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EDITORIAL
A la darrera assemblea del dia 26 de gener es van aprovar els nous
estatuts de l’Associació en un temps rècord: ho vam aconseguir en tan
sols una hora i un quart (al primer intent, durant l'assemblea del 17 de
novembre, vam invertir dues hores per debatre només dos articles!).
Val a dir que la presentació en suport informàtic va fer més
entenedores les esmenes i, d'aquesta manera, es va agilitar tot el
procés.
Les votacions, a mà alçada i amb una tarja vermella,
facilitaren i donaren transparència al recompte de vots.
L'estat de comptes de l'exercici del 2008 reflectia una despesa
desmesurada en telefonia. Aquest fet va motivar opinions
contraposades entre els assistents, amb tot l’estat de comptes es va
donar per bo.
També es va aprovar el pressupost per a l'exercici 2009, incloent-hi
les partides per a les Festes de Maig. Aquests actes seran els mateixos

ENTRE NOSALTRES

de cada any però amb algunes modificacions renovadores. Ja se sap: cal
anar adaptant-se als temps.
I és que, des de l’A.VV, volem que socis i sòcies gaudeixin plegats d’una
festa en què els veïns ocupin un lloc preferent per davant de persones
vingudes d’altres barris. Creiem que les despeses que suposa organitzar
una festa s’han de justificar amb el tot veïnat i sense discriminació.
Recodem que, fins ara, el dinar de la dona, era una festa només per a
dones, sòcies o no, veïnes o no de Dalt la Vila . Així doncs, vam decidir
que el “Dinar de la Dona” passi a ser la “Festa dels Socis”. D’aquesta
manera no reservem la festa només a les dones, sinó que tots, homes i
dones del veïnat, hi podem participar.
Veïns i veïnes de Dalt la Vila, veniu a la “Festa dels Socis” i gaudiu-ne!

Bestieses i animalades per Mirinyac

St. Antoni Abat és tingut per patró dels animals, especialment dels domèstics. El 17 de gener hom celebrava la festa del bestiar, se’l portava a
beneir i, aquell dia, es creia just de no fer-lo treballar. Fa anys, el carro i el cavall eren imprescindibles per a moltes activitats que no necessàriament
tenien relació directa amb la pagesia. Així, a can Camins anaven a repartir el pa per les cases amb la tartana. I en Miliu, el carboner, passava pels
carrers de Dalt la Vila amb el seu carro, carregat de carbó, estirat per un ase. Quan al carrer hi havia gent i no es veia amb cor de passar, cridava tot
fent broma ─Ep, nois, noies, aparteu-vos!. Deixeu passar el “burro” del carboner!
En aquell temps, el cant del gall a la matinada no treia el son a ningú. Qui més qui menys tenia aviram o conills a casa o, si més no, tórtores.
S’aprofitava una relació harmònica i natural de col·laboració entre bestiar i persones. S’estimaven i es necessitaven mútuament. Alguns animals
havien adquirit habilitats que feien embadocar tothom que els veia. Era el cas del cavall de ca l’Agustinet ─lleteria del carrer Sant Felip i de Rosés─,
que, en arribar d’anar a buscar farratge, es plantava davant l’aixeta de l’abeurador i l’obria amb el musell per beure’n l’aigua. També era habitual de
veure al nostre barri ramats de bens o cabres. En passar, més d’una mestressa sortia esverada, queixosa... ─ Se m’han menjat la roba que havia
estès al sol, al carrer! O bé ─ Oooh, les flors dels meus testos!
La venda de llet de cabra a domicili implicava que el venedor i l’animal anessin junts: munyir en el moment de fer la venda era sinònim de qualitat.
Les cabres de l’Agustí duien morrió, per evitar les temptadores bugades i la verdor de les plantes de les veïnes.
Avui dia és impensable a Badalona. La cria de bestiar es fa en granges, als afores de les ciutats, i com més lluny dels nuclis habitats, millor! El so de
les esquelles sembla que molesta també on sentir-les era del tot normal, esperat i agradable. El temps i l’aparició de noves tecnologies han canviat
els costums, els paisatges, els oficis, i, en conseqüència, molts han desaparegut. No és estrany, doncs, que no hi hagi prou colles per poder celebrar la
passada de Sant Antoni en un mateix dia. Cal repartir la feina i que cada municipi celebri la festa quan li toca. Enguany, a Badalona, s’ha fet el 8 de
febrer.

DIVERSOS

NOTA INFORMATIVA ENVIADA ALS MITJANS
D’INFORMACIÓ LOCALS ( 28 de gener de 2009 )
Atesa la creixent demanda veïnal que s’aclareixin les despeses irregulars
produïdes a la nostra entitat durant l'exercici 2008, la Junta Directiva
actual manifesta el següent:
Les assemblees de les entitats són sobiranes en la presa de decisions.
La decisió assembleària de l'A.VV de Dalt la Vila ha estat favorable a no aplicar les normes i
lleis vigents en l'afer de les despeses irregulars produïdes durant l'exercici de 2008. La
Junta Directiva se sotmet al mandat assembleari ja que entenem que cal respectar el
principi democràtic.
Tot i acceptant el mandat assembleari, la Junta Directiva té l'obligació moral i legal de la
transparència informativa vers els socis de l'entitat, i dels veïnat en general. La proposta
aprovada no obliga la Junta Directiva a no respondre les sol·licituds d'informació que ens
demanen els socis i veïns.
Text aprovat per l'assemblea de l'entitat:
Que la junta directiva actual faci Abandó, Desistiment, Cessió, etc. de les seves
responsabilitats vers l'A.VV i de tots els seus socis i sòcies en aquest afer.
La Junta Directiva posa en coneixement dels socis i sòcies de l'entitat del dret que tenen
d'impugnar aquest acord. La Junta Directiva no farà cap impugnació perquè és voluntat
seva promoure la pau social dins l'entitat.
Junta Directiva de l'A.VV de Dalt la Vila

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

ELS SEMÀFORS
SEMÀFOR VERD PER
Aquesta vegada l’adjudiquem als tècnics municipal per
aconseguir -en un temps récord- fer els projectes per portar a
terme la inversió de 38 milions i escaig d'euros que ha atorgat
el govern espanyol a Badalona. El nostre barri en rebrà un
pessic per adobar els carrers de la Costa, de Dalt i
Vilamajor.

SEMÀFOR VERMELL PER

Us recordem que els valors verticals de la gràfica van fins a 104 perquè eren 104
les setmanes que faltaven, si fa no fa, des del darrer full informatiu (extra de
Nadal) fins a l'any 2011, quan se celebraran les properes eleccions municipals i,
per tant, quan ens tornin a citar per donar-los la nostra confiança.
Com podeu veure, la gràfica s’ha mogut poc. A dia d'avui, d'interessar-se per
les qüestions del barri, doncs el govern municipal res de res. De la plaça Nord,
encara esperem la reunió que ens van proposar des d'Urbanisme. A la plaça
Constitució, encara tenim els bancs perillosos i completament inapropiats. Els
fanals tampoc no s'han retirat. Ni Patrimoni ni Districte han fet res per
solucionar-ho.
Cal destacar, en aquest darrer període, l'interès de dos grups municipals, PPC i
ICV-EUiA, per les qüestions de Dalt la Vila; dos grups que ens han demanat un
intercanvi d'opinions. Van els 6 punts de les 6 setmanes per a ells dos: 3
per al PPC i 3 per a ICV-EUiA. Per tant, PPC abans 10 ara 13 i ICVEUiA abans 11 ara 14.

Aquest semàfor va per al govern municipal per l’afer de la
Gerència Tècnica. La marxa de Quim Ferriol ha estat de
pel·lícula dels germans Marx. I a nosaltres encara és hora que
ens diguin res de res, com si no hi fóssim.

.......................................................................

Fa molt que l'Ajuntament ens fa el pacte del silenci: silenci envers la
Plaça de la Vil·la Romana, silenci pel que fa a l'escrit adreçat sobre la
qüestió arqueològica, silenci sobre els projectes d'urbanització del
carrers de St. Felip i de Rosés, Fluvià, Barcelona; i, ja posats, silenci
per a moltes de les demandes fetes al Govern...

FOTODENÚNCIA

EL VEÏNAT OPINA
Aquest cop no hem rebut una queixa escrita sinó visual. Una imatge que molts de
nosaltres veiem cada dia. Malauradament forma part del paisatge de Dalt la Vila.
Hi estem tant acostumats que ni ens n’adonem.
Si és cert que s’ha previst de pavimentar el carrer de Dalt, esperem que aprofitin
per posar ordre al cablejat.
També hem rebut una proposta, que diu així:... si no fem res el nostre barri
restarà ensopit com sempre i això, als polítics, ja els hi està bé. Per manifestar la
nostra protesta contra els “bunyols” que s’han fet a Dalt la Vila i per advertir que no
volem que se’n facin més, proposo de fer una “bunyolada popular”, ara que
entrarem a la Quaresma. Quedem una tarda a berenar bunyols a la Plaça
Constitució. Tothom que ho vulgui s’haurà de presentar amb els seus bunyols.
Podem convidar-hi també els mitjans informatius locals.

URBANISME I PATRIMONI

Els Romans i Dalt la Vila per J.M. Sabater

La nostra relació amb les restes arqueològiques no és pacífica. I no ho és perquè la Llei 3/1993 i el Reglament del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya (2002) són normes legals fetes a la defensiva, des d’un poder públic que vol preservar un bé cultural —la qual cosa hem de aplaudir— però
ho fa des de la penúria d’unes arques públiques que estan bastant escasses de recursos en relació a un país que té molts problemes. Les restes
arqueològiques no són una prioritat. Per tant, hi ha moltes coses que la Llei estableix com a obligació per als particulars, però poques a les que
s’obliga, i pocs diners per a fer excavacions, adquirir restes o museïtzar-los.
En aquest sentit, poc podem esperar de les nostres gestions amb la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, on vam tenir una rebuda
considerada i atenta, però només la manifestació de la voluntat de ser més ràpids i àgils en els tràmits. No és molt, però tampoc és menyspreable.
Queda l’Ajuntament. Tampoc va gras de recursos, però pot modificar algunes pràctiques que s’han demostrat inadequades per al barri: com ara
adquirir les restes romanes a canvi de més alçada d’edificació, evitant la repetició de casos com la Casa del dofins del carrer Lladó; sembla que això es
va acceptar.
Però també pot ajudar a que l’aplicació de la Llei sigui més amable, menys rígida, més considerada amb els veïns i amb el Dalt de la Vila. Segurament
que una Comissió de Patrimoni renovada que incorpori els criteris de respecte als valors històrics i tradicionals del nucli vell i de revitalització del barri
—sense deixar de tenir cura dels restes arqueològics— pot ser una bona cosa; la presència d’una representació de l’AAV permetria també l’agilitació de
llicències, la consideració dels problemes concrets que poden presentar-se en cada cas i la defensa del veí.
A veure si ho aconseguim...

El Comerç del barri ens dóna vida
Fem barri

Donem vida al nostre comerç!

