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EDITORIAL
Hem entrat a la primavera aprofitem
les festes i passem-ho bé.

LA PLAÇA NORD, QÜESTIÓ TANCADA?

Acabem de passar un hivern que ha estat certament fresquet. Ja hem
entrat a la primavera i les festes de maig són a la cantonada.
Com cada any hi ha un munt d'activitats previstes a Dalt la Vila,
desitgem i esperem que hi participeu i que siguin del vostre gust.
Enguany ens hem implicat més amb les Festes Medievals que
s'organitzen arreu del districte. Participem com cada any en les del barri
de Can Canyadó però el nostre desig ha estat que també en puguem
gaudir en el nostre barri. Per això hem organitzat una nova activitat: els
cants gregorians. Volem que tinguin continuïtat en el futur.
També, i dins de les nostres festes de maig, aquest any la Fira de l'Arrop
celebra el seu trentè aniversari, que són molts anys des del seu inici. És
ja una festa consolidada dins del programa de festes de la ciutat i estem
segurs que entre tots aconseguirem que aquesta fi ra es celebri molts
anys més, ja que, apart de la seva consolidació ciutadana, a dia d'avui és
una de les fi res de renom en tot el nostre país. Estem orgullosos que
sigui així i aprofitem per agrair a tots els daltvilatans la seva implicació i
treball per haver-ho aconseguit.
No volem passar per alt els treballs de coordinació entre les
associacions de veïns del districte primer. Hem començat a treballar
conjuntament per tenir més força en la defensa dels interessos veïnals
del nostre districte. Amb les nostres aportacions conjuntes serem més
operatius a l’hora de dirigir-nos a l'administració. En podreu fer un
seguiment des del full informatiu que s'editarà i es difondrà per tot el
districte primer.
Finalment, tot i que encetem un petit període festiu en aquest mes de
maig, la nostra cartera de treball continua viva, els nostres
compromisos amb el barri i els daltvilatans continuen vigents. Les
reunions de treball amb l'administració no s'aturen i continuem dia a
dia per aconseguir un Dalt la Vila millor per a tots nosaltres. Tampoc no
deixem a banda les reivindicacions normals en qualsevol col·lectiu
dinàmic com és el Dalt la Vila. No podem permetre'ns estar relaxats,
molt de vosaltres ja ho sabeu. Tingueu per segur que continuarem amb
la mateixa fermesa de sempre en la defensa del barri i que treballarem
per solucionar els nostres problemes quotidians.
Us desitgem que gaudiu de totes les festes de la ciutat i en especial de
les de Dalt la Vila.
L'Equip de la Junta Directiva.

Tinc la sensació que després de l’aprovació del PMU, s’ha entrat en una mena de calma estranya –
urbanísticament parlant -, com si ja tot estigués decidit i quasi fet. Que només ens queda vetllar pels
detalls. Sé, de ben cert, que des de l’Associació, no és així, que a l’agenda hi figuren qüestions de fons que
acabaran per definir el futur del barri. Potser torna a ser hora, entre festes i commemoracions, de situar els
debats sobre temes essencials en les converses quotidianes.
El PMU és un instrument de cabdal importància, però d’abast limitat. A part dels recursos presentats sobre
l’obertura del carreró entre Pujol i Fluvià, i de la solució que es doni, en el seu moment, a les unitats de
planejament derivat, deixa moltes coses sense contemplar o, dit d’una altra manera, obertes a actuacions
transcendents sobre el fràgil barri: no tanca la possibilitat d’enlairar el carrer Pujol i fer-hi un aparcament a
sota, no regula les edificacions del carrer del temple (Can Frias,...), no s’atansa a l’autopista,...
Tampoc intervé en els planejaments aprovats amb anterioritat i no executats: Plaça Nord. Aquí, ens
trobem amb un nyap d’envergadura colossal, tenint en compte les dimensions del barri. Un projecte –
legalment aprovat- de construcció de 100 habitatges en un edifici projectat sense la més mínima
sensibilitat per l’entorn, ni per integrar-se al conjunt urbà i social del barri. A més- lícitament- s’aprofita una
badada, lapsus o el que sigui, dels tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament, i es pren el punt més alt de cota
per edificar (Quintana Alta amb Sant Josep i d’en Rosés), amb el resultat fi nal, físic i visual, d’un pis més
d’alçada.
El normal, considerant el pendent del terreny, hauria estat prendre la rasant més propera al carrer Lladó,
per entendre’ns, fet que ubicaria la planta d’aparcament al subsòl enlloc de a la superfície. Els costos,
òbviament, són superiors en el cas de planta subterrània.
Hi ha veus que diuen: No hi ha res a fer, ja està aprovat!.
Però, per les circumstàncies de tots conegudes, les obres encara no s’han executat . Hi ha, per tant, un
marge raonable per l’esperança. Tan difícil ha de resultar cercar la connivència entre el promotor,
l’Ajuntament i el barri?. Des del màxim respecte pels drets del promotor, però també pels dels veïns
directament afectats i, per extensió, de tots, proposo divulgar la situació i propiciar unes negociacions que
permetin un desenvolupament del projecte satisfactori per a tothom. Crec fermament que Urbanisme no
negarà la complicitat necessària per esmenar un error tècnic i per complir, al mateix temps, amb el deure
de gestionar eficaçment la cosa pública.

Dionís Orrit

Evolució gràfica municipal

Els Semàfors

QUÈ FAN ELS NOSTRES REPRESENTANTS MUNICIPALS
PEL DALT LA VILA ?

SEMÀFOR VERMELL

DES DEL DARRER MECO DE FEBRER HAN PASSAT NOU SETMANES,
PER TANT AQUESTA VEGADA SUMEM 9 PUNTS A LA GRÀFICA.
Justificació:
Des del darrer Meco, l'activitat dels grups
municipals respecte els interessos de Dalt la
Vila ha estat més aviat escassa i poc
productiva.
Sembla, i diem sembla, que els nostres
administradors tinguin més el cap en allò que
han de fer per continuar escalfant cadires que
no pas per implicar-se en la solució dels
problemes dels ciutadans i dels seus barris.
Això no obstant, no podem obviar la realitat i
aquesta ens porta a, si més no, puntuar
aquells grups municipals que han continuat
d'alguna manera col·laborant amb nosaltres.
Atorgarem un punt, ( 1 ) al PPC que, malgrat
que no ha estat darrerament gaire actiu aquí
Dalt la Vila, sí que continua interessat en els
nostres problemes.
Atorguem ( 4 ) punts al grup municipal d’ICVEUiA que aquesta vegada ens ha proposat

Segurament us
s e m b l a r à
"psicodèlic" però,
aquest semàfor
vermell, l'ha
guanyat a pols el
logotip
de
Badalona 2010
Capital de la
Cultura Catalana. Un logotip que amb
caràcters ben grossos esmenta "2010
BADALONA CULTURA" i amb caràcters
minúsculs esmenta "catalana".
La catalanitat hi queda tan esquifida i
desapercebuda que el contingut es
transforma sensiblement. Com si la
cultura “local” fos negada per la Cultura
“Global” i ningú no hi ha dit ni piu.

treballar plegats en el tema de les al·legacions referents a l'autopista ( C-31 )
Atorguem també ( 4 ) punts al grup municipal de CiU que darrerament ens està ajudant en dos temes cabdals: la Llei de Patrimoni i
les normatives per l'arranjament d'un casc antic com el nostre.
Finalment, passem sense pena ni glòria pels altres grups municipals que, tret de la seva participació en la Comissió Mixta, no fan res
més per poder col·laborar conjuntament amb l'A.VV en la millora del nostra barri, si més no per als que vivim a la superfície; per als
de sota terra és una altra història, només cal comparar la despesa pels morts amb la despesa pels vius, fins i tot el més babau hi veu
clares les diferències.

CARAMELLES -2010- TRADICIONS A CASA NOSTRA
Enguany han tornat les Caramelles a Dalt la Vila. Gràcies a la implicació conjunta de diverses entitats badalonines encapçalades per
Soca-Rel del Círcol Catòlic, hem pogut gaudir un any més del recorregut de les Caramelles pels nostres carrers.
Els daltvilatans han gaudit d'allò més amb els cants corals i els versets satírics dels participants. Atès l’èxit d’enguany i recordant
encara el del 2009, l’associació de veïns continuarà fomentant que aquests actes de cultura tan nostrats esdevinguin novament
tradicionals al nostre barri.
Agraïm des d’aquí la plena participació del nostres veïns i veïnes, i esperem i desitgem que en la propera Pasqua de 2011 aquestes
ja nostres Caramelles siguin també un èxit de participació.

Fotografies cedides per Miquel Tomeu

S’han perdut 2.523.372,13 € destinats a Dalt la
Vila per aprovació del Ple Municipal del 19 de juliol
de 2008. No sabem on son, ni què s’ha fet d’aquesta
quantitat d’euros.
La comunitat de Dalt la Vila i l’A.VV agrairà
qualsevol informació que comporti la troballa d’aquest
diners destinats al nostre barri.

SEMÀFOR VERD
Aquesta vegada
l'atorguem a TV3, al
programa dels
Matins de Josep
Cuní i, en especial,
a Magdalena
O l i v e r ,
col·laboradora
d ' a q u e s t p ro g r a m a . G r à c i e s a l a
Magdalena i al programa de Josep Cuní,
finalment s’ha arranjat la defectuosa xarxa
elèctrica del carrer de St. Felip i d'en
Rosés.
Després de mesos i mesos de denunciarho a l'Ajuntament va ser la nostra
intervenció en el programa televisiu el
que va fer accelerar els treballs.
És una veritable llàstima que en una ciutat
com la nostra calgui la pressió mediàtica
per solucionar els problemes; més que
una llàstima, és una vergonya.

ÀRIA A LES PILONES
Les pilones dins el nostre mobiliari urbà, son necessàries ?
L’Ajuntament de Badalona, a través de l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat (CiU) vol impulsar un pla de mobilitat per a la ciutat. Aquesta Àrea es coordina amb la regidoria de Via
Pública de l’Àrea d’Urbanisme i Territori (PSC) que és qui té l’última paraula pel que fa a circulació motoritzada, aparcaments i vies per a vianants.
Vetllar per una mobilitat més sostenible, afavorir uns camins escolars, potenciar els desplaçaments a peu o amb transport públic,... comporta endegar una sèrie d’actuacions que,
sense haver estat pensades i debatudes abans, amb i per al veïnat, es converteixen en imposició i com a tals provoquen rebel·lia; encara més si les molèsties que comporta per a
tothom, superen amb escreix els avantatges que es donen als forans sense tenir en compte la bona disposició dels veïns a col·laborar.
Hi ha 21 barris que voten preferentment a l’actual partit de l’alcalde. Altres cinc opten per votar majoritàriament CiU, entre els quals Dalt la Vila ocupa el quart lloc. Fins que no hagi
augmentat el pes demogràfic del nostre barri, amb operacions com la Plaça Nord, l’Ajuntament no pot esperar més ingressos procedents dels daltvilatans (per impostos i taxes)
com tampoc un canvi en el sentit del vot.
Sigui com sigui, el pla de mobilitat s’afegeix a la llista de coses que no són sinònim de concessions per a Dalt la Vila, perquè no implica grans millores ni inversions. De moment,
aquest pla ha consistit en no gaire més que instal·lar pilones i jardineres sense rumiar-s’ho gaire, ni buscar alternatives realment profitoses per al nucli antic. Defensors i detractors
d’aquest sistema de restringir l’aparcament tenen punts de vista diferents.

TAMINO i PAPAGENO,
( Personatges de la Flauta Màgica, òpera de Wolfgang Amadeus Mozart )
TAMINO - La instal·lació de pilones és la solució perquè no s’aparquin vehicles en
llocs per a vianants. La manca de civisme de les persones fa que calgui prendre
aquest tipus de mesures que, dins el ventall de possibilitats en temps de crisi, són
econòmiques i permeten veure resultats immediats.
PAPAGENO - Però les pilones hi són sempre, i incomoden més i més
temps als que hi viuen tot l’any.
TAMINO - Mira-t’ho d’una altra manera. Treure els automòbils dels
carrers de Dalt la Vila ajuda a preservar el barri, convida a passejar-hi,
humanitza la ciutat i afavoreix fer més ús del transport públic.
PAPAGENO - Tot el que vulguis. Les pilones impedeixen aparcar,
d’acord, però no són prou dissuassòries a l’hora de fer servir el
vehicle i generen conductes incíviques d’aparcament (a les
entrades de propietats privades, guals, parterres... )
TAMINO - El que passa és que l’estretor d’alguns carrers de Dalt la
Vila només permet instal·lar pilones.
PAPAGENO - Però t’has aturat a pensar que poden ser un gran
inconvenient en una situació d’emergència?
TAMINO - El que jo penso és que els barris han de rebre un tractament d’igualtat. Sí
que és veritat que Dalt la Vila és un barri peculiar, amb unes característiques que cal
protegir, però de cap manera amb més drets que d’altres barris. La manca
d’aparcament a Badalona es fa palesa a tot arreu. Hi ha barris amb una densitat de
població molt superior a Dalt la Vila que tampoc no disposen d’àrea de residents per
estacionar.

referència a la via pública, que és responsabilitat municipal. Jo crec que d’aquesta
manera de fer evidencia la poca imaginació del nostre Consistori i l’escassa
sensibilitat que té per Dalt la Vila i els seus habitants. Hi ha altres solucions possibles
i, en qualsevol cas, cal mantenir certa coherència entre l’entorn i el mobiliari urbà
que s’utilitza. Per exemple, es podrien instal·lar pilones hidràuliques que només
deixin entrar els veïns, si el que es vol és forçar l'ús del transport
públic en horari escolar; o es podria establir un horari de pas, per a
càrrega i descàrrega, per als comerços del barri i abaratir la zona blava
per als veïns (crear una zona verda d’aparcament per a residents). Si
vas a mirar, arbres i arbusts, més aviat petits, podrien fer la mateixa
funció que aquests pals de ferro però alhora afegirien calidesa, color i
ombra a l’estiu, als carrers. Els arbres ajuden a reduir la calor residual
del paviment i les façanes i, en conseqüència a preservar el medi
ambient. El seu manteniment no seria pas més car que les jardineres
ja instal·lades i, per descomptat, molt inferior al cost que representen
altres zones enjardinades de la ciutat i que els daltvilatans també
contribueixen a mantenir.
TAMINO - Jo insisteixo que seria discriminatori reservar la circulació de
vehicles amb motor només per a veïns. El Consistori facilita aparcaments
públics en règim de concessió per 50 anys per a cobrir les places
d’aparcament que queden suprimides. L’Ajuntament es fa càrrec d’aquestes
obres per donar solucions ràpides i de futur. Són aparcaments soterrats que
en superfície ofereixen una zona d’esbarjo per als badalonins. El manteniment d’aquestes
instal·lacions fa necessària la contribució de la ciutadania.
PAPAGENO - Doncs mira, els aparcaments subterranis o les zones blaves són una forma
encoberta de pagar més per un impost que ja es paga, el de circulació, que no és
precisament barat.
TAMINO - En això sí que et dono la raó. Paguem i paguem i acabem amb la sensació que,
pel que paguem, no rebem prou.

PAPAGENO - D’acord, igualtat entre els barris. Però parlàvem de pilones i les pilones
són antiestètiques, no afavoreixen gens el nucli històric que cal preservar, rehabilitar
i revitalitzar. Els habitatges són propietats privades, no així tot el que fa

LA SARGANTANA UN PROJECTE COOPERATIU PER A DALT LA VILA
OBRIM AL CARRER BARCELONA NÚMERO VINT A PARTIR DEL 21 D'ABRIL
OBERT DE DIMARTS A DIVENDRES DE 16 DE LA TARDA A 21 DEL VESPRE
I DISSABTE MATÍ I TARDA. US HI ESPEREM

URBANISME I TERRITORI
COM TENIM EL TEMA DE L’AUTOPISTA C-31
El passat dimarts dia 13 d'abril, l'equip de la junta directiva de la nostra entitat, va tenir
una reunió de treball amb els regidors Carles Sagues i Àlex Mañas, vers el tema de les
al·legacions al pla territorial referents a l'autopista C-31.

El tema de l'autopista C-31 no és solament un tema de barri, és un tema cabdal per
tota la ciutat. La nostra entitat fa palès el seu desacord amb el tractament de les
nostres al·legacions ja que han estat totalment rebutjades en el seu contingut real. No
podem acceptar que ens prenguin el pèl amb un canvi d'etiquetes en els conceptes,
vulguen-nos fer "passar bou per bèstia grossa".

La nostra entitat, igual que altres de la ciutat, vam presentar en el seu moment una
sèrie d'al·legacions a la Generalitat amb la fi nalitat que l'autopista C-31 esdevingui
una via suburbana.

És el nostre desig, i així ho hem manifestat recentment, que el nostre ajuntament
encapçali amb valentia la solució a aquest problema de ciutat. Badalona s'ha de fer
respectar al Barcelonès Nord i nosaltres estarem al costat dels nostres governants si
aquesta també és la seva fita.

Com nosaltres, el grup municipal de ICV-EUiA també varen fer al·legacions en el mateix
sentit, i va ser per aquest motiu que varem decidir trobar-nos per comentar les
respostes a les al·legacions presentades i fer-ne una lectura acurada de les seves
conseqüències.

Equip de la Junta

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE L’AUTOPISTA I EL PLA TERRITORIAL
Aquesta Associació va presentar una al·legació al Pla Territorial Metropolità de Barcelona demanant: la remodelació de l’autopista C-31 entre els barris de la Salut i Morera de Badalona
per tal de restituir la connexió i permeabilitat urbana mar-muntanya; la qualificació de la C-31 en el seu tram entre Montgat i Barcelona amb la mateixa qualificació que se li assigna
quan arriba a Barcelona; la realització de millores en el nus de la Trinitat-B-20 i la incentivació de modes alternatius de transport, com ara ferrocarril, tramvia, carrils BUS/VAO, etc per tal
d'alleugerir el trànsit per la C-31 (a més d’una altra demanda relativa al ferrocarril). Ara hem sabut que la decisió de la Generalitat és que la versió fi nal del PTMB inclou [envers
l’autopista] una sèrie d'actuacions de millora ambiental i [que] l'agenda ambiental del pla establirà possibles instruments per dur-les a terme; i que el nus de la Trinitat es pot sotmetre a
algunes millores puntuals però no requereix una reforma general.
O sigui, clar i català: no s’accepten les al·legacions i es proposen unes actuacions menors per reduir l’impacte ambiental de l’autopista (segurament mesures per reduir el soroll). Pura
cosmètica sense tocar el tema fonamental: l’impacte urbanístic sobre el barri i la ciutat.
La Generalitat, un cop més, demostra una sensibilitat zero sobre aquesta qüestió. Un cop més, la Generalitat ens defrauda!
L’Ajuntament de Badalona, el de Sant Adrià, diversos partits i entitats van demanar, menys clarament, que l’autopista fos qualificada com a “via estructurant suburbana”. I, efectivament,
així ha estat. Perfecte? Doncs no: s’ha establert una distinció entre “via estructurant suburbana primària” i “via estructurant suburbana secundària”, i la primera denominació —la de la
C-31— resulta que vol dir autopistes i autovies. Petit joc de mans, o de paraules: tot queda igual, però amb l’etiqueta canviada.
Es d’esperar que el nostre Ajuntament —i altres institucions i entitats— estiguin també defraudats, i fins i tot emprenyats per aquesta burla.
Si no és així, si el nostre Ajuntament i els nostres grups polítics no reaccionen, no s’exclamen i no exigeixen esmenar aquesta decisió, podrem confiar-hi?

Associació de Veïns del Dalt de la Vila
14/04/2010

MIREM ENRERA

per Joan Expósito

Can Planas a la plaça Constitució
anomenada Can Seriol de la Plaça. Més tard es troba en Seriol de la Riera, en Seriol de la
Costa del camí ral i en Seriol del Rec.
L´ any 1580, en un “cartellum”, es llegeix Mariana de Pinós i de Sant Climent contra els
béns de Pere Seriol de Badalona.
El 14 de novembre de l’any 1786, Francesca Barriga Gelabert Seriol es casà amb Martí
Planas, de Sant Martí de Provençals.
Tot i les transformacions que ha anat rebent al llarg del temps, conserva encara el seu
aspecte de masia urbana.
És interessant observar-la i remarcar la façana que dóna al carrer de Barcelona. El balcó
tribuna, obertura present a les cases del s.XVI, amb el sota balcó de rajola valenciana, la
tribuna amb balcó corregut ambdós costats de la façana de la plaça Constitució.
És una de les poques construccions a Badalona que encara a l’any 2010 resten intactes.

Can Planes a la cruïlla de la plaça Constitució amb el carrer de Barcelona el 2000

foto j. expósito

La família Planas ha tingut la seva residència de sempre a Dalt de la Vila. És una de les
famílies pageses de Badalona, present en la documentació badalonina des del moment
en què es va formar la Sagrera i, molt probablement, és una de les famílies pageses que
es veu involucrada en la guerra dels Segadors i en la sentència Arbitral de Guadalupe.
La casa principal és propietat i residència de la família Planas situada al carrer de
Barcelona, cantonada a la plaça de la Constitució, casa de planta baixa, pis i golfes, amb
una tribuna molt característica que domina la plaça de la Constitució i una altra de
semblant a la façana del c. Barcelona. Va ser el primer nucli residencial i de relació a
redós de la Parròquia.
Interessant és el pati del davant de la casa. D'entrada és modernista i amb un balcó -obra
de l’arquitecte Joan Amigó- i espai dedicat a jardí amb alguns arbres fruiters. En cap cas
mai no s’ha construït al seu interior.
Molt lligada a la història de la família Seriol, ja establerta a la Vila l´ any 1585, la casa era

EL VEÏNAT OPINA

DARRERES NOTÍCIES
DALT LA VILA S’IMPOSA COM ESPAI CULTURAL
Dia 8 d'abril - A la casa dels Dofins: Presentació del
segon llibre de memòries del Molt
H o n o r a b l e S r. J o r d i P u j o l .
L’expresident no va decebre; si
parléssim amb termes taurins
podríem dir que va fer "la vuelta al
ruedo".
La introducció de l'acte va anar a
càrrec de Ferran Falcó, una
introducció llarga, on una vegada
més, i en mig del Dalt la Vila, el
polític local va
esmentar
repetidament els difunts que tenim sota terra, les
inversions que s'hi fan per tenir un gran museu, un
magnífic museu. És clar, tot això ens omple de goig
però alhora ens sobta; tanta inversió per als difunts
romans i tan poca per als daltvilatans vius, per
rehabilitar el barri, per revitalitzar-lo, per fer-lo
còmode, etc i etc.
Dia 8 d'abril - A la Sargantana: Presentació de la
novel·la de Sílvia Soler "Una família fora de sèrie". Tot i
coincidir amb l'acte a la casa del Dofins, el local de la

EL MEU POBLE TORNARAN A CREMAR EL DIMONI
Sargantana va omplir-se
de gom a gom de persones
interessades en el nou llibre de
l'escriptora badalonina. L’autora
va estar, com sempre, al seu lloc, i
va fer una presentació molt
amena. Enhorabona a la Sílvia
Soler i també a la Sargantana per
la seva tasca cultural al nostre
barri.
Dia 11 d'abril - Concert de Cant Gregorià a la
parròquia de Sta. Maria. En el marc
de les festes medievals d'enguany,
el Cor de Cant Gregorià de la
Parròquia ens va obsequiar amb
un concert que, acompanyat
d'orgue i dirigit per Francesc Pi, va
complaure les expectatives que
teníem i els assistents vàrem sortirne plenament satisfets. L’any
vinent continuarem fomentant
aquest actes que contribueixen a la difusió cultural en
el nostre barri.

REUNIÓ DE TREBALL AMB L’ALCALDE DE TORTOSA
El passat dimarts dia 13 d’abril varem tenir una reunió de treball amb l’alcalde de Tortosa el Sr. Ferran Bel que
acompanyat del regidor convergent Ferran Falcó, la regidora Montserrat Juarez i el coordinador del districte
Jordi Casals, va venir a la nostra seu social de la plaça Constitució a
compartir amb l’equip de la junta de l’A.VV les seves experiències en
el tema de la rehabilitació de cascs antics com el de la mateixa
Tortosa i com el nostre Dalt la Vila.
La reunió de treball va ser del tot profitosa per nosaltres ja que
varem assabentar-nos de primera mà de com a la ciutat de Tortosa
rehabiliten i miren també de revitalitzar el seu casc antic.
Els problemes que cal solucionar en aquests casos són molts i
variats i les similituds dels mateixos també són força evidents, si ve
és cert que en ambdues ciutats les rehabilitacions son del tot
necessàries, també sembla cert que per aconseguir-ho son del tot
imprescindibles les implicacions municipals amb voluntat ferma de
fer-ho.
En el cas de Tortosa i per boca del seu alcalde aquesta implicació i
voluntat existeix, i per tant ja han posat fi l a l’agulla en el seu casc
antic.
Ens toca ara a nosaltres sensibilitzar al nostre ajuntament per
motivar-lo a que doni un definitiu cop de mà a aquest nostre nucli
històric que és el Dalt la Vila.
Agraïm doncs al Sr. Ferran Bel el seu ajud i com a bons estudiants farem els deures que calgui per la dignificació
del nostre barri.

Equip de la Junta Directiva.

El comerç del barri ens dóna vida Fem barri !!!
Donem vida al nostre comerç !

Col·labora

El 1940, l’historiador badaloní Josep Maria Cuyàs i Tolosa, catòlic i
catalanista, va inspirar als nous poders locals que, per la diada del
co-patró Sant Anastasi, es cremes públicament el dimoni. Tingué
tanta acceptació que es tornà “tradició”.
Feia tan sols un any que s’havia mig acabat una guerra civil a
Espanya, i dos bàndols s’havien enfrontat a mort. Els uns eren el
dimoni pels altres i a l’inrevés també.
De fet, la humanitat de temps s’ha interrogat i donat “solucions” a
l’existència entre nosaltres del Bé i del Mal. I en alguna religió fins i
tot se’ls personificà en dos déus oposats. En altres un únic déu
contenia ambdós principis contraris. Fou en les religions
monoteistes que, a l’identificar
l’Únic amb el Bé, la qüestió
restà més difícil de composar
D’on procedia, doncs, el Mal ?
La religió jueva, de la que en
deriven el cristianisme, el
catolicisme i l’islamisme, entre
d’altres, ho “resolgué” fent
sorgir el mal d’un personatge
capdavanter d’aquells que, en
comptes de servir el deu, s’hi
posaren a la contra. Quedant
dividits en els servidors àngels
fidels i els dimonis rebels.
“Personificats” amb noms
propis i amb dominis excloents,
el Cel i l’Infern, i compartits a la terra.
Aquestes religions fan també que aquest éssers “exteriors” temptin
l’home i la dona, abocant-los cap el mal o cap el bé. Des del “Paradís
inicial”, passant pel “Faust” i “Els Pastorets”... Fins les “Colles de
diables”, identificant-se amb el soroll, la pólvora i el foc.
Jean Paul Sartre, filòsof existencialista, reflexionà sobre “L’infern són
els altres”. I dissortadament, moviments polítics, religiosos i socials
ho han portat a la pràctica mantavegades a la nostra història.
Cremar a la foguera ha estat sinònim de fer desaparèixer l’altre:
l’heretge, la bruixa, l’enemic, l’infidel... Dimonitzar l’altre per tal
d’anul·lar-lo.
Fins sembla que és pedagògic que els petits, a les escoles, facin un
dimoni i el portin a cremar...
Tal vegada algun dia al meu poble transformin aquesta “inamovible
tradició” i “bé cultural nacional” al descobrir que el be i el mal són “a
dins” de cadascú de nosaltres i, segons el moment, en diferents
proporcions. I allò que es bé per algú, pot ser alhora mal per a un
altre.
Llavors, potser en comptes de “cremar el mal exterior personificat”
intentarem que els nostres comportaments i actituds tinguin més
grau de bondat que de maldat.
Sempre ens quedarà, però, la benigna pluja fi na i el malèfic huracà,
el foc encisador i la remor de la mar...

NUS

16 de maig tot el dia al c/ del Temple

XXX Fira de l´Arrop
especial 30 anys
A les 19:00 Sardanes a la plaça Font i
Cussó
22 de maig a les 18:00
Festa Infantil amb espectacle
Xocolatada i melindros a la plaça
Constitució, actuacions i maquillatges

12 de juny a les 22:00

Sopar de socis/es.
Convida lʼAssociació de Veïns
al pati de lʼEscola Cultural
amb l´actuació del Duet DRAK MAR
Per assistir-hi caldrà demanar els
tiquets ja que lʼaforament és limitat.

Per lʼobtenció dels tiquets, us
esmentem el procediment després
dʼaquest programa de festes.

22 de maig a les 22:00

Cantada d´Havaneres i rom cremat
a la plaça Constitució
12 de juny a les 21:30

Correfoc a Dalt la Vila
amb recorregut per:
plaça Constitució, c/ Barcelona,
c/Quintana Alta, c/Lladó, c/ de lʼOli
i final a la plaça Font i Cussó.

Data límit per a lʼobtenció dels
tiquets: 7 de juny.

El sopar dels socis es fa el dia
12 per no coincidir amb el dia
de la Festa de Corpus.

TIQUETS PER LA FESTA DELS SOCIS
Us notifiquem que enguany per poder assistir al Sopar dels Socis caldrà
obtenir un tiquet; així evitem el sistema de llistes de l'any passat que no va
ser del tot eficaç.
Degut a que, igual que l'any passat, l'aforament és limitat ( 220 places ) no
ens serà possible complaure a tothom. Per tant, demanem a tothom que
hi vulgui assistir, sol·liciteu tan ràpid com us sigui possible, el tiquet
corresponent sota les pautes que a continuació us esmentem:

QUI POT PARTICIPAR:
Tots els socis i sòcies de l'entitat, si es vol, amb un acompanyant.

TIQUETS:
Hi haurà dos tipus de tiquets, un pels socis, i un pels acompanyants.

ACCÉS:
El dia del sopar serà imprescindible que els acompanyants entrin amb el
soci/sòcia corresponent.

PETICIÓ DELS TIQUETS:
Tots els dilluns i dijous feiners al local social de la plaça Constitució, de
19:00 a 20:00
També podeu demanar-los als membres de junta de l'entitat, en qualsevol
moment.

DATES D'ENTREGA DELS TIQUETS:
No es faran reserva ni preferències de tiquets, s'entregaran de manera
immediata fins que s'exhaureixin.
Els socis/sòcies numeraris ( veïns i veïnes del barri ) poden sol·licitar-los a
partir del dia 3 de maig
A partir del dia 17 de maig, podran sol·licitar-los tots els socis/sòcies
indistintament.
Finalitzarà l'entrega dels tiquets el dia 7 de juny a les 20:00.

Esperem i desitgem que enguany puguem gaudir tots plegats
d'una bona festa sense pluja.

