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EDITORIAL
LʼA.VV de Dalt la Vila inicia una nova etapa en la seva ja llarga història; molts potser ja no recorden els inicis de lʼA.VV amb les seves
dures reivindicacions veïnals durant la dècada dels setanta. Recentment els daltvilatans hem tornat a donar mostres de
coratge en la defensa del nostre barri. Hem tornat a aconseguir el respecte ciutadà i el respecte de lʼadministració.
Cal no defallir amb les nostres reivindicacions. Podem despenjar les pancartes de Salvem Dalt la Vila, però cal que, en el
nostre cor, ens pengem la pancarta “ARA ENS TOCA A NOSALTRES SALVAR-LA”
Des d'aquesta nova etapa de lʼassociació, us demanem el vostre suport, us demanem que us impliqueu en els afers del barri.
Demanem a tots aquells que no en són socis, que se'n facin, que, colze a colze i anant tots junts, farem possible que el nostre
barri guanyi la dignitat que es mereix. Individualment poca cosa es pot fer; col·lectivament, amb empenta i il·lusió, podem
aconseguir-ho. Lʼequip de la nova Junta Directiva pren amb seriositat i ganes aquesta nova etapa, farem tot el possible per fer
una bona tasca de gestió. Esperem i desitgem que us sentiu orgullosos de pertànyer a una entitat veïnal que es farà valer, i
que es farà respectar per tothom.
Creiem que la informació és una eina cabdal per a tots nosaltres. Creiem que cal una cohesió forta de tot el barri, i estem disposats
que els socis i sòcies de lʼentitat, tinguin a la seva disposició lʼajut que calgui en els tràmits i les reivindicacions amb lʼadministració.
Veïns i veïnes, socis i sòcies, ara toca sumar. Agafeu aquest tren que passa, siguem solidaris amb el conjunt del Dalt la Vila.

Sols no tenim futur.
EQUIP DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LʼA.VV DE DALT LA VILA

Comiat de la Comissió de Veïns de Dalt la Vila
El proppassat dilluns dia 17 de novembre, la Comissió de Veïns va accedir a la presidència de l'A.VV de Dalt la Vila després que la seva
candidatura fos l'única a presentar-se a la convocatòria d'eleccions anticipades convocades per la junta sortint.
Un cop assolit l'objectiu pel qual va néixer la Comissió -l'aprovació del PMU modificat-, atès que la gran majoria dels seus membres
formen part de la nova junta de l'A.VV., la Comissió de Veïns com a tal es dissol amb la satisfacció d'haver acomplert el compromís
adquirit amb el veïnat.
Al capítol d'agraïments no ens voldríem oblidar de ningú. Volem donar les gràcies a tothom que s'ha fet ressò, d'una manera o altra,
de les nostres reivindicacions durant aquest darrer any i mig: a tots els veïns de Dalt la Vila i ciutadans de Badalona en general, que han
mostrat una sensibilitat especial pel nucli històric de la ciutat; al Sr. Rector de Santa Maria, Mn. Andreu Pascual, que no només ens ha
donat sempre el seu suport, sinó que cada vegada que ha calgut ens ha ofert la Rectoria i la pròpia Parròquia; a tots els col·laboradors
que ens han ajudat de moltes i diverses maneres i han invertit el seu temps i els seus coneixements en el Dalt la Vila; als pintors del Pau
Gargallo que van omplir de vida les cases buides del barri; als poetes i músics que van posar el seu art al servei de Dalt la Vila; a
l'escola Cultural que va obrir les seves portes a tots els veïns i ciutadans; a tots els mitjans de comunicació que han informat
puntualment de la nostra lluita; a les institucions i als seus representants; a les cinc formacions polítiques que tenen representació a
l'Ajuntament de Badalona; a les altres, que sense ser a l'ajuntament, també ens han donat el seu suport. A tothom, moltes gràcies.
Els membres de l'antiga Comissió, juntament amb les persones que s'han incorporat a la nova Junta, seguirem treballant per tal que
Dalt la Vila assoleixi l'estatus que es mereix.
Ara s'obre una nova etapa en què, de feina, no en faltarà. Ens agrada pensar que tots els qui heu estat al costat de la Comissió també
donareu suport a la renovada Associació de Veïns de Dalt la Vila.
Així doncs, l'antiga Comissió, com a tal, s'acomiada alhora que es presenta a tots vosaltres com a junta de l'A.VV. tot esperant el vostre
suport i convidant-vos a col·laborar, com sempre heu fet, en aquesta nova etapa.

ADÉU-SIAU

Composició de la nova Junta Directiva aa
de l’A.VV de Dalt la Vila

Que fan els nostres representants municipals
per al nostre barri?

President
Vicepresidenta
Secretari
Sotssecretari
Tresorer
Informació
Vocalia Activitats

Doncs ho anirem sabent i, a mesura que ho anem sabent, us
ho anirem explicant. Us explicarem el que fan i no fan en favor
del Dalt la Vila. Periòdicament en tindreu notícies i vosaltres
mateixos us podreu formar l’opinió que us mereix cada grup
municipal.
Tota la informació que us explicarem, serà extreta del propi
Ajuntament i evitarem cap tendència política. D’aquesta manera
serà del tot neutral.

Jordi Casas
Isabel Brugué
Ernest Pruna
Jordi Farrero
Albert Ibañez
Judith Themistanjioglus
Mercè Bueso I Roser Cussó

La composició de la Junta Directiva és la presentada
per la candidatura de la Comissió a la passada
assemblea del dia 17 de novembre. Hi ha dos membres
afegits, que han estat aprovats a la primera reunió de
la junta directiva. Aquesta proposta serà sotmesa a
aprovació durant la propera assemblea de l’entitat.
A dia d’avui la junta directiva està fent les primeres tasques
d’organització interna per poder començar de manera
coordinada l’encarament administratiu i de gestió de la
nostra A.VV.

L’atenció pels associats serà a partir de l’1 de
desembre, al local social de la Plaça Constitució.
Obert tots els dilluns feiners, de 19:00 a 20:00

Que tots quedin retratats, vosaltres fareu la foto.
Procurarem fer sortir en cada full informatiu una gràfica que oscil·larà
depenent del que facin els grups municipals per a nosaltres. Això potser
no els agradarà, però tampoc no ens agrada, als Dalvilatans i a la ciutadania
en general, que no se’ns tingui en compte després d’haver-los votat en
les diferents eleccions.

El Defensor del Soci/a
A la propera assemblea general de socis, tenim en estudi presentar-vos
la següent proposta:
Escollir una persona soci/sòcia de l’entitat, que, des de la més estricta neutralitat,
pugui recollir i tramitar els greuges o les queixes dels associats que creguin que no han
estat atesos correctament per la junta directiva.
Pensem que la normativa d’actuació del Defensor del soci/a pot estar ben reflectida en el
reglament de règim intern de l’entitat. Pensem que és un bon mètode per anar esvaint els
malentesos que puguin sorgir, i trobar les solucions més adients i correctes.
La cohesió veïnal i social és un repte que la junta s’ha compromès a portar a terme.
Que al barri hi ha discrepàncies? Cert, com a tots els barris. Que n'hi hagi
moltes? Doncs no ho sabem. Posem-hi fil a l’agulla .
Us demanem la vostra col·laboració per cercar la persona més adequada que vulgui
desenvolupar aquesta tasca. Aquesta persona ha de ser completament independent de la
Junta de l’associació. Creiem que ha de ser una persona que gaudeixi d’un gran respecte
per part de tots els associats. No serà difícil trobar-la perquè, per sort, hi ha moltes
personesd’aquestes característiques, solament necessitem la seva implicació.

LOTERIA de NADAL
El número d'enguany que juga l'associació és el 01372 a cada soci/a li
corresponen 60 cèntims d'aquest número. Avera si hi ha sort.

NECESSITEM
ANUNCIS COMERCIALS
ENS AJUDARAN A PODER INFORMAR
AMB MÉS ASSIDUÏTAT
COMERCIANTS: ANIMEU-VOS

URBANISME / PATRIMONI
Ens hem emportat la feina de la dissolta Comissió de Veïns. En aquests dos aspectes hi ha molta feina a fer, llarga i feixuga, però l’hem de fer
amb paciència, perseverança i tossuderia. Vàrem aturar el PMU però ara el que cal és anar amb les antenes ben altes, hem de seguir-ne el
desenvolupament. Segur que haurem de protestar, de rondinar, d'argumentar i d’arribar a acords. Ho farem, no en tingueu cap dubte.
Tal com s’ha dit alguna vegada, som al quilòmetre zero. Ara nosaltres som al capdavant i tots vosaltres empenyent-nos i donant-nos suport,
perquè hem de lluitar pel barri que volem. Disposem d’una bona eina que ens marca el camí que s'ha de fer: L’ESTUDI DE DIAGNOSI per a la
rehabilitació i revitalització del Dalt la Vila. Aquest estudi és vigent, és el nostre llibre de guia, l’hem d’utilitzar i l’utilitzarem.
Tenim ja reptes a solucionar. El primer és tot el tema de la Plaça Nord. Com està? Què s’hi vol fer? Com es vol fer? Ens ho han d’explicar.
Tenim dret a saber-ho i tenim dret a intervenir-hi si alguna cosa no fos correcta.
Tenim el Pla de Mobilitat. L’ajuntament l’ha d’explicar al veïnat i a l’A.VV. Hem d’estar-hi també a l’aguait, hem de dir la nostra. Tot el barri hi
està implicat, vulguem o no.
Pel que fa a la Llei del Patrimoni, estem continuant pas a pas la fita que ens vàrem proposar. Tenim prevista en breu una reunió amb el
Govern de la Generalitat per tractar aquest tema i estudiar la possibilitat de modificar-lo. Ens hauria agradat poder comptar amb l’assessorament
de la direcció del Museu de Badalona, poder-hi treballar colze a colze. Estem orgullosos del nostre passat, tant del romà com del medieval, i hem
de poder combinar el seu llegat amb el fet de que vivim al segle XXI. És el que és i la realitat és tossuda. Esperem i desitgem que el Museu de
Badalona, com a ens públic municipal, estigui al servei dels daltvilatans, ni més ni menys que com qualsevol altre ens públic municipal.
I per acomiadar aquest full informatiu. Can Frias (Plaça Barberà) continua caient a trossos, tot i que s’han fet els requeriments necessaris
mitjançant una instància el passat mes de gener, aviat farà un any. El més calent és a la aigüera. Quina llàstima el poc interès que demostren els
responsables municipals de Patrimoni pel patrimoni de Dalt la Vila. FA PENA. Hi estarem a sobre.

