Itinerari a peu per

Badalona

Diumenge 24 d’octubre de 2021
Ateneu visitat: El Círcol de Badalona
Guia de la ruta: Maria Dolors Nieto

Un projecte de:

Què és Camins d’Ateneus?
Camins d’Ateneus és un projecte de la
Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) que
vol promoure el coneixement del territori
català a través dels seus ateneus! El projecte
organitza caminades localitzades en diferents
barris o pobles, visitant els ateneus, antics
ateneus, entitats associatives culturals o llocs
d’interès relacionats amb aquests.
Aquest projecte el va començar la Delegació
Territorial de Barcelona, ciutat on es troben
un gran nombre dels ateneus federats a la
FAC i on es van realitzar rutes per barris com
Gràcia, Horta i Sant Andreu. Gràcies a la bona
rebuda d’aquestes rutes, actualment aquest
projecte es realitza a tota Catalunya!

Les rutes estan obertes a tota la ciutadania,
tant a persones que siguin del barri o poble que
es visita com d’altres llocs de l’entorn. Volem
contribuir a donar a conèixer les entitats que
tenim als pobles i ciutats de Catalunya, la seva
finalitat, els seus projectes de transformació i
com podem participar-hi!
Els diners que es recullen de les inscripcions
de les rutes van destinats en benefici d’una
entitat social local que decideix l’ateneu
organitzador. En aquest cas serà Aspanin,
entitat de Badalona sense ànim de lucre que
defensa des de fa més de 50 anys els drets de
les persones amb discapacitat intel·lectual i
de les seves famílies. www.aspanin.cat

La ruta (1)

Esglèsia de Santa Maria

Recorregut a peu per Badalona
El punt d’inici és la plaça
de Pompeu Fabra, on
hi ha el final de la
línia 2 del metro. Una
vegada presentats
coneixerem quina
va ser la relació de
Pompeu Fabra amb
Badalona i, així, el nom
de la plaça.

Seguint, de camí al
parc de Can Solei-Ca
l’Arnús, passarem per
davant l’edifici del
Museu de Badalona.
Va se edificat sobre
les restes de l’antiga
ciutat romana de Baetulo,
actualment és una de les
superfícies arqueològiques més
importants de Catalunya.

Seguint l’avinguda de Martí
Pujol fins el carrer de Barcelona
«entrarem» al barri de Dalt de la Vila, l’espai que va
ocupar Badalona fins a final del segle XVIII, al mateix
lloc on al darrer quart del segle I aC es va fundar la
ciutat romana de Baetulo.

Plaça de la Constitució
(Dalt la Vila)

A la plaça de la
Constitució
comentarem
els carrers i les
construccions
que l’envolten
i l’Església de
Santa Maria,
la parròquia de
Badalona fins a
mitjans del segle XIX.
Comentant el carrer de
la Costa, arribarem al carrer
del Temple on veurem l’església
situada a la part alta d’un turó i
l’edifici de la Torre Vella.

Runes romanes
del Museu
de Badalona

Ens desplaçarem cap a l’entrada del parc de Can
Solei-Ca l’Arnús, un parc metropolità, un pulmó verd
de la població de gairebé 11 ha. Comentarem la
història de la finca, com la propietat es va partir a
mitjans de segle XIX i com al final del segle XX torna
a formar un únic espai.

El mapa de la ruta
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Punt de sortida: Plaça Pompeu Fabra
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Glorieta i Torre de l’aigua
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Barri Dalt la Vila (Punt d’interés)
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Jardí Romantic
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Barri Dalt la Vila (Punt d’interés)
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El Castell
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Església de Santa Maria
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Pisos de Can Mercader
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Parc de Can Solei-Ca l’Arnús
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Edifici El Carme
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Torre del rellotge
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Arribada: El Círcol

(11)
Edifici
d’El Carme
Torre del rellotge

Caminarem pel jardí
romàntic de can
Solei i veurem les
dues cases del segle
XIX. Seguint el passeig
arribarem a la que va ser
la finca de Ca l’Arnús, i en
veurem la casa edificada
per Evarist Arnús, la
Torre del Rellotge, el
Jardí Romàntic i el
Castellet.
Sortirem de la finca
per una avinguda
de plàtans, accés
des del carrer de
Sant Bru, carrer que
segueix la traça de
l’antiga carretera
nacional II. Passarem
per davant els pisos
de can Mercader,
conjunt d’habitatges dels
arquitectes F.J. Barba Corsini,
J.A.
Padrós
Galera i Margarita Brender
El Castellet
Rubira de l’any 1966. Seguirem aquest
carrer (l’antiga carretera nacional II, però
també la carretera reial) per anar-nos acostant a la
plaça de la Vila i al local del Círcol Catòlic.

veurem l’edifici
El Carme, un
edifici singular
en la seva
arquitectura
(Martínez
Lapeña-Torres
Arquitectos,
2009-2012) que
ocupa la Universitat
de Barcelona i on hi
ha l’Oficina de Turisme de
Badalona i una sala d’exposicions.
La plaça de la Vila i l’edifici de l’Ajuntament, tot de
la segona meitat del segle XIX, seran el darrer punt
d’aturada. Ambdós signifiquen el canvi definitiu
d’una població agrícola i marinera cap a una ciutat
en creixement amb la indústria com a motor
econòmic i social.
Acabarem al local del Círcol Catòlic, una entitat amb
més de 140 anys que des de fa més de setanta té la
seu al teatre més antic de la ciutat.

Abans d’arribar a la plaça de la Vila i l’ajuntament,
Ajuntament

Els ateneus de la ruta
Ateneu visitat:
El Círcol de Badalona
L’entitat va ser fundada el 19 de març de 1879 pel
doctor Josep Roca, rector de Santa Maria, i mossèn
Jaume Solà i Seriol.
El Círcol ha tingut diferents seus, actualment té la
seu al carrer Sant Anastasi davant mateix de la Plaça
de la Vila. L’any 2016, els socis i sòcies del Círcol
decideixen comprar l’edifici. L’edifici, a més d’un bar i
diferents sales té un magnífic teatre.
Actualment l’entitat té diferents seccions, l’esplai
Xirusplai, el Bàsquet, la secció de teatre La Dramàtica
i Tallers de Teatre, Swing, La Coral, Soca-rel.
L’any 2004, el Círcol rep
la Creu de Sant Jordi.
www.elcircol.cat

L’opinió experta
Una curiositat de Badalona és com es va anar
edificant la plana baixa de la població. Primer hi
havia cases de pescadors i després es va continuar
edificant amb cases de cos. Progressivament, a partir
de mitjan segle XVIII es va anar formant l’actual
barri del Centre, anomenat també el baix a mar,
contraposant-lo al nucli antic que es trobava a Dalt
de la Vila.
Ruta i explicacions de la mà de:
Dolors Nieto, historiadora i arxivera. Treballa al
Museu de Badalona com a responsable de les
Col·leccions no provinents d’excavacions i de l’Arxiu
d’Imatges.

El Círcol de Badalona
Carrer Sant Anastasi, 2,
08911 Badalona, Barcelona
@elcircol
www.elcircol.cat

Jardí romàntic
de Ca l’Arnús

Un projecte de:

Amb la col·laboració de:

