista i Sant Esteve.
El Retaule del Mestre de Badalona,
actualment al MNAC, on forma part des
del 1903 dins la col·lecció d´Art Gòtic del
Museu Nacional d’Art de Catalunya,
procedent de l’església de Santa Maria de
Badalona.
Es tracte d’un retaule del s. XV, de
dimensions mitjanes de198,8 X 198,8
X11,8 mts. De doble advocació seguint un
esquema molt conegut en aquella època,
com la prèdica de Sant Esteve als jueus o
l’escena del part de Sant Joan Baptista,
fou consagrat i situat en un altar de
l’església romànica de Santa Maria de
Badalona.
Es bastant improbable que pugui arribarse a conèixer del cert qui va ser l’oferent
del retaule, ja que no te signes heràldics,
inscripcions, ni cap figura orant, treta del
context que doni cap tipus de pistes del
donant.
Respecte a l’autor del Retaule de Sant
Joan Baptista i Sant Esteve, és d’origen
desconegut, altrament no correspon pas a
cap pintor afeccionat.
Una petita monografia de dues persones
vinculades a la Facultat d´Història de la
Universitat de Barcelona, la Srta. Rosa
Alcoy i el Sr. Francesc Ruíz, han
possibilitat un assaig per dissipar alguns
punts foscos.
Ben al contrari, té la qualificació de ser
d’un mestre amb molt d’ofici, amb una
línia o estil similar al gòtic internacional, al
que també pertanyen altres mestres com
Lluís Borazà i els seus germans.
Encara avui i malgrat que el seu autor
continua en l’anonimat, aquest retaule es
atribuït al Mestre de Badalona, nom amb
que es coneix aquest desconegut entre
els entesos. La ubicació del taller d’un
mestre artesà d’aquest tipus, es
improbable que fos al nostre poble, els
habitants de Badalona aleshores eren

molt pocs per generar cap demanda
d’aquests treballs.
No tenim dades concretes del afartant ni
com varen succeir els fets, amb
imaginació crearem una llegenda, podria
haver succeït més o menys així.......
Al primer terç del s.XV, pestes i guerres
havien delmat els feligresos de Santa

Retaule de Sant Esteve i Sant Joan del mestre de
Badalona foto Jordi Calveres/ Joan Sagrista MNAC

Maria. Ells, que sempre havien estat de
banda del Rei, veien ara com el monarca
els venia a la justícia de Pere de
Santcliment, traint la seva fidelitat i
utilitzant l’excusa que la cort necessitava
molts diners.
Després de plantar forques als límits del
poble per recaptar diners, els Santcliment,
els semblà oportú fer un gest
d’estimació ........vers el seu poble.
Per això van sufragar el nou retaule de
Sant Joan Baptista i Sant Esteve; varen
fer venir el Bisbe Bertran, que amb gran

pompa i solemnitat beneís el nou retaule
de l’església parroquial.
Aquell dia, al setial, en Pere de
Santcliment lluïa al front la cinta d’or regal
del Rei i una capa de pell de marta per
combatre el fred. Darrera seu els Srs. de
Gotmar, i també els nouvinguts Sr. Bernat
Canyadó i altres pagesos rics, que
gaudien del privilegi de pagar les lliures de
cera que es cremaven durant aquell gran
esdeveniment.
Mes enrere, recolzat contra l’ultima
pilastra, un home que mirava de netejar
les restes de pintura que li embrutaven les
dits, alçà la vista i observà complagut
l’escena que tenia de fons, el seu
retaule de Sant Joan Baptista i Sant
Esteve. Qui era aquell artista......? Era el
Mestre de Badalona.
En realitat, la consagració del retaule de
Sant Joan i Sant Esteve en un altar de
l’antiga església romànica de Santa Maria
va ser, de ben segur, un esdeveniment
per a la vila, que en aquella època només
patia desgràcies.
Posteriorment a partir de 1925, durant la
Festa Major d’agost, s’instal·lava al centre
de la nau central de Parròquia de Santa
Maria i per a la missa solemne en honor
de la Verge Assumpta, una al·legoria
religiosa anomenada amb el nom del Llit
de la Verge Assumpta, especialment
dissenyada per l’arquitecte en Joan Amigó
i Barriga. Era una magnífica escultura de
fusta, amb una sobrietat i elegància de
línies meravellosa, especialment per els
coneixedors de les dificultats de la gúbia i
altres estris emprats per la seva
realització.
Lamentablement, durant els successos
del juliol de 1936, va ser destruït i cremat,
sense respectar el seu valor artístic, amb
independència del seu sentit religiós.

LES FESTES DE MAIG A DALT LA VILA

EL CARRER DEL TEMPLE PLE DE GENT A VESSAR

L’EQUIP DE LES FESTES DE MAIG

HAVANERES I ROM CREMAT PER A TOTHOM

XOCOLATADA PELS PETITS

MAQUILLANT ELS PETITS

AQUEST JOVENT SÓN UNS ARTISTES

L’EMPRESA FORNAGUERA COMPLEIX 100 ANYS
L´onze de Juny del 1913, en Joan
Fornaguera i L´Eulàlia Botey es casaren a
la Parròquia de Sta. Maria de Badalona.
Unes setmanes abans del casament, van
llogar la casa número 97 del carrer Reial
(ara Francesc Lairet). Era una casa
centenària, tronada i rònega, de planta
baixa i pis. A la planta baixa hi van instal·lar
el magatzem, destinat a la venda de
materials de
construcció,
sacs de calç de
raig, de ciment
lent i ràpid, de
guix, tubs de
terrissa de
diverses mides,
i els terrossos
de calç per a
emblanquinar.
A la casa
número 14 del
carrer Sant
Anastasi hi
havia la porta
d'entrada a un passadís curt i estret que
donava accés al badiu petit, humit i llòbrec,
constantment envaït d'herbes parasitàries.
Aquesta porta generalment no era
utilitzada per entrar al magatzem. Cap a la
meitat de l´any 1914 la junta del Cor La
Badalonense (el “Coro del Vi”, com deia la
gent ) comprà la casa del carrer Reial i la
casa del carrer Sant Anastasi.
Aleshores traslladaren el magatzem a les
cases no. 2 i 4 del carrer de la Creu. Allí
realitzaren reformes per a convertir les
plantes baixes en magatzem i botiga. En
una hi havia l´exposició permanent de
majòliques, piques de marbre blanc i de
granit artificial, i balustres; a l´altre tenien el
magatzem on els carros entraven i sortien

per a carregar sacs de guix, de ciment, etc.
Cal remarcar un detall curiós: el magatzem
FORNAGUERA fou el primer de Badalona
que posà a la venda el ciment pòrtland
“Asland”.
Més tard els fills Jaume, Josep i Pere
continuaren amb una ampliació de les
instal·lacions al carrer Ponent nº2. Allà es
fabricaven mosaics amb una màquina

per Joan Fornaguera

a la construcció. Allà, anys enrere, s'hi
fabricaven dipòsits i safaretjos. També es
va obrir un local a la Riera Canyadó nº65,
on s'hi feia pedra artificial i que desprès va
passar també a ser magatzem de material
per la construcció, més tard obriren una
sucursal al carrer Santiago Rusiñol nº 7
del Masnou doncs molts clients venien
d'Alella, Teia, i de la mateixa vila.

manual hidràulica, que anomenaven “mata
homes” degut a l'esforç físic que exigia ferla funcionar.
Tots coneixem el magatzem situat a
l'Avinguda Martí Pujol no. 260 que
actualment encara subministra material per

Actualment l'empresa està dirigida pels
nets Joan, Eulàlia i Marta, que són la
tercera generació que se'n ha fet càrrec.
Quan va ser enderrocat l'edifici del carrer la
Creu a causa de l'arribada del “Metro” i
l'obertura de la plaça Pompeu Fabra, es va
obrir una nova botiga, on s'hi pot trobar
material per a la llar, situada a Martí Pujol
Nº 272.
Cal remarcar que tot això no hagués estat
possible sense l'esforç i l´aportació dels
molts treballadors i clients que han posat la
confiança en l´empresa durant aquests
CENT ANYS. A tots ells el nostre record i
agraïment.
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CONTACTE PERSONALITZAT

Mitjançant la nostra WEB els socis de l’entitat podeu rebre a partir
d’ara un tracte més personalitzat i proper, podent-ho fer de dues
maneres.
La primera és utilitzant la WEB en l’opció de CONTACTAR. Si
escolliu aquesta opció, els vostres comentaris tindran sempre
resposta de part de la junta.

A

WWW.DALTLAVILA.CAT

L’altra opció és consultar el CALENDARI de la WEB i anotar-se el
dia que hi ha reunió de la junta. Podeu venir a exposar-nos el tema
que voleu tractar directament amb nosaltres. Només us demanem
que sigueu molt concrets per no allargar massa les reunions de la
junta.

Per a tothom que estigui interessat en donar-se d’ALTA com a soci/a de l’entitat, a partir d’ara cal fer-ho des de la
WEB, entrant a l'opció FES-TE’N SOCI.
També us informem que tots aquells socis/es de l’entitat que vulguin estar informats puntualment dels temes i
incidències del Dalt la Vila, ens facin arribar el seu correu electrònic mitjançant l’opció de CONTACTAR de la
WEB. Us pot ser útil per estar al dia de les qüestions del nostre barri. I demanem a tots aquells que hagin
canviat l’adreça que ens ho notifiquin, alhora que ens facin arribar la nova. Podeu fer-ho des de l’opció
CONTACTAR de la pàgina WEB
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