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PERRUQUERIA

EDITORIAL
Ni ens correspon ni tenim la temptació d’orientar el vot. Cadascun de nosaltres contempla i participa de la vida amb la seva càrrega de creences i valors
i aquesta pluralitat ens enriqueix com a societat. En un temps de normalitat
-si això existís- les evidències o les propostes més o menys concretes, argumentades, ben fonamentades dels partits haurien de ser suficients per decidir atorgar la nostra confiança. Però el moment és excepcional, com ho és
la nostra responsabilitat; potser no serveixen les mateixes regles i sobretot
no serveix la nostra resignació. La mal anomenada crisi ens està deixant un
paisatge desolat, irrecuperable per poc que badem. La fractura i les desigualtats socials s’arrelen tal com es perden els drets conquerits en llargues
lluites. El reajustament del sistema preveu un empobriment i submissió generalitzats. És un correctiu tan implacable com immerescut.
En aquest context, desorientats i sobretot farts per la munió de promeses
incomplides, enganys i decepcions, tornem a ser davant de les municipals,
la germana petita i pobre de totes les eleccions. Però sobre elles, sobre el
seu resultat es bastirà la complexa teranyina dels jocs del poder administratiu i executiu: municipis, entitats supramunicipals, diputacions... Hi ha moltes il·lusions, moltes voluntats i també, moltes cadires. Els candidats locals
ens porten la paraula propera, la lletra minúscula, el llenguatge apropiat per
tractar els afers domèstics que acabaran determinant el nostre dia a dia.
Sabem que a Badalona ho tenim difícil, trobem a faltar el projecte global de
ciutat, que la contempli en la seva totalitat, al servei de les persones, que
ens permeti avançar cap al futur amb optimisme. Desitgem una ciutat articulada en el seu conjunt, amb sòlides infraestructures físiques i socials, sostenibles, que ens cohesionin com a comunitat en un territori de convivència
amb personalitat pròpia. El potencial existeix, només cal reconèixer-lo i administrar-lo. Tots sabem que aquestes paraules són abstractes i les poden
subscriure totes les formacions polítiques, però es pot i s’han de concretar
en objectius, plans i línies d’actuació, en models de gestió i participació.
Aquestes paraules tenen noms propis, es diuen C31, escoles bressol, menjadors escolars, transport públic, seguretat ciutadana, atenció a la gent gran,
planejament urbanístic, plans d’ocupació, catàleg de patrimoni, pressupostos, Badalona Serveis Assistencials, port-canal, polígons industrials, vies del
tren de rodalies, política cultural, aparcaments, mobilitat, participació, entorn natural i un llarguíssim sobradament conegut, etcètera. El projecte de
ciutat ha d’estar sobre la taula, sense complexos, sense submissions, exigint
el tracte que la tercera ciutat de Catalunya mereix. Prioritzar les actuacions
de forma equilibrada és el següent pas. El nostre petit barri seguirà.

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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EVOLUCIÓ GRÀFICA MUNICIPAL

El 25 de maig se celebren les eleccions municipals. Així que posem els comptadors de la
gràfica a zero a l’espera del nou curs.
A la darrera gràfica es deia: “Res de nou sota el sol:
poc interès pel barri. Només s’explica aquest llarg
silenci perquè potser estan preparant acuradament
les propostes de cara a la legislatura vinent. Les esperem i valorarem les actituds i la sensibilitat vers
els veïns, el barri i la mateixa A.VV.” Així que per tercera vegada consecutiva, no puntuarem les accions
dels grups municipals vers Dalt la Vila i hem preferit
posar les diferents barres a zero i començar en el
proper número amb els grups municipals resultants
de la consulta.

ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
Per la Colla badalonina de La Moixiganga que celebren els seus 25 anys. El passat 29 de
març, Diumenge de rams, van oferir un acte meravellós a l’església de Santa Maria (a
plena capacitat) que va ser aplaudit durant més de cinc minuts per tots els presents en
peu.

Semàfor vermell
Pel canvi de criteri de la Comissió Municipal de Patrimoni i el Museu, en relació a la llicència d’obres de la finca Pl. Assemblea de Catalunya amb Termes Romanes. El projecte
vigent contempla la construcció d’un bloc d’habitatges i l’arranjament de les restes arqueològiques del conjunt de Quint Licini respectant l’àrea arqueològica definida. La nova
proposta d’edificació contemplava l’aixecament d’elements estructurals -columnes- al
bell mig de les restes destrossant les possibilitats d’una museïtzació digna. La Comissió de
Patrimoni de la Generalitat ha desautoritzat els canvis proposats en aquest nou projecte.
Resulta incomprensible el canvi de criteri que hipotecava de forma irreversible l’espai al
qual ens referim, sobretot quan no hi ha cap raó de tipus tècnic que ho justifiqui.

Avinguda Martí Pujol, 192,
08911 Badalona
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participació i la interlocució amb veïns.
ICV Apostem per canviar l’actual reglament de participació ciutadana per dotar de competències als consells d’entitats de districte garantint sigui preceptiva
la seva opinió en matèries com planificació d’inversió
en els seus territoris respectius, modificacions del
planejament urbanístic i ús dels edificis de titularitat
pública destinats a equipaments. El reglament ha de
fer també obligatòria una audiència pública mensual
oberta a tota la ciutadania on el govern doni compte
i debati sobre les aprovacions realitzades en Junta
de Govern i informi i sotmeti a debat els assumptes
que vagin a Ple Municipal, aquesta audiència pública mensual de districte s’haurà de realitzar abans de
cada ple municipal. Ens comprometem a impulsar
mesures de construcció participativa del proper pressupost municipal d’inversions i sotmetre a consulta
ciutadana els grans projectes de ciutat.
C’S Sense especificar.
ERC-AM Potenciant les atribucions de les Regidories
de Districte, dotant-les de més competències i recursos. Reforçant els Consells d’Entitats del Districte, activant la participació i coresponsabilitat en la presa de
decisions que afectin els barris. Atorgant capacitat de
priorització pressupostària als consells de districte,
pel que fa a aquella part del pressupost d’inversions
que afecti exclusivament a cada barri.

ELECCIONAS MUNICIPALS 2015
Els partits responen
Aquestes són les preguntes i les respostes que els diferents partits que es presenten a les eleccions municipals ens han donat. Hem inclòs el text íntegre,
amb els comentaris quan n’hi ha. Agraïm sincerament
l’atenció que ens han dedicat, i ens hem de felicitar
perquè constatem que Dalt la Vila figura en l’agenda
de quasi tots ells, i, aquesta és la bona noticia, en sintonia amb la sensibilitat expressada des del barri. Hem
de confiar un cop més en el valor del compromís.
Trobareu a faltar les respostes del Partit Popular i de
Guanyem Badalona. Silenci. Els primers, el PP, ni tan
sols ens ha contestat a cap dels tres requeriments fets
des de l’Associació. Des de Guanyem Badalona ens
han argumentat que la construcció del seu programa
no es basa en promeses electorals, sinó en les aportacions d’un model participatiu i que els debats estan a
hores d’ara encara oberts.
Les valoracions dels matisos són cosa vostra, veïns.
COMPROMÍS AMB LA PARTICIPACIÓ VEÏNAL, com
vehicularíeu la participació veïnal en decisions que
afecten el barri?

URBANISME

PSC Dotant a les Regidories de Districte d’una part
del pressupost de Via Pública, que en primer lloc i
per anar agafant experiència, tingués la responsabilitat del mobiliari urbà i petites reparacions de la via
pública i anar incrementat any a any aquest pressupost. Les decisions de manteniment de mobiliari, via
pública o altres a posteriori es consensuarien en el
Consell de Districte.
CIU La participació ciutadana en les qüestions que
afectin el barri s’ha de realitzar a través del consell
d’entitats del districte, així com amb les reunions periòdiques de la comissió mixta entre l’ajuntament i
els membres de l’associació de veïns. En tot cas, tant
a través del districte com de la Gerència de Dalt la
Vila s’han d’activar els mecanismes per a assegurar la

Laterals C31 Presentació pública del projecte i revisió
-si s’escau-, definir calendari d’execució.			
					
PSC (a partir del 2n any de legislatura) El conjunt de
tots els Consells de Districtes afectats estaria puntualment informat, fen extensiva aquesta informació
a totes les AVV’s, inclosa la FAVB, ja que ho considero
un projecte de ciutat.
CIU Trigarem 3 anys a fer possible el primer tram. 1
any de papers i 2 d’obres com a molt.
ICV Segons el darrer estudi de l’INCASOL situa el dèficit total en 6 milions d’euros (construcció, expropiacions i reallotjaments) Estem en condicions d’afirmar
que amb el proper pressupost d’inversions municipal

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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l’Ajuntament ha de fer front a aquesta obra prèvia signatura de conveni amb la Generalitat de Catalunya on
fixem les aportacions de cada administració i el calendari de pagament de la Generalitat. Apostem perquè
el municipi avanci els diners tal com històricament
s’ha fet en equipaments que corresponien a la Generalitat o amb les expropiacions de Pompeu Fabra, tot i
que aquestes darreres no hi ha hagut devolució de la
Generalitat.
C’S (a partir del 1r any de legislatura) El maig 2014 el
secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat reafirmava el compromís de la Generalitat envers
els laterals de la C-31 i anunciava que el govern català assumiria la primera part de les obres, és a dir,
el doble tram entre l’avinguda President Companys
i Coll i Pujol, abans de 2016. La més senzilla de les
dues i la més econòmica, amb un cost inferior als 4
milions d’euros, però que significaria l’enlairament
definitiu del projecte. Restaria per completar la segona fase dels treballs, la més complexa: la que travessa
Sant Crist des del carrer Coll i Pujol fins a rambla Sant
Joan. És aquest el punt més dens i carregós, atès que,
prèviament a les obres, Ajuntament i Generalitat han
de negociar l’expropiació de desenes d’habitatges
particulars.
ERC-AM - Per a ERC els laterals de la C31 és un projecte de ciutat i com a tal necessitarà la implicació de
totes les forces polítiques i de tot el moviment associatiu per poder dur-lo a terme. ERC sempre ha defensat la revisió del projecte i la desafectació de part
dels habitatges, per convertir-lo en un projecte viable
i executable. La seva execució dependrà del fet que,
entre tots, aconseguim prou consens per a forçar a la
Generalitat a prioritzar-lo en els seus pressupostos.

ICV El nostre grup ha estat l’impulsor i el redactor de
totes les resolucions municipals que han demanat la
transformació de la C-31. Recentment a instàncies del
nostre grup el ple ha aprovat per unanimitat una moció que insta al govern municipal a demanar a l’ Àrea
Metropolitana de Barcelona la redacció d’un projecte. Veiem amb molta decepció com hem perdut un
mandat més, ja que recentment l’AMB ha aprovat el
projecte de transformació de la B-23 al Baix Llobregat. Els nostres representants a l’AMB es comprometran a no aprovar cap pla de govern que no inclogui
la redacció del projecte executiu de transformació de
la C-31 a Badalona
C’S (a partir del 3r any de legislatura)
ERC-AM La permeabilització i/o soterrament de la
C31 ha estat sempre una de les reivindicacions d’ERC.
Al nostre programa del 2011 dèiem textualment: Posar a debat la integració de la C31 i els laterals en
l’estructura urbana, fent-la més permeable i menys
agressiva vers la ciutat. La solució definitiva implica
mobilitzar recursos no només de la Generalitat, sinó
especialment del Govern Espanyol, donat que varen ser ells, els culpables d’aquest problema, i dels
organismes supralocals: Mancomunitat, Diputació...
Si es poden soterrar les autopistes per la banda del
Baix Llobregat, no hi ha motiu perquè no es pugui fer
al seu pas per Badalona. Aquesta és una d’aquelles
obres tan necessàries però tan costoses que, sense
una capacitat pròpia d’administrar els recursos que el
país genera, no sembla gaire plausible que es pugui
pressupostar a mig termini.
Plaça de la Vila Romana.
Revisió global del projecte per harmonitzar-lo amb
l’entorn.

Autopista C31 (soterrament)
Elaborar el projecte de transformació de l’actual autopista C31 en una via de connexió interurbana.

PSC Aquest tema faria falta una revisió i comprovar
que les possibles modificacions no afectessin els
acords presos fins ara. Cal recordar que va existir un
consens ajuntament/veïns de l’actual projecte.
CIU En aquests moments la llicència atorgada està en
vigor, però en el cas que caduqués estaríem a favor

PSC La resposta a aquesta pregunta pot ser la mateixa que en l’apartat anterior.
CIU (a partir del 1r any de legislatura)

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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de revisar el projecte per a adequar-lo a les característiques del barri.
ICV Proposem fer un procés de participació ciutadana
al barri per definir un nou projecte per la Plaça de la
Vila Romana que torni a definir les seves dimensions i
sobretot les característiques de l’equipament previst
que no compartim.
C’S Sense especificar.
ERC-AM Alta prioritat dintre dels projectes del barri.

MOBILITAT Pla general (inclou execució dels camins
escolars ja aprovats, pacificació del trànsit, aparcaments, aplicació normativa sobre qualitat aire)
PSC (a partir del 2n any de legislatura)
CIU Actualment des del districte s’ha impulsat la redacció d’un pla de mobilitat al barri en què es contemplen mesures per a pacificar el barri i tenen en
compte els camins escolars.
ICV Aquest mes de març portem a ple una moció per
instar al govern municipal a complir les seves pròpies
mesures de millora de la qualitat ambiental que han
incomplert durant tot el mandat. Apostem per fer de
tot Dalt la Vila zona 30, introduir a Badalona la figura
de l’agent de mobilitat adaptant-nos prèviament a la
llei de grans ciutats, ja que és preceptiu per poder
introduir aquesta figura i executar els camins escolars
previstos des de fa més de 8 anys.
C’S (a partir del 2n any de legislatura)
ERC-AM Els camins escolars que passen per Dalt de
la Vila afecten no només als residents, sinó també
a famílies d’altres barris. Cal posar-los al dia i veure
quines actuacions es poden dur a terme de forma immediata; fent una aposta clara per pacificar el trànsit
dins del barri i prioritzar els vianants.

Elaboració d’un Pla director general que defineixi -i
homogeneïtzi- paviments, mobiliari urbà, elements
de servei. Eliminació del cablejat aeri del subministrament elèctric. Projecte de substitució del clavegueram
PSC Cal esmentar que Dalt la Vila té aprovat un PEMU
que també va ser consensuat entre Ajuntament i
veïns. Caldria fer una lectura a fons de l’actual PEMU
i si s’escau incorporar nous apartats.
CIU Actualment des del districte s’ha impulsat la redacció d’un pla i també des de CiU es va impulsar
un pla director de clavegueram on ja es detallen els
punts crítics del barri.
ICV (a partir del 1r any de legislatura) Cal consensuar una proposta de paviment i mobiliari urbà que
atengui a les característiques pròpies del barri. Respecte al cablejat caldria situar una modificació en
l’Ordenança Municipal de Cales i Rases i Canalitzacions que situí l’obligació de totes les companyies de
soterrar cablejat aeri en els trams on realitzin noves
cales, rases o canalitzacions. Respecte a la substitució
del clavegueram coherentment amb l’expressa’t a la
pregunta 1 on manifestem la voluntat de dissenyar
les inversions municipals 2015/2019 de forma participativa entenem serà aquest procés qui marqui la
seva priorització
C’S (a partir del 2n any de legislatura)
ERC-AM Aquest Pla ja existeix. Cal, però, revisar-lo i
posar-lo al dia.

REHABILITACIÓ I REVITALITZACIÓ
Manteniment dels ajuts per a la rehabilitació
ICV Des del mes de setembre estem treballant amb
agents socials de la ciutat un pla de rehabilitació
energètica i mediambiental dels habitatges de la ciutat per poder accedir als quantiosos fons europeus
que estan disponibles per aquest concepte. En concret pel Dalt la Vila pensem que hem de fer com fa
Barcelona i aportar recursos que ajudin els privats a
conservar els elements patrimonials i arqueològics
de les seves finques.
ERC-AM Cal analitzar quin efecte han tingut en el
passat i adaptar-los a la nova realitat, si s’escau, intentant incorporar a altres administracions perquè
aportin recursos.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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tal de col·locar-les de nou en el mercat d’habitatge,
sigui en compravenda o en lloguer. Elaborar un Pla
d’Inversions des d’Engestur, que permeti l’adquisició
d’alguns d’aquests habitatges, la seva rehabilitació i
posta de nou al mercat en règim de venda a preus
ajustats al retorn de la inversió, per oferir-les a persones joves, sota la condició que estableixin als baixos
una activitat econòmica que s’ajusti a allò que s’hagi
determinat en el Pla de Dinamització Econòmica.
Amb la recuperació de la inversió, iniciar una roda
per fer el mateix amb més habitatges, de manera
que s’aconsegueixi un corrent positiu que animi als
propietaris i inversors privats a seguir l’exemple.

Cases buides. Quines mesures prendríeu per solucionar aquest problema.
PSC Estudiar cas per cas. Prioritzar l’estat en què es
troba l’immoble la possible viabilitat per a poder-lo
obrir, una proposta seria intentant pactar amb els
propietaris una possible posta en el mercat de lloguer. Per obtenir aquesta relació, consensuar-la amb
l’AVV.
CIU S’ha de donar més difusió a les bonificacions
existents. Durant aquest mandat, a instàncies de
CIU, s’ha modificat la normativa urbanística per tal
d’afavorir i fer més senzilla i menys costosa la rehabilitació de determinats edificis antics que es trobin
fora d’ordenació.
ICV Apostem per l’expropiació dels edificis emblemàtics avui en estat d’abandonament com l’edifici dels
merlets de la Plaça Barbarà i d’altres i iniciar un procés
de rehabilitació dels mateixos convertint-los en habitatges plurifamiliars protegits. Pel que fa a disciplina
urbanística pensem que cal augmentar els recursos
humans i econòmics per executar sancions als propietaris que no mantinguin la seva propietat en condicions i realitzar actuacions de forma subsidiària.
C’S Afavorir la rehabilitació (mitjançant exempcions
fiscals) i fomentar el seu ús per incentivar activitat
turística.
ERC-AM Revisió del cens de cases buides i tractar la
problemàtica concreta amb els seus propietaris, per
mirar de resoldre amb equitat i rapidesa aquells casos
concrets més factibles. Elaborar, d’acord amb els propietaris i el Consell de Districte, un Pla d’actuacions
per a la resta de casos, que contempli solucions quant
a l’agilització de tràmits per llicències d’obres i rehabilitació. Elaborar un Pla de Dinamització Econòmica per
tal de generar una major vitalitat que ajudi a millorar
l’atractiu del barri i incentivi la demanda d’habitatge i,
per tant, augmenti l’interès dels propietaris en la rehabilitació de les cases que tinguin deshabitades per

EQUIPAMENTS
Centre cívic Dalt la Vila Rehabilitació i adequació
dels usos
PSC Caldria fer un estudi de l’estat en què es troba
actualment i les seves necessitats i estudiar la possibilitat d’ubicar-lo en el CC el Carme i dedicar aquest
equipament altres serveis com ara una ampliació de
l’Escola de Música, etc.
ICV Ens reiterem en la voluntat de situar en el marc
dels consells de participació territorial l’ús i les formes de gestió dels equipaments de proximitat així
com les inversions prioritàries però en el cas de Centre Cívic Dalt La Vila pensem cal una inversió urgent
de reforma i manteniment per superar la degradació
i deixadesa en què es troba en aquests moments.
ERC-AM El manteniment dels equipaments públics
perquè puguin dur a terme la seva funció hauria de
tornar a ser una prioritat per l’ Ajuntament, com ho
va ser en el passat, amb els exemples del Centre Cívic
de La Salut i de Torre Mena. Aquest és un cas clar
de priorització de les inversions que seria convenient
decidir en el marc del Consell d’Entitats del Districte.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
8

NOTÍCIES DEL BARRI
Centre d’Atenció a la Dona
La Isabel Brugué ens comunica que a la FAVB va arribar la informació que el Centre d’Atenció a laDona, ubicat
a Riera Matamoros, es traslladaria al nou ambulatori del Gran Sol. A causa de les dificultats que això podia
comportar ¡que alhora aquest centre estava previst que es traslladés a l’espai que ara ocupa el Laboratori de
Dr. Robert quan aquest es fusioni amb el de Can Ruti d’aquí a uns mesos, la Comissió de Salut de la FAVB va
entrar en contacte amb els Responsables de l’ICS, la Regidoria de Serveis Socials i Salut de l’Ajuntament de Badalona i el CAT Salut, per aturar el trasllat. Després de les converses realitzades, es va aconseguir que aquest
trasllat al Gran Sol no es realitzi. Per tant, el centre d’atenció a la dona continuarà a la Riera Matamoros fins
que es pugui traslladar a Dr. Robert.
En record del veí i company Llàtzer Llopart i Llopart
En Llàtzer fou un dels socis fundadors de l’Associació de Veïns el 1979, i primer president de la mateixa des
de l’abril de 1979 al març de 1982. Des de 1977 ja va formar part de la Comissió de veïns que van demanar
un pla de Rehabilitació pel barri antic de Badalona i la no construcció d’un bloc de pisos a tocar la Torre Vella.
De 1977 al 1982, setmanalment no va faltar a la reunió de veïns i quan convingué va assistir a les reunions
necessàries amb l’Ajuntament, Corporació Metropolitana, etc. Anant sempre al capdavant de l’Associació i
assumint la responsabilitat de president fins en el Contenciós davant els tribunals. La Junta lamenta la pèrdua
alhora que ret homenatge a la seva memòria i expressa la gratitud per la seva entrega i dedicació a la millora
de les condicions de vida dels veïns, en uns moments certament difícils i decisius.
Plaça de Pau Casals
El nom de la plaça comença a córrer perill… Els veïns, entre altres noms, creiem que hauria de dir-se “La plaça
del Mai de la vida”. Les obres van començar a l’agost de 2014 amb un pronòstic de 6 mesos de durada, és a
dir, passem ja dos mesos del plantejament inicial. Podem entendre que aquestes coses passen, però estem
sorpresos sobre quin és el problema, cada vegada que l’arquitecta barcelonina ve a veure l’obra fa canviar
“pedres”. El que sí que és evident és que dubtem de la qualitat de la pedra escollida. En aquests moments
que amb prou feines hi ha transit, queden les marques de trepitjades, les petjades de les defecacions dels
pocs gossos que passen, els pneumàtics d’algun cotxe que ha entrat, així que ens inquieta que passarà quan
la plaça tingui una vida “normal”…
A part dels veïns, els comerciants de la plaça estan patint en el seu negoci la durada i molèsties que comporten les obres. Tenim ganes que finalment acabin.

9

							

Francisco de la Torre

Las elecciones en la época de la
República Romana
Ahora que se acercan un buen número de elecciones,
miraremos el pasado y comprobaremos que poco
han cambiado las formas y los métodos, y eso que
han pasado 2000 años.
En Roma la paz social se garantizaba por el equilibrio
entre dos instituciones: los comicios o asamblea del
pueblo que elegía cada año a su gobierno y el senado, parlamento vitalicio que representaba a la aristocracia, la cual ratificaba su elección.
El poder se expresaba en la conocida fórmula SPQR
(Senatus PopulusQue Romanus). Prácticamente el
poder se concentraba en manos de la aristocracia
senatorial. Los votantes estaban divididos en cinco
clases según un baremo que medía su patrimonio
personal. Los que no tenían nada “los infra-classe”;
“los proletarii” que solo poseían a sus hijos, estos no
tenía derecho a voto pero se libraban del servicio militar reservado a otros más ricos; los “equites” o Caballeros de una clase superior que hacían el servicio
militar a caballo, esta clase con el tiempo acapararía
la actividad económica de la ciudad. Frente a todos
estos, estaba la Aristocracia, los “Nobilitas” descendientes de algún cargo y tenían el poder político a
través del Senado, defensor de sus intereses.

El sistema de votación de un hombre un voto, no existía, era por voto colectivo de un grupo. El sistema garantizaba el control de la oligarquía, ya que tenían 98
unidades de voto de las 193 existentes. El gobierno
siempre era elegido entre la aristocracia de la ciudad.
Había un escalafón en donde sus integrantes progresaban en su carrera el “cursus hororum”. Estos eran
los cargos electos por un año: Cuestores: encargados
de la hacienda, tesorería, etc. Eran cuarenta. Ediles:
concejales, se elegían a cuatro. Pretores: Funciones

UNA DE ROMANS

de justicia. Lo componían dieciséis. Cónsules: Los presidentes de gobierno. Con poderes absolutos. Eran
dos. Censores: Antiguos cónsules. Los encargados de
elaborar el censo. Clasificaban a los ciudadanos por
categorías. También nombraban senadores entre las
personas de prestigio. Eran Electos cada cinco años.
Fuera de estos cargos del “cursus honorum” existían
los Tribunos de la Plebe. Eran diez, elegidos entre los
plebeyos (eran una especie de defensores del pueblo). Tenían derecho a veto contra todos los cargos
del Imperium (Cónsules). Eran inviolables, el que le
ponía la mano encima quedaba excomulgado “sacer”.
En la práctica no siempre fueron efectivos en defensa
del pueblo, ya que uno, teniendo veto, invalidaba el
de los otros nueve. (Suena al Consejo de Seguridad
de la ONU).
En caso de crisis excepcional el Senado podía proponer un dictador para que salvara la patria. En estos
casos quedaban en suspenso todos los cargos, excepto los Tribunos de la Plebe. El Dictador tenía plenos
poderes durante 6 meses que duraba su cargo.)
EL SISTEMA ELECTORAL
En el sistema electoral solamente se permitía votar
en Roma. De la numerosa población que vivía fuera
de la ciudad únicamente los ricos podían permitirse
el lujo de acudir a las urnas. Había al año unas veinte
votaciones. A veces los aristócratas recurrían a tácticas dilatorias para que sus adversarios que venían del
campo se vieran obligados a regresar para no perder
sus cosechas. Se favorecía descaradamente las tendencias conservadoras. La mitad de las unidades de
voto la tenían los mayores de 45 años, los “seniors”,
lo que perjudicaban a los “juniors”. En caso de empate, tenía preferencia los casados y dentro de estos,
los que tenían hijos.
¿COMO SE HACÍAN LAS VOTACIONES?
El aspirante se presentaba a los magistrados y si
cumplía los requisitos “cursus honorum” era inscrito como “ Petitor”, estos pasaban a ser “Candidatii”,
llamados así porque portaban una toga blanqueada
con tiza.
CAMPAÑA ELECTORAL
Hacen los “candidatii” su gira por el “ambitus” (de
aquí viene la palabra ambición) por mercados de
abastos, paseos, foro, donde hablan con todo el mundo y fingen estar interesados en sus problemas.
Entre el séquito que los acompaña está el “Nomenclator” cuya misión es tomar nota del nombre de los
posible votantes y comunicárselo al candidato, para
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que este pueda dirigirse a la persona por su nombre
y le salude familiarmente. Luego está el equipo de
promoción de imagen: parientes, amigos, etc. Deben
estar representadas todas las edades, sobre todo los
jóvenes, más activos y con más celo.
También debe contarse con un amanuense, el que
despacha las cartas a los votantes ausentes instándolos a venir a Roma para la votación.
Los mítines “Contiones” así como la compra de votos
“divisores” estaban a la orden del día.

Pintada política de época romana (Pompeya)

LA PUBLICIDAD
Se divulgan eslóganes políticos: “VOTA a JULIUS, EL
MÁS HONRADO”, “VOTA A CORNELIUS EL MÁS HONESTO Hombre de Pro. Organizará espectáculos”. Algunas veces las siglas D.R.P. (Digno de Cargos Públicos ) siguen al nombre del candidato.
La vallas publicitarias estaban muy solicitadas en las
paredes cedidas por los dueños de la casa. Las pintadas se realizaban en serie. Intervenía un blanqueador,
que preparaba la pared, un rotulador, que escribe el
texto usando letras rojas o negras con una altura de
30 cm. y ayudantes, que portaban la luz y los aperos.
Ejemplos de vallas: “VOTAD A TULIO VETTIO PARA
EDIL OS LO SOLICITA FUSCO Y VACCULA.”
A veces los contrincantes estropeaban los carteles
con sus pintadas y añadían abajo en letras más pe-

queñas: A este lo apoya la cofradía de los dormilones. Lo apoya sus amigos los chorizos. Lo apoya los
esclavos fugados... Lo apoya Cuculla y Zimyra, que
eran dos conocidas prostitutas. Para impedir que no
escribiesen, se ponía: Que la enfermedad se lleve al
que lo borre.
EL PROGRAMA ELECTORAL
Los asesores de campaña aconsejaban un programa
ecléctico, diverso: a/ Que el Senador crea que vas a
defender su autoridad. b/ Que los “equites”, los ricos, encuentren en ti apoyo. c/ Que la plebe estime
que no vas a oponerte a sus intereses. d/ Conquistar con el encanto personal a las gentes del campo.
Basta con que sepas su nombre, para creer que eres
su amigo. Que vean en ti más que un candidato, un
amigo. e/ No descuidar los banquetes que has de organizar en tu casa, invitando a tus amigos,a gente del
barrio,procurando que estén representadas todas las
tribus.
EL DÍA DE LA VOTACIÓN
El Secretario (Centurio) organiza la votación auxiliado
por un administrativo “Rogator” que va pasando lista
para que cada cual emita su voto. Cuando el Centurio
ha identificado al votante, lo deja pasar con su tablilla
a un alto y estrecho escaño de madera “Ponte”, donde a la vista de todos está la “Cista”, la urna, que está
custodiada por dos “Custodes”. Primero votan los ricos y cuando previsiblemente han obtenido la mayoría, se suspende la votación, y los pobres se quedan
sin votar. También se interrumpía la votación por un
garrotazo a la urna, falsificación de tablillas, o manipulación de recuento, voto de gente no censada.
Como vemos después de más o menos 2050 años,
poco a variado, al menos en las formas. Sigue siendo
válido lo de tanto tienes, tanto vales. La clase política sigue las mismas premisas , eslóganes y métodos
marketing. La romanización fue intensa y su ADN está
presente hoy en día.

En la nostra cava trobareu un
extens assortiment de cigars
Plaça de la Medicina
08911 Badalona

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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Joan Expósito

El Repartidor d’aigua del Manso
Soley al carrer de l’Ullal (1848)
Amb l’obertura el 31 de juliol de 2013 de la prolongació del carrer de les Termes Romanes fins al carrer
de Fluvià, va quedar al descobert el solar que, des de
1848 i fins a 1977, havia servit per mantenir completament aïllat i protegit el repartidor de l’aigua, procedent de la mina del Manso Soley / Ca l’Arnús.
El repartidor del reg de l’Ullal (avui carrer Fluvià, 18)
va ser construït amb la finalitat de poder distribuir
equitativament les plomes d’aigua de la mina del
Manso Soley, que els propietaris les posessin a la venda i, des d’aquí, dispensar-la als seus compradors.
El 19 de febrer de 1848, en una escriptura atorgada
pel Notari en Josep Dardé i Ravenell, a més d’altres
disposicions, fan constatar que: “A fi de poder millorar el seu patrimoni, i també liquidar més fàcilment
alguns creditors, els consorts l’Ignasi Llobet i Serra i na
Josefa Oriol i Roma, propietaris de l’heretat del Manso Soley, varen prendre la decisió de portar al centre
de la vila de Badalona, una part de les plomes d’aigua
de què disposen en el Manso Soley i procedents de la
mina d’aigua de la seva propietat i que ells exploten,
per a la seva venda....” Per aquest motiu, venen 10
plomes d’aigua a la Sra. Marquesa de Barbera de Dalt
de la Vila i 5 plomes més, entre els Srs. F. de Sales, J.
Dardé i J. LLeal del centre de la vila, el preu de venda
estipulat va ser de 300 lliures catalanes cada ploma i
el compromís dels venedors de situar el repartidor a

MIREM ENRERA

prop dels seus domicilis i des del repartidor ho prendran els preceptors per portar l’aigua a casa seva. La
Sra. Marquesa va requerir que el repartidor estigués
situat al carrer de l’Ullal, en un solar anomenat del
Luchin i propietat del venedor.
La capacitat de plomes d’aigua que arribaven al repartidor, correspondrien als propietaris, i es fa constar que aquestes 15 primeres plomes d’aigua, tindran
sempre el privilegi de rebre tota la quantitat d’aigua
comprada, independentment de la variació de cabal
que arribi de la mina.
”El repartidor serà una pila en mode i forma que
diran els Arquitectes perits en aquest art, i que els
receptors de les plomes d’aigua siguin sempre les correctes.”
Des del repartidor del Clos de la Torre es realitzarà
un segon repartidor al carrer del Pinzell, cantonada
amb la carretera Real i adossat a la casa d’en Clarós. A
mitjans del 1848, es va construir el repartidor del carrer de l’Ullal amb capacitat per poder distribuir unes
100 plomes d’aigua i amb unes dimensions de més o
menys 3.80 metres d’alçària x 1.20 metres d’amplària
x 1,00 de fondària (segons la foto publicada el 12 /15
de febrer de 1977 en el diari Comarca Exprés i Revista
de Badalona)
L’escala que s’aprecia servia per accedir a la pila on estaven situats els “plomeros per mesurar les plomes,
tal com estan regulats en la mesura oficial de Barcelona” aquest escalonat es tancava amb una resistent
porta de roure i 5 panys per a diferents persones que

Repartidor de la mina Manso Soley / Arnus al !977 (foto Revista de Badalona)
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al mateix temps i presència facilitessin la seva obertura, de control i neteja. S’ignora, durant quants anys
es va seguir aquesta norma d’examen i verificació.
Des d’aquest primer repartidor i mitjançant diferents
canalitzacions de les quals avui es desconeix exactament el seu recorregut, excepte el de Can Clarós,
arribava l’aigua als diversos emplaçaments o cases de
Dalt la Vila la masia vella de Can Casas al carrer de
Sant Sebastià, a Can Gallent al carrer del Temple, després a la Plaça Maignón i carrers d’Arnús i Lleó, carrer
de la Soledat, carrer del Mar i altres carrers.
Amb la compra en pública subhasta, del mes d’abril
de 1859, de la major part del Manso Soley i també de
la mina d’aigua, per l’Evarist Arnús, aquest repartidor
i l’aigua que subministrava, va passar a ser de la seva
propietat i conseqüentment anomenar-se la mina de
Ca l’Arnús.
La Revista de Badalona del 5 de desembre de 1970
i en la pàgina 4, informa que la Prefectura Local de
Sanitat per indicació de l’alcaldia, ha tancat la mina
d’Arnús, per la contaminació de la mateixa i la perillositat pel seu ús domèstic. En cap cas el proveïment
d’aigua pels conreus de Cal Arnús o del Llac del parc
va tenir cap tipus de restricció, continuant com sempre des de 1847.

Aquesta Notificació de tancament, perpetu, del subministrament de les aigües de procedència de les mines properes a la ciutat, va ser el final o tancament de
la utilització del repartidor del Clos de la Torre.
Aquest tancament també va ser aplicat a totes les mines que portaven aigua a la ciutat, com El Comú, Ca
l’Amigó i altres.
El diari La Comarca Express i la Revista de Badalona
de primers de febrer de 1977, notifiquen acompanyat de fotografies, l’obertura de la prolongació del carrer Termes Romanes fins al carrer Fluvià, on es podia
veure el repartidor del Clos de la Torre, que durant
122 anys hi havia subministrat l’aigua de la mina del
Manso Soley / Ca l’Arnús, a diversos propietaris que
la rebien assíduament.
Les moltes pressions de propietaris de la mina i també dels veïns, aconseguiren evitar momentàniament
l’enderrocament de la caseta del repartidor, que des
de 1848 estava situada en aquell lloc.
Lamentablement i sense cap explicació, el repartidor
va ser abatut 5 dies després, sense tenir en compte
que també destruïen la Història, i de nou va ser tancat el solar.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62

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

La simbiosi de la crisi i els
vilatans
Veïns hem de trepitjar més els carrers, encara que no
estiguin en les millors condicions; en realitat el que
vull proposar és que tots participem dels problemes
comuns que hauríem de resoldre entre tots (d’això
se’n diu democràcia).
Deu ser que com ara es fa poca construcció, l’actual
govern municipal allarga la reforma de la plaça Pau
Casals i carrer Sant Sebastià, per què els jubilats ens
puguem entretenir i així guanyar-se el nostre vot,
sinó, no s’explica aquest retard. Pot ser que sigui per
esperar a tres setmanes de les Eleccions Municipals
per fer la tallada de la cinta (visca les estisores que no
solament serveixen per fer retallades del Benestar).
Observant els vicis de les antigues decisions respecte
al desenvolupament de la ciutat, es veu que l’espai
dels antics sindicats cantonada Via Augusta - Av.
Martí i Pujol, propietat de l’Ajuntament no es dedica a Pisos Socials perquè es deu esperar que torni
l’especulació, ja que en el Centre de Badalona tot ha
de ser més car.

Tots els que han governat donant prioritat al Canal
del Port per a què la gran quantitat de ciutadans que
tenim un petit iot, puguem anar a gaudir del bàsquet
de la PENYA per mar. Tot això en un futur pot comportar un desenvolupament econòmic a deu anys
interessant i també interessat, però mentrestant
continuaran marxant Pimes i autònoms (perquè treballadors per compte d’altri quasi no en queden, ja
que han passat a ser esclaus de nova generació). I si
la nostra ciutat només ha de viure del turisme, anem
apanyats.
Han passat més de tres anys en què s’ha fet fora de
casa a qui perdia la feina, la gent jove ben preparada ha de marxar fora, s’han reduït molts llocs de
treballadors de la funció pública que comporta les
disminucions d’atenció en Sanitat, Educació, Serveis
a la Tercera Edat, als infants, i molt més atur. I ara
en tres mesos de propaganda electoral ens voldran
fer creure que es preocupen dels veïns de Badalona i
que canviaran el sistema de les corrupteles institucionalitzades des de les instàncies més altes dels governs neoliberals; qui ho vol creure?
Tot això ho canviaran els mateixos que ens han portat
a aquesta crisi? Reflexionem si us plau!

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Anys 30, Plaça de la Constitució, ubicada al nucli medieval, fou el centre de la vila fins a la
construcció del nou ajuntament a finals del segle XIX

Postal antiga, llibreria Riera, foto actual de Facu Martínez

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
15

TAULELL / ACTIVITATS
XXXV FIRA de l’ARROP
diumenge 17 de maig durant tot el dia
CANTADA d’HAVANERES
dissabte 23 de maig a les 22 h
Pl. Constitució (amb rom cremat al descans)
FESTA INFANTIL
dissabte 23 de maig a partir de les 17 h
Pl. Constitució i Pl. Font i Cussó
amb la col·laboració de l’A.VV de Coll i Pujol
CATIFES DE CORPUS diumenge 7 de juny
TALLERS - ACTIVITATS
Dilluns: 		
		
Dimarts:
Dimecres:
Dijous: 		
Divendres:
Dissabte:

PUNTES DE COIXÍ
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
PILATES 		
DIBUIX 		
SARDANES 		

de 17 a 19 h 		
de 19 s 21,15 h 		
de 10 a 11 h 		
de 19 a 21,15 h 		
d’ 11 a 12 h 		
de 18.30 a 20.30 h
de 18 a 19.30 h 		

(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Local A.VV. Martí Pujol)
(Centre Cívic Germà Bernabé)

Responsables. Pilates: Roser (655 479 798) Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374) Sardanes: Lourdes (696 189 614)
Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any
2015 (12,00€) al compte corrent de la Caixa ES03 2100 2734 5602 0003 3771

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE SOCI A LA A.VV. DALT LA VILA (Quota anual 12,00€)
Dades personals
Nom i cognoms ____________________________________________________________________
				
Carrer i número ____________________________________________________________________
Telèfon ____________________

Correu electrònic______________________________________

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

Badalona a ______ de ___________________ de 2015		

Signat

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

