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EDITORIAL

El primer full informatiu, el número zero, ha estat molt ben rebut
pel veïnat i pels membres de l’Associació i, a més, ja ha generat els
primers debats. Això sempre és positiu i, per tant, no els defugim:
els encarem i hi diem la nostra. La qüestió és la següent.
Vam encapçalar el full amb el títol La Costa del Mecu, nom
amb el qual, fins fa pocs anys, es coneixia el carrer de Fluvià. La
ortografia correcta és Meco, així amb una O, per bé que vam decidir
escriure-ho amb la lletra U per mantenir la fonia tradicional, el so
que la gent empra quan ho pronuncia. Amb tot, i arran del debat
que s'ha generat, serem fidels a l'ortografia i d'ara en endavant
escriurem Meco, correctament, encara que a l’hora de parlar,
pronunciarem [mecu] com correspon a la pronunciació pròpia del
català oriental. Si fóssim de Lleida, en canvi, en diríem [meco].
Pensem que aquesta rectificació i l’aclariment afegit apaivagaran els
ànims, alhora que la capçalera serà del gust de tothom ja que el
nom, en si mateix, ha estat molt ben rebut.

En un altre ordre de coses, fa uns dies la nova “Unitat de Servei a
la Ciutadania” (USC) de la Guàrdia Urbana de Badalona va venir a
l’Associació a presentar-se oficialment. Aquesta unitat té per
finalitat avaluar qualsevol problema del dia a dia i trobar-hi la
solució més adient.
L’equip de Junta de l’A.VV col·laborarà activament amb l’USC en
tot allò que calgui per tal de millorar la convivència ciutadana al
nostre barri. Per això us demanem que, si teniu alguna queixa,
cívica o social, que afecti la convivència ens ho feu saber.
I, per acabar, aquest número especial de Nadal va acompanyat
d’una auca que han preparat especialment per a l’ocasió dues veïnes
del barri,. Esperem que us agradi i aprofitem l’ocasió per desitjarvos a tots, socis i veïns de Dalt la Vila, que passeu unes

Bones Festes de
Nadal
i un millor
any 2009!
TALLER DE FANALETS
El proper dia 5 de gener, en dos torns (a les 10,30 i a les 12),
al local de l'Associació de Veïns de Centre (Magatzem 43)
es farà un taller de fanalets per la Crida als Reis. La inscripció
val 2 euros i cal portar una ampolla de plàstic buida.

ENTRE NOSALTRES
El nostre veí va ser denunciat per la Guàrdia Urbana, però
sembla que també podria haver estat denunciat al Jutjat. Quan en
Fa uns dies, va passar un incident força lamentable a l’entrada sapiguem alguna cosa més us ho farem saber, però si aquest fet es
del carrer Barcelona per l’avinguda Martí Pujol. El problema va confirmés, sorgirien dues preguntes ben evidents: Qui ha denunciat
venir del fet que aquesta entrada al barri es tanca al trànsit rodat aquests veïns? D’on ha tret les dades dels veïns, el denunciant?
quatre cops al dia, mitja hora cada vegada, per garantir la seguretat
de la mainada que entra o surt de l’escola del Nen Jesús de Praga.
Pla de Mobilitat per al Dalt la Vila
Estem d’acord que cal prendre mesures per donar seguretat als
S’està començant a pensar en un Pla de Mobilitat exclusiu per al
alumnes d’una escola, però aquesta solució, que fa que una part del
veïnat no pugui accedir al seu habitatge amb el vehicle en uns nostre barri; estigueu-hi ben atents, perquè afecta tot el veïnat.
Quan ens hagin concretat més la proposta, l’haurem de discutir.
determinats horaris, ens sembla del tot arbitrària i fora de lloc.
Aquesta mesura va ser la causa de l’incident. Uns veïns havien Cal dir que els primers documents que ens han arribat no són “per
d’arribar a casa urgentment, perquè portaven una persona gran tirar coets”. No resolen els problemes de mobilitat més greus, però
amb unes certes necessitats. En trobar-se el carrer tancat, van ho valorem com un primer pas per començar-ne a parlar.
Sempre estarem disposats a col·laborar per tal que les decisions
treure el senyal que prohibeix l’entrada al carrer. Llavors el familiar
municipals
que ens afectin siguin debatudes entre tots, i l’Associació
d’un alumne, i alhora membre de la Guàrdia Urbana, però fora de
servei en aquell moment, va avisar els seus companys del cos, que de Veïns farà tot el que calgui per tal que la veu del veïnat sigui
tinguda en compte a l’Ajuntament.
es van presentar en cotxe patrulla al cap de poc.

Incident al carrer Barcelona

QUÈ FAN ELS NOSTRES REPRESENTANTS
MUNICIPALS PER AL DALT LA VILA?
Dedicació

ELS SEMÀFORS
En aquesta primera edició, atorguem el semàfor verd a les
persones següents:

Política pel Dalt la Vila
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Grups municipals

•

( 10 de sortida per tothom

Sr. Uriel Bertran, diputat al Parlament de
Catalunya
per
ERC.
Aquest
grup
parlamentari s’està “posant les piles” en la
qüestió de la modificació de la Llei del
Patrimoni.
Sr. Salvador Milà, diputat al Parlament de
Catalunya per ICV-EUiA, que va interessarse pel mateix tema ja fa molts mesos.
Sra. Marta Alòs, diputada al Parlament de
Catalunya per CiU, que va iniciar el camí
per modificar la Llei del Patrimoni i va
presentar preguntes al Parlament.

•
Bé, abans que res, una mica d’explicació: els valors verticals de la gràfica
van fins a 104, que són les setmanes que, si fa no fa, queden fins a les
eleccions municipals del 2011, quan els polítics ens tornaran a citar per tal
que els donem la nostra confiança.
Preteníem començar a primers de l’any 2009, però els darrers
Desitgem i esperem sumar-hi les voluntats de la
esdeveniments ens han fet decidir a posar el gràfic en marxa.
resta de partits polítics del país.
En aquesta edició de La Costa del Meco posem un punt a:
• ERC, perquè aquest grup municipal ha fet possible que les nostres
Aquest cop, atorguem el semàfor vermell a:
reivindicacions sobre el patrimoni siguin escoltades al Govern de
• L’AMPA de l’escola del Nen Jesús de Praga,
Catalunya.
així com a la direcció del centre, perquè, en
• ICV-EUiA, perquè el seu representant, Carles Segués, ha estat el
lloc de minimitzar les molèsties que
primer a demanar que es tingui en compte el Dalt la Vila de cara a les
provoquen al barri, s’hi violenten.
futures inversions previstes, després de l’acord del Govern estatal per
prioritzar l’obra pública per part dels Ajuntaments.

EL VEÏNAT OPINA
Quan vam pensar en l’edició d’aquests fulls periòdics
d’informació teníem un objectiu: la implicació veïnal en els afers del
barri. Dalt la Vila és una barri peculiar, no solament perquè és el
nucli originari de la ciutat, sinó per la configuració del tramat urbà
medieval.
Tenim problemes, com tots els altres barris de Badalona, tot i
que els nostres, per les característiques de Dalt la Vila, potser són
més incòmodes de suportar: la circulació rodada, que de vegades és
tan excessiva com innecessària, l'estat lamentablement defectuós
dels nostres carrers, mancats del mínim manteniment necessari per
caminar-hi sense riscos, la manca d'aparcaments per als residents,
els habitatges buits i tapiats... I així podríem seguir, augmentant
tant la llista que potser caldria un full informatiu monogràfic.

D'altra banda, el nostre barri, de sempre, ha estat la "ventafocs"
pel que fa a les inversions municipals. Fa més de trenta anys que,
en aquest turó que és el Dalt la Vila, ens tenen deixats de la mà de
Déu.
En aquest full informatiu trobareu, si més no, un petit espai per
escriure les vostres inquietuds, greuges i suggeriments. Sempre que
ho vulgueu podeu adreçar-vos a l’Associació de Veïns, a la bústia del
local de l'Av. Martí Pujol, o bé tots els dilluns feiners, de 19:00 a
20:00, al local de la plaça Constitució.

Esperem les vostres aportacions!
Digueu-hi la vostra!

URBANISME I PATRIMONI
Nota informativa de l’entrevista dels representants de l’Associació de Veïns, J. M. Sabater i J.
Expósito, amb el director i el sotsdirector de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Com sabeu un dels cavalls de batalla en la defensa de Dalt la Vila és la Llei 3/1993 i el Reglament del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya. El passat 11 de març vam intervenir personalment en el programa Els matins de TV3, després vam tenir trobades amb els
diputats del Parlament de Catalunya Marta Alòs i Uriel Bertran. Bé doncs, aquest 1r. de desembre, vam tenir una trobada amb el director i
el sotsdirector de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els senyors J. M. Carreté i J. M. Rueda, als quals lliuràrem una nota amb les
nostres peticions i discrepàncies amb la Llei, amb la finalitat de trobar una millor adaptació a les necessitats reals del nostre barri.
Creiem que les nostres observacions varen ser ben acceptades i tenim el compromís, si mes no, que seran estudiades i s’examinarà el
seu encaix amb la propera Llei d’Excavacions, prevista per a mitjans del 2009. També ens van encoratjar a mantenir una comunicació més
fluïda a partir d'aquesta primera trobada i aconseguir més bona sintonia de totes les parts.
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