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editorial de la junta sortint

editorial

Un pas al costat

Una nova etapa

la darrera assemblea es produí, sortosament, el relleu de la Junta de la nostra associació. Tenim, per
això, un doble motiu d’orgull: haver-hi contribuït
durant quatre anys a mantenir el batec del barri i d’altra
part, per saber-ne la continuïtat, la implicació de nous veïns en la millora de les condicions de vida de tots.
Són temps difícils per l’associacionisme, a la nostra ciutat
i arreu. Ben segur que raons n’hi ha moltes i diverses, entre
elles l’individualisme a què ens aboquen els canvis tecnològics i el ritme i la disparitat d’objectius que ens proposa
i exigeix la societat avui. També els errors comesos, i les
inèrcies o resistències als canvis socials de les pròpies associacions. Sens dubte caldrà revisar-ne urgentment formes i
models d’actuació si no volem que desapareguin.
Tornant al barri, el nostre espai immediat de convivència
i creixement, els reptes i el marge per a la millora són grans
i s’arrosseguen de temps enrere.
A pesar de ser el nucli històric, l’origen de la ciutat, les
inversions públiques són residuals i sempre orientades cap
a equipaments de ciutat i no del mateix barri. El deteriorament de les infraestructures urbanes és palès, l’absència
d’equipaments clama al cel i per adobar-ho, la seva situació
estratègica propicia un encariment especulatiu de l’ habitatge i la conseqüent gentrificació dels residents.
És ben sabut, que el perill d’incendis al bosc disminueix
en la mesura que no queden arbres per cremar. Així mateix,
tot i que ja no existeixen grans àrees per urbanitzar, hi ha
una multitud de mitjanes i petites actuacions urbanístiques
que poden determinar irremeiablement el futur del barri.
Els que hem estat formant part de la Junta sortint, només
ens queda agrair al veïnat la comprensió i la complicitat i
desitjar encert en el dia a dia i en els grans reptes al nou
equip. Coratge i força, i sobretot capacitat per engrescar i
motivar totes les veïnes i veïns en els afers comuns.
Endavant, Dalt la Vila!

es del passat dia 30 de Gener, l’Associació de Veïns de Dalt la Vila té una nova junta.
Qui son els membres de la nova junta, us preguntareu? Som una colla de veïns i veïnes,
molts d’ells pares de nenes i nens d’escoles del barri, que vam respondre a la crida de
l’associació per a trobar un relleu i cares noves. Amb la junta sortint ens uneix l’interès per
conservar el caràcter i el patrimoni del barri, així com mantenir i potenciar l’excepcional vida
cultural i festiva de Dalt la Vila. Però també tenim un munt d’idees noves!
Primer, volem que la informació sobre el dia a dia del barri arribi a tots els veïns. Un primer exemple és aquest exemplar de la Costa del Meco, que per primera vegada ha arribat a
totes les bústies del barri. Ve carregat amb informació de les activitats que es fan en motiu
de les festes de Maig, així com les activitats de l’Escola de Música i el Centre Cívic de Dalt la
Vila. Però hem volgut anar encara més lluny i, amb la finalitat de fer conèixer el barri, hem
distribuit exemplars del Meco entre diversos comerços del centre.
Per altra banda, creiem que l’activitat de l’associació ha de cobrir totes les franges d’edat.
Fruit d’això és la nostra implicació en la posada en marxa del projecte Radars per a detectar
persones grans que visquin soles i puguin necessitar ajuda. A més, com a mares i pares, el
públic infantil i familiar ens interessa molt. Començant aquest estiu, organitzarem activitats
orientades a aquest públic que culminaran amb les celebracions de Nadal i la cantada per fer
cagar els Reis al carrer de Dalt.
Finalment, ens preocupen de manera especial els problemes urbanístics d’aquest barri que
és també el nucli històric de Badalona. En aquest sentit, estem recabant informació per a
oferir una visió global del que està passant al barri, tant a nivell d’habitatge i patrimoni com
de neteja, manteniment i circulació. El proper número del Meco començarem a compartir
amb vosaltres el fruit d’aquest treball. Estigueu alerta!
Salutacions cordials,
Gisela, Gerard, Gaby, Maria, Sílvia i Joan.
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La Nova Costa del Meco
I

Maria Casellas

’on ve aquest nom? L’altre
dia tot parlant a l’associació ens vam adonar que
molts de nosaltres no sabíem
com la nostra revista du aquest
nom. Podem buscar-ho al diccionari on ens parla de fincas agrícoles romanes dedicades al conreu de blat. Però de fet, cal Meco
és una masia del carrer Fluvià
on, després de diversos propietaris, durant la dècada dels anys
1930 hi va viure Joaquim Folch i
Torres, crític d’art, museòleg,
pintor i poeta, junt amb la seva
esposa Orsina Baget i Terres,
col·leccionista
d’instruments
musicals. Deixeu-me dir que encara avui tenim un barri ple
d’artistes. Folch i Torres fou un
gran contribuent del patrimoni
artístic català. Durant la decada
del 1989 els hereus de la finca,
varen proposar a l’ajuntament
l’adquisició d’aquesta però actualment és propietat d’una família badalonina. Tots coneixem la
pujada del carrer de la Costa, sobretot si vas amb el carro o el
cotxet de la criatura… Doncs creiem que el nom ve d’aquí, de la
pujada fins que arribem al carrer
Fluvià, però això no ho podem
confirmar. Cal dir que ja fa 10
anys de la primera edició del primer exemplar. El 1 de desembre
del 2008 en una plana de dinA3
i de doble pàgina. Després es va
anar augmentant a sis pàgines i
ja posteriorment amb 15 pàgines
on els veïns i veïnes poden exposar les notícies que succeeixen al
barri, amb anunciants i informació del barri.

Semàfors

D

VERD

Molts comerços del barri estan
col·laborant amb el projecte
radars per a detectar persones
grans amb risc d’exclusió social

GROC

Després de nou mesos sense
funcionar, l’ascensor al carrer
de Felip i Rosés només va durar
una setmana en funcionament
abans de tornar a espatllar-se!

VERMELL
El carrer Fluvià

La primera edició de ‘La Costa del Meco’

Els cotxes que a diari
envaeixen el barri, tot sovint
impedint el pas als veïns

Placa a la casa on va viure Joaquim Folch i Torres
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El projecte Radars
arriba al barri
I

Gisela Farré

l projecte RADARS deixa de ser un projecte per
convertir-se en una realitat. Aquest projecte arriba vol
crear una xarxa ciutadana per
a detectar gent gran en risc
d’exclusió social. Es tracta d’un
projecte amb la particularitat
de que el veïnat i els comerciants prenen protagonisme i assumeixen la tasca de detectar

E

les persones grans en situació
de risc. Aquestes persones poden haver-se quedat soles i aïllades per diverses raons al final de la seva vida, sense ningú
al seu costat. No tenir a ningú
pot ser devastador i deixa a la
gent gran en una situació de
risc i vulnerabilitat.
RADARS és una iniciativa
conjunta d’Amics de la Gent
Gran, l’Institut Català de la Salut i la Creu Roja que ja funci-

ona amb anterioritat en d’altres
municipis. La seva implantació
a Badalona ha donat un primer
pas amb la col·laboració entre
els serveis socials de l’Ajuntament i les associacions de veïns
de Dalt la Vila, Centre i Coll i
Pujol. D’aquesta manera, s’han
adherit a la campanya diversos
comerços dels nostres barris
que aprofiten el contacte directe
amb veïns i clients per detectar
persones grans en situació de

S’han adherit a la
campanya diversos
comerços barris que
aprofiten el contacte
directe amb veïns

Voluntàries d’Amics de la Gent Gran

soledat i aïllament no desitjat.
Per als veïns que coneguin algun
cas, contactar amb RADARS és
tan senzill com fer una trucada
al telèfon gratuït 900 102 844,
actiu les 24 hores del dia, i així posar en marxa els dispositius d’assistència. S’espera que
aquesta xarxa de veïns i veïnes
voluntàries doni el tret de sortida a una campanya que perduri
com a entitat pròpia i que, mica
en mica, totes les Associacions
de Veïns de Badalona puguin
ajudar a portar aquest servei
social a la resta de barris de la
nostra ciutat.

experiència personal

IL’experiència que vaig tenir amb els Radars va ser
Neus Eixarch (Xarcuteries Margenat)

molt satisfactoria com a persona per poder ajudar
a la Gent Gran que o necesita i no tenen a ningú
que els puguir ajudar. Jo treballo a Xarcuteries
Margenat i un mati va passar un Senyor i es va
quedar llegin el Cartell que teniem penjat a la porta
i en va comentar que tenía un vei que l’habien
operar degut a una caiguda i que estaba ingressat
a Can Ruti i en breve tornava a casa i que vivía
sol tot i que els veins l’ajudavant en tot o que
podien creient que necesitaría molta més ajuda
de la que ells Li podien oferi i que trucaria al
Telefon dels Radars a veure si el podien ajudar.
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Curs de sardanes
ot plegat va començar fa
aproximadament 28 anys,
al Centre Cívic de Dalt la
Vila del carrer Germà Bernabé
(sempre hem sigut tots socis de
l’Associació de Veïns de Dalt la
Vila). El mes de juny de l’any
2017 l’Ajuntament ens va comunicar que havíem de deixar
el local en començar el curs. En
veure el problema, la junta de
l’Associació de Veïns de Dalt
la Vila molt amablement ens
va oferir el seu local ubicat a
l’Avinguda Martí Pujol 280. Des
de llavors que ens hi reunim
tots els dissabtes per la tarda de
17:30 a 20 h.
La tasca desenvolupada fins
ara ha sigut molt bona i agraïda,
ja que el col·lectiu actual és de
65 persones aproximadament i
molta de la gent que està actualment ballant a la Rambla ha
sorgit d’aquests cursos. Ensenyem des del primer punt, o sigui a puntejar, fins a aprendre a
comptar i repartir la sardana. A
més, fem classes individualitzades i personals que ens repartim
entre els quatre monitors.
Com és una classe? Primer
comencem amb una mica d’escalfament i a continuació fem
rotllana ballant sardanes i per
acabar en fem un parell de
punts lliures. Us convidem a totes i a tots que vingueu a provarho, us agradarà molt!
Els monitors Nuria Fradera,
Lluisa Bigas, Lourdes Gómez i
Jordi Roger.

T

Taula amb informació

Per a més informació sobre els cursos
adreceu-vos a: veins@daltlavila.cat

PUNTES DE COIXÍ

DIBUIX I PINTURA

Dilluns
17-19
Av. Martí Pujol 280-288

Divendres
18-20:30h
Av. Martí Pujol 280-288

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

SOFROLOGIA

Dimarts
10-11h
Dijous
18-19h
Pl. Constitució 5

Divendres
10h i 11:30h
Pl. Constitució 5

DIBUIX MANGA
Dijous
18-19:30h
Av. Martí Pujol 280-288

SARDANES
Dissabte
17:30-20h
Av. Martí Pujol 280-288
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| ESCOLA DE MÚSICA |

Escola de Música
Moderna de Badalona,
l’escola del nostre barri

PROGRAMACIÓ
Programació d’activitats de
l’Escola de Música Moderna
de Badalona (EMMB)
Per fi és dilluns! Son els concerts que programa
l’EMMB tots els dilluns a les 20h (entrada lliure)

I

Ramon Montoliu,
Director de L’EMMB

’EMMB, l’escola del nostre
barri pionera en l’ensenyament públic de música moderna al nostre país, ha
anat forjant durant 34 anys un
equip de professors globalment
competent i eficaç, format per
músics capacitats tan acadèmica com professionalment, amb
una llarga trajectòria i amb vocació pedagògica indiscutible.
Tota la feina d’aquests anys
ha fet que molts dels alumnes
estiguin tocant professionalment, donant classes a altres
escoles o estudiant el Grau superior de Música moderna, tan
a Espanya com a l’estranger.
L’EMMB i ha establert un
clar precedent de normalització
dels ensenyaments de la música
moderna al nostre país inexistents fins fa pocs anys.
• Instruments (baix, bateria,
cant i ensemble de cant, clarinet, contrabaix de jazz, flauta,
guitarra, guitarra flamenca,
percussions multi ètniques,
piano, saxo, trombó, trompeta, ukulele i vibràfon).
• Harmonia.
• Col·lectives
instrumentals
(conjunt professional, combo, improvisació professional,
big band, combo latin, combo
flamenc, combo free / avantgarde, conjunt elemental (ini-

06 MAIG

L

El Conservatori visita l’EMMB

13 MAIG
Orquestra Ermesinde (Música balcànica)

20 MAIG
Lluís Gómez “Dotze Contes” (bluegrass)

27 MAIG
Jam Session

03 JUNY
The Fang (Funk)

Xerrada el dia 22 de maig a càrrec de
l’especialista Sarah Ardite sobre la divulgació
i difusió de la música africana.
Del 18 al 21 de juny es faran audicions on
els alumnes de l’EMMB podran interpretar
amb els seus instruments alguns dels
temes treballats durant el curs.

Concert de Fi de Curs de l’EMMB al carrer Germà
Bernabé que es farà el proper 20 de juny a les
19h amb l’actuació dels combos de l’escola.
ciació a conjunt), conjunt pop
rock, combo de veus (coral),
improvisació elemental (iniciació a la improvisació), grup
de percussió, steel drums,
woodbrass ensemble, grup de
guitarra flamenca (classe en
grup), grup ritmes avançats).
• Lectura a vista de guitarra

• Perfeccionament tècnic guitarra (guitar fitness).
• Llenguatge musical (teoria
bàsica de l’harmonia, dictats,
educació del ritme, educació
de l’oïda, transcripcions).
Per a més informació: al telèfon 93 464 73 39 i al correu
embsecretaria@telefonica.net

Per més informació sobre les activitats
de l’Escola de Música Moderna de
Badalona consultar la seva web.
http://www.emmbadalona.cat/
o al telefon 934647339
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| CENTRE CÍVIC |

Programació de primavera 2019
Begonya Fernàndez. Directora del Centre Cívic Dalt la Vila

Cursos i tallers
Cursos oficials de català organitzats pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
De dilluns a dijous, en horari de mati i tarda, depenent del nivell

TALLERS DE PUNTES DE COIXÍ:
Grup 1: els dimarts de 9.30 a 12.30 h
Grup 2: els dimarts de 16 a 19 h
Grup 3: els divendres de 16 a 19 h.
Ho organitza l’Associació de Puntaires Montserrat Niubó
Les puntes de coixí és un art tèxtil que consisteix en elaborar unes
filigranes fines i complexes a partir de l’ús d’un patró de cartolina, fil, boixets, agulles i un coixí. Les puntes al coixí, o boixets són
un treball artesanal de fil, delicat i de gran bellesa, fruit d’entrecreuats i moviments fàcils. És una de les poques artesanies que ha
resistit la mecanització i les produccions industrialitzades.

TALLER DE CERÀMICA CREATIVA (ADULTS):
Grup 1: els dimecres, de 19 a 21 h
Grup 2: els divendres, de 19 a 21 h
Ho organitza: associació Fet amb art.
‘T’acompanyem en la formació i creació en ceràmica en un espai
amable i relaxat que convida a aturar-se donant forma a una nova versió del teu dia a dia’.

TALLER DE PATCHWORK:
Grup 1: els dimecres, de 10 a 12 h
Grup 2: els divendres, de 17 a 19 h
Ho organitza l’Associació de dones Badapatch
Tots tenim a casa trossos de roba. El patchwork és una tècnica
de costura que ens permet crear noves peces i accessoris unint
aquests trossos de tela. Aprendràs tot el que es pot fer jugant amb
robes de colors, estampats i textures. Aprofita, vine i crea peces
noves i divertides a partir de retalls.

ALTRES ACTIVITATS REGULARS:
Reunió de l’Unió de Radioaficionats de Badalona (URE), els dimarts
de 19 a 21 h. Per a més informació: http://www.ea3ubr.cat/www.
a3ubr.cat/Inicio.html
La representant de la coordinadora dels esplais catalans al Barcelonès nord, Esplac, acostuma a estar present els dimarts, en
horari de tarda.

EXPOSICIONS
Del 29 de març al 18 d’abril, al CC Dalt la Vila, exposició dels
alumnes del taller de Mario Pasqualotto.
Del 25 abril al 07 maig, al CC Dalt la Vila, exposició XXIV edició El
dimoni a l’escola.
Del 03 al 24 de maig, al CC Dalt la Vila, 7a exposició del col·lectiu
d’artistes Vila d’Arts Dimonis per tot arreu!

Del 29 de maig al 16 de juny, al CC Dalt la Vila, exposició Mediterrani, dels alumnes del Departament de Ceràmica i Escultura de
l’EASD Pau Gargallo

EXPOSICIONS A ALTRES CENTRES CÍVICS:
- Del 8 d’octubre al 9 de novembre, al CC Can Pepus, exposició
d’ArtiManya
- Del 5 al 26 d’octubre, al CC Can Cabanyes, exposició de pintura
naif La mirada de una niña de Maribel Torres Campaña.
- Del 5 al 26 d’octubre, al CC Morera, exposició fotogràfica itinerant Memòries de Llevant a Ponent, d’Arxiusbdn (Sant Crist de
Can Cabanyes, Dalt la Vila, Llefià i Canyadó).
- Del 5 al 31 d’octubre, al CCT Can Canyadó, exposició de fotografies Pomar fa cinquanta anys!! !!, organitzada pel Museu de Badalona i la Comissió de treball del 50è aniversari del barri de Pomar
- Del 8 al 16 de novembre, al CC La Salut, exposició col·lectiva de
les obres presentades al XVII Certamen internacional de pintura
Zurbarán, organitzada per l’Asociación cultural extremeña Zurbarán
- Del 8 al 30 de novembre, al CC Morera, exposició de fotografies
Pomar fa cinquanta anys!!, organitzada pel Museu de Badalona i la
Comissió de treball del 50è aniversari del barri de Pomar
- Del 9 al 30 de novembre, al CC Can Canyadó, exposició fotogràfica itinerant Memòries de Llevant a Ponent, d’Arxiusbdn (Sant
Crist de Can Cabanyes, Dalt la Vila, Llefià i Canyadó).
- Del 11 al 22 de desembre, al CC Morera, exposició de Pintures a
l’oli de Bernadino Lucas Carretero
- Del 10 al 21 de desembre, al CC Can Pepus, exposició fotogràfica itinerant Memòries de Llevant a Ponent, d’Arxiusbdn (Sant
Crist de Can Cabanyes, Dalt la Vila, Llefià i Canyadó).
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Recuperem les nostres voreres!!

a Ciutat de Badalona creix
cada dia, en nombre d’habitants, amb un exponencial
creixement d’habitatges, en serveis per a la població i malauradament també en actes incívics
per part dels seus ciutadans a
l’hora de l’ús del vehicle privat.
Els veïns del barri de Coll
i Pujol pateixen directament

L

aquest incivisme en forma d’estacionaments “exprés” a les voreres del carrer Sant Ramon, a
l’alçada del número 20 fins al
44 i del carrer Coll i Pujol, alçada del número 2 fins al 32. Principalment, aquests fets d’incivisme s’originen per dos grans
focus, com són l’Oficina de Correus de la població i el servei de

menjar preparat d’un comerç
de la zona. Aquests generen un
tràfic continu de persones que
decideixen fer ús de qualsevol
espai per a immobilitzar i abandonar els seus vehicles sense
valorar les conseqüències que
poden provocar.
Aquests dos punts provoquen unes situacions insosteni-

La mobilitat a Badalona,
un repte pendent
I

Josep Amador, tècnic
de Mobilitat

arlar de mobilitat avui
en dia es assumir que
en aquest camp vivim
en una època de transició. El
model de mobilitat implantat
des dels anys 60 és bàsicament cotxe-centrista; l’urbanisme, el model energètic,
l’economia, l’estil de vida,...
són camps conquerits pel vehicle privat. Un model que al
llarg dels anys s’ha demostrat
perjudicial per a la salut de les
persones no només pels gasos
i les partícules que emeten els
cotxes, fins i tot els elèctrics,
sinó per l’accidentalitat provocada pels vehicles a motor i
el sedentarisme associat a l’ús
del cotxe o moto. La despesa
sanitària per combatre aquestes externalitats es valoren en

P

milions d’euros. També es quantifica en milions d’euros les hores
de congestió que gasten a diari
els conductor/es a bord dels seus
vehicles en les retencions diàries
i que tampoc solucionarà el cotxe
elèctric. Què cal fer doncs per revertir aquest model de mobilitat?
Les administracions, començant
per la UE i fins arribar als ajuntaments estan promovent diferents
mesures que podem classificar
en dos grups, les del ‘pal’ i les de
la ‘pastanaga’. Les del ‘pal’ farien
referència a totes aquelles desincentivadores del vehicle privat:
restriccions de trànsit als vehicles
més contaminants, peatges de
congestió a l’entrada de les ciutats, regulació de l’estacionament
o reducció de l’espai públic destinat al cotxe poden ser algunes.
Les mesures de la pastanaga
són aquelles que incentiven la
mobilitat activa, a peu, en bici

o patinet, i el transport públic.
Tampoc cal oblidar les mesures
de reducció de l’espai al vehicle privat en favor de vianants
com el projecte de super-illes,
la creació de xarxes ciclistes o
la infraestructura per al transport públic de superfície. Mesures que es qüestionen d’una
banda per la lentitud en la seva
implantació per part dels partidaris de la mobilitat sostenible
i d’altra banda criticades per
aquelles persones que volen
mantenir l’ús del cotxe com fins
ara i que veuen com alguna cosa
està canviant. I més que canviarà quan el preu del petroli
comenci a escalar degut a la escasedat que es preveu, ja que al
pic d’extracció del petroli es va
arribar l’any 2015.
Més en caire local, a Badalona
s’han començat a prendre mesures a passes de tortuga. La pacifi-

bles per a la lliure circulació de
les persones, originant una gran
dificultat per passejar per les voreres, la impossibilitat d’accedir
a les entrades de pàrquings dels
veïns i molt menys el pas amb
cadires de rodes, cotxets de nadons i similars. Fins i tot, aquestes situacions arriben afectar el
correcte funcionament dels ser-

veis de transport públic de l’empresa Tugsal, ocasionant interrupcions al pas per la zona. Per
tots aquests fets, sol·licitem als
ciutadans de Badalona i Ajuntament mesures que puguin reduir aquestes molèsties que es repeteixen diàriament i es veuen
incrementats exponencialment
els caps de setmana.

cació del Passeig Marítim des de
la Donzella fins al pont del Torrent Vallmajor, la recuperació de
la plaça del President Tarradelles
per als vianants, l’inici del projecte de la Zona de Baixes Emissions, els projectes de carrils bici
i l’inici del projecte de Camins
Amics. Respecte aquest últim que
va començar amb certa embranzida caldrà continuar-lo per tal de
donar resposta a totes les famílies
ja implicades o que s’hi sumaran
en una futura continuació. Durant el curs 2017-2018 vuit escoles van treballar per definir dos
nous camins escolars a Badalona;
el Camí Amic dels Romans (escoles Jungfrau i Maristes) i el Camí
Amic de la Mediterrània (escoles
Progrés, Ventós Mir, Badalona
Port, López Torrejón i Betúlia).
Van participar 754 famílies el que
suposa tot un èxit de participació.
Les enquestes reflexen que a
Badalona som els reis de caminar.
Ja el Pla de Mobilitat de Badalona diu que el 70% dels desplaçaments interns es fan caminant.
Els escolars des de P3 a 6è de
primària d’aquests centres que
van a l’escola caminant són 594,
el que representa gairebé el 80%
de l’enquesta. Només 68 van en

cotxe i 4 en moto. Són aquestes famílies que porten als escolars en cotxe les que en hores
punta provoquen retencions i
fins i tot accions d’inseguretat
a la porta de les escoles. Cal
treballar entre centres i administració per tal garantir camins i espais segurs al voltant
de les escoles tal i com marca
la normativa ambiental de la
Generalitat. Amb les direccions dels centres, les famílies,
AFAS i ajuntaments es poden
aplicar per a cada centre una
sèrie d’accions educatives (el
caminòmetre, el bus a peu,...)
i de millora de l’entorn per tal
de garantir la seguretat i salut
dels més vulnerables. És totalment prioritari, ja que els estudis sobre gasos fets al voltant
de les escoles indiquen que en
alguns casos sobrepassen els
límits establerts per l’OMS i la
UE. També està demostrat que
l’alumnat exposat a aquests
contaminants pateixen de majors problemes cognitius. Cal
doncs, prendre consciència i
actuar destinant els recursos
necessaris i prioritzant-los, ja
que la qualitat de l’aire afecta
al 100% de la societat.
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Processó de Sant Anastasi pel carrer del Temple. Foto: Facu Martínez

Any 1929, processó de Sant Anastasi pel carrer del Temple. Foto: Autor desconegut
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| ENTREVISTA |

Entrevista a l’Anna i a en
Charlie propietaris del
restaurant ‘La Costa’

I

Sílvia Vancells

’Anna i en Charlie són veïns del barri de Dalt la Vila
des de fa 23 anys. Fa uns
8 anys, van fer una aposta pel
barri i van decidir restaurar el
local on van començar amb el
Restaurant “La Costa” al mateix
carrer de la Costa. I just el dia
10 de Maig d’aquest any, quan
cremava el Dimoni, celebraven
el 3er aniversari del nou restaurant, ubicat a l’antiga masia de
“Can Farigola”, un projecte personal molt ambiciós on van restaurar la masia amb fons propis
per millorar el barri.

L

També es basa en productes de
temporada i de qualitat. Tenim
una carta fixa, i una pissarra on
anem introduint aquells plats
més estacionals. Això ens permet tenir sempre varietat i alguna cosa nova que oferir.
Teniu algun referent a la
cuina?
No, un referent en concret no.
Som molt tastaolletes i també molt curiosos. Ens agrada
descobrir constantment coses
noves i anar-les introduint a la
carta. I ens passa el mateix amb
els vins. Ens encanta el bon
menjar i el bon beure!

tra carta. Al final és el client qui
mana. Ens agrada conèixer el
seu “feedback”, i en funció del
que observem, anem construint
la carta, afegint i traient plats.
També estem molt satisfets
amb les postres, que són casolanes. El pastís de formatge també està a la nostra carta des dels
inicis, igual que el Tiramisú
Quantes hores treballeu?
La nostra carta des dels inicis,
igual que el Tiramisú
Moltes! Són necessàries pel
nostre tipus de cuina ja que els
cuiners necessiten aquest temps
per tenir tota la producció feta.

Quants anys fa que esteu al
restaurant?
Vàrem començar al carrer de la
Costa, fa uns 8 anys, i el 10 de
Maig d’aquest any hem celebrat
el tercer aniversari al nou restaurant aquí, a l’antiga masia de
Can Farigola

Hi ha un ingredient indispensable a la vostra cuina?
No, ens interessa més la proximitat del producte, la qualitat
i l’estacionalitat. Ens agrada la
varietat i que els clients trobin
sorpreses cada vegada que venen a casa nostra.

Qui pensa la carta?
A mi i al meu marit ens agrada molt investigar i descobrir
coses noves i també treballem
conjuntament amb l’equip de
cuina. Entre tots fem un mix i
elaborem les diferents propostes. Tots aportem!!!

Sempre us heu dedicat a la
restauració?
No, sempre no. El meu marit i
jo vàrem començar el projecte ,
tot i que hi ha antecedents a la
família que si que tenien relació
amb el món de la restauració

Quina és la vostra especialitat?
El pop “La Costa” és un plat que
el tenim a la carta des de que
vàrem obrir, que és pop, patata
i all-i-oli ,burrata , les nostres
croquetes de pernil.
També ens agraden molt els
carpaccios, els tàrtars, els nostres bunyols de bacallà, la carn
a la brasa que cuinem amb un
carbó argentí i l’steak tàrtar
també són plats fidels a la nos-

Qui tasta les receptes
abans de posar-les a la
carta?
Tots. Absolutament tots. Els
nostres plats passen molts exàmens abans no decidim incorporar-los a la carta definitiva i
demanem l’opinió als clients.

Com definiríeu la cuina del
vostre restaurant?
La nostra cuina es de proximitat, també treballem amb molts
proveïdors de Badalona mateix.

Què feu en el vostre temps
lliure?
Ens encanta baixar a gaudir de
la platja de Badalona

LA RECEPTA DE ‘DELICIOSAMARTHA’
Amanida de mongeta
tendra i préssecs rostits (o
micacos) amb vinagreta de
nous i encenalls de foie

Estrenem secció! I comencem amb una recepta
fresca, ideal per la primavera o l’estiu. Malgrat
que aquesta recepta està feta amb préssec,
podeu substituir aquesta fruita per “micacos”.
El “micaco” és una fruita amb una temporabilitat
curta, i a banda de menjar-lo com a fruita o ferne compota o melmelada, avui us proposem
una altra recepta per gaudir-ne al màxim.
INGREDIENTS (4 persones)
• 800 grs de mongetes tallades en juliana,
prèviament escaldades amb aigua
bullint i refredades amb aigua i gel
• 4 préssecs ferms
• 2 grapats de nous picades
• 1 got d’oli d’oliva
• ½ got de vinagre de Mòdena
• 1 medalló de mi cuit de foie congelat
EL·LABORACIÓ
• Pelem els préssecs i els tallem per
la meitat per treure’ls-hi l’os
• Els saltegem en una paella amb
una mica d’oli o mantega
• Fem la vinagreta amb les nous, l’oli i el vinagre
• Emplatem les mongetes amb els
grills de préssecs temperats
• Amanim amb la vinagreta i acabem
amb uns encenalls de foie ratllat

Més receptes a https://deliciosamartha.blogspot.com
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La plaça
de la Ciutat
Romana
I

Berta Casas

quest juny farà un any
que som veïns de la nova plaça de Dalt la Vila,
la plaça de la Ciutat Romana.
Com a badalonins de soca-rel,
sempre havíem estat enamorats
d’aquest barri històric del centre de la ciutat, i teníem clar que
volíem viure-hi arribat el dia. El
que ens va fer decidir per la promoció de la constructora Amat
va ser, precisament, el projecte
urbanístic que hi havia al darrere. Eren pisos nous, respectaven
les restes romanes del subsol i,
a més a més, incloïen una urba-

A

Certament, a
simple vista ja es
veu que l’espai ha
quedat molt pobre i
desangelat
nització d’un espai semioblidat,
deixat de banda per gairebé tothom i que feia molts anys que
havia caigut en la degradació i
l’abandonament.
Lamentablement, el resultat
d’aquesta plaça, precisament,
no s’acosta ni de bon tros al
projecte que ens havien venut.
D’aquest fet ens en vam adonar
ràpidament tots els propietaris
el mateix dia que ens van lliurar
les claus, i va ser una qüestió
molt comentada: “Més que una
plaça sembla un descampat”,
“Hi ha quatre arbres raquítics i
mal plantats”, “Sembla un Pipican sense encant”. Certament, a

simple vista ja es veu que l’espai
ha quedat molt pobre i desangelat: poc mobiliari urbà, pocs arbres, mala distribució... Ah, bé,
algú va tenir la bona pensada de
plantar heures que decoressin
la paret que separa la plaça dels
jardins del carrer Lladó. Llàstima que ningú no n’hagi tingut
cura durant tot aquest temps i
ja faci molts mesos que són ben
mortes, amb els tristos pals de
fusta com a recordatori.
Molts veïns vam expressar el
nostre descontent a la constructora, que es va excusar adduint
que des del Museu de Badalona
no els havien deixat executar el
projecte original per motius de
conservació de les restes romanes de sota terra. Tanmateix,
quan ens vam posar en contacte
amb els responsables del Museu,
ens en van donar una altra versió: l’únic aspecte en què havien
limitat la constructora va ser en
el tipus d’arbres que s’hi podien
col·locar (que no fossin d’arrels
profundes), mai en el nombre.
Tot això ens porta a plantejarnos les preguntes següents: Quin
és el vertader motiu pel qual no
es va dur a terme el projecte inicial (22 arbres, no pas els 12 que
finalment hi ha)? Què se’n va fer
dels diners que hi estaven destinats? I el més important: per
què l’Ajuntament va donar el
vistiplau a la configuració actual
de la plaça? Els veïns no ens ho
expliquem i estem força descontents, perquè era una bona oportunitat de crear un espai públic
obert de qualitat per a la gent del
barri, que precisament no en va
pas sobrada. Els resultats són,
francament, decebedors.
Esperem que aquesta desil-

lusió sigui passatgera i que des
del nou Consistori que ha de
sortir de les pròximes eleccions
municipals es proposi alguna
solució efectiva al respecte. Fins
aleshores ens haurem de conformar amb una versió a mitges
del que podria haver estat una
molt bona idea.

Era una bona
oportunitat de
crear un espai públic
obert de qualitat per
a la gent del barri
Tots coneixem la pujada del
carrer de la Costa, sobretot si vas
amb el carro o el cotxet de la criatura… Doncs creiem que el nom
ve d’aquí, de la pujada fins que
arribem al carrer Fluvià, però això no ho podem confirmar.
Cal dir que ja fa 10 anys de
la primera edició del primer
exemplar. El 1 de desembre del
2008 en una plana de dinA3 i
de doble pàgina. Després es va
anar augmentant a sis pàgines
i ja posteriorment amb 15 pàgines on els veïns i veïnes poden
exposar les notícies que succeeixen al barri, amb anunciants i
informació del barri.
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| COMENÇ A BARRI |

La Sargantana
I

Ignasi Niubó

a ja prop de dotze anys que
La Sargantana Cooperativa
es va reubicar al barri de
Dalt de la Vila, al ombrívol carrer Sant Sebastià, iniciant una
nova etapa en el projecte encetat
el 1996 d’oferir serveis de restauració vinculats amb l’activitat
cultural, el compromís amb la
vida social i cívica de la ciutat, el
consum conscient i l’economia
solidària. El trasllat al barri de
Dalt de la Vila el fèiem de la mà
d’Òmnium Cultural i el Centre
Excursionista de Badalona amb
l’ambició de recuperar la seu històrica d’aquesta entitat i renovar-ne l’aposta per a esdevenir
un centre de referència de l’activitat cultural a la ciutat i contribuir a la dignificació d’un barri
com Dalt de la Vila, clau per a la
recuperació del patrimoni històric i social de la ciutat. Durant
aquests anys la Sargantana ha

F

impulsat activitats relacionades
amb la literatura, el teatre, la
música i el debat sobre el model
de ciutat que volem, oferint nous
serveis de consum de proximitat
i sostenibles com la cooperativa
de consum Cal Fideuer així com
també amb la difusió l’economia
solidària i el cooperativisme. En
aquest sentit des del 2017 som
una de les seus de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord
que té com a objectius l’estímul
i l’acompanyament a la creació
d’empreses cooperatives, l’extensió del coneixement sobre els

models d’economia solidària a la
població del Barcelonès Nord i la
promoció i reforçament de noves
activitats econòmiques sovint
lligades a la innovació social.
L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord forma part d’una
iniciativa promoguda pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i que ja compta
amb catorze Ateneus repartits
per tot el país. Aquests dos anys
de feina al territori han generat
un total de:
• 165 activitats amb 2450 participants, presència a 14 centres
formatius amb participació de
• 675 alumnes i professors, 140
assessoraments amb 16 cooperatives de nova creació.
Tenim l’ambiciós objectiu de
proposar i organitzar un model
d’economia contraposat al capitalisme desregulat i depredador
que esgota els recursos naturals
i empobreix cada vegada amb
més agressivitat amplis sectors

La Sargantana ha
impulsat activitats
relacionades amb la
literatura, el teatre,
la música
de la població mundial, proposant sistemes de relació econòmica que posin al centre les persones i el sosteniment de la vida
des d’una visió col·lectiva. I ho
volem fer sense oblidar una llarga història d’empoderament popular com ho és la presència del
cooperativisme a la ciutat des
de finals del segle XIX fins als
nostres dies, amb experiències
en tots els àmbits de l’economia
cooperativa: consum, treball,
habitatge, economies no formals
des del voluntariat i l’intrecanvi
a les cures. Ho fem proposant

accions per a reforçar la xarxa
d’economia social i solidària a la
ciutat, ajudant al manteniment i
creixement de les empreses cooperatives en actiu al Barcelonès
Nord i dinamitzant processos
d’instal·lació d’empreses de
l’economia solidària en sectors
estratègics per a la millora de
les condicions de vida de les
persones o pel seu dinamisme
en la innovació tecnològica i
ambiental. Creiem important
no defallir en l’esforç per canviar des de la base el paradigma econòmic imperant creant
xarxa cooperativa, millorant la
consciència sobre els actes de
consum i influint en les administracions per a que prenguin
les mesures necessàries per a
revertir els efectes d’un sistema
econòmic que s’ha demostrat
incapaç de resoldre l’extensió
de la precarietat i la pobresa i
la sobreexplotació dels recursos
naturals del planeta.

| MUSEU |

Magna Celebratio al Museu de Badalona
I

Clara Forn, arqueòloga
del Museu de Badalona

urant el mes d’abril, maig
i juny, a Badalona, i sobretot al barri de Dalt de la Vila, les activitats al carrer es multipliquen, festes religioses com la
processó dels silenci o la celebració del Corpus; tradicionals com
la fira de l’arrop o la festa major
del barri; i les històriques com
la Magna Celebratio o recentment la ràtzia pirata de la festa
medieval revolucionen el barri
que convida a tots els seus conciutadans a gaudir conjuntament
d’una part de la vila emblemàtica, plena d’història i patrimoni.
Una d’elles, es va celebrar el
darrer cap de setmana d’abril
a l’entorn del Museu de Badalona, la XV edició del festival
romà Magna Celebratio, que té
per objectiu donar a conèixer
el vast patrimoni de la ciutat
romana de Baetulo i divulgar
de manera planera i divertida

D

la cultura clàssica. Tot i que les
dues primeres edicions es feien
a final del mes de maig i tenien
com a protagonistes principals
diferents grups d’armats i estaferms de Catalunya amb l’objectiu de difondre el passat romà
de la ciutat d’una manera vistosa i festiva, ja en les edicions
tercera i quarta es va avançar al
mes d’abril i es va centrar en les
activitats realitzades únicament

per grups de recreació històrica.
Enguany el festival romà girava
entorn la figura del déu Bacus,
coincidint amb l’exposició sobre
la mateixa temàtica que reuneix
peces excepcionals dels principals museus arqueològics de
Catalunya, i que es pot veure a
la planta baixa del Museu fins al
dia 9 del mes de juny. La mostra també ha servit per donar a
conèixer un mosaic amb motius

bàquics aparegut en una excavació al carrer de Pujol, precisament al Dalt de la Vila.
Una de les activitats del festival que fa anys que es du a terme
amb gran èxit, i que ja es realitzava abans que el propi festival,
és l’organització de visites al patrimoni de la ciutat de Baetulo,
que mostra els diferents espais
arqueològics que formen part
del Museu, però sobretot, i gràcies a la col·laboració dels seus
propietaris, aquells espais que
guarden elements arqueològics
i que normalment no es poden
visitar, com són els fonaments i
la claveguera associats al teatre
romà, situats al subsòl d’un edifici de la plaça de la Constitució
i el mosaic de la Torre Vella, ara
Col·legi Cultural. A més, també
vam comptar amb la participació del Grup de Reconstrucció
Històrica de Badalona que després de 13 anys de la seva fundació ha recreat més de 25 oficis
d’època romana, una tasca me-

Enguany el
festival romà
girava entorn la
figura del déu Bacus
ritòria, ja que reconstruir el dia
a dia d’una ciutat romana, i sobretot, de la gent treballadora,
no és gens fàcil atès que els textos clàssics i la iconografia que
ens ha arribat és relativament
escassa. En l’edició d’aquest any
s’ha incorporat el forn de vidre,
un contuberni on es recreava la
vida d’un petit campament militar i un espai on es s’explicava la
vida íntima de les dones.
Les famílies també han pogut
gaudir de tallers de molts tipus,
jocs de rol, passejades amb la
biga romana, i un taller de cuina i vi que va fer les delícies dels
participants i n’estem segurs,
també, del déu Bacus.
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| CALAIX DE SASTRE |
Racons de Dalt la Vila

El esparto
I

Francisco de la Torre

oy hablaremos de un
producto que apesar de
su sencillez aparente, fue
en su momento de una importancia extraordinaria dadas sus
características, que le hicieron
de una gran versatilidad, para
muy diversos husos, como el
hogar, agrícola, minería, y naval. (Ojala seamos capaces de
encontrar otro producto que
haciendo las mismas funciones
NO CONTAMINE como el plástico, pues tenemos en el Pacifico una isla de unos OCHENTA
Kms2, PLÁSTICO.)
Ya tenemos noticias del esparto en tiempo de los fenicios
y de los griegos en Menorca se
encontró un navio fenicio de
más de 2500 de antigüedad
donde habia un cesto de esparto. Durante el imperio romano
hay numerosas referencias sobre el esparto de Hispania de
Plinio y Estrabón, según Plinio
los romanos utilizaron el esparto en las guerras contra los
fenicios, según Plinio los campesinos confeccionaban con el
(esparto) su calzado, utensilios

H

sus antorchas, y los campesinos sus vestidos, el propio
Estrabon nos narra como los
romanos fomentaron la exportación del esparto a Italia y
hacia otros lugares del imperio
romano como una materia prima muy demandada, la principal zona productora era el sudoeste de la península Ibérica,
conocida como campos espartarios cuya superficie de producción era de unos 1.500km2.
Parte de la producción de esparto se enviaba a Roma por
la via augusta que también era
llamada vía espartaría.
Los romanos utilizaban el
esparto para infinidad de usos
cuerdas y aparejos para barcos
útiles del hogar cestos para las
minas y agricultura sandalias para los soldados etc. En la
edad media después de la caida
del imperio romano el comercio del esparto volvió ha recuperarse y los árabes del andalus al esparto, al que llamaban
JARFA, desarrollan gran variedad de usos que llegan hasta
nosotros, al final dela edad media con el aumento del comercio y la navegación los barcos

El joc de badalona torna
amb més força amb la
seva desena edició!

I

Associació Cultural el Joc de Badalona

esprés d’un any de traspàs, arriba la desena edició del
joc de preguntes online sobre història, patrimoni, cultura, societat i curiositats de la nostra ciutat. El Joc torna
per fer tremolar i patir als participants tot gaudint de les Festes
de Maig. Donarà el seu tret de sortida el 6 de maig i finalitzarà
el 22 de maig, i en cas de desempat aquest es decidiria a inicis
de juny. Les inscripcions es podran començar a fer el 22 d’abril.
Com és habitual, cada dia es plantejaran tres preguntes que
caldrà respondre correctament per anar avançant pel tauler de
joc fins arribar al final.
El primer premi és un fantàstic viatge a Lisboa, cortesia de
l’agència de viatges Roda el Món, però compta amb altres premis, com lots de llibres o de vins, sopars, i que no faltin les conegudes patates Corominas. Tots aquests premis els ofereixen
diferents comerços i entitats que patrocinen aquesta edició. Sigui de forma individual o en família, no deixeu de participar-hi!

D

Podeu trobar més informació a www.eljocdebadalona.cat

Ojalá seamos
capaces de
encontrar otro
producto que
haciendo las mismas
funciones NO
CONTAMINE
se convirtieron en auténticos
devoradores de esparto a partir de entonces y asta el sigloXIX se aumenta la producción
de esparto y su exportación a
Europa especialmente a Inglaterra, Francia, Italia y ultramar, en el siglo XVIII se llegó
a prohibir su exportación para
favorecer la industria nacional
del esparto en el siglo XIX, se
dictan leyes regulando producción.
El declive del esparto llega
a partir de los años 50 y 60 del
siglo XX con la aparición del
plástico y otras fibras fueron la
causa de decadencia.

Gravat del carrer de Barcelona de Tomàs Caparrós
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| FESTES DE MAIG 2019 |

Les festes del barri
|

Maria Casellas

mb l’arribada de la primavera i el bon temps
comencem amb la nostra
festa per excel·lència, la fira de
l’Arrop. Enguany el diumenge
19 de maig. Durant tot el dia
gaudirem de les parades de
sempre, de les conserves més
bones i les més llamineres. Entre elles hi trobareu algunes parades d’alguns veïns.
Però ja sabeu què és l’arrop? L’arrop és un xarop espès
que s’esdevé com a resultat de
fer bullir el most que s’obté de
premsar el vi fermentat. Ja os
passarem la recepta en un altre
moment...
El mateix dia, a la plaça Pau
Casals hi trobareu la Vila d’Arts
amb tot tipus d’artesania. Les
havaneres venen tot seguit,
però aquest any per no coincidir amb la festa a Baix a Mar,
cantarem i beurem ron cremat
el següent dissabte, el 1 de juny

A

a partir de les 22h a la plaça
Constitució.
Continuem amb el 8 de juny
amb la Festa Infantil conjuntament amb Coll i Pujol. A partir
de les 17hrs aproximadament,
els més menuts podran gaudir
de xocolata desfeta, jocs i inflables. Qui vulgui, a més a més,
es pot apuntar a la botifarrada i
gaudir de la música.
I encara no hem acabat! El 16
de juny amb el Corpus, venen
els Catifaires! Esperem que tots
els veïns i veïnes os apunteu a
fer les vostres catifes. I per tots
aquells que participen a les 9
del matí, seguint la tradició, al
local de l’associació hi haurà esmorzar per als més matiners.
Alguns de vosaltres heu gaudit enguany de l’arribada de la
Festa Medieval al nostre barri.
El 12 d’abril davant de Sta. Maria hi va arribar la cercavila i un
espectacle posterior.
Gràcies a tots i totes per participar-hi!

