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EDICIÓ EXTRA
En ocasió de les Festes de Nadal, l'Associació de Veïns ha escrit una carta als Reis Mags de l'Orient
-o potser són d'occident, aviam què hi diu el Sant Pare- i que fem pública per a coneixement de tots
el veïnat.
Benvolguts Reis d'Orient o d'Occident:
estàvem frisosos per, enguany, poder escriure una nova carta per a vosaltres. Estem molt i molt
feliços donat que aquest darrer any ens hem portat molt bé; segur que vosaltres, que tot ho veieu, ja
n'esteu assabentats, però amb el vostre permís us en farem memòria atès que ens fa il·lusió deixarho escrit.
Ens han dit que aquest any ens arrengaran definitivament el carrer de La Costa, cosa que ens omple
d'una fonda satisfacció, ja que després d'hores i hores, dies i dies, mesos i mesos, anys i
anys...haurà arribat el dia que que podrem gaudir d'una millora pel barri. No obstant això, estimats
Reis, tenim una mica de por que una vegada més els nostra govern municipal ens pengi la "llufa" i
ens torni a omplir el cervell amb paperasses, presentacions informàtiques, reunions de poc nivell
decisori i excuses ploraneres.
També ens faria molta il·lusió que enguany ens porteu l'arranjament del carrer Fluvià, segur que el
coneixeu amb aquest o qualsevol dels altres noms, com ara La Costa del Mecu, El carrer dels morts,
etc. El nostre ajuntament no en sap pas massa d'aquest carrer, potser no saben ni el nom ni el lloc
on està ja que fa moltes dècades que resta igual que el dia que varen posar-hi la primera pedra.
Suposem que vosaltres, Majestats, ja sabeu de sobra que en
aquest carrer hi passa molta mainada de les escoles, alhora que
avis i mares/pares amb nadons i els corresponents cotxets. El perill
és que alhora hi circulen molts de cotxes grans, molt grans, i algun
dia podem tenir una desgràcia com que un cotxe atropelli una iaia o
un avi amb els seus néts; no volem ni pensar-ho! No és que
nosaltres vulguem que el carrer quedi arreglat per que sigui més
maco, no; nosaltres patim per la mainada, pels més petits, i pels
vilatans de més edat que no poden caminar per les voreres ja que
existeix el perill de caure i trencar-se l'espinada.
Finalment, i per no ser massa ambiciosos, us demanem que en
aquest proper 2013 les persones més necessitades del nostre barri, i també d'arreu, els porteu no
solament l'esperança i optimisme -que els polítics d'aquí i d'allà fan servir com el beuratge màgic que
tot ho cura- sinó que per a ells i elles, grans i petits que ho necessitin, us demanem una ajuda real als
seus problemes. Està clar que nosaltres també hi col·laborarem mitjançant el foment de la solidaritat
entre la gent del nostre barri i d'altres racons de la nostra ciutat.
Sabem de sobra que malauradament en aquest problema social no podem tenir al nostre costat la
casta política que són perfectes dominadors dels temps i dels no-res. Nosaltres, Majestats, no
perdrem les ganes, ni l'empenta necessària per treballar pel nostre Dalt la Vila i per tots els
daltvilatans.
Gràcies per tot Majestats, encara que molts de nosaltres no siguem monàrquics, vosaltres, com que
sou màgics, com que no mateu elefants, com que no esteu al capdamunt de forces armades, com
que no us trenqueu la carcanada perseguint nimfes per la
sabana africana...vosaltres dèiem, que sí que us preneu
seriosament els sentiment de la gent del nostre país, a
vosaltres us adrecem una forta abraçada i una molt, molt
dolça salutació. Desitgem i esperem que mai des de
Roma ens diguin que vosaltres no formeu part del
tradicional pessebre ara que ens fan treure el bou i la
mula.
Als vostres peus Majestats.
La junta de l'A.VV de Dalt la Vila.

Posant desitjos i color al Nadal
Agraïments a: Judith Themistanjioglus, Merçe Fulquet i
Dionis Orrit
Tots van posar molt d'entusiasme

El cicle nadalenc es va iniciar a la Plaça Constitució
amb els cants del grup Godspel Sentits.Durant
l'actuació de la coral la plaça es va omplir de música i
sentiment.
Aquest acte li devem a l'empenta de la Mercè Fulquet i
al grup Godspel Sentits

Començant a construir la nit dels somnis. El Regne de la Màgia.
Agraïment molt especial a: Begoña Fernández, directora del Centre Cívic Dalt la
Vila, Pepi Soto, conserge del centre, Judith Themistanjioglus i Mª Sierra Arroyo

El passat dia 28 de desembre
els nostres veïns i amics del
Bar Musical Badamola, van
tornar a posar en marxa la
iniciativa de recollida de
joguines, a canvi d'escoltar
bona música. Esperem que
aquest
tipus
d'iniciatives
creixin.

Punt màxim de la Mainada: Lliurar las seves il · lusions
al representant de Ses Majestats Reis d'Orient
Agraïments a: Judith Themistanjioglus

