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EDITORIAL
Ja han passat els dos primers mesos d'aquest any 2013, com aquell qui diu, en una volada.
Ens vam agafar aquest any amb l'esperança del compliment dels acords signats de fa temps i
amb d'altres de més recents; tenim empenta i il·lusió per tirar endavant el barri que sembla que
ningú, més enllà dels seus veïns, tingui en compte malgrat els petits i grans tresors que
custodia. Però nosaltres, juntament amb tots els daltvilatans, persistim, no ens rendim, i
continuarem sent aquell gra al cul de l'administració que no hi ha manera de rebentar.

Enguany, l'Ajuntament de Badalona conjuntament amb el departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, té previst , segons l'acord signat el passat dia 25
d'octubre de 2012 entre l'Alcalde Sr. Xavier García Albiol (PP) i l'aleshores Conseller Sr. Lluís
Recoder, (CiU) redactar el Pla de renovació i millora de l’espai públic de Dalt de la Vila, el
centre històric del municipi, que a la pràctica, segons paraules d'ells mateixos, vol dir que es
rehabilitarà -per enèsima vegada- el Carrer de la Costa...no hi ha diners per a més. Però
nosaltres, que ja hem vist unes quantes vegades com promeses d'aquest tipus, amb diners
destinats a l'efecte i ratificats al Ple Municipal, no es duien a terme, ens permetem ser escèptics
i fins que no veiem treballadors al carrer, no ens ho acabarem de creure. És per això que no
volem deixar d'estar-hi a sobre i d'informar al veïnat de si es compleix o no.
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MAGNIFICS O MESQUINS?
La capacitat de sorprendre't va minvant amb el pas dels anys; o al menys és el que acabes pensant quan
t'assabentes de fets que no et pots arribar a creure!
A aquestes alçades, en ple segle XXI, hi ha coses que haurien d'estar superades; si més no hauríem d'acceptarles, admetre-les i exigir-les com a normals. Però... sembla que això no és així.
Avui he tingut coneixement d'un fet que ha tornat a produir-me estupor. He constatat un cop més que l'ésser humà
pot ser magnífic o mesquí; tenim aquesta perillosa versatilitat!
Quan un conegut de fa molts anys, amb una mobilitat més que reduïda ,t'explica que és client habitual d'una
farmàcia a la que ha demanat tenir-hi accés mitjançant una rampa, veus que la seva sol·licitud té fonament. És
una petició vital per al seu desplaçament; el seu dia a dia està condicionat a la voluntat de persones amb ganes de
col·laborar,i d'aquestes, per desgràcia, n'hi ha poques.
Doncs bé, finalment la rampa va ser col·locada a l'entrada del establiment no fa gaires dies.
Facilitar l'accés a la farmàcia va ser motiu d'alegria tant per la persona que no es cansava de demanar-la com per
molts dels nostres avis.
Però vet aquí que l'alegria va durar poc i es va transformar en indignació i en
ganes de maleir algú per la seva mesquinesa: la rampa va desaparèixer, de la
nit al dia, com per art d'encanteri.
En voler-se informar de com havia estat això, el meu amic va quedar
estupefacte: la rampa es va retirar perquè quatre veïns de l'immoble deien que
atemptava en contra de l'estètica de l'edifici!

Un altre front que tenim obert amb l'administració local, és l'anomenat PA-1 que correspon a la
futura construcció d'habitatges a la baixada del carrer Pujol. I diem que tenim un front obert
perquè, després d'haver arribat a un acord Ajuntament - AVV, ens vénen amb canvis de plànols
que, si no hi arribem a estar a sobre, ens colen un gol com una casa de pagès. No podem
arribar a entendre que es pugui fer perdre el temps amb reunions per després passar-se els
acords aconseguits per les clavegueres romanes, dient-ho finament.

Però, tal com hem dit, nosaltres persistirem i no ens rendirem. Els polítics passen, però els
edificis continuen dempeus enlletgint el barri per a vergonya, si en queda, d'aquell que va dir
endavant i va signar els papers.

Enhorabona a aquests quatre veïns, perquè ens han demostrat sobradament
que paga la pena allunyar-se d'ells i de la seva companyia, doncs algú que
anteposa raons d'estètica a raons humanitàries més val no tenir-lo a la vora.
Enhorabona també als responsables de l'establiment, per no saber fer valdre
més la seva decisió de suprimir barreres arquitectòniques a les persones amb
mobilitat reduïda. Ara ja no tinc cap dubte! Em queda clar que tot i que pertanyen al
mateix ram que els metges, els farmacèutics no són el mateix. Disculpin-me la meva
actitud irada, però vostès saben tan bé com jo que si s'hagués volgut s'hauria trobat
una altra solució... però potser no tan fàcil com treure la rampa.
De totes maneres, aquelles persones que, com ara jo, som sensibles a aquestes
qüestions, hem d'involucrar-nos més i començar per exigir el compliment de la
normativa aplicable agradi o no estèticament.
I per últim explicar que aquest afer no ha passat a centenars de quilòmetres de
distància, sinó aquí mateix, a Dalt la Vila, fàcil d'esbrinar concretament a on.
Com a persona, prefereixo tenir amics amb minusvalideses que coneguts que m'avergonyeixin de pertànyer a la
meva espècie.
Gabriel H. Tafalla

Evolució gràfica municipal

Els Semàfors

QUÈ FAN ELS NOSTRES REPRESENTANTS
MUNICIPALS PEL DALT LA VILA?

SEMÀFOR VERD
Quant aquest MECO vegi la llum hauran passat unes
13 setmanes des del inici d'any, per tant seran 13
punts que col·locarem a les gràfiques que com cada
any començarem de zero.
Repetim una vegada més que aquestes gràfiques
solament tenen la pretensió de fer public als nostres
socis i als ciutadans en general les relacions e interès
dels grups municipals pel nostre barri de Dalt la Vila.
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En aquesta ocasió dels 13 punts a incorporar en
posem 8 al grup municipal del PPC i 5 al grup
municipal de ICV-EUiA.
Del primer cal reconèixer i des d'aquí ho fem, de la
voluntat de diàleg i enteniment que han tingut amb
l'associació de veïns, per arribar a acords en el tema
del PA-1 ( horts d'en Fluvià ) Remarquem que aquest
grup municipal no ens ha decebut vers el nostre barri,
com d'altres que si ho han fet.
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Els cinc punts pel grup municipal de ICV-EUiA creiem
que son ben atorgats a aquest grup municipal que
encara que no te responsabilitats de govern, ja que
ens ha anat demostrant al llarg del temps que el Dalt
la Vila és important per ells, i estan al nostre costat en
la millora d'aquest nucli històric de la ciutat.
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Per al Museu i Ajuntament de
Badalona que van fer un petit
homenatge a Joaquim Folch i
Torras i Orsina Baget Terrés,
col-locant una placa a Cal
Meco, casa del nostre barri on
van viure fins al seu traspàs.

SEMÀFOR VERMELL
Per a Via Publica pels
pegots d'aglomerat asfàltic
amb els que va posant
tapant els forats del carrer
Fluvià, en comptes de
renovar les canonades que
estan podrides i reurbanitzar
el carrer.
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Relatamos a continuación la vida y costumbres
de los Primeros pobladores de antigua Baetulo

CALVINAPI

La zona comercial del forum de Baetulo
Las dos calles más importantes de la ciudad eran el Cardo y Decumanus que se cruzaban en
la zona del Forum. El Cado estaba orientado en dirección montaña/ mar y el Decumanus
circulaba paralelo al mar y media entre 8 y 9 metros de anchura.
En el cruce de estas dos calles estaba el sector comercial de la ciudad donde se descubrió en
el año 1982 un edificio público de tiendas o tabernae, situado en el lugar donde está
actualmente la plaza Font i Cussó. Estas tiendas abrían directamente al Decumanus ,
mediante una gran abertura que, por la noche se cerraba con pesados postigos de madera. Su
interior estaba dividido en dos espacios, uno que daba a la calle que estaba destinado a la
venta y muestra de los productos y otro utilizado como trastienda, que servía de almacén. En el
piso superior, aunque no se ha conservado, era habitual que hubiera un altillo destinado a la
vivienda del tendro.
Las tiendas del forum de Baetulo
En las tiendas de la zona del Forum se vendían toda clase de productos, tanto de tipo
alimentario como de uso cotidiano. Había tiendas especializadas, como las carnicerías o las
panaderías, y otras donde se vendían productos alimenticios diversos. También había tiendas
o talleres donde se fabricaba cerámica, ropas, objetos de uso domestico, joyas, etc., que se
vendían allí mismo. Este era el sector de la ciudad donde solía haber un intenso bullicio, ya que
durante todo el día, desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la tarde, había allí
una actividad frenética y de gran animación

Columna Trajana

Francisco de la Torre

Plaça de Pau Casals, 1
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per Joan Expósito

Maria Assumpta, el veler dels badalonins
A la platja de Badalona, a l’any 1858, es va construir un veler, aparellat de pollacra goleta de
dos pals, el van anomenar Maria Assumpta. Aquest vaixell, va ser construït a peticíó del
armador d´ El Masnou, Josep Isern, i el va dur a terme el mestre d’aixa arenyenc Nicolau Pica i
Vilà. Els constructors del Maria Assumpta el van fer específicament per realitzar comerç
transatlàntic. La utilització del vaixell al Carib i a l´America del Sud, era una notable font
d’ingressos pels seus propietaris

La goleta Maria Asumpta
Com a anècdota, podem dir que el nom originari
del Maria Assumpta era el de Maria Asunta, com
va ser enregistrat a Barcelona del 1871 al 1873,
encara que correctament en la nostra llengua
sigui Assumpta. A l’any 1878, la nau va ser
traspassada i matriculada a Villagarcía de Arosa,
a Galícia. En una nota del senyor Artur Masriera, en el llibre Oliendo a Brea, explica, que un
vaixell, anomenat “Maria Assumpta”, comandat pel capità Isern va naufragar a l’Uruguai l’any
1877, aquesta dada sembla errònia i contradictòria amb el canvi de matrícula fet l’any següent.
Més tard, a l’any 1918 va ser traspassat a Vigo però, només hi va estar-s’hi un any, ja que a
l’any següent, el 1919, es troba a València amb els noms de Mª Asunta i Pepita, amb aquest
últim nom va estar matriculat, desde1923 fins a 1930, a Eivissa. A partir de llavors trobem la
nau a Palma de Mallorca, on la van convertir en motoveler instal·lant-li un motor diesel. A l’any
1949, encara a Palma, se li canvia el nom per a Ciudad de Inca, i per més tard torna a cap a
Eivissa
A partir d’aquí comença la seva decadència cap al desballestament però, a l’any 1980, la sort
va creuar-se en el camí de la nau. L’anglès Mark Litchfield la va trobar com a pontó al port de
Màlaga i la va comprar. Després de remolcar el veler fins a Barbate, la féu reparar i reaparellar
de bergantí rodó. Al cap de divuit mesos de feina, el vaixell va posar rumb cap a la llunyana
Anglaterra.
Fins l’any 1982, el vaixell, encara amb el nom de Ciudad de
Inca, va navegar per aigües britàniques, portugueses i de
l’Amèrica del Nord, pels Grans Llacs, entre Estats Units i
Canadà. Per poder costejar el manteniment, la nau s’havia
utilitzat com a vaixell escola, promoció de festivals i també la
participació en rodatges de pel·lícules, com “El viatge de
Charles Darwin”, “Robinson Crusoe” o “Dràcula”.
Posteriorment, a l’any 1988, va salpar de Halifax per creuar
l’Atlàntic de retorn a la Gran Bretanya. Durant la navegació, es va celebrar el seu cent trentè
aniversari i el capità Litchfield li va retornar, amb un merescut honor, el nom inicial de Maria
Asumpta, si bé només amb una essa.
En un viatge de Swansea a Padstow, quan la nau es trobava davant de Rumps Point, al nord
de la badia de Padstow, el Maria Assumpta va tenir una averia als motors i, amb tanta mala
sort, que el vent va empènyer el vaixell contra les roques fins a estavellar-lo, deixant-lo en un
estat irrecuperable. Així doncs, el Maria Assumpta va fer el seu últim viatge un 30 de maig de
1995, naufragant mentre navegava lluny de les costes on el van veure néixer.
Amb motiu de la XXV Olimpíada, que es va celebrar a Barcelona a l’any 1992, es va intentar
que el Maria Assumpta, vingués a Badalona. Finalment, es va desestimar, ja que per fer-lo
venir s’havien de fer unes modificacions al vaixell, i Mark Litchfield pretenia que aquestes
despeses i les assegurances les pagués l’Ajuntament o bé els organitzadors de la Olimpíada.
A l’any següent, amb les ganes que havien posat un grup de ciutadans perquè el Maria
Assumpta pogués venir a Badalona, es va realitzar una maqueta del veler, encarregada per la
llibreria “Al Vent”, amb una sinopsis de dues persones lligades al mar, Francesc Lleal i Marcel
Mongay.
Més tard, al desembre de 1994 es va oferir un exvot, realitzat pel maquetista local en Celestino
Prieto, a la parròquia de Santa Maria.
Si com diuen els vells mariners els vaixells tenen ànima, el Maria Assumpta, mai oblidarà les
platges on va néixer; tal com diu l’havanera d’Enric Bayé:
I quin goig a l´adonar-te´n
que es Badalona en el cor
la Badalona que canta
i envia al vent la cançó
feta amb records entranyables

Benvolguts socis,
Us recordem que ens podeu fer arribar cartes, textos
d'anècdotes, de denúncia, de coses ben fetes, de propostes,
d'esdeveniments diversos, etc...per ser publicats a "La Costa
del Meco".
La Costa del Meco no ha de ser, només, un mitjà per fer-vos
saber què fa o què pensa l'AVV sobre els temes relacionats
amb el nostre barri, sinó que també ha de ser un mitjà on
vosaltres hi pugueu dir la vostra; una publicació dinàmica, on
s'hi vegi recollida la vostra opinió, tant a nivell de barri, com de
ciutat, com societat o el que vosaltres desitgeu. Totes les
vostres opinions ens interessen i poden interessar, també, a la
resta de veïns i lectors de La Costa del Meco.
Podeu enviar els vostres textos a l'adreça de correu electrònic
de l'AVV avvdaltlavila@gmail.com i també fer-los arribar a les
bústies dels locals, Av. Martí Pujol, 280-288, bxos. i Plaça de la
Constitució, 2, bxos.
La Junta

ÚLTIMES NOTÍCIES: COMENTARI D’URGÈNCIA
Finalment, l’Ajuntament i l’Associació de Veïns han tancat l’acord sobre l’ordenació urbanística
del sector PA-1 (per a entendre’ns, del carrer Pujol).
L’Associació ha aconseguit que l’ordenació de l’edifici principal, el que tindrà més impacte
sobre la imatge urbana d’aquest lloc, sigui sensiblement semblant a la que es va acceptar i
aprovar en el Pla de Millora Urbana del 2008-09.
Com hem explicat en diverses ocasions, aquella ordenació no ens agradava i no ens agrada,
perquè considerem l’edificació desavinent amb el barri. Però quan s’estableix un acord,
ambdues parts han de menjar-se algun gripau, i el 2008 la Comissió de Veïns ens vam
empassar el gripau del carrer Pujol.
Per què ara acceptem una solució pràcticament igual? Doncs perquè ―des del nostre punt de
vista― les alternatives que es proposaven no milloraven la cosa, sinó que l’empitjoraven. I, per
això, hem lluitat per retornar a on estàvem (que és justament, el que es demanava com última
sortida en les al·legacions presentades).
Per tant, estem contents i, alhora, descontents. Contents perquè s’han evitat errors greus; i
descontents perquè no ha estat possible trobar una solució millor.
En tot cas, l’Associació ha batallat el problema; no l’ha deixat passar com va succeir a
l’ordenació de la Plaça Nord o de la Vila Romana. Si en cada bugada anem perdent llençols, en
aquesta, almenys, hem aconseguit tornar a casa amb els mateixos llençols; no més, però
tampoc menys.

UNA CRITICA I UNA PROPOSTA

La Junta de l’Associació

De fa un temps s’ha iniciat una edificació a la cantonada c.Sant Felip de Rosés i la que en el
seu dia serà la plaça de la Ciutat Romana. Sembla que, per ara, només es farà mitja plaça (?).

Benvolguts socis i veïns,
Molt a contracor us hem d'informar que enguany no podrem
celebrar el Sopar del Socis. Com sabeu patim una crisi
econòmica que, en el nostre cas, no ens permet poder assumir un
acte que comporta una despesa important per a l'AVV. La quota
que paguem els associats, en comparació amb altres entitats, és
minsa malgrat l'augment d'enguany i encara estem pendents de si
podrem rebre alguna subvenció per part de l'Ajuntament.
És per tot això que ens veiem empesos a prendre la decisió de
suspendre el Sopar dels Socis, cosa que ens sap molt greu però
que no podem evitar, i pel que us demanem comprensió tot
esperant que aquesta crisi s'acabi aviat i no us afecti massa a
nivell personal.

El fet és, però, que aquesta nova edificacació tindrà planta baixa + 3 plantes a la façana de la
plaça i la del carrer St. Felip. La qual cosa em sembla un xic desproposrcionada si la posem en
relació a les adjacents edificacions preexistents als carrers de St. Felip i de St. Josep, on fins
els badius d’aquests darrers en sortiran perjudicats.
Tot plegat sembla que ve condicionat per l’actitud de “conservació total” de les restes romanes
del subsòl de la futura plaça que fa aixecar-ne el seu nivell.
I vist des del meu punt de vista crec que aquestes noves edificacions simples o agrupades
estan donant un resultat de trocejament i “incongruencia” que va desvirtuant l’antic barri. Cosa
en la que els entesos haurien de reflexionar-hi.

La Junta.
Acceptats que els fets en aquest moment ja com “irreparables”. Paso a formular una
PROPOSTA als promotors d’aquesta nova edificació de Sant Felip-Ciutat Romana.

Voldríem demanar-vos a tots aquells socis que tingueu adreça
de correu electrònic que ens la feu arribar.
Ens trobem que de vegades tenim informacions que ens
arriben a l'adreça de l'AVV i que no podem traslladar-vos amb
la rapidesa que voldríem per desconeixement de les vostres
adreces.
Podeu escriure'ns un e-mail a avvdaltlavila@gmail.com amb
el títol de la meva adreça i així podreu ser informats
puntualment de tots els esdeveniments que a nosaltres se'ns
notifiquin amb la celeritat que requereixen.
Gràcies per endavant.

Per sort al barri hi ha escoles, guarderies, centres de salut, hospital, farmàcies, geriàtric …
botigues. Però, en el dia a dia, veureu molta gent d’edats diverses pujar els costeruts carrers
del barri empenyent un carro de la compra de queviures i altres productes per a la casa.
Compra que han tingut que fer al mercat Maignon i botigues adjacents de baix a mar.
Demano als promotors i a l’AVV de Dalt la Vila pensin de la conveniència de situar un centre
comercial de queviures (semblant supermercat) en l’esmentat nou edifici. Així, a la pujada els
carros anirien buits, i plens de baixada. Estalviant esforç a la gent gran i no tan gran.
Mentre els preus i salaris ens ho permetin, és clar.

NUS

La Junta

Col.labora

