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EDITORIAL
Quan aquesta edició de La Costa del Meco arribi a les vostres mans, ja
farà un any de la seva aparició, més o menys bimensual, com a full
informatiu de l'A.VV Dalt la Vila. L'Equip de la Junta Directiva de la nostra
entitat, que va complir el primer any de mandat el proppassat mes de
novembre, va impulsar aquesta nova eina d'informació veïnal, que pretenia
complementar les informacions que oferim a la nostra web d'internet. Mai la
nostra entitat no havia tingut un mitjà que, de manera regular, fes arribar
als socis -i a tots els veïns del barri- la informació del nostre entorn, de les
qüestions més preocupants, de les accions de govern que afecten el barri, de
la nostra història, i de tot allò que hem cregut que podia interessar a tots
daltvilatans. Hem de manifestar públicament el nostre agraïment al veïnat
per la bona acollida i la bona crítica que fins ara ha tingut La Costa del
Meco. Dit això, i aprofitant aquest darrer EDITORIAL d'enguany, volem
fer-vos una reflexió del que ha estat la nostra tasca de dignificació d'aquest
barri, que tant estimem i que continua sent poc apreciat pel Govern
Municipal.
Aquest darrer any, i mitjançant les relacions amb diferents àrees del
govern, hem intentat treballar en les dues línies d'actuació que hem cregut
més adients per a aconseguir treure’ns de l'oblit. Hem de manifestar que
estem decebuts perquè no hem sabut –o no hem pogut– aconseguir
resultats positius en cap de les dues línies: en primer lloc, millorar Dalt la
Vila; en segon lloc, resoldre els problemes que sorgeixen en el dia a dia del
barri. Dos objectius, dues línies, que són la nostra prioritat a l'hora de
treballar.

Les barreres burocràtiques d'uns i la poca o nul·la operativitat executiva
d'altres fan que continuem on érem. Pel que fa al nucli històric de Badalona, fa
molts anys que l'aristocràcia de la política municipal s'omple la boca de
promeses; es perden en la nit dels temps les vagues paraules d'uns i d’altres.
Estem decebuts i emprenyats per la poca o inexistent sensibilitat vers el barri.
Estem decebuts i emprenyats que, a la tercera ciutat en habitants de
Catalunya, les diferents àrees de govern que tenen una incidència especial al
nostre barri siguin capaces de fer-hi tan poc o, més ben dit, gairebé res. I
estem gelosos que ciutats i pobles del nostre país amb menys mitjans que
nosaltres, cuidin i protegeixin els seus barris originaris com es cuida i
s'acomboia una joia o, si més no, tenir-ne cura de la mateixa manera que
hauríem de cuidar els ancians, amb atencions, amb sensibilitat i amb respecte;
respecte que fins ara no ens tenen des de les àrees del Govern Municipal amb
competències en el nostre barri.
Benvolguts, no parlem per parlar, ni rondinem per rondinar. Potser hem
estat un xic guerrers de formes amb els funcionaris municipals i amb els
càrrecs designats políticament, però sempre hem estat honestos i hem tingut
ganes de col·laborar. La col·laboració, però, no ha estat recíproca.
Amb tot, amics d'aquest pobre, brut, trist, dissortat i oblidat barri, que
malgrat tot vol viure plenament i amb dignitat, us desitgem que passeu unes
bones Festes de Nadal i que el proper 2010 us sigui un bon any.

Equip de la Junta Directiva de l'A.VV.

ESPORTS
El 8 de novembre va tenir lloc un partit de futbol-7 entre dos
equips de Dalt la Vila: el Dalt la Vila-Locals i el Dalt la VilaVisitants. El partit va ser entretingut i de gran qualitat
tècnica. El Dalt la Vila-Visitans, amb la seva potent
davantera, va tenir feina per aconseguir travessar les també
potents línies defensives dels locals. Amb tot, ho va aconseguir
unes 10 vegades... solament. Els locals, però, van poder
marcar amb molta facilitat 5 gols als visitants; mai els locals
havien marcat tants gols a un equip contrari!
Dels tres trofeus en joc, els
visitants se'n van endur el de
la victòria, totalment
merescut. Però els locals van
aconseguir els dos trofeus
morals més desitjats: el
trofeu al jugador més jove i
el trofeu al jugador més
gran. (No posem les edats
per no crear complexos a
l'equip visitant... ara seria
inadequat).
Fotografia cedida per l'agència de noticies Dalt la Vila press

Dalt la Vila no sempre reivindica.
Ha quedat demostrat que també sap tocar
les pilotes (esportivament parlant, és clar, no
fos cas que a la "Casa Gran" es pensessin
coses que no són).

El 900 502 408 dóna informació i orientació de tots els serveis i
recursos socials per a les persones de 65 anys o més grans
L’Ajuntament de Badalona farà arribar a aquest col•lectiu
una carta informativa amb les dades essencials del nou servei.

L’alcalde de Badalona, Jordi Serra, i la regidora d’Acció Social,
Polítiques d’Igualtat i Relacions Ciutadanes, Paquita Teruel, han
presentat aquest dilluns el nou servei municipal d’informació
telefònica per a persones de 65 anys o més empadronades a
Badalona.
El telèfon, que funciona les 24 hores, neix amb l’objectiu de
donar informació, orientació i assessorament sobre els serveis i els
recursos socials existents a Badalona.
El nou servei, gratuït i sense límit de trucades, es posa en marxa
amb l’objectiu d’acostar els serveis municipals a la ciutadania. Un
equip de professionals especialitzats en assistència social atendrà
les trucades.

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

ELS SEMÀFORS
SEMÀFOR VERMELL

Ben MERESCUT PELS ORGANITZADORS del concurs
convocat per escollir els set tresors de Badalona: una empresa
coneguda per IBOCC.
EL Dalt la Vila ha estat elegit un d'aquests Set Tresors. Desprès
d'haver estat presentades diverses candidatures, IBOCC es va prendre la
llibertat de fer una refosa dels textos proposats, sense fer-ho saber d'antuvi a
les bases del concurs.
El Consistori ha destinat 500.000€ per promoure la nostra ciutat com la
Capital de la Cultura Catalana 2010 mitjançant les activitats proposades per
IBOCC. Unes activitats que encara ens preguntem quins beneficis reportaran a
Badalona en general i pel nostre barri en particular: canviarà l'Ajuntament la
seva actitud vers el Dalt la Vila i aconseguirà fons per rehabilitar-lo?

DES DEL DARRER MECO D'OCTUBRE HAN PASSAT -9SETMANES, PER TANT AQUESTA VEGADA SUMEM 9 PUNTS A LA
NOSTRA GRÀFICA.
Justificació:
Per continuar sent al màxim d'imparcials hem d'explicar que el grup
municipal d’ICV-EUiA ha fet una bona tasca de pressió pel que fa al tema de la
brutícia en el solar del carrer Sant Felip i de Rosés. Han fet peticions al
govern, s'han manifestat per ràdio i televisió en favor dels veïns d'aquest
carrer. En definitiva, han fet una bona tasca. Amb tot, de moment no els
puntuarem per aquest fet ja que es van dirigir directament als veïns afectats.
Demanarem als veïns que ens valorin la tasca feta per ICV-EUiA i, tan bon
punt en tinguem l’opinió, la publicarem al MECO. Si haguessin contactat, com
altres vegades han fet, amb l'A.VV., ho hauríem pogut puntuar ara mateix. Per
tant, queda una puntuació en pausa.
Donem per bo –i ens n'alegrem– que CiU tingui, de nou, una millor
sintonia amb l'A.VV, i que el distanciament que darrerament hi havia s'hagi
convertit en apropament en favor d'un millor servei als daltvilatans. Esperem
que no es torni a espatllar. Aquest grup municipal forma part del govern i
governar vol dir servir. A Dalt la Vila servir vol dir que els governants donin
solucions als problemes dels daltvilatans; que no solament hi hagi paraules,
que hi hagi feina ben feta. Esperem que a partir d'ara podrem comptar amb
CiU per ajudar a resoldre les problemàtiques més punyents del nostre barri.
Valorem també positivament la relació informativa i de feina amb el
PPC. A la darrera reunió amb aquest grup municipal, ens van proposar de
reunir-nos amb regularitat. Nosaltres, d’entrada, valorem positivament tota
proposta que sumi. També valorem positivament el suport que aquest grup
polític ha donat fins ara als dalvilatans, ja sigui mitjançant instàncies o
propostes al Ple Municipal.
Del Grup Municipal d'ERC, res a puntuar. Amb tot, i arran del tema dels
Set Tresor de Badalona, han quedat ben retratats, aquí, al nostre barri. Com
més va més avinent es fa que aquest Grup Municipal, en lloc de ser "l'àlma
mater" del nucli històric de Badalona, fa de crossa de l'àrea d'urbanisme, que
posa fre, dia sí, dia també, a totes les propostes que es presenten des de
l'A.VV. Trist paper el que actualment desenvolupa ERC a Dalt la Vila.
Llàstima, perquè teníem l'esperança que després de la seva nova organització,
la política d'ERC vers el nostre barri seria més positiva.
Finalment el Grup Municipal del PSC, que pensàvem i crèiem que es
posaria les piles, ha fet figa. En lloc d'acceptar debatre les propostes que des
de la nostra entitat els fem per cercar solucions als problemes del barri, es
tanquen en banda reforçats pels d'Esquerra, i utilitzant amb gran habilitat la
totpoderosa burocràcia, opten per complicar el que és senzill i per enrocar-se
amb el que és complicat. Zero punts per a ells, també.
En resum: en aquest MECO pugen PPC i CiU. La resta és queden igual,
tret de la pausa per a ICV-EUiA a qui puntuarem després d'escoltar el veïnat
del carrer de St. Felip i de Rosés.
Després d’un any de La Costa del Meco l'evolució ha estat aquesta:
CiU en primer lloc amb 25 punts, 15 d’afegits des del primer
MECO
PPC segon amb amb 23 punts, 13 des de l'inici
PSC tercer amb 22 punts, 12 des de l'inici
ICV-EUiA quart amb 19 punts, 9 des de l'inici
ERC cinquè i últim amb 14, 4 des de l'inici.
Total de punts atorgats 53
Un cop més volem deixar molt clar que aquestes dades són les valoracions
que fa l'entitat d'acord amb l'interès que mostren els Grups Municipals per al
Dalt la Vila. Són unes dades més per a les vostres reflexions. Creiem que és bo
que sapigueu de quin peu calça cada Grup Municipal des del punt de vista de
l'A.VV, que som els qui ens hi hem de relacionar per aconseguir el millor
possible per al Dalt la Vila i tots els daltvilatans.

SEMÀFOR VERD
Aquesta vegada donem el semàfor verd al Museu de
Badalona.
Les obres d'ampliació que s'estan portant a bon ritme
permetran, en un futur proper, que els ciutadans de
Badalona puguin gaudir d'un museu d'alt nivell, tan per la
seva extensió com pel magnífic contingut.
Els daltvilatans ens podem sentir orgullosos de tenir en el nostre barri un
equipament cultural d'aquestes característiques.
Segons ens ha fet saber la direcció del Museu, les obres estaran acabades a
finals del 2010.
Esperarem, doncs, i
estarem amatents de
la seva inauguració, per
fer-vos-ho saber i
poder programar
conjuntament amb la
direcció, una visita pels
veïns per redescobrir
el nostre passat.

MOBILITAT
Àrea Verda d'Aparcament, q u e n o
solament es tracta d'aparcar els vehicles
segons unes normes o unes altres, no.
Es tracta del primer pas seriós per aconseguir
una zona de preferència de vianants al nucli
antic de la ciutat.
Es tracta de dotar-nos d'una manera
moderna, alhora que pacífica, d'implantar el
que podríem anomenar una mobilitat cívica
per a tothom.
Es tracta que el poc comerç que hi ha al barri
tingui lloc i temps per a la càrrega i
descàrrega dels seus productes.
Es tracta que els conductors amb mobilitat
reduïda puguin tenir llocs d'aparcament prop
de casa seva.
Es tracta que els escolars d'ambdós costats del barri tinguin un camí
escolar segur per accedir a les escoles sense penalitzar els residents.
Es tracta que la Guàrdia Urbana deixi de tenir màniga ampla amb els
forans mentre signa les sancions als residents. I també es tracta, no cal dir-ho,
de foragitar l'incivisme d'alguns familiars dels escolars que, dia sí dia també,
converteixen els carrers del barri en la seva finca particular.
Vam proposar l'àrea verda com un mitjà preferent i dissuasiu a la vegada.
Vam creure que era una bona eina per començar. Però la nostra proposta no
solament s'ha rebutjat, sinó que l'alternativa que ens proposen no té ni cap ni
peus, no s'aguanta per enlloc. Caldria variar les normatives, ens diuen. Ha de
ser per a tota Badalona, continuen dient-nos. Doncs qui ho demani que ho
argumenti i que se l'escolti. Les normatives han d'estar al servei dels
ciutadans, i no pas a l'inrevés. Ja ha passat l'època en què les persones patíem
–i havíem de servir– les lleis i ja ha plogut molt des d'aleshores. Ara són les
lleis que han d'estar al nostre servei, així ho creiem nosaltres.
En tot aquest afer lamentem dues coses. La primera és que crèiem,
pensàvem, que aquest tema era competència de la regidoria de mobilitat; cras
ERROR. La segona és que crèiem, pensàvem, que la regidoria i àrea de
Cultura era la que vetllava pel patrimoni de Dalt la Vila; cras ERROR.
Resulta que és l'àrea d'urbanisme qui talla el bacallà en els temes de
mobilitat. Doncs diguem les coses pel seu nom i no fomentem els errors.
Proposem que l'àrea de mobilitat s'anomeni, solament, àrea de Medi Ambient
i així no ens podrem equivocar. Tanmateix que l'àrea de Cultura i Patrimoni
Cultural s'anomeni àrea de Cultura i Patrimoni Cultural del Subsòl de Dalt la
Vila, i quedi clar que deixa de banda, en tot cas, la superfície del nostre barri.
Així ens acostaríem més a la realitat, perquè, pel que fa a aquesta àrea, parlar
de la superfície de Dalt la Vila és com allò de les enquestes, "no sap/no
respon". Del nostre barri, tot allò que no sigui el museu, per a l'àrea de
Cultura, res de res. Això sí, la gent de cultura són experts en urbanisme i
mobilitat, i són uns cracks apuntalant i posant la catifa vermella als tècnics
d'urbanisme.

ENTREVISTA al president del P.P. de Badalona Sr. Xavier Garcia Albiol
En el MECO corresponent al mes de juny vàrem entrevistar el Primer secretari del PSC de Badalona, i alhora l'alcalde de la ciutat , Sr. Jordi Serra, .En
aquesta ocasió entrevistem el Sr. Xavier García Albiol, PRESIDENT del PPC de Badalona que amb els seus set regidors és la segona força política municipal .
Fa poques setmanes el Sr. García Albiol va assistir a una reunió amb l'equip de la junta de l'A.VV Dalt la Vila per tal de mantenir un canvi d'impressions.
Sr. Xavier Garcia Albiol, quines impressions va treure de la reunió que varen tenir amb l'equip de la junta
de l'A.VV Dalt la Vila ?
La meva primera impressió va ser que els membres de l’Associació estan realment implicats en la batalla per solucionar
els problemes de Dalt la Vila. I que, a més, estan realment decebuts davant de la manca de sensibilitat que està demostrant el
Govern municipal des d’un punt de vista de model urbanístic i social.
Com veu la situació urbanística del nostre barri? De quina manera i amb quines prioritats, vostè i el seu
equip, promourien la rehabilitació i revitalització del nucli històric de la ciutat?
És un fet insòlit que un govern municipal no mantingui en condicions el seu casc antic i que tampoc no el promocioni. És
un fet insòlit que, després de gastar-se milers d’euros en un estudi de diagnosi, el govern no hagi posat en marxa les mesures
que aquest estudi reclamava. I és decebedor que, després d’anys de debat, gairebé tot el PEMU de Dalt la Vila hagi quedat en
no res. Al final, el que veiem és que cada mesura que adopta el Govern Municipal sobre Dalt la Vila provoca un conflicte i el
rebuig dels veïns.
Dalt la Vila s’està deteriorant. Cal que es posi en marxa immediatament un
Dalt la Vila s'està
programa de rehabilitació i de conservació dels carrers i de la trama urbana, així com
deteriorant
també una política de dinamització comercial que estableixi quines activitats s’hi
poden desenvolupar d’acord amb el caràcter singular del barri. S’ha de promocionar
Dalt la Vila i fer que el barri resulti atractiu per al conjunt dels ciutadans.
El nostre barri, fins ara tranquil comparat amb altres, comença a patir, cada dia més, bretolades i actes incívics que fins ara no ens eren
habituals. Vostè com creu que ho podríem evitar?
Per desgràcia, el que semblava que era un problema únicament de certs barris de la ciutat s’ha anat estenent a altres zones de Badalona i ja està afectant Dalt
la Vila. D’altra banda, una cosa que sol passar és que, quan una zona es va deteriorant i no se’n té cura, atreu els comportaments incívics. Per això és essencial,
per millorar la seguretat, que hi hagi una política d’endreça del barri i que la presència de la policia als carrers deixi de ser únicament testimonial.
Com a president del PP de Badalona, com creu que s'han de desenvolupar les relacions entre el
moviment veïnal i els grups polítics municipals?
Sóc dels que penso –encara que dir-ho pugui semblar políticament incorrecte– que una part molt important del
moviment veïnal de Badalona està al servei del PSC, per sobre dels interessos dels barris. Per desgràcia, no és fàcil trobar a
la ciutat associacions que es dediquin a treballar en favor del seu barri per sobre de les ideologies.

És un fet insòlit que un
govern municipal no
mantingui en
condicions el seu casc
antic

Finalment, Sr. Garcia Albiol, què pot dir als daltvilatans del futur de Dalt la Vila?
Jo crec que els daltvilatans han d’analitzar si estan contents o no de com funciona el barri després de 30 anys de govern
del PSC. Els convido a reflexionar-hi i també de si no seria bo, per a Badalona en general i per Dalt la Vila en particular, que després de 30 anys hi hagués un
canvi de color a l’Ajuntament.

MIREM ENRERE:

“Ca l'Amigó i la Plaça de Pau Casals” per Joan Expósito

Ca l'Amigo fou projectada per l’arquitecte en Joan
incidència modernista ha deixat a la nostra ciutat) per
Pot estranyar que s’anomeni Ca l´Amigó en lloc de Can
en Jaume Botey era el padrastre d’en Joan Amigó serà,
En el terreny que ocupa la casa hi havia, antigament, la
aprofitats de la vella masia de Can Pó, estan situats a la
curiosament, el projecte d’aquesta nova casa no va ser
moments l’arquitecte municipal de Badalona , la va
L´ edifici fou bastit en un desnivell del terreny, de
des del nivell de la plaça és un semi soterrani.
de Sant Anastasi i Passeig de Roca i Pi, aquest accés
N.II i l’obertura de l´actual Via Augusta). Aquesta casa
modernisme final, i fins i tot d’un
solució del porxo d´ entrada, les
coberta cònica, que sobresurten

Amigó i Barriga -1875 / 1958- (un dels arquitectes que més
a ser la vivenda del mestre d’obres en Jaume Botey ,el 1916.
Botey, cosa que seria el més normal però, tota vegada que
doncs, la seva casa familiar.
masia de Can Po Canyadó. Alguns elements que foren
casa que la família Amigó es va construir a la Conreria i,
signat per l’arquitecte Amigó donat que sent en aquells
signar l’arquitecte Maymó.
manera que allò que des de el jardí és la planta baixa, vist
( antigament existia el barri d’entrada situat al final del c/.
fou alterat amb motiu de la modificació del traçat de la
té un estil indefinit, eclèctic, on s’hi barregen tendències del
cert medievalisme. Té mols encerts arquitectònics; la
dues torres, una de quadrada i una de rodona, amb una
lleugerament per sobre de la teulada.
Masia Torre de Ca l´Amigó

foto J.Expósito 2004

També cal assenyalar unes rajoles de ceràmica situades damunt de la porta amb la imatge de Sant Jordi, matant el dragó, i una llegenda
“gloriós Sant Jordi sigueu amb nosaltres”. En moltes de les obres de Joan Amigó, en un lloc o en un altre, existeix la icona de Sant Jordi o del
drac molt testimonial de la seva empremta.
A partir de 1959 i amb l’obertura del carrer de Sant Roc, després anomenat de Santa Eulàlia, s'hi situaria la porta al nou carrer, i que
actualment fa d’entrada general. Gairebé tot el mobiliari de la casa, que va ser fet per Gaspar Homar, un dels bons moblistes del
modernisme de Catalunya, es va treure de la casa i va passar a d’altres mans durant la transformació de la casa Amigó en la seu de l’escola Jungfrau ( de 1972 a
1998), i després passà a mans d’altres institucions escolars. Actualment Ca l'Amigó forma part d' un complex hospitalari, en transformació i ampliació per ús de l
´Hospital Municipal de Badalona.

Plaça de Pau Casals amb la seva Font al centre.

Al centre del carrer de Sant Sebastià es forma una petita plaça, dedicada al mestre Pau Casals segons l’acord del Ple Municipal
del 4 /11/1976, en homenatge a qui va difondre a tot el món la identitat Catalana, en el discurs a les Nacions Unides i també
en totes les seves intervencions públiques, sense oblidar l´Himne de les Nacions Unides, estrenat al 1971, i de l'Oratori “ El
Pessebre “ amb text de Joan Alavedra.
La font, situada al centre de la plaça, fou construïda al 1922, segons la data escrita en la mitja esfera de ceràmica que remata
el bloc de la font. Amb una estructura molt similar a la font existent a la plaça Constitució, i que juntament amb la casa de Ca
l´Amigo, serveix per donar un aire molt peculiar i acollidor d’aquell petit racó de Dalt de la Vila.
Els dracs tan particulars a quasi totes obres de l’arquitecte Amigó a Badalona, també els trobem a la jardinera de ferro que
corona la font, un disseny original del mateix arquitecte.
Amb motiu de la Febre Groga de l’any de 1821, s’organitzà una processó per tot el barri de Dalt la Vila, presidida per la imatge
de Sant Sebastià. Per aquest motiu els veïns varen decidir situar-hi una fornícula amb la imatge del Sant en una casa al
centre de la plaça, quasi davant de la font. Avui en desconeixem on és guardada aquella imatge.
Font al centre de la plaça de Pau Casals del any de 1922
Amb la peculiar jardinera de Ferro de Joan Amigó.

FOTOS DENUNCIA
Anem als problemes diaris, els que demanen solucions ràpides i eficaces: problemes
d'insalubritat, problemes de línies elèctriques penjades dels arbres, problemes de
pintades a les façanes, problemes de sorolls i "botellons" els cap de setmana,
problemes de destrossa del mobiliari urbà, etc. Tot de problemes que, quan els
posem damunt la taula, tenen com a resposta habitual
"... és de difícil solució ...".
Ja va sent hora que la regidoria de Via Pública espavili. On s'ha vist que, enmig de
les ciutats, els cables elèctrics estiguin fixats a l'arbrat? És una manca total de
respecte per a la seguretat dels daltvilatans en particular i dels vianants en general.
No ens quedarem plegats de mans. El 2010 continuarem la nostra tasca de denúncia
amb més motivació i més empenta que mai.

SEGURETAT
Vàrem demanar un Pla d'Emergències per a Dalt la Vila. De
ni per part, òbviament, de l'àrea de Patrimoni Cultural. No hem
emergència. Volem que quedi constància que ni tant sols els
Darrerament, des de l'A.VV estem advertint al govern
característiques especials en cas que calgués qualsevol
està plenament justificat. Considerem greu no atendre
govern no espavili en aquest cas. És d’una gran
dit. Que tots en sigueu conscients.

ELS SET TRESORS DE
BADALONA

Per si els daltvilatans no ho saben, la proposta que
l'A.VV va presentar als Set Tresors de Badalona no
va ser acceptada en els termes treballats per
nosaltres. L'organització (IBOCC) va saltar-se les
seves pròpies normes i, “motu proprio", va
canviar-nos la proposta.

Per aquest motiu, i tot i que no vam retirar la
candidatura, l'A.VV va desentendre's d'aquest
muntatge dels Set Tresors de Badalona. A parer
nostre, és només fum i colors, com si de focs
artificials es tractés. Aquí a Dalt la Vila, no estem
per aquesta mena d'espectacles vistosos que no
aporten cap benefici al barri.

moment, no hi ha resposta, ni per part dels responsables del tema,
rebut cap senyal esperançadora, ni de neguit, en cas d'una possible
temes de seguretat amoïnen a qui pertoca, i així us ho fem saber.
municipal que la part de la sagrera de Dalt la Vila té unes
intervenció d'emergència. El pla d'emergències que vam demanar
ràpidament aquesta petició; no podem concebre que el nostre
irresponsabilitat que podríem pagar molt cara. Daltvilatans, queda

"...Mi suegro, que en paz descanse, contaba que
en los años 50 se paseó por España una supuesta
Gran
Duquesa de Prusia, con aspecto de nobilísima
señora, camelándose a incautos alcaldes. Les
hacía creer que tenía los mejores contactos al más
alto nivel, además de una íntima amistad con
Franco, y que gracias a ella podrían aspirar a
una fulgurante carrera política. Uno de los
engañados fue el entonces alcalde de mi pueblo,
quien años después figuraba entre los
demandantes que consiguieron sentar en el
banquillo a la embaucadora.
Hemos recordado esta mañana esta historia en
casa, al conocer la noticia de que la Gran
Duquesa de Prusia, transmutada en la figura de
Xavier Tudela i Penya, venía hoy a Zaragoza a
entregar al alcalde Belloch y al arzobispo
metropolitano el diploma de “Tesoro del
Patrimonio Inmaterial” que ha obtenido la
tradición de la devoción a la Virgen del Pilar, en
una ceremonia solemne que ha tenido lugar en la
Santa Capilla justo antes de la Ofrenda de Frutos.
Bueno. La verdad es que, a juzgar por su
trayectoria, Xavier Tudela ha dejado a la Gran
Duquesa de Prusia a la altura del betún. Éste es
más ambicioso y tiene miras más altas. De hecho,
ha camelado ya a media América y a bastantes
políticos españoles (sobre todo, catalanes)
nombrando por ahí “Capitales de la Cultura” a
granel y por su cuenta, aunque a la par ha ido
despertando las denuncias de diversos
organismos y medios de comunicación, que le
acusan de haberse montado un lucrativo
chiringuito mediante la antiquísima y siempre
eficaz estrategia de camelar a incautos..."

secretaria), que cuentan para su labor con un
teléfono y dos ordenadores”. Ésa es la realidad
del pomposo “Bureau Internacional de Capitales
Culturales” que preside Tudela, y del que no
forma parte nadie más: él lo creó, él lo maneja, él
lo preside, él se lo guisa y él se lo come… siempre,
claro está, que obtenga el apoyo y la financiación
de los alcaldes correspondientes. (Y, por lo visto,
siempre que él salga en la foto: jesús que ego debe
de tener este sujeto.)..."
"...Bastaba con ver esta mañana a Xavier Tudela
entre las autoridades municipales y eclesiásticas,

que le daban las gracias rendidamente, porque
debe de ser que si no llega a ser por él, no nos
habríamos dado cuenta de la importancia que
tiene en España y en Hispanoamérica la
tradición de la devoción pilarista..."
"...Y treinta periodistas gráficos allí venga y dale
al flash, click, click, click, que yo no me lo podía

Lamentem, això sí, que l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament (ERC) no hagi sabut entrellucar que
aquest sidral pseudo-cultural és una presa de
pèl ...acompanyada d'un diploma.
Dades informatives de la pròpia organització
(IBOCC):
- Total de votants 5841 persones –una votació feta
únicament via internet.
- Si tenim en compte que el cens electoral del 2007
era de 159.510 electors, és fàcil calcular que la
participació ha estat aproximadament d’un 3,66 %.
(Tot un rècord de participació ciutadana!).
Per als curiosos que vulguin llegir el que s'ha dit
d'aquesta empresa organitzadora en altres ciutats,
adjuntem part d'un text
http://zaragozame.com/inde/2009/10/13/b
elloch-y-la-gran-duquesa-de-prusia/

creer, el embaucador éste como si fuera un
personaje importante de toda importancia, en la
Santa Capilla, delante de la Virgen, entre el
alcalde, el arzobispo de Zaragoza y el cardenal
primado de América..."
"...Basta poner “Xavier Tudela” en el buscador de
Google para llevarse unas cuantas sorpresas.
Este señor, nacido en Barcelona en 1958, tiene
una oficina en un piso de Barcelona, en la que,
según afirma El Mundo, “trabajan únicamente
dos personas (el propio Xavier Tudela y una

Per la nostra part res més, que cadascú
en tregui les seves conclusions.

FEINA FETA
De la mateixa manera que denunciem la manca de dedicació municipal en els problemes quotidians del nostre barri, també volem fer palesa la nostra
satisfacció quan la feina es fa.
És el cas de la brutícia i les deixalles que els veïns del carrer Sant Felip i d'en Rosés patien des de fa temps. La insalubritat de tot el terreny de la
plaça Nord era d'escàndol.Els veïns d'aquell carrer van queixar-se i l'A.VV va posar-se en contacte amb l'Ajuntament a finals de setembre per denunciar-ne
l'estat de deixadesa, atès que una part del terreny és de titularitat municipal. Després de diversos contactes, primer amb la regidoria del Districte, i després que
els grups municipals de l'oposició també ho denunciessin -tant per escrit com a través dels mitjans de comunicació locals-, finalment van aconseguir que s'hi
posés fil a l'agulla. Així doncs, la pressió veïnal encapçalada per l'A.VV va fer el fet.
Per part del govern, el primer tinent d'alcalde va prendre la iniciativa. A finals de novembre l'empresa propietària es va fer càrrec de la neteja de bona
part de l'espai. Queda pendent encara netejar una petita part a tocar de la zona municipal. Esperem que el propietari acceleri la resta de la neteja i demanem
des d'aquí al govern que faci la pressió necessària per aconseguir-ho.

Abans de la neteja

HUMOR

Després de la neteja

El que queda per netejar

“Cançó autòctona per fer cagar al tió”

Per Nadal
posarem el porc en sal
l'Ajuntament a la pastera
el carrer nou a dalt del pi
toca, toca violí.
Ara passen bous i vaques
els ineptes amb sabates
i el govern amb sabatons
Correu, correu minyons
que a Dalt la Vila fan torrons
de quadrats i de rodons.

ENTRE NOSALTRES:

El mossèn els ha tastats
diu que son un poc salats
Cap gros, posa-hi sucre!
Cap gros, posa-hi mel
que seran un poc millor
Caga tió, caga torró
d'avellana i de pinyó
caga coses bones
dolentes no!
no caguis arengades
que son salades.

Tió, de Nadal
això no s'hi val
si no en tens més
caga diners
si no en tens prou
fes un pet i remou
fes córrer l'imaginació
volem un barri millor
tant si cagues com si no
et donaré cop de bastó
Caga tió!

“La casa del pessebre “ per Rosa M. Bruguera i Grané

Sóc pessebrista des de fa molts anys, podríem dir que de tota la vida. Des dels meus primers records, el tacte del suro, l’olor de la molsa, la llum a la cova del
naixement, han estat una de les emocions més càlides dels Nadals.
A casa sempre el feia el pare, el pessebre. Jo mirava embadalida com, d'un tros de paper arrugat, era capaç de fer-ne una muntanya i, d'un grapat de suros,
en podia sortir un paisatge amb camins i valls i rius i pobles... Era una transformació fascinant i màgica.
En sabia molt, el meu pare! Vaig aprendre d'ell aquell art i, ja de més gran, també el de treballar el guix, i donar-li forma i color per construir móns petits
on, any rere any, es representen les històries del Nadal.
Des de llavors hi ha hagut molts pessebres que han omplert tots els Nadals de la meva vida, però n’hi ha un de molt especial que guardo al fons del cor. Un
que gairebé no puc recordar perquè el seu autor, el meu oncle Miquel, va desaparèixer quan jo només tenia tres anys.
En Miquel Grané va néixer l'any 1900 i va morir el 1951 en una casa vella del carrer Lladó, una casa que m'estimo molt i on ara tinc la sort de viure. Sempre
va ser veí de Dalt la Vila. Potser els més grans del barri el recordareu millor que jo, que vaig poder-lo conèixer poc temps. Sé coses d'ell i dels seus pessebres
perquè la mare i la tia, les seves germanes, me'n parlaven sovint
L'oncle era ebenista de professió, un bon artesà a qui molts apreciaven, tant per la seva bonhomia com per la forma acurada que tenia de treballar. Des de
ben jove i fins al final de la seva vida es va dedicar al pessebre, jo diria que amb amor. Invertia gran part del seu temps lliure, i tot el seu talent i paciència, a
preparar-lo al llarg de l'any. El 1949 l'Associació Pessebrista de Barcelona, a la qual pertanyia, li va dedicar una medalla en reconeixement al seu treball.
Cada tarda, quan plegava de la feina, es posava mans a l'obra. Fent servir el suro com a matèria primera i tallant-lo pedra a pedra, anava construint cases,
estables, pobles, ponts, muralles...Unes peces magnífiques, algunes de les quals he pogut salvar del pas del temps. Tinc entès que una vegada va reproduir en
miniatura totes les eines i estris de fuster per representar el taller de Sant Josep.
A poc a poc anava estalviant el que podia, per comprar cada any algunes figures noves (gairebé sempre dels germans Castells, que eren de les més boniques)
per ampliar la seva col·lecció. I quan arribava desembre tocava anar al bosc a buscar molsa, rebrots d'atzavara, herba de fanal i branques.
El pessebre que feia era bonic i ben estructurat en diferents termes, tal com manen les normes, respectant correctament la perspectiva. Tenia en compte les
proporcions entre els diferents elements i cuidava tots els detalls amb delicadesa. Al frontal hi havia diverses obertures des d'on es podien veure escenes diferents:
el naixement, l'anunciata, els reis, el taller de Natzaret, etc. Era una construcció molt gran (d’uns 8 m 2) que ocupava més de mitja entrada de les antigues. Aquell
pessebre era l'admiració de molta gent, grans i petits, que venien a veure'l un any i un altre, no només de Dalt la Vila, sinó de tot Badalona. Algunes colles de joves
el convertien en lloc de trobada i pujaven amb instruments per cantar-hi Nadales i fer xerinola, tal com era tradició en altres temps. Tant era així que el meu avi es
veia obligat a imposar un rigorós horari de visites, per tal de no tenir sempre la casa plena de gent, i el feia respectar amb severitat.
Una anècdota divertida és que una vegada el gat de la família va decidir fer una visita al pessebre des de dins mateix, amb el perill de causar un estrall
considerable. L'oncle, que s'estimava molt els animals, no va perdre la calma. Amb paraules suaus i moixaines provava de convèncer-lo perquè en sortís. El gat,
encuriosit, es va passejar delicadament per tots els caminets i contrades sense ni tan sols fer caure una figura i, finalment, va tornar-se'n per on havia entrat, cosa
que va alleujar a tothom.
La casa del carrer Lladó, que ara és casa meva, va ser coneguda en un temps com “la casa del pessebre”. Seixanta anys després només me'n queda un recor
borrós i una fotografia, però encara procuro mantenir viva la tradició pessebrista de la meva família fent el pessebre cada Nadal.

EL VEÏNAT OPINA
L'equip del MECO fa saber que no es publicaran els escrits anònims. Els escrits es publicaran al full informatiu signats , si es vol,
amb un pseudònim, però han d'arribar a la redacció signats amb nom, cognoms, i adreça. Si no els volen enviar per correu, els
poden dipositar a la bústia del local de la Plaça Constitució, 5, baixos.

DARRERES NOTÍCIES
CARRER FLUVIÀ

Des de l'obertura de la nova escola al carrer Fluvià, veïns i veïnes del voltant han vist agreujada en gran manera la mobilitat d'aquest carrer, tan dels
vianants com dels vehicles. L'incivisme d'alguns pares i mares dels alumnes durant les entrades i sortides de l'escola, fa que aquest carrer sigui una zona
perillosa, tan pels propis alumnes, com pels adults que van amb els infants a les dues escoles bressol del mateix carrer. Ho hem denunciat a l'ajuntament
i esperem que no hi passi cap desgràcia per posar-hi solució.

LOTERIA DE NADAL
Aquest any degut a tota la feinada de darrera hora que hem tingut l'equip de la junta, no ens ha estat possible d'organitzar la tasca de la rifa de Nadal. Us
demanem perdó amb el compromís que el proper any estarem a l'aguait i no ens passarà per alt a l'agenda de la junta directiva.

PESSEBRE A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
Enguany l'A.VV hem muntat un diorama al local social de l'entitat de la plaça Constitució. Si voleu veure'l amb la il·luminació, romandrà activada de dos
quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'una de la matinada. El diorama ha estat confeccionat per la Rosa Bruguera, la Roser Cussó, i l'Esperança
Ballesteros, a qui donem les gràcies per la traça que han tingut. Ha quedat realment bonic.

ESTATUTS APROBATS
Finalment hem rebut, per part del departament de justícia de la Generalitat de Catalunya, l'aprovació dels nous estatus de l'entitat que varen ser acordats a
la darrera assemblea de socis del passat més de gener de 2009.
Amb l'aprovació de la Generalitat, finalment la nostra entitat disposarà d'uns estatuts que compleixen tots els requeriments de les lleis i normatives actuals.
Tanmateix al departament de justícia de la Generalitat hem regularitzat les dades de l'entitat i de la junta directiva ja que feia uns anys que els diferents
canvis de junta no havien estat notificats en aquest departament del govern de Catalunya.
Aquest proper any 2010 farem una edició dels nous estatuts de l'entitat per fer-los arribar a tots els socis i sòcies. Volem tornar a agrair a tots aquells
socis/sòcies de l'entitat que varen treballar en la seva confecció, a la vegada que expressem el nostre reconeixement a tots aquells que amb les seves
aportacions i esmenes han fet possible els estatuts nous.

LA DÈCIMA:

“Fem el pessebre? “ per Guillem Villalmanzo i Comes

En temps passats fou costum que per aquests dies els escolars comencessin a aprendre's les dècimes de Nadal.
Aquests versos concloïen l'àpat nadalenc amb un desig de pau i felicitat per a pares, avis, oncles i altres parents. Tant
l'aprendre com el dir aquestes dècimes no eren gaire ben acollits per la mainada perquè no gaudien plenament de les
festes fins que no l'havien dit.

En treure el meu naixement
d'on cada any està guardat,
amb nostàlgia m'he adonat
que vella s'ha fet la gent.

I fustes que es necessiten
perquè es faci un tamboret,
I no hagi d'estar-se dret
atenent a les visites.

Falta el pescador que pesca
falta també un caçador
que no porta re al sarró,
però que sempre està de gresca.

I he començat a pensar
ràpidament què cal fer;
si l'he d'intentar refer
0 si l'hauré de llençar.

Falta qui renta la roba,
una monja, un capellà,
que tots dos puguin xerrar
pel camí que va a la cova.

I no ens podem oblidar
de posar-hi el caganer,
que es veu que caga tant bé
que a ningú no sol faltar.

Falten els Reis i els camells
que s'han trobat fent camí.
Tots tres volen oferir
les coses que porten ells.

He de comprar l'establis
el més urgent que he de fer,
perquè Josep i Maria
puguin instal·lar-s'hi bé.

I un pont de paper de plata
pel qual no passa ningú,
com que no és gaire segur
no el travessa ni una rata.

I grans quantitats d'ovelles
amb llurs gossos i pastors,
menjant cireres d'arboç
amb les orelles vermelles.

I vist tot això us diré
una sabia conclusió,
que sols hi ha una solució:
el pessebre ...s'ha de fer!

L'Ajuntament de Badalona mitjançant les aportacions econòmiques a les entitats veïnals, ha col·laborat amb l'edició dels fulls informatius de La Costa del Meco d'enguany

