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Més enllà de les pedres: 
restaurar versus urbanitzar
La restauració del carrer de la Costa,  
al barri de Dalt de la Vila de Badalona
Cristina Arribas / © Fotos Chopo

Imatge actual del carrer de la Costa 
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Fitxa tècnica
Obra: Urbanització i restauració del carrer de la 
Costa
Ubicació: Dalt de la Vila de Badalona.
Promotors: Secretaria d’Habitatge i Millora urba-
na del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya
Institut Català del Sòl
Ajuntament de Badalona
Projecte i direcció d’obra:
Marc Manzano, arquitecte del Servei de Conser-
vació i Millora del Patrimoni de la Subdirecció 
General d’Arquitectura, Planificació de l’Habitat-
ge i Milllora Urbana
Director d’execució: Jordi Renom, arquitecte tèc-
nic de l’Ajuntament de Badalona.
Constructora:  Construccions i Serveis Faus
Cap d’obra: Albert Almuni
Data de finalització: juliol 2018

El projecte s’inclou dins la políti-
ca d’ajuts del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, en el marc 
del programa de l’U per cent Cul-
tural, amb l’objecte de millorar els 
espais públics dels centres històrics 
dels petits nuclis i ciutats catalanes. 
Es realitza des del Servei de Con-
servació i Millora del Patrimoni de la 
Subdirecció General d’Arquitectura, 
Planificació de l’Habitatge i Milllora 
Urbana i es coordina juntament amb 
l’Ajuntament de Badalona.
Tal i com es descriu en la memòria 
del projecte, davant la necessitat de 
configurar unitàriament una línia de 
projecte per consolidar el nucli antic 
de la ciutat de Badalona i atesa la 
importància, dins el marc històric de 
la ciutat i del barri de Dalt de la Vila, 
del carrer de la Costa, es planteja 
una rehabilitació del carrer, sense 
modificar- ne la imatge històrica.
Si tenim en compte la premissa de 
què “restaurar, conservar una obra 
és un acte de profund respecte 

Vista aèria del carrer de la Costa i entorn del barri de Dalt de la Vila de Badalona

“Restaurar, conservar una obra 
és un acte de profund respecte 
envers el transcurs del temps”

envers el transcurs del temps” cal 
que l’autor del projecte efectuï un 
diagnòstic adequat i una bona elec-
ció del tractament a aplicar, sempre 
amb la màxima prudència i respec-
te envers l’element original. Només 
d’aquesta manera conservarem 
l’antiguitat i li retornarem els valors 
perduts.
Per tal d’arribar a les conclusions 
prèvies necessàries i per tal d’inter-
venir amb bon criteri, s’han efectuat 
una sèrie d’estudis històrics que han 
permès entendre l’evolució cronolò-
gica de la ciutat i del carrer, així com 
dels seus elements més caracterís-
tics.

 � Dalt de la Vila: trama 
romana o ciutat medieval?

El barri del Dalt de la Vila és el nucli 
antic de Badalona i es troba a sobre 
del turó d’en Rosés, on se situà 
també la ciutat romana de Baetulo. 
Els carrers actuals d’arrel medieval, 
cal situar-los a partir de l’atac d’Al-
mansor sobre terres barcelonines, 

que deixà les restes de Baetulo en 
un munt de ruïnes. L’antiga ciutat 
pateix un procés lent de reconstruc-
ció ençà l’any 985, amb unes pau-
tes completament noves, amb uns 
carrers i edificacions que deixen 
de seguir les antigues directrius de 
construcció i simplement s’adapten 
al terreny.
Sembla ser que abans de 1112, any 
de consagració de l’església romà-
nica de Santa Maria i de la delimita-
ció de la seva sagrera, la situació de 
les terres a sobre del turó és desco-
neguda. La hipòtesi tradicional ha 
estat que el Dalt de la Vila es forma 
a redós de la plaça de l’església. 
Una segona teoria aposta per una 
major continuïtat del poblament, 
basant-se en la topografia i la con-
servació d’alguns trets de la trama 
urbana romana, i és l’actual plaça 
de la Constitució el centre al voltant 
del qual giraria la vida badalonina 
medieval. 
A partir d’època moderna, s’estabi-
litza i s’estanca, començant a créi-
xer marcadament a partir del segle 
XVIII, juntament amb la resta de 
Badalona; gran exemple n’és l’en-
derrocament de l’antiga església i 
la construcció d’un nou temple bar-
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roc molt més gran per encabir-hi 
la població. Dalt de la Vila quedarà 
apartat dels grans canvis urbanís-
tics de la ciutat i va perdre la seva 
centralitat davant del Baix a Mar, el 
primer eixample de Badalona, on 
també se situarà el nou consistori.
Durant el segle XX, en general, el barri 
ha sofert pocs canvis urbanístics. 
Un dels destacats en fou l’obertura 
del carrer del Temple, en paral·lel al 
carrer de la Costa, connectant millor 
el barri amb el centre de la ciutat. Així 
doncs, la inexistència pràcticament 
de reformes en l’estructura interna 
del barri ha permès conservar-ne la 
trama urbana d’origen medieval en 
el seu nucli més antic i donar un aire 
de tranquil·litat a la zona en compa-
ració a la resta de la ciutat.
A finals dels anys setanta, els arqui-
tectes Bach i Mora, partint del fet 
de què Badalona es troba ubicada 
sobre els assentaments de la roma-
na Baetulo, i atesa la força d’aquest 
traçat, van proposar que aquest fos 
perceptible i emergís en la superfí-
cie del traçat dels carrers del barri, 
representant-lo físicament sobre 
la nova pavimentació que van exe-
cutar. Amb aquest criteri trobem 
encara avui rehabilitat, per exemple, 
el carrer de les Eres.

Vista de la part superior del carrer de la Costa. Imatge representativa del barri Dalt de la Vila.

Hipòtesi de trama romana superposada al barri de Dalt de la Vila. Proposta de Bach i Mora per a la nova pavimentació del barri 
de Dalt de la Vila en què eliminaven voreres i on prevalia la trama romana per sobre de la medieval. Les entrades als recintes 
arqueològics es van fer coincidint amb els encreuaments de la trama romana.
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Imatge de la marca de l’àmbit virtual de protecció de la Sagrera dels segles X-XII. 
Entrega de la part superior del carrer de la Costa a tocar amb la plaça de la Constitució.

La proposta actual, en canvi, dóna 
rellevància a la presència medieval, 
donat que es considera que Dalt 
de la Vila té, des de l’Edat mitjana i 
arribats als nostres dies, una trama 
urbana medieval en superfície, i no 
romana. Fou just a final del segle X 
o a principi del segle XI quan sem-
bla que s’inicià la formació del nucli 
urbà medieval de Badalona damunt 
mateix d’on havia estat la ciutat 
romana de Baetulo, en el petit turó. 
Amb l’edificació de l’església de 
Santa Maria, la qual es consagrà 
l’any 1112, es consignà la Sagrera en 
un perímetre de trenta passes al seu 
voltant, espai considerat sagrat, que 
incloïa el cementiri, bodegues, i sit-
ges, així com habitatges. Les actu-
als plaça Constitució, plaça Barberà, 
carrer de Vilamajor, i la part alta dels 
carrers de Barcelona, de Fluvià i de 
la Costa conformaven aquest nucli. 
El nucli, segons el model urbanístic 
romànic, s’estructura de forma radi-
al entorn un centre principal, que és 
la plaça de la vila (actual Constitu-
ció), i un centre secundari com és 
la plaça (actual Barberà) on hi ha 
situada l’església i la Torre Vella, a 
través de carrers irregulars, estrets 
i corbs. En aquell moment, la resta 
del territori de Badalona, de caràcter 

rural, estava ocupat per petits nuclis 
i masies disperses.

 � El carrer de la Costa,  
un carrer singular

El carrer de la Costa va ser durant 
molt de temps el principal connec-
tor entre el nucli antic de la ciutat i el 
barri de Baix a Mar, l’actual centre i el 
mar. És un dels carrers més antics 
de la ciutat i un exemple d’urbanis-
me costaner català.
La seva característica secció en 
forma de mitja canya sembla una 
canalització d’aigua a cel obert i, 
segons els historiadors badalonins, 
també servia per baixar les embar-
cacions dels pescadors quan enca-
ra no existia el barri de Baix a Mar. 
Va ser el principal connector doncs, 
entre el nucli urbà antic i el mar, 
abans de l’obertura del carrer del 
Temple,  el 1888.
El nom actual es va consolidar el 
1746, moment en què també es va 
urbanitzar amb la secció caracterís-
tica que podem veure avui. Posteri-
orment, el 1882, encara es va reno-
var el paviment. Ja feia dècades que 
hi havia la idea de remodelar-lo, però 
la polèmica dels criteris d’interven-
ció no acabaven de concretar cap 
proposta com a definitiva. Durant 

els anys 80 es van fer canvis en la 
seva secció inferior (en el límit amb 
Via Augusta), sense afectar a la seva 
secció característica, per sort.
El carrer de la Costa presenta un 
pendent natural bastant pronunciat 
que va des del 6 % en el punt més alt 
del carrer, al 20 % en el tram del final 
del carrer, permetent una bona eva-
cuació de les aigües pluvials.
L’objectiu de la intervenció era recu-
perar, restaurar i rehabilitar el carrer 
i també millorar els serveis urbans 
públics. El projecte permet revalorit-
zar i potenciar l’estructura medieval 
d’aquest carrer situat al nucli histò-
ric de Dalt de la Vila.
Les obres inclouen la renovació dels 
paviments, reproduint les carac-
terístiques històriques, i també 
del clavegueram i de les xarxes de 
serveis. Amb la proposta, es plan-
teja continuïtat de materials, és a 
dir, els maons que substitueixen 
els existents són també manuals 
i, en aquest cas, col·locats a sardi-
nell, mantenint la secció constant 
de mitja canya actual. Les peces de 
vorades, que en el seu origen eren 
de pedra de Montjuïc i que es troben 
en bon estat, es mantenen i només 
s’afegeixen de nou allà on el carrer 
canviava de secció i material i es col-
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loquen ara de pedra de Juneda, que 
té les mateixes característiques i 
envelleix igual que la pedra de Mont-
juïc. La pedra natural de granit gris 
en llosa acabat a tall de serra, per a 
les voreres. Els morters són de calç 
i també s’utilitzen de ciment, per a 
les juntes del granit, per aconseguir 
la seva fusió amb els materials de 
cada entorn. En general, es pretén 
que, a nivell cromàtic, s’adeqüi a 
l’entorn.

 � La ciutat arran de sòl. 
Intervenció i discreció

Potser un dels aspectes menys trac-
tats en els estudis paisatgístics de 
la ciutat, i especialment en els seus 
centres històrics, és el paviment, el 
terra. El carrer sembla cenyir-se a 

la funció de conduir i connectar els 
itineraris per tal d’accedir als ele-
ments singulars que caracteritzen 
un indret. Però cal tenir consciència 
de què el paper de la via pública i la 
pavimentació són trets identitaris 
molt importants en la percepció 
de la ciutat. La ciutat no és només 
un objecte d’estudi des del punt de 
vista social o volumètric i arquitec-
tònic, sinó que l’element material 
que la configura (la pavimentació, 
per exemple) és també essencial 
en el fenomen urbà. Els urbanistes 
Kevin Lynch i Pedro Brandao parla-
ven del concepte d’”imatge de ciu-
tat” a partir d’elements que la fan 
especial: el carrer de la Costa podria 
ser un d’aquests elements, tot i que, 
no reuneix les característiques de 
singularitat que podria tenir un edi-
fici emblemàtic o un monument.
La complexa realitat cultural, patri-
monial i paisatgística de la ciutat no 
pot menysprear els valors i el signi-
ficat dels paviments ni el traçat de la 
via pública com a part rellevant de 
l’estructura urbana. La desmesu-
rada visió funcional, sovint, redueix 
aquesta perspectiva, fent perillar la 
seva integritat i posada en valor.
El carrer de la Costa va molt més 
enllà de les pedres. Restaurar millo-
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Vista aèria del paviment del carrer de la Costa i els 
diferents materials emprats en la seva secció

El carrer de la Costa en l’actualitat, un exemple urbà que continua i continuarà (esperem) essent singular (Fotos: Chopo)

rant, aquesta seria la clau de la inter-
venció. Els autors han tractat de 
retornar al ciutadà els vestigis d’un 
passat que mereix ser revisitat. Una 
intervenció mínima (mínim prota-
gonisme i mínima petjada d’auto-
ria) amb l’estrictament necessari 
per a  donar-li una nova oportunitat 
al vell carrer i que no només conservi 
els seus valors, sinó que els millori, 
garantint la conservació de la seva 
singularitat.
El millor museu, de vegades, està al 
carrer. I al carrer de la Costa, literal-
ment, el museu és arran de terra.  �

L’autora: Cristina Arribas és arquitecta


