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Divendres:

PUNTES DE COIXÍ
DIBUIX
SARDANES

SOFROLOGIA

de 17 a 19 h
de 18.30 a 20.30 h
de 17,30 a 20 h

de 10 a 12h

Responsables
Puntes de coixí: Carme (933 833 332)
Dibuix i pintura: Judith (663 418 374)
Sardanes: Lourdes (696 189 614)
Sofrologia: Les persones interessades s’han d’inscriure a
través d’Oncolliga. El telèfon és el 932405888. Al local de
Martí Pujol, 280-288.
Estimulació cognitiva: a càrrec de la neuropsicòloga Xochitl
Martinez. Plaça Constitució, 5. Dimarts de 10 a 11h i dijous
de 18 a 19h. Inscripció: 30€. Tel. 620 191 621

Tots els socis que no tinguin el rebut domiciliat ja podeu fer l’ingrés de la quota corresponent a l’any 2018
(12,00€)
al compte corrent de la Caixa:
ES03 2100 2734 5602 0003 3771

ESTEM CONSTRUINT L’ARXIU DEL BARRI
Tens imatges de Dalt la Vila? Ens les portes?
Les digitalitzarem i les retornarem ràpidament
Els dilluns de 17 a 18h a Plaça Constitució

codi QR del lloc web de
l’A.VV. Dalt la Vila

EDITORIAL
Bé sabeu, bons veïns, que ens hauria agradat reprendre el cicle amb bones notícies i projectes engrescadors
per al barri. Un altre cop no serà possible. Això si, des de el vessant social, podem constatar una bona salut
i que majoritàriament som solidaris i participatius en els afers comuns, amb les naturals diferencies i discrepàncies. No hi ha senyals de la fractura social, tan cobejada per alguns
Potser el més preocupant és la constatació que vivim en una ciutat mancada del lideratge institucional necessari pels reptes i projeccions a mitjà i llarg termini (–la quarta de Catalunya en demografia, disposa de 19,7
milers d’euros l’any 2017, que representa el 62,8 sobre el índex 100 de Catalunya).
El nostre barri conté el nucli històric, generador de l’actual ciutat, envoltat d’una trama moderna. Envellit i estratègicament situat, es debat entre la rehabilitació i la transformació. El resultant sense mesures correctores,
dissortadament, va determinant la gentrificació per l’increment dels preus. Les diferents iniciatives privades
sobre algunes de les cases del barri poden emmascarar i donar la sensació d’un cert moviment i millora del
conjunt. Els dèficits estructurals en clavegueram, urbanització, serveis i equipaments, però, continuen intactes. Hi ha projectes que segueixen en fase inicial o de redacció o no tenen assignació econòmica; són de
pensament. En part per les tensions derivades d’aquesta dualitat plora la criatura.
En aquest context les dues eines bàsiques:
Una Gerència Tècnica del Nucli Històric de Dalt la Vila... que no acaba de trobar el seu encaix amb les diferents
regidories que intervenen en el barri, i per tant no pot acabar de ser efectiva en les funcions de coordinació,
assessorament, interlocució i resolució per les quals fou creada.
Una Comissió de Patrimoni amb responsabilitats de vetlla i salvaguarda del ric patrimoni. En subratllem la
seva lentitud i rigidesa en la interpretació del marc legal. El Museu, ànima i referent d’aquesta comissió està
focalitzat en la petja romana però a hores d’ara no té un Pla Director que ens permeti tenir coneixement de
la direcció i abast de les actuacions futures. Segurament tampoc s’hi destinen els recursos humans i materials
necessaris. Obrir-ne un diàleg constructiu és urgent.
En el pressupost ordinari d’inversions presentat per al 2019, Dalt la Vila no hi apareix ni per error. Amb tot,
amb l’optimisme de la resiliència, propi del barri, volem creure que anem avançant.

tel. 931 824 096
carrer Barcelona, 28 08911 Badalona

PERRUQUERIA
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ELS SEMÀFORS
Doble semàfor vermell
per concentració de disbarats en un sol punt
Als responsables municipals de la pèrdua de l’aportació econòmica que estava disposada a fer Copcisa, entenen una part de la responsabilitat en tancar l’antic accés a Can Guixeres provocant-hi un desnivell negatiu al carreró, impedint per tant,
l’evacuació de les aigües pluvials.

A l’escandalosa proposta dels tècnics de l’Ajuntament per resoldre el nyap: Suggerien
afavorir el desnivell reomplint l’extrem del carreró, solució que inutilitzava les entrades de les edificacions existents, coberts o garatges, al mig tapar les portes. Les raons:
l’aigua circularia pel pendent, sense necessitat de fer claveguera, això és òbviament
més econòmic i evita el “perill de trobar restes romanes” en un espai públic (?).

Semàfor verd
El semàfor verd el dediquem a la gent que es preocupa i viu el barri. A ells, els que
s’impliquen en la mesura de les seves possibilitats, per resoldre els problemes i millorar les condicions de tots. Des dels diversos àmbits, fins i tot des de l’Associació de
veïns.
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NADAL A DALT LA VILA
Les festes de Nadal al barri van començar el 15 de desembre amb la mostra Vila d’Arts, poder comprar art
directament dels seus autors és un privilegi. També el mateix dia es van plantar els arbres dels desigs com
sempre fets amb materials reciclats i amb la col·laboració de tots els que hi van voler ajudar en la seva construcció o penjant el seu desig.
El 4 de gener va ser el dia de la mainada al Dalt la Vila. Al matí es van arribar a fer més de cent fanalets al
Centre Cívic. Nens i nenes, tant del barri com de fora, van acolorir uns fanalets que van quedar d’allò més bé.
Aquí voldríem agrair la col·laboració de la Maria Àngels, una mestra muntant fanalets.
A la tarda l’esperat moment de l’arribada a la Plaça Constitució del Patge Reial i les “Petgesses” que van venir
expressament per conèixer i poder parlar una estona amb els petits amb el conegut intercanvi de cartes i
caramels.
Des de-de l’Associació de Veïns donem les gràcies al Patge i “Petgesses” per haver-nos dedicat una tarda
màgica i plena d’emocions, esperem que tornin l’any vinent, segur que molts nens (i també molts grans) els
estaran esperant.
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BAR

CAN JOAN
Plaça de l’Oli, 2, tel. 93 384 33 04
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FARMÀCIA

Gotzens

Av. Martí Pujol 230-246 (08911) Badalona
Tel 93 384 47 54 Fax 93 384 52 43
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Martí Pujol, 223
Badalona
tel. 93 389 59 62
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Dionís Orrit

RAÏM O PANSES

Grans de raïm o panses? Potser eren panses?
Dotze grans de raïm de les vinyes de Canyet per tancar l’any*, cadascun d’ells amb un desig triat dels arbres de Nadal del barri. Un cop al platet, esperant les
campanades de Santa Maria, vam demanar:
1. Que cap veí no hagi de deixar el barri contra la seva
voluntat, empès pel preu de l’habitatge, sigui compra
o lloguer.

paviment. I si pot ser aviat, abans de la temporada
de pluges.
4. Que s’acabi el carrer Barcelona –el tram alt que
uneix amb Plaça Constitució-. La remodelació del carrer Fluvià amb el segon tram del clavegueram, el paviment a un sol nivell. També ho desitgem pel carrer
de les Termes Romanes.

2. Més respecte i civisme, més empatia en la relació
amb els altres. Per millorar la convivència i donar
exemple als visitants comencem nosaltres per evitar
els aparcaments irregulars i no deixem els rastres de
les mascotes.

carrer Barcelona

carreró de Can Guixeres

3. Vam demanar una solució correcta pel carreró Sant
Ben Lluït i d’en Roses -conegut també oficialment
com a carreró de Can Guixeres al carrer de Sant Josep
i d’en Roses-. És a dir, amb claveguera, enllumenat i

5. Que es materialitzi l’acord sobre la masia de Can
Trias, i per descomptat que se’n faci cessió d’ús a
l’Associació de Veïns per poder desenvolupar les funcions pròpies amb dignitat. El seu lamentable estat
destaca molt més ara que s’està arreglant la finca del
costat.
6. Desitgem també la reparació de l’ascensor de
l’autopista. Manteniment o reparació és un matís que

Plaça de la Constitució, 4
tel. 93 464 2834
(Dalt la Vila - Badalona)
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no pot perjudicar més temps els veïns i vianants. Prou
trist és anar assumint que no es lluitarà seriosament
per soterrar l’autopista, com per a més pensar que el
pont que uneix Dalt la Vila amb Bufalà solament és
apte per a gent jove o en bona forma física, sense
carretons ni cotxets infantils.
7. Posem esperances sobre la restauració i obertura
pública del distribuïdor d’aigües de la Mina de Comú
entre el carrer Lladó i la plaça dels Bombers. És un
senzill i valuós exemple de la nostra història recent.
Patrimoni en estat pur. Didàctic i entenedor, i a més
amb partida pressupostaria: recordem que es va
aprovar una quantitat (50.000 €) del fons del procés
participatiu per accions al Dalt la Vila; però sembla
que el Museu vol destinar aquesta quantitat a la neteja i consolidació del mur del suposat teatre romà,
que recordem és de titularitat privada.

9. Voldríem l’acord per un projecte harmònic que compatibilitzés l’interès patrimonial del subsòl amb el dret
a edificar o rehabilitar. Ens referim aquest cop a la UA3,
Lladó cantonada amb Sant Felip i d’en Roses.
10. Necessitem un Centre Cívic amb capacitat de
complir la seva finalitat. Normal, per entendre’ns.
Una definició sobre els usos del local de Germà Bernabé seria bona per la pròpia Escola de Música.
11. Desitgem que s’acabi el projecte, es presenti,
s’aprovi, es liciti, s’adjudiqui, s’executi i s’inauguri el
jardí de ca l’Amigó.
12. També voldríem, si no fos abusar, un Pla Director
del Museu...

distribuïdor d’aigües de la Mina de Comú

8. Desitgem fervorosament una solució pel tema de
la fibra òptica. És molt injusta la discriminació que en
resulta d’una normativa estricta –que aplaudim- i de
la incapacitat per fer-la complir. Pensant en cables,
també voldríem l’eliminació dels que travessen els
carrers i s’amunteguen en determinades façanes.

*Hem tancat un any extraordinàriament convuls socialment i políticament. Ha quedat palès que el gegant de la
transició tenia els peus de fang. El miratge d’un consens
ordit amb silencis i concessions, amb pors i amenaces, amb
la nostàlgia sempre latent de “l’ordre del bé superior”, no
resisteix l’embat del desig i la necessitat d’unes llibertats i
democràcia reals. Trontolla la monarquia i el sistema judicial està sent seriosament qüestionat junt amb les pràctiques especulatives financeres que protegeixen i propicien
un model econòmic basat en la desigualtat; la cohesió territorial de l’estat es mostra cosida amb fum, ...
No són d’estranyar doncs, la cridòria, les convulsions repressores i recentralitzadores, prèvies als canvis en profunditat.

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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Es significativo y triste qué en uno de los árboles de
los Deseos plantados esta Navidad en Pau Casals i
Constitució, aparezca un deseo que dice: “No assetjaments. No és no”.
Nos encontramos ante un resurgir de la lucha de las
mujeres por sus derechos, por sus espacios y por sus
vidas. El 2018 ha sido un año en que el movimiento
feminista ha tenido un gran auge…muchas mujeres que habían guardado silencio se han decidido a
hablar de la violencia que sobre ellas han ejercido
los hombres. Miles de mujeres han salido a la calle
para reivindicar sus derechos. “La Revolución será
Feminista, o NO será”, este lema está presente en
casi todas las luchas y manifestaciones de carácter
feminista y social. Queremos y exigimos una oportunidad para conseguir un Mundo mejor!!!
Según la OMS se define la violencia contra la mujer
como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico,
sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la privada”. En estos tiempos, en que según estudios, el 35% de la población femenina mundial sufre algún tipo de violencia de género, por el hecho
de ser mujer, es necesario que haya un cambio.
En nuestro país, hasta noviembre de 2018 se habían
cometido 47 asesinatos contra mujeres y 3 menores. Estos datos se empezaron a contabilizar en el
2003, desde entonces son 972 las víctimas de la
violencia de género y 27 menores. En España existe,
desde el 2004, una ley específica contra la violencia
de género. Ley, cuya aplicación ha demostrado la
insuficiencia de recursos y de efectividad. En el 20%
de los casos existía denuncias. La Justicia también
ha demostrado su “CEGUERA” con unas sentencias
que han levantado la indignación. Ante esta grave
situación ha aparecido en nuestro panorama político un partido de extrema derecha, que plantea en

Soco Varea

SORORIDAD!!!

su programa electoral derogar dicha ley. Creen que
es un abuso y un privilegio, por parte de las mujeres, contar con esta ley. También, evidentemente,
están en contra del aborto, olvidando qué “Nosotras
parimos, Nosotras decidimos”. Da miedo pensar que
los derechos conseguidos después de muchas luchas
puedan perderse en un momento.
Y a pesar de todo, a finales de año tuve una pequeña
alegría. Después de diversas peticiones, el 21 de diciembre, la RAE ha admitido en su diccionario digital la palabra sororidad: agrupación que se forma por la amistad
y reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo
ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo.
Marcela Lagarde, investigadora feminista mejicana,
define la sororidad como: [..] amistad entre mujeres
diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen
en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario. [..] una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una
experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda
de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con
otras mujeres, para contribuir con acciones específicas
a la eliminación social de todas las formas de opresión
y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de
todas y al empoderamiento vital de cada mujer.
Y por aquí irá la solución. Debemos empoderarnos,
ser solidarias entre nosotras. Es necesaria la creación de “redes” de ayuda y autodefensa femenina.
El pasado 24/11 se celebró en Can Cabanyes la primera jornada para la creación de la “Xarxa autónoma
d’Autoprotecció de Dones de Badalona”, con el objetivo de combatir las violencias machistas. Deseamos
y esperamos que esta iniciativa siga adelante, con
la ayuda de todas. Y qué nadie tenga, nunca más, el
deseo de “No assetjaments. No és no” porqué eso
querrá decir que vivimos en un Mundo mejor !!!
¡¡¡ POR UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE GÉNERO !!!

Avinguda Martí Pujol, 192,
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Assumpta Ayza

En ple segle XXI de nou se’ns encenen totes les alarmes, les dones tornem a ser més vulnerables que mai.
No vol dir que haguéssim conquerit el reconeixement
d’igualtat i dignitat respecte als nostres companys de
viatge, però potser ens imaginàvem que cada cas de
violència de gènere en què ens despertàvem quasi
diàriament eren fets aïllats tot i que ens deixaven
sense alè, sense paraules, sense esperança, ..........
Què hem fet malament??????
Les diverses sentències de la manada a quina més
decebedora, l’arrogància dels protagonistes, que se
senten víctimes en lloc de botxins, joves amorals que
tenen mares, promeses, filles, germanes, etc.
Jutges, molts jutges, incapaços d’empatitzar amb les
víctimes d’abusos, de la violència gratuïta, del menyspreu de gènere, ....

SORORIDAD!!!

NO ÉS NO!, vol dir que les dones tenim sempre
l’última paraula i vol dir que tot i que alguns, amb
molta testosterona i amb por a perdre la seva posició
de «mascle alfa», no aconseguiran doblegar-nos. Les
dones fem valdre la veu als parlaments, als tribunals,
al carrer, ... Som la meitat de la població o més, per
tant NO ÉS NO!, perquè no estem disposades a fer ni
un pas enrere.
Ara es despengen els de les cavernes que actuen com
la manada violentant l’ànima de les dones amb la
seva retòrica tan brutalment perillosa que encongeix
el cor.
Seguim amb la crida al carrer, els drets seran sempre
nostres, encara que tristament mai podrem donarlos per conquerits. Sempre alerta, sempre vigilants.

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1
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Facu Martínez

ARXIUS HISTÒRICS

Arxius BDN, és un projecte col·laboratiu entre els
diferents Arxius Històrics dels barris de Badalona,
(Arxiu Històric de Llefià, Sant Crist de Can Cabanyes,
Dalt de la Vila i Canyadó) per difondre el patrimoni
històric dels barris, treballant en xarxa.
L’Arxiu es caracteritzarà per l’accés lliure i públic, mitjançant plataforma web, al fons fotogràfic, plànols,
cartells, dossiers, etc. Tota mena de material documental aconseguit a través de veïns i veïnes que han
estat i són els protagonistes de la nostra història, i de
les entitats de Badalona. Petites històries que formen
part de la memòria col·lectiva.
L’arxiu històric del barri ens ajuda a recordar com vivien les nostres famílies i veïns, com han canviat els
carrers, les seves gents i els seus costums. A través de
les fotografies ens podem transportar a temps que
no hem viscut i comprendre el present.
Sé que és difícil deixar les nostres fotos a un estrany,
tenim por al fet que les perdin o les espatllin, però

en aquest cas no volem les fotos en paper, només les
escanegem i les retornem. Pots enviar-les per correu
ja escanejades o bé quedem un dia en l’associació i
les escanegem al moment.
Aquest any han anat arribant algunes fotografies noves que a poc a poc s’aniran afegint a la web, http://
arxiusbdn.org/daltlavila/
Durant el 2018 l’exposició “Memòries de Ponent a Llevant” ha
unit aquests quatre barris que formen els arxius BDN, tot buscant els
seus punts en comú: les masies, les
festes, la seva gent…
La mostra ha estat itinerant des de
maig, quan es va inaugurar al nostre barri, pels Centres Cívics de la
ciutat: (Dalt la Vila, Can Cabanyes,
La Salut, Morera, Can Canyadó, Can
Pepus, Torre Mena)

Carrer de Sant Sebastià, 37 - baixos
telèfon: 93 389 16 93
info@llardinfantspatufet.cat
www. llardinfantspatufet.cat
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Enric Costa

Una petita història dels reis mags que em va
“whatsappejà” el meu germà i que em va fer plorar: Un cop vaig veure els reis d’orient, no eren
tres, eren dos i eren els millors mags que he vist
mai...
Se les arreglaven perquè sempre hi hagués alguna
cosa a les sabates, el mínim, el que fos... Encara
que no tinguessin res, ells aconseguien que hi hagués el que per nosaltres era tot... Al tercer rei
mai el vaig veure, però segur que estava cuidant
els camells... Mai, mai oblidaré als dos reis mags
que vaig veure... Segur que vosaltres també els
veu veure i sabeu qui són i que eren més mags que
reis... Si heu deixat de creure, si aquesta nit no poseu les sabates, ni la palla, ni l’aigua, acosteu-vos
als vostres reis, feu-los un petó al front (sabeu que
els teniu a prop) i els que no els teniu, sapigueu

REIS MAGS I CANVI GENERACIONAL
que, des d’un cel preciós segueixen viatjant per
seguir lliurant il·lusions i somriures... Agraïu-los
l’herència perquè ara molts de vosaltres us heu
convertit en reis i en mags....I potser podeu deixar
als vostres fills aquesta màgia que els convertiran
també en reis i en mags...I també potser d’aquí a
uns anys vosaltres rebreu el petó al front i així serà
fins a la fi del temps... Feliç nit de reis passades i
del futur, perquè no hi ha millor regne que el màgic ni millors reis que vosaltres.

Continuant amb les il·lusions, tenim el desig
que una nova generació arribi a la junta de la
nostra associació de veïns per reemplaçar a la
que després de quatre anys de reivindicacions, lluites i fabricació de festes li pertoca descansar, i que es pugui aconseguir un relleu de
gent més jove i també amb ganes de lluitar per
la convivència i el benestar del veïnat de Dalt la
Vila. Diguem adéu a un
grup d’amics que s’han
deixat la pell en l’intent
de millorar el barri i esperem que es formi un
grup que ens rellevi i
que ho facin millor que
nosaltres, o aquesta és
l’esperança.
Al cap i a la fi, uns reis
mags que ens han portat
il·lusió i un altre rei que
només decepció. Que el
nostre futur i el del veïnat segueixi en el respecte, la fraternitat i la
llibertat.

RESTAURANT LA LUCERNA
Carrer de la Costa, 41

Tel. reserves: 930 07 71 60
Horaris:
13:30 - 16:00, 21:00 - 23:30
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Andrea Mayor

ESPAI OBERT

COR TRENCAT
Et busco entre penombres
més enllà de la foscor
més lluny del temps.
Et penso amb claredat,
llum que il·lumina
el meu pobre cor trencat.

CLARA LLUNA
Entre el cel i la terra
no hi ha res ocult.
El petó de la donzella i
els seus llargs cabells daurats
em fan embogir d’amor, pensant
en una clara lluna.

Carrer de les Eres, 1 Dalt la Vila
08911 Badalona
Telf 93 384 56 52
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com
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Bea Ruiz

ESPAI OBERT

ANGLES
Els angles de la nit queien
com llamps morts, absents,
d’ombres oblidades
entre els núvols negres
de la pluja que havia caigut a rauxes.
Els angles de la nit queien,
l’infern s’atansava
boig,
recent,
capturat,
despullat en estrelles blanques
esmunyides pel vent.
Els angles de la nit queien
com petons de tenebra grisa,
sorgien impetuosos,
esgarrapats, trencats.
Els angles de la nit queien
en triangles equilàters,
de puntes petites,
microscòpiques,
i càlides.
Eren com lluernes tardanes,
quietes al capdamunt
de la penombra
i lluïen màgiques
en el clar d’una lluna plena.

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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GENT DEL BARRI per Roser Reverter

TONI FORTEZA SOLER

El vaig conèixer en una representació de “Els Pastorets”, quan els meus fills eren petits. Durant uns quants anys, anar al
Círcol a veure aquesta obra, va esdevenir una de les activitats imprescindibles de les festes de Nadal.
La seva vinculació amb el Círcol va començar de petit, quan acompanyava el seu avi -que n’era soci- a veure bàsquet, a
canvi que el deixés assistir a la sessió de cinema de la tarda. I va passar de jugar a bàsquet a interpretar i dirigir obres
teatrals. També va impulsar l’esplai i el taller de teatre. Qualifica el Círcol com la seva segona casa. Va ser director de
l’entitat. Actualment ho és el seu fill, que va assumir el càrrec en una situació molt difícil que feia perillar la continuïtat.
L’hem vist interpretar al Baró de Maldà i al Burot del “Joc de Badalona”. També en petits papers en sèries televisives com
“Poble Nou” o fent la lectura d’un text al “Centre Dramàtic La Petanca”
Quan se li pregunta per la seva professió , diu “actor”, però ràpidament parla de doblatge. Tot i haver doblat personatges
de dibuixos animats que es van fer famosos, ell en recorda dos, de dues sèries: “Gent del barri” i “Veïns”. Reconeix que
admira la tècnica dels actors anglesos.
De Dalt la Vila, on viu des de fa més de quaranta anys, diu que “és el barri més maco de Badalona, encara que podria ser-ho molt més”. Primer
va viure al carrer Lladó i actualment a Quintana Alta.
Li agrada que és tranquil i silenciós, els carrers no alineats, els culs de
sac, la pavimentació amb llambordes. Dalt la Vila són els romans, i tot
això.
Per a ell, caldria millorar: el trànsit, que és excessiu; unificar l’enllumenat
i els paviments, respectant els que hi havia; intervenir en les cases amb
risc de caure; facilitar la rehabilitació amb excepcions tributàries, per
exemple. I expressa un desig: posar pantalles sonores a l’autopista, ja
que soterrar-la sembla que va per llarg.
Dalt la Vila “s’ha deixat fer vell, ha estat abandonat per l’administració”.
Considera que es va perdent l’esperit de barri: grans edificacions, cotxes, gent més envellida, ... les persones cada cop s’estan més tancades a casa. “Cada cop som menys els qui coneixem
molta gent”.
Per tant, caldria fer barri, proporcionar llocs de trobada. Fem un repàs de la funció dels comerços en la comunicació
entre els veïns i en la divulgació de notícies, en el coneixement de situacions que puguin requerir el nostre suport. Recordem, amb certa nostàlgia, els que s’han tancat, llocs on parlar amb tranquil·litat i llargament, com ho hem fet nosaltres.
Ell és optimista i creu que el petit comerç es revitalitzarà per necessitat d’una atenció propera -l’orografia del barri no
facilita els desplaçaments-, i personalitzada -que la persona que despatxa t’agafi el producte que queda fora del teu
abast perquè està massa alt o perquè t’has d’ajupir i no pots-. Tant de bo tingui raó.
Tots dos vam viure a Bufalà i, com molts altres veïns creuàvem Dalt la Vila per anar al centre. L’autopista, amb el pont
inestable dels primers anys i, més tard, l’ascensor espatllat de forma gairebé permanent, va anar condicionant canvis en
l’itinerari. Una petita muralla.
Ara hem de tenir cura que el barri no es malmeti més, que esdevingui el centre històric que tenen tots els pobles i ciutats
que se l’estimen -que s’estimen- on es pot llegir la seva història tot passejant pels seus carrers.

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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Facu Martinez

AHIR I AVUI DEL BARRI

Carrer de Vilamajor
Anys 30, aproximadament.

Foto antiga: Josep Maria Sagarra
Foto actual: Facu Martínez

Carrer Sant Sebastian 39
08911 Badalona
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El equipo médico habitual

L’HUMOR AMARG DE DALT LA VILA

que em quedi com estic
(o una miqueta millor
si pot ser)

De l’arbre
dels desitjos

Barri de
Dalt la Vila

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 2019		

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

