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EDITORIAL
CANVI
Una altra vegada arriba el final d'un cicle i se n'ha d'obrir un de nou. Les renovacions sempre
són bones i més si es fan amb la voluntat de treballar pels altres.
Es tanquen dos anys de treball que, en alguns moments, han estat amargs, però en molts
altres gratificants i constructius a nivell d'equip. Però tots els cicles tenen un final i aquest ha
arribat al seu.
Mentrestant, Dalt la Vila ha de continuar el seu camí, la nova Junta ha de fer per manera que
això sigui així, tal vegada amb més d'algun canvi en la forma de mirar les coses per a poder
obrir futur. És ben cert que Dalt la Vila ha estat un barri històricament deixat de banda per
alquells que ens governaven, però tot canvia. En aquests moments hi ha diversos temes sobre
la taula per a tancar que aportaran beneficis al nostre entorn, tan sols necessiten una mica de
bona voluntat per part de tots.
Fora bo començar una nova etapa amb vents favorables i que aquests fossin tingunts en
compte per aquells que tenen la facultat de fer-ho.
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UNA MICA D'AUTOCRÍTICA
Un cop més l'autocrítica ha
de deixar-se veure i hem de
ser conscient que nosaltres
mateixos fem malbé el
nostre entorn.
Tots sabem que existeix un
servei de recollida de
mobles. Aleshores, com és
possible que passi això?
Aquest fet no es dóna
només un cop, passa
massa sovint i no ho hem
de permetre.

Cal explicar aquest tipus
d'actes incívics?

Si això és així ja cal que vetllem per la
convivència donat que tenim un servei de
recollida posat per l'Ajuntament. Només
cal fer una trucada.

Però com tot, només es triomfa si es dóna una bona col.laboració i Dalt la Vila mereix aquest
esforç, però aquest cop per part de tots, començant per nosaltres com a veïns, fent pinya entre
nosaltres, prenent interès per allò que passa al carrer del costat, a la veïna que viu sola...
És molt important tenir els carrers arreglats i l'entorn en bones condicions, que no ho està, però
és més important que dins del nostre barri la gent estigui cuidada i hi ha moltes maneres de ferho, hem de cuidar-nos.
Per a la Junta que acaba, han estat constructius aquests dos anys, alguns hem après moltes
coses; si haguéssim de triar-ne una, seria sens dubte les cares dels nostres petits rebent al
Patge Reial. També l'esperem per aquest Nadal.

I en aquest cas, que em diuen: no es veu clarament
que tallen un carrer? Doncs els sacs van estar 2 dies
sense que ningú digués res, quan la majoria sabíem
d'on venien.
Si us plau, una mica de sentit comú: demostrem, per
la part que ens toca, que volem i tenim cura del
nostre entorn. La part que li toca al Govern Municipal
ja la lluitarem, però comencen per cuidar-nos
nosaltres mateixos.
Gabriel H. Tafalla

Per a la Junta que comença desitgem: sort i paciència, de vegades els recorreguts no van a la
velocitat ni de la il.lusió ni de la necessitat.

Evolució gràfica municipal
QUÈ FAN ELS NOSTRES REPRESENTANTS
MUNICIPALS PEL DALT LA VILA?
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Els Semàfors
Complicat valorar l'actuació dels partits que ens
envolten. Aïllar de l'entorn és difícil i no produir
ingerències en l'opinió. Vivim temps difícils per
a tots, molt difícils, no envegem per res a la
classe política, però tenen una responsabilitat i
es deuen a ella. Esperem que així sigui, igual
que amb el nostre entorn.

SEMÀFOR VERD
Ens alegrem de posar aquest
semàfor verd i, aquesta vegada és
per a la noia que fa les tasques de
neteja a Dalt la Vila, la coneixem
com Mari (Maria Granados) i ha
passat a ser part íntegra del nostre
entorn.

PSC: Punts 0, seguim sense saber-ne
absolutament res. Insistim que nosaltres estem
oberts a qualsevol grup.
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ICV: Punts 4, per al seu recolzament, davant de
la Reivindicació del compliment d'allò que vam
acordar que es va signar entre el 2008 i 2009
en referència a les cases del C / Pujol
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PPC: Punts -3, la manca de diàleg en
referència a les cases de C / Pujol i donar tot
per fet, sense que hi hagi opinió dels veïns,
sabent que hi ha un acord
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MIREM ENRERA

CiU: Punts -3, creiem que en aquesta ocasió
aquest grup municipal no ha estat atent als
moviments del C / Pujol i hem generat un petit
conflicte que no hauria d'existir

SEMÀFOR VERMELL
En aquesta ocasió el semàfor
vermell és pels nostre veïns
incívics que no recullen els
excrements de les seves mascotes
i donen una imatge de barri que no
ens correspon. A aquestes alçades
ja no caldria cridar l'atenció ja que
hi ha molta gent que té mascota i
té cura de l'entorn.

per Joan Expósito

Següent el moviment Modernista, es reconèixer la diversitat d’aquell impuls cul-tural, que va
capgirar una època i un canvi de segle.
L´utilització de les línees corbes i el mimetisme asimètric dels nous moviments ar-tistics, varen
capicular i resoldre les noves tendencies quasi revolucionaries, sorgides amb tot aquell enrenou
A la nostre ciutat, podem gaudir de moltes mostres d’aquell impuls, totalment renovador i en
podem fruir, sols passejant i mirant al nostre entorn ciutadà.
L’arquitecte en Joan Amigo i Barriga, independentment de la seva extensa obra arquitectònica,
també va dedicar-se al disseny de mobles i treballs ornamentals, una mostra de la seva emprèn-te
es “ El Llit de la Mare de Deu “ especialment dissenyar per instal·lant-se el dia de l´Assupmció, al
centre de la nau central de la Parròquia de Santa Maria, durant les festa Major el 15 d’agost.

Desgraciadament durant els successos de1936, va ser totalment destruït

CALVINAPI
Plaça de Pau Casals, 1

Gràcies, …, Sisplau…

…i vaig tornar!
Al cap de gairebé 10 anys d’exili a BCN vaig tornar a BDN, però el retorn, sense ser precipitat,
no va ser exactament com estava planejat…
Casa sí; badiu sí (amb un micaquer bord, llàstima); i a Dalt la Vila!!!
Jo, que sóc un Badaloní de baix a mar on hi vaig néixer i viure durant 40 anys, com m’havia
d’imaginar que aniria a parar a Dalt la Vila?
Per mi Dalt la Vila era el meu dia a dia quan anava a l’escola, un tros del camí per anar a
l’institut, una drecera sense semàfors per agafar la B500 o l’autopista, un subsòl ple de restes
històriques, un espai participatiu de les festes de Maig, però mai un lloc on anar-hi a viure.
Ara ja fa uns 15 mesos que en sóc un nou veí i aquest temps de residència, associat a la
manera de veure el món d’algú que s’acosta a la cinquantena, m’ha fet reconsiderar alguns
dels estereotips que fins ara feia pesar sobre aquest barri.

Us recordem que l'Associació
Dalt la Vila participa amb el
número 80.837 en el pròxim
sorteig de Nadal. Per això tots
els socis numeraris juguen 1 €
a l'esmentat número.

El primer que cal reconèixer és que Dalt la Vila és un barri en majúscules, un districte urbà dels
que ja no en queden, amb regust de poble, amb un aire col·loquial, amb un encant especial, un
lloc on l’acollida per part del veïnat ens ha resultat a mi i a la meva família d’allò més plaent i
planera; tots ens hi hem trobat fàcilment i plenament integrats des del primer dia. Gràcies!
Ara tenim uns veïns que són família, amics, coneguts, antics mestres, companys d’activitats
d’esbarjo, …, persones totes elles que fan que ens hi trobem molt a gust. Ens sentim part del
barri; estimem Dalt la Vila!
Però no són tot flors i violes, perquè enganyar-nos?
Ara que disposo d’aquest balcó d’opinió com és el MECO aprofitaré per dir allò que sovint em
copsa per no haver-m’hi acostumat encara, allò que tothom sap i que ningú vol sentir:

Us recordem que el proper dia
29.11.2012
tindrà
lloc
l'Assemblea Ordinària on es
realitzarà el canvi de Junta.
Les candidatures que ho
desitgin es poden presentar.

Dalt la Vila està envellit, degradat, deixat, descuidat, abandonat…
Entris per on entris al barri dóna la sensació d’haver travessat un túnel del temps i haver
retrocedit uns quants molts anys. Algunes de les fotos d’en Josep Cortinas a la plaça que duu
el seu nom em semblen contemporànies i especialment la del carrer de Lladó.
Dalt la Vila està brut, fa pudor…

De vegades em pregunto si Dalt la Vila pertany a una ciutat diferent a la dels barris del seu
voltant: Mentre que en aquests la quantitat d’excrements de gos ha minvat (o es recullen amb
més freqüència) em fa la sensació de que a Dalt la Vila ens hem convertit en el pipi-can central.
I tot això no és deixadesa veïnal; és despreocupació municipal! Les actuacions que
afecten Dalt la Vila estan pendents, en consideració, …, som el barri de l’eterna promesa!

Dijous 20 de Desembre a las
21 horas a la Plaça Constitució
Concert Últim Assaig de L'Any del

Grup Godspel Sentits

Perquè no s’actua en el barri per a recuperar el patrimoni, preservar-ne l’encant i promocionarlo com a reclam turístic tal com s’està fent arreu de Catalunya i de molts països?
No és que m’agradi ser una atracció de fira però ho prefereixo a sentir-me un fòssil oblidat.
La feina que porta a terme l’associació de veïns és fonamental però insuficient per a que Dalt la
Vila deixi de ser la ventafocs dels barris del centre de BDN.
El Sisplau del títol va dirigit als polítics que ens governen per a demanar-los que Dalt la Vila
sigui tinguda en compte, si més no, a igualtat de drets amb la resta de barris veïns. I fer-los
esment de que no és just limitar i relacionar les actuacions només al patrimoni del subsol; els
romans hi visqueren fa un bon grapat de segles però els Daltvilatans del segle XXI hi vivim
ARA. Les actuacions municipals s’han de pensar i fer pel present i en vistes al futur ; el passat
ja és història!
L’Ajuntament ha d’abandonar la idea de que Dalt la Vila és només un lloc on es troben la
majoria de les restes romanes i passar a entendre que Dalt la Vila és el barri que embolcalla
aquestes restes romanes i que com a tot bon regal el paper d’embolicar hi juga un paper molt
important en la imatge, la de Badalona en aquest cas.
Fem el barri més habitable i actual!
Sisplau, …, Gràcies

CATIFAIRES DALT LA VILA
Una delegació de Dalt la Vila
va
ser
convidada
per
l'organització de les Festes de
la Mercè per a confeccionar
una de les catifes que fem a
Dalt la Vila pel dia del Corpus.
Us deixem una mostra gràfica
de la gran feina que van fer els
nostres veïns, així com alguns
dels magnífics treballs.

A la Gent Grand de Dalt la Vila
Hem tingut la gran sort de coincidir amb en Francesc Costa i Amigó, un artista del nostre estimat barri.
Va néixer a la riera l'any 1920. Es sent de Dalt la Vila però diu que “l'han expulsat del barri”. La riera on
va néixer actualment pertany a Coll i Pujol i on viu ara, Sant Felip i d'en Rosés, pertany a Bufalà. Així
doncs mai ha estat ben bé dins el barri.
El mitjà de 3 germans, ve d'una família d'artistes tot i que cap relacionat amb la pintura. Van haver-hi
molts músics: fins i tot un oncle seu va estar 10 anys a París.
Amb 4 anys tenia un pissarrí on va començar a fer dibuixos.
Una mica més grandet, va anar a classes de pintura amb l'Eveli Torent (juntament amb un bon amic
seu, en Muns, del que us parlarem en una altra ocasió).
Va estudiar a l'Escola Catalana. Aquesta escola tenia un sistema molt diferent de l'ensenyament del
moment. Es basava en l'experimentació i l'activitat de l'alumne. Era un patronat de pares que
treballaven amb el mètode Montessori. Era mixta. No memoritzaven gaire, tot era pràctic. L'Escola
Catalana no era pública, però tot i així a les classes hi assistien nens que llurs pares no podien
costejar la seva ensenyança; mai es va donar a conèixer els noms d'aquests alumnes entre els
companys d'estudi.
El seu mestre va ser el senyor Boada: el recorda com a un bon mestre. De l'Escola Catalana en va
sorgir l'Escola Cultural.
Però en Francesc va tenir la mala sort de ser un dels que van formar part de la lleva del biberó,
anomenada així perquè els seus integrants no tenien més de 18 anys. Va ser la darrera promoció que
es va enviar al front quan la guerra ja estava més que perduda.
Ell i d'altres amics, van tenir la dissort d'haver d'agafar un arma a l'edat en que es descobreixen tantes
i tantes coses. Així doncs a l'edat de 17 anys se'n va anar cap al front. Totes les seves experiències
estan ben explicades, tant per escrit com gràficament, en el seu llibre “Notes d'un soldat a la guerra
civil. 1938-1939” És un llibre necessari per entendre el que va representar la guerra per persones que
no hi tenien res a veure. És un llibre de lectura obligada. Us el recomano de tot cor. *
En Francesc pinta quadres. El seu estil expressionista representa les emocions i i els sentiments de
l'espècie humana. La seva sensibilitat per les formes i els colors fan que la seva obra sigui un gran
exponent pel que fa a l'expressivitat.
El llibre abans esmentat està il.lustrat amb moltes imatges que parlen per si mateixes i transmeten les
vivències del moment.
Ha pintat centenars de quadres i ha participat en moltes exposicions.
No vull estar-me de comentar un dels seus darrers quadres: “Els indignats” que va ser exposat a la
Sala Refugi el maig passat. Observant bé es poden veure moltíssimes cares i cadascuna representa
un estat emocional diferent: tristor, avorriment, angoixa, apatia...
Ha estat un luxe poder xerrar una estona amb en Francesc!... tant, que ens reservem un espai al
proper MECO per continuar parlant d'ell i de la seva obra.
Llúcia Ventura i Vargas

“Els indignats”

* Es pot trobar a la llibreria Saltamartí d'el carrer Canonge Baranera.

Reflexió en Veu Alta
Vivim dies molt moguts, la societat cau al nostre voltant com un castell de cartes i cau perquè
els que ens governen, administradors de la confiança ciutadana, no han entès el que és una
societat democràtica, creuen que en són els propietaris i no és així.
Parlar parlen molt bé però els fets demostren que no estan ni preparats ni a l'alçada de ser
governants democràtics. Molts encara segueixen estancats en teories de fa dos segles i,
especialment, són aliens als problemes ciutadans.
Que no ens vinguin amb romanços, la realitat és que no ens tenen en compte, aquells que
vàrem triar en la confiança d'anar cap endavant, s'han limitat a trair qualsevol apartat que
toquem.
La Constitució Espanyola s'ha convertit en l'escut per a excusar qualsevol canvi de futur, tot i
que en el seu dia ho pretenia, és a dir, avançar i canviar el que hi havia. Ara podríem fer un salt
qualitatiu i fer el mateix, però no interessa. Això si, si als dos grans els interessa, PP-PSOE,
fem reformes exprés, però pel ciutadà, més tard.
La Constitució també emmarca uns drets bàsics dels ciutadans que s'estan encarregant
d'eliminar amb la barra més gran que he vist mai, el seu cinisme és tan gran que ni tota la
legislació vigent podria donar cabuda. Ens diu que tenim dret a l'habitatge digne i jo veig més
de 500 desnonaments diaris, ara amb el drama dels que es treuen la vida correm a veure què
fem: ja és tard, les vides no hi són i el mal a milers de persones ja està fet. Felicitats per ser tan
inútils governant. A cada govern que passa ampliem el grau d'incongruència i incompetència.
En aquesta vida per dignitat pròpia un ha de ser conseqüent amb el que fa i amb el que diu, no
es pot retallar en ajuts de menjador a famílies necessitades i el president viatjar en avió amb
1.000 euros de despesa en vins i licors i pernil d'aglà de 200 euros. No sembla una mica
descompensat? Si a sobre hem de tenir en compte que som nosaltres els qui generem els
recursos, doncs algú m'ho hauria d'explicar perquè el meu cervell ja no arriba. I no parlem del
dret a la Sanitat: com no ens espavilem, aquests acaben amb ella abans de la fi del mandat.
De la manera que plantegen les retallades tenim clar el tipus de gestors que tenim davant, o
sigui, dolents i a sobre envoltats d'unes estructures d'assessors que ningú sap ni el que fan, per
acabar fent-ho pitjor.
Posar exemples comparatius ja no val la pena, tots els coneixem. Parlar de les mentides i del
cinisme que tenen, doncs també ens ho coneixem. Per això cal estar alerta i començar a ser
més actius en els moviments cívics. És la única cosa que farà que això es freni doncs, a més a
més, la fractura social de continuar en aquest camí està garantida.
És hora, davant de tanta injustícia, que la participació ciutadana passi per sobre de la política,
si a sobre la justícia ajuda... Potser tirem endavant però amb una premissa: Els drets es
conquereixen, no es donen. Si els vols conservar has d'estar alerta.

Gabriel H. Tafalla

Col.labora

Donem la benvinguda a la
nova persona emprenedora
que s'ha instal.lat a la plaça
pau Casals i ens ofereix
roba original.
Molta Sort
Us informem que durant el
mes
de
Desembre
es
realitzarà la trobada de la
nostra Gent Gran de Dalt la
Vila. En breu es comunicarà
la data. Des d'aquí volem
agrair a la Regidoria de
Districte la seva gran col ·
laboració per posar en marxa
aquest projecte

