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EDITORIAL
Com tots els finals de festa els veïns ja tenim l’escombra a la mà. Cal deixar el barri endreçat i polit. No ens
queixem d’aquest esforç, entre les deixes hi recollirem il·lusions i bons records de tanta i tanta gent que ens ha
visitat i potser conegut. També ho fem per nosaltres, perquè ens agrada compartir, perquè estem orgullosos de
la nostra senzillesa i manera de fer: Reis, Fira de l’arrop, la cantada d’havaneres, les catifes de Corpus, Fem de
Badalona un gran badiu, A tot gat, entre altres manifestacions, i totes obertes a la ciutat. A una ciutat que parla
del nostre petit barri quan li convé, però potser no li esmerça la dedicació que necessita. Recordarem –amb
el risc de fer-nos pesats– que al Dalt la Vila s’hi concentren un bon grapat d’elements significatius: l’església de
Sta. Maria amb la rectoria i la sagrera, l’Hospital Municipal, tot un entramat de carrers amb traçat medieval i
gòtic esquitxats amb alguns dels edificis més singulars de la ciutat com la Torre Vella, les restes de l’antiga Baetulo i el tot poderós Museu. Aquest darrer projecta una inquietant i permanent ombra que justifica dubtoses
actuacions urbanístiques i referma la seva autoritat sobre les petites intervencions. Culturalment l’aposta o la
prioritat és clara: els romans, sempre i com sigui. La influència del Museu sobre la Comissió de Patrimoni és
aclaparadora i la conseqüència, l’abandó o l’interès mínim pels altres patrimonis. Dins d’un ens abstracte com
aquest, donant forma a les polítiques, prenent decisions, hi ha persones que tenen una responsabilitat, un càrrec i un nom. Caldrà que els diguem en veu alta, per recordar-los quan veiem que reiteradament al llarg del
temps signen o apareixen en els documents que canvien el nostre entorn.
Som un barri participatiu que, malgrat les mancances -ara no les enumerarem- i els odiosos greuges comparatius, ens engresquem amb facilitat i mantenim les esperances de millora. Com, quan a principis d’any ens vam
assabentar pels mitjans, que es retirava l’esplèndid mosaic romà de la Torre Vella. Ens vam creure que el Museu
havia trobat una ubicació més digna i segura, més idònia, per facilitar-ne l’accés. Res d’això, l’edifici estava en
venda i es va adquirir pels propietaris de l’escola Cultural, fins al moment llogaters. Prèviament l’ajuntament
havia renunciat a exercir el dret preferent d’adquisició al tractar-se d’un Bé Cultural d’Interès Nacional. La lectura d’aquest expedient podria desvetllar la Bella Dorment.
El preu de la transacció: 1 milió d’euros. Les raons exposades: 1. L’Ajuntament no té diners (?); 2. Al tractar-se
d’un monument BCIN, la propietat té l’obligació de respectar i mantenir-lo. La Comissió de Patrimoni vetllarà
pel compliment (?); 3. És complicat traslladar un equipament escolar (?).
Encara amb l’escombra a la mà, trobarem per terra paperetes de decepcions i unes quantes esperances rebregada. I d’entre la polseguera la invitació a enviar propostes participatives pel PAM. Allí estarem, enviant i
animant els nostres veïns encara que ens quedi el dubte de si PAM és l’acrònim o sigla del Programa Actuació
Municipal, (14 milions d’euros) o l’onomatopeia del so que fan les hòsties en plena cara del barri. El futur és
aquest punt on es troben les il·lusions i els esforços que s’han fet per materialitzar-les.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
3

EVOLUCIÓ GRÀFICA MUNICIPAL

A la gràfica es puntuen els partits, no l’acció del govern municipal ni el que forma part de la seva activitat protocol·lària. Durant aquests darrers mesos
no hi ha hagut res de rellevant, així que deixem la
gràfica com estava en el darrer MECO, a l’espera
que, si més no després de l’estiu, generem més
interès.
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ELS SEMÀFORS

Semàfor verd
Al veïnat de Dalt la Vila per la participació i la col·laboració en les activitats del barri
durant aquestes festes.
Agraïm a l’Alcaldessa haver trobat un espai per crear i explicar un conte a la mainada.
També l’agraïment als veïns i als comerços que s’han afegit enguany a “Fem de Badalona
un gran badiu”, amb imaginació i qualitat.
Saludem l’aposta del restaurant “La Costa” per consolidar-se amb la rehabilitació de la
masia de Can Farigola.

Semàfor vermell
Als grups del govern municipal per la manca de determinació davant COPCISA i per ni
tan sols haver intentat que la Torre Vella passés a titularitat pública.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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Renata Ciaravola

La participació pot entendre’s com a procés, com a
activitat, com a part d’una estratègia, com un dret,
com un valor. Les funcions de la participació generalment han estat associades al canvi social, és a dir,
s’ha entès com a instrument de transformació social,
cultural i econòmica. Ser ciutadà o ciutadana, implica
tenir un compromís actiu en l’àmbit públic, des del
qual els veïns i veïnes participen per a la resolució
dels assumptes de la seva comunitat (on la comunitat
pot ser el barri, la ciutat, la comarca o la nació). La
participació és, doncs, una forma de recreació de les
identitats col·lectives i culturals, una forma de teixir
vincles i xarxes socials.

FESTA I PARTICIPACIÓ

Participar en la festa és crear-la no consumir-la de
manera passiva, és apropiar-se de l’espai i del temps
d’oci, d’aquest temps que està en mans de les empreses i que mantenen la societat de consum. En aquesta societat es pretén que les tradicions populars siguin opcions que han de competir amb altres formes
d’oci. Temps i espai són dues dimensions de la vida
social que els veïns i veïnes hem de fer nostres amb
la nostra participació en la vida pública. El poble és
l’actor que ha d’apropiar-se de les seves festes i no cal
deixar-les en mans de governs i empreses.
Participar en la festa és mantenir una tradició. Continuar el llegat que ens han deixat els homes i dones
que ens han precedit. Mantenir una sèrie de valors
comuns i transformar d’altres per adequar-los als
nous temps i contribuir a fer una societat més igualitària, inclusiva i transformadora.
Participar en la festa és escollir un estil de vida i de
societat. És una forma d’actuar por voluntat pròpia i
fer un exercici de lliure elecció.

Les festes populars poden ser vistes com a escenaris
dinàmics on la participació ciutadana es manifesta,
estructura i organitza. Representa un dels principals
moments en què una comunitat dispersa es manifesta com a comunitat expressa. La festa constitueix un
context per a la manifestació de valors i creences i
constitueix al seu torn un observatori per captar la
dinàmica de les relacions socials. En aquest context
festiu, llavors, popular ha de voler dir que la festa
és organitzada i finançada des del poble, els homes,
dones, grans i petits d’una comunitat han de ser els
protagonistes i han de fer la festa al seu gust.

Les festes veïnals no han de convertir-se en un negoci
sinó que s’han de celebrar amb i pels veïns. La festa
és un ben comú i un espai de participació on cadascun ha de trobar el seu lloc per contribuir i sobretot
gaudir, que, en definitiva, és del que es tracta.

Carrer Barcelona, 18
tel. 648 16 99 39
La botiga de llaminadures
més dolça de Dalt la Vila
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XXXVI FIRA DE L’ARROP
teix en un: - guaita com a crescut aquest nen!; - que
fa la seva mare? Ja es troba millor? Preguntes familiars mentre ens despatxen mel, formatge o qualsevol producte.

Una de les activitats més esperades del mes de maig,
per veïns i badalonins és la Fira de l’Arrop, que aquest
any ha arribat a la seva trenta-sisena edició. És un
dels senyals de l’esplendor de la primavera ciutadana, l’anunci d’un estiu de nou preparat per compartir
el carrer, l’espai públic. Aquell dia el carrer del Temple
i voltants s’omplen de gent. Vessen de gent.

I fins i tot ara, en l’era dels productes globalitzats, de
les grans superfícies, del comerç electrònic, la Fira
de l’Arrop és l’excusa per tornar a trobar-nos amb els
mateixos firaires any rere any. De trobar-nos amb nosaltres mateixos.

Que en pot tenir de particular aquesta fira? Doncs,
entre altres coses que un tant per cent elevat de firaires siguin els mateixos des de fa 36 anys. Amb el
temps, allò que era anar a fer una volta i comprar alguna de les moltes varietats de productes es conver-

Una festa feta pels propis veïns
Va ser un 12 de maig de 1980 quan es va celebrar la
primera edició de la fira. Des de llavors la festa s’ha
anat consolidant com a festa de ciutat gràcies a la
progressiva afluència de públic i dels esmentats firaires. I a les 6 del matí d’un diumenge, any rere any,
un bon grapat de dalvilatans es troben, quan no han
posat encara els carrers, per rebre els firaires, per
conduir-los a la seva localització, per acompanyar-los
a l’aparcament i per tenir cura del bon funcionament
d’aquesta petita-gran maquinària que és la Fira de
l’arrop. Tot aquest esforç es veu compensat, evidentment, quan durant tot el dia el carrer del Temple i
rodalies s’omplen de gom a gom de badalonins i badalonines.
Una curiositat mai prou repetida
Però què és l’arrop? Aquest terme ve del món del vi.
Un cop feta la verema el raïm es premsa fins que surt
tot el suc. D’aquest suc, abans de fermentar per esdevenir vi, se’n diu most. I l’arrop és el resultat de fer
bullir el most fins que pren la consistència d’un xarop
espès.

FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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FESTA INFANTIL
El passat dia 11 de juny es va celebrar a la
plaça Oriol Martorell la festa infantil, fruit,
un any més de la col·laboració entre els barris de Coll i Pujol i Dalt la Vila. També van
col·laborar la Fundació La Roda, l’escola Jungfrau i l’Ajuntament de Badalona.
Va ser una tarda on la mainada varen poder gaudir de diverses activitats: tallers de
circ i graffiti, inflables, un espai d’intercanvi
de llibres i una xocolatada amb melindros
excel·lent.
El grup d’animació La Tresca i la Verdesca va
amenitzar el fi de festa amb música per a tothom.
Cal agrair a tots els voluntaris que la festa fos
un èxit de participació.

				

FEM DE BADALONA UN GRAN BADIU

Fa anys, l’Associació de Veïns del Centre va començar
a organitzar el “Dia sense cotxes”, que també va
comptar amb la complicitat i la col·laboració de veïns
d’altres zones de la ciutat. Amb l’inici del nou segle
inicien “Fem de Badalona un gran badiu”, amb guarniments de façanes i carrers i instal·lacions artístiques a diferents punts del barri. L’any 2011 Dalt la
Vila s’hi va afegir, a poc a poc, façana a façana, carrer
a carrer, i amb una instal·lació des del 2014 al Carrer
La Costa. Fins a arribar a aquest any, en què tant la
quantitat com la qualitat de la participació ha estat
reconeguda amb diversos premis.
L’enhorabona als qui vàreu dedicar temps i il·lusió a
donar a conèixer la millor cara del nostre barri.

Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Xavier Navarro
Dalt de la Vila, com a barri, mai ha tingut uns gegants
propis si bé és cert que l’escola Jungfrau (situada a la
torre de Ca l’Amigó entre el 1972 i 1998) n’ha tingut
de propis. A diferència d’altres barris que sí que en tenen, com Llefià o Pomar, a Dalt de la Vila no li ha estat
necessari, ja que històricament s’hi han vist passejar
els gegants del Comú en motiu de diverses celebracions de caràcter històric i tradicional.
En el costumari festiu badaloní veiem l’Anastasi i la
Maria, gegants vells, presidint l’entrada de l’església
de Santa Maria en motiu dels Oficis de Festa Major
(15 d’agost) i de Sant Anastasi (11 de maig). A l’agost
entren durant les ofrenes i al maig són acompanyats
per l’Àliga de la ciutat que és qui entra a l’església de
Santa Maria. Pel Corpus llueixen els Gegants Reis (coneguts també del Corpus o Viatgers) que surten ben
a prop de l’Àliga i la custòdia processional. Al maig, i
coincidint sempre amb la Fira de l’Arrop, se celebra un
acte anomenat “Faldilles Enlaire!” on podem apreciar
la comunió dels diversos gegants i capgrossos de la
ciutat en una mostra de balls.
La Confraria de Sant Anastasi, molt lligada a la Parròquia de Santa Maria, va adquirir una parella de
gegants l’any 1858 que participaren a diversos actes
com les festes de Sant Anastasi, la Festa Major, el Corpus, entre d’altres. Aquestes figures, es van haver de
retirar de circulació a causa del seu mal estat i pes. De
fet, amb diverses modificacions i canvis, són els que
actualment ens han arribat amb els noms d’Anastasi
i Maria.
Poc després van arribar uns gegants més esvelts i
menys robustos que els seus antecessors. Es tractava
d’una bonica parella reial de la qual es conserven moltes imatges del seu pas per la ciutat. Aquests gegants
també ballaren molt per Dalt de la Vila amb motiu de
les festes del Corpus Christi i Festa Major.
No tingueren tanta sort els seus successors, uns gegants encomanats, per algun motiu que es desconeix,
a València i que es van estrenar durant les Festes
de Sant Anastasi del 1971, coincidint amb l’auge de

ELS GEGANTS DE DALT DE LA VILA

l’Exponent Industrial. Aquests gegants, també coronats, ja no participaren en la festivitat del Corpus, ja
que aquesta celebració es va deixar de fer pocs anys
abans.
L’any 1979 arriben les primeres Festes de Maig i amb
elles una revolució en el panorama festiu i associatiu
de la ciutat. L’abril de 1982 la ciutat veu néixer una
nova parella de gegants (la quarta i darrera generació)
que, per primer cop, la ciutat decideix atorgar-los un
nom propi, cosa que no s’havia fet amb les anteriors
parelles.
Han passat els anys i s’han recuperat les quatre parelles històriques de la ciutat. Avui en dia tots ells continuen ballant, en un moment o altre, per Dalt de la Vila
ja sigui per les Festes de Maig, Corpus i la Festa Major.
I, pel que sembla, els hi queda corda per anys.

En Jeroni i na Badamar al Corpus de l’any 2001.
© Isabel Lagunas

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

Un altre any que hem celebrat Corpus, cada any és
diferent de l’anterior, tanmateix tenim nous reptes i
coses a millorar. Però queda per respondre una pregunta que em fan tots els anys. Quin significat té Corpus? La resposta potser és aquesta: Tot reflexionant
de com havia anat el Corpus amb un altre catifaire,
vam estar d’acord en diverses coses. No va ser tan
important la catifa, la qual s’havia emportat el vent,
ni la festivitat religiosa, el més important era el que
havíem compartit. Aquella copeta de cava fresquet
que et veus quan s’ha acabat la catifa, el dinar que,
per senzill que sigui, és un dels millors que menges
en tot l’any acompanyat dels companys de fatiga.
També el córrer esverat i juganer de la canalla pels
carrers lliures de cotxes, tal com ens expliquen que
feien abans les nostres veïnes més grans, la senyora
Mercè, la senyora Glòria, o la Cinta la qual fa temps
ens va deixar.
Per aquestes coses crec que el més important
d’aquesta festa és compartir, sigui cantant cançons
de la Trinca o tradicionals mentre muntes l’Ou com
balla, explicant històries velles i noves, l’esmorzar, el

EL SIGNIFICAT DE CORPUS

dinar, l’esforç o senzillament la vida amb aquell veí
que acabes de conèixer i viu al teu costat des de fa
temps.
Això és Corpus, i el que fa que per molts catifaires
sigui important mantenir viu aquest dia. L’any que
ve tornem a compartir-lo amb la família, els amics i
veïns, perquè això ens dóna vida i ens fa més feliços.

							

Enric Costa

PIM, PAM, PUM: fi de festes

Després de la Fira de l’Arrop, Fira d’Arts, les Havaneres i la Festa infantil, tanquem amb la Festa “A Tot Gat”. I
ara a continuar donant la vara a l’ajuntament, implicant-nos altra vegada amb el P.I.M. (Pla d’Inversions Municipal) del que en la fase 1 està previst pel 2016 una dotació de 150.000 € per clavegueram i pavimentació
del carrer de les Termes Romanes i 210.000 € per la reurbanització del carrer de la Costa i per la fase 2, que
inclou inversions de Districtes i de Ciutat, estem treballant en comissions ciutadanes transversals, per definir
aquelles més prioritàries pels diferents barris de la nostra ciutat. També a la Permanent del Consell d’Entitats
estem amb el P.A.M. (Pla d’Actuacions Municipal) d’on impulsem projectes de districte que fomentin l’exercici
de coresponsabilitat entre entitats, amb criteris socials i de crear xarxa.
I per dignificar el dia a dia dels daltvilatans, continuem passant llista amb la Regidoria per anar arreglant tots
els defectes i desperfectes que van produint-se al barri. No oblidem la reivindicació de la masia de Can Trias,
un pla d’acció per les cases buides, pla de mobilitat per pacificar el trànsit al barri, projectes per adequar el
cablejat i infraestructures, fomentar el valor patrimonial del barri, pla general d’urbanització dels carrers Barcelona i Fluvià, i reconduir tot el possible el nyap de la plaça Nord-Vila romana-Ciutat romana-Teula romana o
com li vulguem dir (aposteu per un nom més adequat per la plaça). Doncs fi de festa i a pencar.

Avinguda Martí Pujol, 192,
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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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La botiga ecològica
de Dalt la Vila.
Productes ecològics,
artesanals i de proximitat

Fins a finals de juliol
descomptes del 15% i 20%
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Fa un parell d’anys en el marc de Fem de Badalona
un gran Badiu, un company, en Ricard Carnicero, ens
proposa fer una instal·lació d’una magnitud considerable i vam entomar el repte. Ho tenia tot pensat, es
tractava de la figura d’un gat. A partir d’aquell moment es descabdella un fil de màgia que ens ha portat a començar a teixir un altre vestit de festa per al
barri. Se succeeixen les casualitats, la tria del lloc al
carrer de la Costa resulta ser la casa de l’Amèlia, una
veïna que durant uns anys foscos de la seva vida es
va ocupar dels gats de carrer. El dissabte, l’Amèlia davant de la instal·lació d’aquest any va poder saludar
veïns i vells coneguts. Va mirar enrere amb dignitat.
Els gats, lliures i orgullosos, potser són un indicador de la qualitat de vida d’un barri, com
els cavallets de mar ho són de les aigües. D’un
badiu a un altre, passant pels terrats que calgui, caminant pel carrer, coneguts pels veïns.
Com que no ho podíem deixar tot en mans de l’atzar,
vam decidir ordenar i donar forma a les idees i propostes que bullien.
Ha començat A tot gat, una proposta cultural i animal. Tindrà tantes vides com els veïns desitgin
El resultat, amb l’esforç generós de molts veïns
i amics, ja el vau veure el passat dissabte 18.
Una exposició anomenada Gats Il·lustres i Il·lustrats,

al Centre Cívic de Dalt la Vila, amb aportacions d’obres
de Teresa Mateu, Josep Calle, Lluïsa Pla, Lola González, Josefina de Barberà, Maribel Coello i Paco Fanés,
Joan Puche, Bernat Fuertes, Josep Torres, Glòria Monés, Mercè Olivé, Cebrià Olivé, Joan Sansa, Francesc
Puig i Judith Themistanjioglus. Unes quantes parades
a la plaça Constitució, amb representació de Protectores d’animals, i amb productes d’artesania relacionats amb els gats i biblioteca i tallers per als nens.
Contacontes a diferents punts del barri: carreró de
Sant Antoni de Pàdua, places de Pau Casals i de l’Oli
amb la participació de la Ruth Carrera, Cebrià Olivé, Anna Riera, Teresa Mateu i la col·laboració especial de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Els Bufons de toc van animar la gent amb una
cercavila i es va oferir als visitants un vermut
amb sardineta, per a qui el volgués, davant la
instal·lació d’aquest any anomenada Gat en flor.
Finalment les Veus de gat van sentir-se el capvespre
del divendres 1 de juliol. Encara amb llum de dia Felicitat Comas va arrancar amb les anècdotes i observacions sobre els gats i els seus “amos” del text de
Paul Gallico “El meu amo el gat”. Amb la seva lectura relaxada la Feli ens va seduir i predisposar per la
vetllada. L’Andreu Solsona es va encarregar d’enrarir
l’ambient: avançaven les ombres de la nit i al mateix
tems el suspens de “La presa més gran d’en Ming” una

BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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narració de Patricia Highsmith. De nou la veu de la
Felicitat ens passejà pels terrats en llibertat... i el seu
preu amb “El paradís dels gats” d’Émile Zola. Ja era
negra nit quan en Toni Forteza feia seva l’esgarrifosa
confessió del protagonista d’”El Gat negre” d’Edgar
Allan Poe. Amb un to greu, mesurat, ajustat als viaranys de l’ànima humana ens conduí cap a l’abisme.

Agraïm especialment la col·laboració desinteressada
d’en Lot Tortajada i l’Enric Lindo, que van sonoritzar
l’espai i van vetllar pel bon funcionament del so.
I valorem molt positivament la bona resposta de la
gent, en un dia ple d’actes i esdeveniments per tota
la ciutat, omplir el Centre Dramàtic la Petanca dóna
esperances per futures aventures.

Dionís Orrit, Ricardo Carnicero i Joan Sansa, autors de la instal·lació Gat en flor

							

AMÈLIA

Durant la jornada A tot gat vàrem rebre la visita al barri de la mítica Amèlia, personatge emblemàtic del nostre
veïnat. L’Amèlia, en realitat es diu Dorita-Amèlia Lizarte, té actualment 80 anys i ja fa un temps que viu a la
residència Domènech i Muntaner. Només calia veure la cara de contenta de la protagonista del dia i de tothom
que l’envoltava, des de les mateixes cuidadores als veïns que la van venir a saludar recordant els vells temps.
Petons i abraçades, ram de flors, fotos i ella que arrenca a cantar amb un públic entregat. Pura emoció.
La història del barri està plegada de relats singulars però la biografia de l’Amèlia és la més excepcional: del
Paral·lel al carrer la Costa, de vedette a l’exclusió social, cuidant gats i fent-se present al barri. Es mereixia
aquest petit reconeixement. Ella sempre formarà part de Dalt la Vila.
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Xavier Ventura

UNA NOVA AGRESSIÓ AL NUCLI HISTÒRIC DE BADALONA

Semblava que ja no s’haurien de cometre més errors
com en el passat, quan es van permetre promocions que no respectaven ni l’entorn més proper, ni la
identitat del nucli històric de Dalt la Vila. Però una
vegada més es farà una promoció que agredeix el
barri, i aquesta vegada amb molta força: la promoció
de la plaça de la Vil·la Romana, o de la plaça Nord,
o la dels Bombers com li dic jo. Cert és que no està
al rovell de l’ou, i que no era zona d’habitatges, però
el que es farà no té nom. O sí. He sentit a dir “nyap”,
“bunyol”, …, però totes es queden curtes. Un transatlàntic de 100 metres d’ample i 4 pisos d’alçada en
el punt més elevat de tota l’actuació, amb plantes
baixes sense vida (aparcament a banda Quintana
Alta i trasters a la banda de la plaça), i amb una plaça
enorme que no en sabrem què fer, a part de conservar les restes romanes que amaga per a futures
generacions, aquelles que ens maleiran per no haver
conservat gairebé res de l’època medieval i més recent.
Mireu bé les casetes del lateral de l’autopista. Que
vagi el Museu i les documenti bé perquè els queden

dos dies. Quant temps aguantaran les casetes de
barri quan es quedin a l’ombra dels pisos? La taca
d’oli que ens van vendre en el seu dia, la qual havia
d’anar extenent la recuperació del caràcter del barri,
justament va a la inversa, i de moment guanyen les
promocions que no tenen res a veure amb el nucli
històric i casc antic de la ciutat.
Vaig entrar en aquest tema quan formava part de la
Comissió de Veïns de Dalt la Vila, i se’ns deia que
aquella peça quedava fora de la nova ordenació del
barri i que no hi havia res a fer per canviar el projecte. Malgrat això, i amb la documentació facilitada
per una veïna afectada, vaig anar aprofundint en el
tema. I venia de lluny. Apareixia ja en planejaments
l’any 1979, i va anar variant al llarg dels diferents
plans. El planejament urbanístic de 1995/97 per Dalt
la Vila (PEMU) ja proposava una actuació a la zona
fent una distribució molt similar a l’actual. Es van
presentar al·legacions amb més de 180 signatures de
veïns, i amb l’ajuda d’un reconegut bufet d’advocats,
només va ser possible aconseguir baixar l’alçada de
l’edifici i que fos esglaonat de forma inversa, per tal

C/ Mestre Nicolau 17-19 ent. / 93 389 41 78
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que impactés menys a les cases de Sant Josep i d’en
Rosés.
Però el 2001/02 arriba el gran gol que ens van colar
a tots. Les cates arqueològiques van determinar que
les restes romanes estaven molt aprop de la superfície, pel que per conservar-les i protegir-les es va pujar el nivell que tindria la plaça i per tant dels pisos,
i es va concentrar l’edificabilitat, perdent l’esglaonat
invertit dels pisos que hi havien aconseguit els veïns
anys enrere amb les seves al·legacions. I tot això sota
el paraiguas urbanístic d’una figura anomenada “Estudi de Detall”, la qual permet fer el que et doni la
gana mentre t’ho aprovin, com va ser.
Curiós que uns anys abans gairebé 200 veïns
al·leguessin contra el projecte, mentre que un projecte encara pitjor no rebés cap al·legació (com a mínim, no en tinc constància). És el que se’n diu “un bon
exercici de transparència i informació pública”…
Compto una desena de reunions específiques per
tractar aquest tema en l’època de la Comissió: amb
la Gerència de Dalt la Vila, amb els promotors i ar-

quitectes, amb el Museu, amb veïns, … I no en vam
treure res, a part de concessions en maquillatge de
la “mole” o de la plaça. En els aspectes clau (repartiment de l’edificabilitat en blocs més petits i menys
alçada i adequant-los a l’ordenança del barri) no hi
havia res a fer, l’única possibilitat era compensar
els drets i perjudicis del promotor amb uns diners
(o equivalents) que cap representant polític estava
disposat a assumir.
I ja no parlo de la permuta de terrenys municipals
(Bombers) que es va fer per poder pagar part de Ca
l’Arnús, o de com serà la plaça, o de qui ha de condicionar la paret que dóna als patis de Lladó, o si
es podia haver forçat a baixar el nivell del pàrquing
que permetés rebaixar l’alçada de l’edifici a Quintana Alta, o de si el més llest de la classe ja va fer la
seva petita promoció tocant a Sant Felip i d’en Rosés
(aquella que ja no ens deixa veure el campanar de
Santa Maria quan baixem des de l’autopista).
Del que estic parlant és que em farà mal al cor veure
el transatlàntic encallat a la part alta de Dalt la Vila.
Però dormiré amb la
consciència tranquil·la
de saber que vaig intentar trobar una solució
més respectuosa amb el
barri.
Tal com ja es va suggerir a la darrera assemblea, sembla que l’únic
que podem fer serà donar noms populars a la
plaça i l’edifici: la plaça
del nyap, l’edifici d’en
Pepet (sent en Pepet
aquell qui ho hagi definit o permès), ...

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

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

Horari: NITS de dilluns a dissabte
reserves@lacostabdn.com
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Francisco de la Torre

La falsificación de moneda
y de las monedas
Hay que decir que, muy posiblemente, la acción de
falsificar la moneda legal debió de iniciarse al mismo
tiempo que nacía la auténtica en Anatolia en el siglo
VII a.C., o lo que es lo mismo, que desde que el mundo es mundo, el hombre ha intentado reproducir de
forma, más o menos fraudulenta, aquellos objetos
dotados de gran valor o aprecio por la sociedad. Con
la evolución del concepto de dinero y con la adopción
de sus diferentes formas, los usuarios aprendieron a
desconfiar de la “bondad” del mismo y se desarrollaron técnicas para su control. El análisis de la aleación
-ensaye- y su peso -comparado con el de una pieza
ponderal del sistema patrón de referencia-, eran las
formas habituales de identificación del valor de los
metales antes de la invención de la moneda legal.
Con la extensión del uso de ésta, dotada de marcas
del poder emisor garantizando su ley y peso, comenzó una frenética carrera de desarrollo tecnológico
entre los falsificadores, tratando de imitar o alterar
el circulante legalmente emitido, y los poderes emisores, poniendo trabas para evitar su falsificación:
competición que llega hasta nuestros días.
Frente al ingenio y poca vergüenza que desde siempre demostraron tener los falsificadores de moneda,

UNA DE ROMANS

ya desde época griega y romana los diferentes talleres monetarios se vieron en la necesidad de ir adoptando una serie de mejoras técnicas en los procesos
de producción y el añadir elementos formales a las
piezas que, aun-que no impedían totalmente su reproducción fraudulenta o el cercén del metal fino (es
decir, limar o cortar sus bordes, con lo que la moneda perdería parte de su valor), sí que patentizaban
la manipulación delictiva o no le hacían rentable al
falsario su trabajo de imitación.
La lucha permanente contra la falsificación monetaria que queda reflejada en medidas orgánicas, como
la indicación pública del taller y los responsables de la
fabricación de las monedas, y técnicas, como la sustitución de la producción de monedas por fundición de
motivos modelados; con la acuñación de tipos grabados de mayor definición y calidad, o la adopción de
cantos “serrados” para la detección de piezas forradas; con el paso de la acuñación a martillo con cuños
móviles a otra con los mismos fijos o guiados; con la
utilización de cospeles -discos de metal- laminados
en vez de fundidos o el abandono de la acuñación a
martillo a favor de la mecanización de las labores a
través del uso de la prensa de volante o del molino
de laminación

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

Estanc Beneyto

Tel./Fax 93 384 55 54
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Joan Expósito

Les excavacions al Clos de la Torre, de
1934 al 1981
Amb les prospeccions realitzades durant el 1927 a
Dalt de la Vila, es confirmava l’existència de la colònia
romana de Baetulo, que posteriorment va ser reafirmada amb la troballa al carrer Lladó d’un important
jaciment, a càrrec de Josep C. Serra Ràfols, Conservador del Museu d’Arqueologia de Barcelona. Una vegada les troballes van ser catalogades van ser tapades i
cobertes amb terres de nou al mateix lloc.
A partir del primer terç del segle XX es comença a excavar seriosament el sector del Clos de la Torre, per

Les excavacions de 1933 al Clos de la Torre foto Museu Municipal

la massa d’afeccionats a l’arqueologia de l’Agrupació
Excursionista de Badalona. Després d’unes llargues i
laborioses lluites aconseguiren, l’any 1934, el permís
del Marqués de Barberà per poder excavar dins dels
terrenys de la seva propietat i just abans de principiar
la urbanització d’aquell sector de la ciutat.
El cap de colla de les excavacions per part de
l’Agrupació Excursionista, seria el mateix que l’any
1927 ja havia participat en les troballes del carrer de
Lladó, va ser en Joaquim Font i Cussó que, molt ben
acompanyat d’altres membres de l’agrupació, acon-

MIREM ENRERA

seguiren unes troballes molt especials. Aparegueren
les parets d’unes cases, el traçat i empedrat de la Via
Augusta i uns 25 m. de la muralla. També la Torre Quadrada de defensa i el portal d’entrada al recinte urbà
de l’antiga Baetulo.
En Joaquim Font i Cussó va ser el descobridor de la
Venus de Badalona en una antiga claveguera a pocs
metres de l’entrada a Beatulo. Una magnifica estatueta incompleta d’època imperial d’uns 28 cm. També la
Tabula Hospitalis que és un document en bronze, on
es reflecteix un pacte d’hospitalitat i patronatge entre
els baetolonenses i Quint Licini, procurador d’August
I, Prefecte de Casta Laietana
A remarcar que la part de la muralla trobada, la torre
de defensa, el portal i l’empedrat romà subsisteix soterrat sota l’actual Via Augusta. Curiosament el trànsit
actual de tots els vehicles que circulen per aquest carrer ho fan efectuen sobre l’autèntica Via romana.
Com anècdota o curiositat, un dels peons que treballaven en aquella excavació era en Saturi Villar, un jove
molt corpulent que de 1945 a 1965 va ser un cotitzat
lluitador de lluita lliure americana utilitzant el nom de
“Saturio”.
La Venus de Badalona és una peça importantíssima
que a través dels anys ha despertat l’admiració dels arqueòlegs. Va restar exposada en el local de l’Agrupació
Excursionista o primer Museu del c/ Lleó, 24 i després
va pesar al nou local del carrer de la Costa-Sant Sebastià on ocupava un lloc preferent. Al febrer de 1940 les
forces d’ocupació, varen clausurar i expropiar, tot el
patrimoni badaloní i durant un temps varen intentar
esborrar la identitat de les nostres troballes dipositades forçosament al Museu Arqueològic de Barcelona.
El 1953 es reiniciaren les excavacions al Clos de la
Torre, aprofitant la construcció d’habitatges des de
Temple-Hermano Julio a Termes Romanes, unes excavacions que donaren un resultat extraordinari: la
troballa al gener de 1955 d’unes Termes Romanes,

SÓN LES TEVES DECISIONS LES QUE CONSTRUEIXEN EL TEU DESTÍ. T’ESPEREM
Truca’m: 93 384 82 31 (hores convingudes) info@mariasalvatierra.es-www.mariasalvatierra.es
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carrer, una claveguera i la paret d’unes cases. Llavors
la direcció de les excavacions estava a càrrec de Josep
Mª. Cuyàs i Tolosa, que des de 1954 era el Comissari
d’Excavacions Locals. Posteriorment i durant la construcció d’uns habitatges al núm. 3 de la llavors plaça
del Obispo Irrurita i avui Plaça de l’Assemblea de Catalunya, es va trobar una piscina situada en el peristil
de les restes d’una “domus” benestant. De forma rectangular amb dues exedres semicirculars als extrems
i cinc graons a l’angle sud, tot fa pensar que aquesta
vil·la, construïda a finals del segle I dC, era propietat
del patrici en Quint Licini Silvà Granià, de qui en parla
la Tabula Hospitalis.
El 5 de gener de 1977 l’Ajuntament de Badalona va
concedir la llicència per començar a excavar de nou
al sector del Clos de la Torre, encara que en aquest
cas seria per construir un bloc de pisos en el solar existent al costat de la
Torre Vella. Al mateix temps fomentaven la construcció de tres edificis
amb diverses plantes i pàrquing en
el subsòl, seguin el Pla urbanístic del
Torrent de la Font” que estava declarat nul des del 4 de març de 1974 per
l’Audiència Territorial Barcelona.

juny de 1978 el PEPR de Dalt la Vila. Continuava, però,
l’atemptat visual de l’edifici. Per aquest motiu diversos ciutadans varen emprendre les accions oportunes fins a arribar a la sentència del Tribunal Suprem
de dia 2 de febrer de 1981 en què declaraven nul·les
de dret les llicències atorgades. No va ser fins el 17 de
novembre del mateix any que l’Ajuntament va ordenar l’enderrocament de la part construïda del edifici
en litigi i en compliment de la executòria ordenada
el constructor va ser indemnitzat amb una quantitat
aproximada al cost de l’edificació derruïda.
Cal ressenyar el seguiment fet pels arqueòlegs del
museu durant aquelles obres, evitant que fossin malmeses les restes existents davant de la indiferència
total per part de la constructora.

La reivindicació veïnal amb la
col·laboració de les Associacions de
Veïns, junt amb la Comissió Ciutadana per la Conservació del Patrimoni
Històric Artístic de Badalona i sota
el lema “Salvem Dalt de la Vila” va
aconseguir que es paralitzessin momentàniament les obres, cosa que
l’administració local i el seu alcalde,
el Dr. Caballeria no varen voler atendre i varen permetre l’aixecament
i construcció de les parets mestres
d’un dels tres edificis.
Aquell moviment ciutadà, aconseguí
que la C. M. B. aproves inicialment al

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Carrer de Sant Josep i de Rosés, anys 60.
Foto antiga d’Enric Surrà. Foto actual Facu Martínez

carrer Barcelona, 30
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TAULELL / ACTIVITATS

ESTEM CONSTRUINT L’ARXIU DEL BARRI
Tens imatges de Dalt la Vila?
Ens les portes?

El dissabte 2 de juliol es va celebrar a la
Plaça Trafalgar el XVI Fòrum TIC Social
de Llefià, on es va presentar el nou projecte Arxius de barris de Badalona. Seguint el model de Llefià i amb l’ajuda de
Llefià@net, s’han unit el barri de Sant
Crist de Can Cabanyes i Dalt la Vila.
Aquest projecte intenta crear un fons
de fotos i documents dels barris perquè
tots els veïns el puguin consultar lliurement. Per col·laborar es pot fer de dues
maneres o ben enviant un correu amb
la foto escanejada a gran resolució al
correu daltlavila@arxiusbdn.org o apropant-se al local de la plaça Constitució
on s’escanejarà i es retornarà al moment al seu amo.
www.arxiusbdn.org
daltlavila.arxiusbdn.org

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota
corresponent a l’any 2016 (12,00€) al compte corrent de la Caixa
ES03 2100 2734 5602 0003 3771

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

Correu electrònic______________________________________

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

Badalona a ______ de ___________________ de 2015		

Signat

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

