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EDITORIAL

NADAL A DALT LA VILA

ESPERANÇA 2014

Del 9 al 21 de desembre i de 18 a 22 hores
a la Plaça Pau Casals

Arribem al final d’aquest any 2013 i ens ve al cap un munt de coses que
podríem repassar, una mena d’epíleg del que ha representat enguany
per a Dalt la Vila. Però sense voler desmerèixer res del poc que s’hi ha
fet, ens estimem més mirar endavant i deixar els greuges que podríem
enumerar per a una altra edició de La Costa del Meco.
D’aquí a pocs dies començarà un nou any, però creiem que aquest serà
diferent. Sense voler entrar en temes sensibles per als veïns -cadascú
és ben lliure de creure en el que desitgi, i no serem nosaltres qui es
dediqui a fer política- la societat catalana està en un moment de
regeneració. Es copsa un cert entusiasme, unes ganes, una joventut que
torna al carrer per reclamar millores en tots els sentits. Els més grans
ens queixàvem que potser teníem en jovent una mica adormit, però com
més va més ens podem adonar que l’ensopiment es dilueix per donar
pas a un nou cicle: el de dir què volem, com ho volem i de quina manera
ho volem.
L’any 2014 farà 300 anys de la caiguda de Barcelona i de la pèrdua dels
drets i llibertats de Catalunya. 300 anys després d’aquella desfeta, tenim,
malgrat els entrebancs que ens van posant aquells qui, en realitat, la
democràcia els interessa ben poc, l’esperança ferma de poder votar per
decidir entre tothom què volem pel nostre país i acceptar el resultat de
les urnes. Només això, res més. Negar aquest dret fonamental és negar
la democràcia mateixa.
La societat actual es mou, també, per moltes altres causes, com ara que
la canalla pugui aprendre a les escoles en la llengua pròpia; que les
persones afectades per la manca d’escrúpols del poder econòmic i
polític puguin sortir del pou on els han llençat; sorgeixen plataformes i
ONG per ajudar els que més ho necessiten. I això, malgrat les
circumstàncies, és una mostra més que la societat és mou per a ella
mateixa, per solidaritat, perquè potser és veritat allò que el poder real és
el del poble. Ara només cal que ens ho creguem de veritat.
Només ens queda desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal i que tots
plegats tinguem un Any Nou que puguem recordar com un dels millors
de la nostra vida.
La Junta

Com cada any, recollida de joguines al
Bar Musical Badamola. Les joguines
han d’estar en bon estat i no ser
sexistes ni bèl·liques
El 21 de desembre, de 10 a14 hores
a la Plaça de Pau Casals i a la Plaça de l’Oli
Mercat d’intercanvi: trastos per joguines
El 21 de desembre, de 10 a 14 hores
a la Plaça de Pau Casals i a la Plaça de l’Oli
Plantada del arbres del desitjos i xocolata per tota la
mainada que vingui a ajudar-nos a guarnir de Nadal alguns
racons de Dalt la Vila. Col.laboren Bar Calvinapi i Bar Can Joan
El 3 de Gener, de 10 a 14 hores
al Centre Cívic del carrer Germà Bernabé
Taller de fanalets per a l’arribada dels Reis de l’Orient
El 3 de Gener, a partir de las 19 hores
al local de l’AVV de la Plaça Constitució
Ens visitarà el Patge Reial que recollirà les cartes de tots els
nens i nenes

AVÍS IMPORTANT !!!
Notifiquem que és imprescindible que tots aquells socis/es
que fan el pagament de la quota a l’oficina de LA CAIXA, han
d’esmentar el nom i cognoms de soci/a en nom del qual es fa
el pagament de la quota. En cas contrari, ens consta un nom
que no correspon al soci real i en no saber qui paga el rebut,
no constarà aquest pagament a la nostra base de dades.
Si algú/na no s’ha adonat d’aquest detall a l’hora de pagar,
preguem que ens notifiqui per telèfon o mitjançant la web el
dia i hora del seu pagament, per així poder esbrinar qui ha
estat i poder-ho registrar en el fitxer corresponent.

Evolució gràfica municipal

Els Semàfors

DES DEL DARRER MECO DE SETEMBRE HAN PASSAT DOTZE
SETMANES, PER TANT AQUESTA VEGADA SUMEM 12 PUNTS A LA
GRÀFICA.
Justificació:
Atorguem 5 punts a ICV per haver fet bé la
seva feina d’oposició i haver presentat la
denúncia sobre el planejament de Pompeu
Fabra-Alcalde Xifré, aprovat per l’anterior
Govern Municipal, i que ara el Tribunal
Superior de Justícia ha declarat nul a tots els
efectes.
També per l’interès demostrat pel què fa al
cablejat de fibra òptica que s’està duent a
terme sense tenir en compte les normatives
18
7
11
17
vigents al barri de Dalt la Vila.
PP
PSC
CiU
ICV-EUiA
Atorguem 3 punts al PP per la voluntat de
diàleg i d’entesa amb les AAVV del Centre,
Coll i Pujol i Dalt la Vila, arran de les
edificacions pendents de construir a l’entorn
de la Plaça Pompeu Fabra-Alcalde Xifré.
Atorguem 2 punts a CiU pel mateix motiu, en tant que governa la Regidoria del
Districte Primer i és part impulsora de la Comissió de Seguiment de Pompeu FabraAlcalde Xifré.
Atorguem 2 punts al PSC que també s’ha interessat pel desgavell del cablejat de
la fibra òptica al nostre barri.

SEMÀFOR VERD
Per a la botiga Pop Dalt la Vila, a
la Plaça Pau Casals, i que ara
n’ha agafat les regnes la Mercè
Paredes, veïna nostra.
I per a la nova botiga, Dolçàrium,
al carrer Barcelona, en mans d’en Jordi Conesa,
també veí del barri.
Els encoratgem i desitgem tota la sort del món
per a les seves empreses en aquests temps
difícils.
Els donem la benvinguda alhora que suggerim el
veïnat que facin un cop d’ull a aquestes botigues
perquè el més possible és que s’estalviïn anar
més lluny de casa per comprar productes
semblants.

SEMÀFOR VERMELL
Per al departament de Via Pública
de l’Ajuntament de Badalona, pel
nul manteniment dels carrers a
l’entorn de la Parròquia, com el
carrer Xic de la Plaça, Fluvià, etc,
que són de pas obligat tan per a
les persones, generalment grans, que van a
l’església, com per a aquells veïns amb
problemes de mobilitat i també, pels que porten
cotxets de nadó. Ja no ens atrevim a demanar
que l’Ajuntament compleixi amb l’acordat respecte
el carrer de la Costa, però almenys podria tapar
forats i rejuntar empedrats per evitar que algú es
trenqui la nou del coll.

Benestar
Del 19 de setembre al 19 d'octubre hem rebut un gran regal per part
de l'artista Francesc Costa Amigó de qui ja havíem parlat en el
MECO del mes de Novembre de 2012: els afortunats que ens n'hem
assabentat, hem pogut visitar l'exposició de pintures anomenada
“Del Benestar a la Ruïna” que es podia veure a NERGALLERY, al
carrer Soledat de Badalona.
La col.lecció consta de 16 pintures: Benestar, Dansa Boja, Indignats,
Bombolla, Atur I, Atur II, Malestar i divergència, Pobre I, Pobre II,
Pobre III, Vells I, Vells II, Fam i ruïna, Quina solució?, Terrorisme I i
Terrorisme II.
Cadascun dels quadres és digne de l'observació més detallada. Les
escenes es representen d'una forma tan crua com real. Alguns
quadres contenen multitud de persones que, totes elles, expressen
sentiments humans: difícilment es troba una cara repetida.
Són quadres d'expressió emocional: la condició humana ho porta
implícit i tots els personatges que apareixen demostren el que
senten, per bé o per mal. Però, sobretot, queda reflectida de forma
clara la feblesa i vulnerabilitat de l'ésser humà.

per Llúcia Ventura
La visita convida a la reflexió més profunda sobre les persones i les
seves necessitats i com, des de la distància, es juga sense
escrúpols amb aspectes tan importants com l'alimentació,
l'habitatge... en definitiva amb el benestar de la gent, aspecte que
hauria de ser absolutament prioritari.
La seva forma de pintar, original del tot, ens condueix de manera
automàtica allà on ell vol: podem sentir la tristor més punyent
contemplant “Fam i ruïna” i podem notar l'olor de
festa amb
“Benestar”.
Una exposició de
visita obligada. Tant
de bo es mogui per a
més sales ja que els
valors morals i socials
que transmet són
imprescindibles per la
nostra societat.
Gràcies per aquest
magnífic regal.

QUAN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES NO FAN LES COSES BÉ
El dissabte 16 de novembre, quan vaig sortir
de casa per anar a comprar el diari, vaig
veure que els cotxes que baixaven per
President Companys per agafar la Via
Augusta en direcció Besòs no podien girar:
la policia municipal els feia continuar cap a
mar. La raó era una bastida ‒situada al
costat del Bingo, davant de l’Hospital
Municipal‒ que amb el vent d’aquella nit
s’havia mig tombat i suposava un perill per a
vianants i circulació.

En aquestes circumstàncies és quan es fa
més palesa la necessitat de la calçada
lateral de l’autopista, cantó muntanya. I això
fa evident com les administracions públiques
‒totes‒ han fet malament la seva feina, o
més ben dit, no l’han feta:
•

•

Em vaig preguntar què podien fer els
vehicles per anar allà on volien. Cap carrer
del Centre permet anar més enllà del carrer
de Mar. Havien d’anar a la part alta de la
ciutat, a La Morera, i allí agafar el carrer
Bach de Roda, l’avinguda Bufalà i seguir cap
a Montigalà o baixar per Martí Pujol; una
altra opció era l’autopista, però la primera
sortida possible era al barri de La Salut...
Badalona, una ciutat més aviat allargada en
el sentit paral·lel al mar, no té gaires vies
que vagin d’un cantó a l’altre (sense quedar
tallades).

•

L’Estat, amb la seva matusseria de fer
passar l’autopista pel mig de la ciutat
(1968), esbudellant-la i sense tenir
cap cura en les seves vores, sense
cap sensibilitat cap a la ciutat i els
problemes urbans que deixaven al
darrera.
La Generalitat, des del 1977, sense
abordar en aquests 35 anys amb
decisió, energia i diligència una
actuació en aquestes vores per
resoldre les desgràcies associades a
una infraestructura feta, no per
Badalona sinó per a la regió
metropolitana, i posant com a
condició prèvia que l’Ajuntament fes
les expropiacions de terrenys i
habitatges necessàries per l’execució
de la calçada lateral.
L’Ajuntament, amb la seva passiva
inactivitat de no pressionar prou a uns
i a d’altres per resoldre aquesta
situació, com si s’empassés la fatalitat
que aquesta és una ciutat perifèrica i
suburbial, sense reclamar la resolució
d’aquest nyap quan hi havia prou
recursos per a fer-ho.

per Josep M. Sabater

La solució dissenyada per la Generalitat i
l’Ajuntament és precària: encolomar a l’ARE
(Àrea Residencial Estratègica) de La Estrella
‒és a dir, a les noves edificacions a construir
sobre terrenys de la desapareguda fàbrica
La Estrella, ara propietat pública, en el
triangle entre la riera de Sant Joan i els
carrers del Torrent de la Batllòria i Camèlia‒
les càrregues:
•
de solucionar el nou habitatge dels
residents expropiats; i
•
el cost de les expropiacions a fer al
Sant Crist per fer lloc al lateral.
Això vol dir que baixarà la qualitat dels nous
habitatges i de la nova zona residencial per
tal d’aconseguir un excedent o plusvàlua
que permeti cobrir les despeses del lateral
(part o totes). Mal assumpte, un cop més
anirem fent una ciutat suburbial.
Cas únic? No, com veurem en altres articles:
està clar que l’Ajuntament no té un model de
ciutat, que permeti establir les operacions
importants i la seva prioritat; actua sobre la
marxa, en una manera de fer passiva i
oportunista.
El que dèiem: quan les administracions
públiques no fan les coses bé, tot són
pedaços.
Josep M. Sabater

I ara què? En els anys en què som, davant
no ja d’una crisi passatgera, sinó d’un canvi
de cicle econòmic, el qual ens situa en
bastants anys de recursos pressupostaris
minsos, com ho farem?

Vivir en Baetulo
Miembro de la tribu galería, nació en Barcino en el año 96. Su
padre llego a senador. Bajo el auspicio de su padre, Lucio inicio la
carrera militar en el año 116 en el cargo de tribuno militar con el
mando de tres legiones establecidas en el Danubio.
Su buena gestión le propició sucesivos ascensos a los cargos de
cuestor, pretor y Triunviro Monetario, Senador. Mas adelante fue
nombrado legado en Cartago y en Britania. En el 139 fue
nombrado cónsul de Mesia y, entre los años 153-154, fue
procónsul de África, nombre de la actual Libia. Aquí alcanzó la
dignidad sacerdotal de augur, uno de los más importantes cargos
sociales de la época.
En el año 129, siendo senador, participo en la 227ª olimpiada en
la carrera de cuadrigas, que ganó: fue uno de los pocos senadores
que participaron, contó con la colaboración del mejor auriga de
Tarraco, hecho que favoreció ganar la carera con comodidad. Esta
victoria le proporciono una notable fama tanto en su ciudad como
en toda la Tarraconense y amplias zonas del imperio. Dicha
circunstancia queda patente por la estatua de bronce
que
representa a su cuadriga y que coloco cerca del hipódromo de
Olimpia, así como las 33 placas honoríficas que repartió con su
nombre por toda Europa. En una de ellas Lucio cuenta que no
sufrió ningún accidente, por lo que pudo entregar su carro como
ofrenda al santuario de Zeus.

per Francisco de la Torre
Lucio Minicio fue un gran mecenas para su ciudad natal, Barcino;
según explican dos placas honoríficas halladas con su nombre, el
año 125 donó a la ciudad unas termas con pórticos y acueductos
construidas en terrenos de propiedad.

Placa de Lucio Minicius

(Auriga Conductor de carros)
Trabajo sacado de Wikipedia

MIREM ENRERA

per Joan Expósito

El temporal de 1911, un dels més greus del litoral català.
El 31 de gener de 1911, a tota la costa del
país i com succeïa diàriament, a trenc d’alba
havien sortit a la seva feina habitual els
pescadors; encara era negra nit i llavors
encara s’anava a rem i a vela. Mar endins i
en ple treball, potser eren quasi les onze del
matí, quan s’aixecà des de llevant una
amenaçadora ràfega que ràpidament es
transformà en un vendaval que també va
enfurismar el mar; mentrestant estava caient
un diluvi d’aigua. La torbonada avançà molt
ràpidament fent presagiar un desastre
inimaginable, tal com posteriorment es va
constatar.
A la platja de Badalona es varen reunir els
familiars dels pescadors, tots guaitaven,
angoixats, la lluita de les barques enmig del
llevant tempestuós i la fúria de les ones
contra les embarcacions abans d’arribar a
terra. Un dels principals inconvenients de la
nostra platja es la barrera de sorra que es
forma paral·lela al trencall de les onades (el
regueró, l’anomenem) motiu pel qual vàries
barques decidiren anar a buscar refugi al
port de Barcelona donat que el mal estat de
la mar i les obres a l’entrada del port que
s’estaven
realitzant ho feien quasi
impossible. La tragèdia va ser total.
La barca “ Anastàsia” que feia parella amb
la del seu germà, en Jaume d’en Llamps,
tingué la desgracia de no poder enfilar el
port, llançà l'àncora i aquesta no va poder
resistir i l’embarcació anà contra les roques.
Mes tard la barca fou trobada destrossada
prop de Can Tunis.
Altres quedaren a l’entrada del port; tocaven
els corns, aixecaven els rems amb les

bruses posades a dalt, tots cridaven
demanat socors, fou esgarrifós.
El cos de salvament del port ni sortí. Els
remolcadors anaven salvant una a una les
barques, encara que faltava rapidesa i
celeritat i el temps passava inexorablement.
Cap a les tres de la tarda el temporal va
augmentar i també el cel es va enfosquir
més.
Les ones estavellaren diverses barques a
les roques de Montjuic.

Per la flota badalonina va ser un desastre,
que encara avui esta en el record de vàries
famílies d'aquells pescadors.
Dues embarcacions es perderen, i 11 foren
les víctimes del temporal.
A la “Rosa Carme” hi moriren negats el
patró, en Joan Grau, i els tripulants, els
germans
Joan i Pascual Blanch; en
Joaquim Camps es va salvar i en Pere
Sabater també degut a un cop de mar.
L’altra barca fou la “ Anastàsia “ amb el
patró, en Francesc Vidal, i els tripulants, en
Gaspar Teixidó, en Salvador Fonollá, en
Pere Grau, i en Joan Mayoles de 14 anys.
A la barca de la Barceloneta els tripulants de
Badalona, l`Andreu Grau i en Francesc
Teixidó.
Tot i la gran desgràcia, altres se salvaren i
arribant a terra, com és el cas d’en Josep
Grau, que pescaven a la Fosca Tancada al
front del Besòs; va pescar unes 30 arroves
de seitó, va porta-les a vendre a Barcelona i
veien el temps que s’acostava no va tornar
a sortir
Aquell tràgic temporal va ocasionar la mort
d'11 pescadors i 2 barques desaparegudes
a Badalona; al Maresme foren 34 els morts i
13 les embarcacions perdudes, i de la
Barceloneta hi varen perdre la vida 24
pescadors. A Tarragona, a Castelló i també
a València varen sofrir el temporal, amb
diverses víctimes i embarcacions
destruïdes.
Copia de la foto publicada en El Tot
per Carles Carvajal.

Postal recordatori de: “ La nit Terrible” editada en el febrer de 1911, per recaptar diners per les famílies dels damnificats del temporal.
De fills de les nostres platges, oh mar bé te n’has dragat !
En les lluites de la pàtria tu també hi vols prendre part.

el pom de dalt va fer enrere el castell quan ja
tan sols quedava el pas de l'enxaneta.
Al final, els micacos van tancar l'actuació amb
dos castells de 6.
El colofó de la Diada va ser el pilar de 5,
recuperat per la Colla de cara a aquesta diada
a Dalt la Vila. Un pilar que va patir però que es
va acabar descarregant per tancar l'actuació
castellera.

Diada Castellera
29-9-2013
El 4 de 7 davant les portes de fusta de
l'església de Santa Maria és una de les
estampes més precioses de la temporada
castellera que acabem de tancar. La Diada de
tardor dels Castellers de Badalona va trobar a
Dalt la Vila un escenari sensacional per
aixecar castells.
Si bé és veritat que la colla arribava amb
molta il·lusió a Santa Maria, no és menys cert
que els objectius castellers es van quedar
incomplets.
La intenció de la colla de casa era plantar tres
castells de set i tan sols es va poder fer l'aleta
al 4 de 7, ja que el tres es va quedar en intent
desmuntat. La gran afluència de camises a
aquesta diada de tardor va permetre a la colla
afrontar la jornada amb les màximes
expectatives del moment.
A primera ronda, però, tot es va començar a
torçar. El 3 de 7 va pujar ferm i serè però la
canalla va negar-se a creuar l'estructura i el

Potser els castells no van ser els esperats,
però la jornada de diumenge va deixar la colla
molt satisfeta: des de les matinades i el
cercavila previ a la Diada pels carrers del
barri, fins el pica-pica que va
preparar
l'Associació de Veïns.

castell es va desmuntar sense haver passat
l'aleta.
Això va fer que a la ronda de repetició, els
micacos aixequessin el 4 de 7. Va pujar molt
sencer i es va coronar sense grans patiments.
Això va donar ànims a la colla per tornar a
plantar cara al 3 de 7, però, una vegada més,

A més a més, a la memòria de molts
quedaran els castells aixecats davant la porta
de l'església, amb el carrer del Temple davant
i el mar al fons.
Una gran postal castellera en l'inigualable
marc del barri de Dalt la Vila.

Toni Forteza i Brugué

PARLEM AMB LA GENT GRAN

per Roser Cussó

Avui parlem amb Domingo Sánchez
Domingo, on vas neixer?

Parlem de la Marta i s’emociona…

A Velez Rubio, el 3 de maig del 1937.

La Marta i en Domingo es van
conèixer a la Donzella. La Marta
Melà era una noia de Dalt la Vila i
vivia al carrer Lladó. Es van casar
l’any 1963 a la parròquia de Sant
Maria i van tenir tres fills: la
Montse, l’Albert i l’Esteve.

Als 14 anys vaig venir tot sol cap a
Barcelona i vaig trobar feina per fer
de grum (botones) a l’hotel
Montecarlo.
Més endavant, potser cap als 20
anys,
vaig fer de cambrer a la
Donzella de la Costa. Després vaig
treballar en una foneria que havia
passat el pont de l’autopista i que es
deia Padrós i Jover; fèiem cuines i
fogons de
petroli.
Com
que
m’agradava
molt
la
mecànica i las
c o s e s
manuals, vaig
aprendre a fer
de mecànic
per
a
maquinària
t è x t i l
industrial.
Quin canvi Domingo!
Doncs sí. I mira, vaig treballar a la
fàbrica de sostens que en dèien Can
Ford i també de mecànic a Lacoste,
allà baix al final del carrer Industria.
També feia cascos per motoristes
aquí davant de casa, al local on
abans hi havia la lleteria.

Domingo,
quantes coses han
canviat al barri?
Nomes algunes. Sí que els carrers
eren de sorra i era una mica més
rústics, més de
poble, però
no hi havia
trànsit i a les
t a r d e s
berenàvem al
c a r r e r. E l s
nens
hi
jugaven tot el
dia
i
no
havíem de
patir perquè
els veïns els
vigilàvem a
tots. Sempre he tingut molt bons
veïns i això no ha canviat gens. No
aniria a viure a cap altre lloc que no
fos Dalt la Vila. Venir aquí em va
enriquir molt perquè hi vaig formar la
meva família i hi he vist créixer els
meus fills, i també perquè és un barri
on tots ens coneixem, que també és
com tenir una altra família.
Estic
orgullós d’haver-hi pogut viure-hi des
que em vaig casar, i no me’n penso
pas moure. Fins i tot he acabat

discutint amb gent que deia que el
seu barri era millor!
Tan en Domingo com la Marta
sempre van estar uns veïns molt
actius
Recordo que l’Associació de Veïns, al
principi, estava al carrer de Fluvià;
fèiem moltes activitats i reunions per
mirar de millorar el barri. També
organitzàvem activitats de lleure:
jugàvem a
la petanca i fèiem
campionats amb altres Associacions.
Recordo molt bé la primera Fira de
L’Arrop i com mica en mica va anar
prenent volada. Cada any volien venir
més firaires, algunes vegades havíem
de vigilar que no es barallessin per
posar la parada .
En Domingo i la Marta, agafats de la
mà, passejaven per la Fira tot el dia
per anar controlant i gaudir d’un
dia de festa grossa a Dalt la Vila.
La Marta ens va deixar aviat farà
tres anys, va ser un cop molt fort
per a en Domingo qui, malgrat tot,
ha recuperat les
ganes de fer
coses i tirar endavant .
Gràcies per aquesta bona estona
Domingo
De res. I ja ho saps, si necessites
qualsevol cosa….per cert, ja t’he dit
que estic orgullós de viure a Dalt la
Vila?
Si ja ho has dit, però ho tornarem a
posar .

Veïns, correu a la presentació!
A la gent de Dalt la Vila, en moltes ocasions ,
se'ns ha titllat de rondinaires compulsius,
gent que protesta per costum; mala raça !
En alguna ocasió he hagut de donar-los la
raó; és veritat, protestem, i potser un sector
amb excés. El que passa és que quan obres
els calaixos de la memòria, els llavis ,
aquests que generen la protesta, se solen
humitejar d'un gust amarg, en el millor dels
casos agredolç i el pitjor és que no hi ha
líquid que pugui dissipar aquesta sensació,
sobretot davant l'abandó municipal .
No és nou i no té un color polític, l'arc de
Sant Martí de l'abandonament és general i
multicolor; fem passes petites a preus
costosos i de paciència que la veritat , no
entenc com no es reacciona com en altres
barris . Tenim clar que es governa segons
nombre de vots i mai per a les persones, si
fos així Dalt la Vila estaria en unes altres
condicions .
Ara, davant la meva sorpresa i com sortit de
la boira tenebrosa, sorgeix la remodelació
quasi immediata de la plaça Pau Casals; dic
tenebrosa perquè ha semblat un assalt, de
cop apareixen pamflets anunciant que
l’endemà es farà la presentació del projecte:
Veïns, correu a la presentació que us toca
remodelació!
Particularment a mi m’indueix a diverses
reflexions .
Es presenta el projecte que afectarà els
veïns i com sempre la participació ciutadana,
la que quan interessa omple algunes
boques, ara ha desaparegut . Vist el projecte
i davant dels meus humils coneixements
arquitectònics i sobretot estètics, m'agradaria
que s'expliqués quines són les valoracions
que es fan a l'hora de confeccionar un
projecte que no encaixa per res amb l'entorn.
Encara que ja estem acostumats a les
constants agressions estètiques, em segueix
omplint d'estupor la manca de sensibilitat de
totes i cadascuna de les parts que participen
en el pedaç . No és possible una mica
d'homogeneïtat ?
Indubtablement m'alegra que es realitzen
intervencions a Dalt la Vila però agrairia una
mica més de coherència i prioritats .
Comprenc que s'aprofiti la inversió exterior
que financiïn projectes que després
serveixen de propaganda però, insisteixo,
han de tenir un ordre i una coherència .
Per què? Doncs perquè aquesta boira
tenebrosa que ha amagat el projecte fins a
última hora és la responsable que en la
meva memòria s’hi confonguin els temps.
Quant fa que es va pactar, al local de la
plaça Constitució, la remodelació del carrer
de la Costa? Es pactà fins i tot com seria, i
es van comprometre que les obres
s'iniciarien al febrer 2013, màxim abril 2013.
Aquest any es mor i la resurrecció del Carrer
de la Costa segueix embolicada en la boira
de l'oblit, però la meva memòria recorda

perfectament qui estava present en aquesta
reunió, les hemeroteques i les actes són
males aliades de l'ocultació .
Quant fa que es va acordar marcar les zones
30, incloent el pintat de paviment en vermell /
blanc? Continua sense haver-se realitzat,
però això sí, tres senyals mediocres per fer
callar protestes. Com que passegem per tot
Badalona seguim veient les diferències, i n’hi
ha que arriben a tal punt que el dia de la
presentació de què parlo, davant la pregunta
d'un veí sobre el tipus de pilona que està
previst
col·locar-hi ( manual ) i el
suggeriment que se n’hi col·loqués una
d’automàtica, es va contestar que no era
viable, que el seu cost rondava els 4.000 €,
per a mi exagerat però ho desconec; el que
si que tinc clar és que al carrer Pérez Galdós
el cost ha de ser diferent ja que en un tram
de 500 metres n’hi ha quatre, si no em vaig
descomptar. Crec que ensopeguem amb
aquesta ciència anomenada matemàtiques:
molt veí - vot en una zona =
molta
intervenció; poc veí - vot, poca intervenció .
Les matemàtiques són exactes i no fallen.
Els nostres polítics van deixar de ser-ho fa
molt de temps.

per Gabriel H. Tafalla

Exemple: sabeu quants anys porta
trencat aquest graó de la Plaça Font i
Cussó ?
I aquesta perillosa plataforma de
formigó i en zona escolar ?

I aquest tram d'asfalt després d'un
Em segueixen quedant moltes coses al tinter acte vandàlic ?
que haurien de passar per davant de la
remodelació de la plaça Pau Casals,
segurament amb menys incidència
propagandística però amb tota seguretat
més efectives: voreres intransitables per a
qualsevol persona amb un mínim de
problemàtica, inclòs transitar-hi empenyent el
cotxe de un nadó, per exemple.
Els camins escolars tant esmentats i tant
deixats any rere any, en concret el del carrer
Fluvià on hi estem fregant durant molt de
temps tenir-hi un incident greu, però això no
sembla preocupar o no tenim font externa de
finançament.
Per cert, es va obrir el passatge de Termes
Romanes. En el moment en què es va parlar
d’aquesta obertura, Dalt la Vila tenia una
dotació de 600.000 €. En una reunió amb
representants municipals es va acordar
destinar 400.000 € per a aquesta intervenció
i amb els 200.000 € restants es va acordar
realitzar una altra intervenció a Dalt la Vila i
es va suggerir arreglar el tram del carrer
Barcelona que va des de Quintana Alta fins
la plaça Constitució; espero, doncs, que
aquesta boira intemporal que sembla cobrir
sempre les intervencions a Dalt la Vila no
hagi succionat aquesta intervenció, encara
que molt em temo que l'aparador
propagandístic de la plaça Pau Casals hagi
alterat els sumands de l'operació .
Ah! Una última reflexió per als habitants de
Dalt la Vila i extrapolable a qualsevol racó de
la societat : fins on jo sé i basant-me en el
món grec, creador de la política democràtica,
els ciutadans escollim administradors per a
la societat, en cap cas propietaris .

Contents per la plaça Pau Casals ?
Si ! , Però ...................

Gabriel H. Tafalla

Dalt la Vila participa en el projecte de l’Illa Central

Redacció

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC ) hagi dictat sentència contrària al projecte d’urbanització de l’Illa Central
( plaça Pompeu Fabra ) les associacions de Coll i Pujol - Dalt la Vila - i Centre s’han coordinat per treballar conjuntament en la presentació de
les propostes veïnals vers aquest projecte que, per ordre judicial, cal fer de nou. La veu dels veïns ha d'ésser cada vegada més present en les
decisions municipals que ens afecten a tots; no hem de permetre per més temps que persones no escollides democràticament ( tècnics
municipals ) siguin els qui decideixin què s’ha de fer i com. Si aquest és el seu propòsit només cal que es presentin a unes eleccions,
mentrestant, demanem als polítics que hem escollit que facin la seva feina i siguin ells els qui prenguin les decisions que afecten al benestar
dels ciutadans.
Les entitats veïnals esmentades hem pres consciència que el treball en equip en el moviment veïnal és l’eina que ens pot portar a defensar els
interessos dels nostres conciutadans. Demanem doncs, el suport de tothom en aquest compromís que hem agafat vers la defensa dels veïns
d’aquests barris llindants amb el nostre.
INSTÀNCIA ENTRADA A REGISTRE

C/ de la Costa, 41 Dalt la Vila
08911 Badalona telèfon: 933 845 652
Nits de dimarts a dissabte
Migdies de dissabte i diumenge
Podreu degustar el nostres platets, bons
ibèrics, una bona selecció de formatges,
amanides, carpaccios, carn a la brasa.....
Visitan´s a la web
www.lacostabdn.com

DECRET DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE TREBALL

Notícies de la redacció
LOTERIA DE CAP D’ANY
Enguany l'associació juguem a la Grossa de Catalunya. En ser la seva estructura diferent de
la Loteria Nacional, hem hagut d'agafar 5 números diferents per a abastar l'euro per soci
numerari.
Els números que juga l'associació són:

07406 - 13857 - 42742 - 47757 - 96024.

Per tant, els socis numeraris que en data de 15 de desembre estiguin al corrent de pagament
de la quota del 2013, els correspon 0,20 ctm. de cada un d'aquest números, és a dir, un euro
com cada any.

PAGAMENT DE LES QUOTES
Tal com ja s’ha comunicar a bastament, enguany els rebuts no domiciliats cal anar-los a pagar a

LA CAIXA Avda. Martí Pujol 223 - 229 Badalona

Compte Nº 2100-2734-56-0200033771

L’import de la quota és de 12 eur. En fer l’ingrés cal posar al concepte el nom i cognom del soci/a a qui correspon el pagament. Hi ha de
temps fins al 31 de desembre. A partir del dia 15 del proper gener s’actualitzaran les dades dels socis/es, i tots aquells no hagin satisfet la
quota de 2013 deixaran d’estar contemplats com a socis/es pel proper 2014.
L’entitat demana que, en general, agilitzeu aquest pagament, i més enguany que la meitat de la vostra quota anirà destinada a combatre la
malnutrició infantil del nostre país.

NOVA TELEFONIA
Recentment hem contractat el servei telefònic i de fax en una
empresa diferent de la que fins ara ens feia aquest servei. Es
tracta d’una telefonia virtual que fa que ens estalviem d’entre
300 a 400 eur. anuals. Per tant i degut a això, a partir d’ara el
número de telèfon de l’associació és el 640.011.347. El
número de fax continua sent el 93.464.41.07

ASSEGURANCES
Des de fa temps la companyia asseguradora de la nostra
entitat és el grup assegurador Atlantis. Aquesta empresa és la
que també dona cobertura a altres AAVV de la nostra ciutat.
En aquest moment estant fent una campanya de captació de
nous clients ( Casa - Vida - Cotxe ) i que pot ser beneficiosa
per a la nostra entitat.
A part d’unes bones avantatges pels socis de la nostra entitat,
Atlantis s’ha compromès a col·laborar econòmicament amb
l’A.VV de Dalt la Vila amb el pagament d’un percentatge
anual per cada soci que es faci client, i que es destinaria a
activitats i projectes del barri. Tots aquells socis/es que hi
puguin estar interessats poden contactar amb l’associació
mitjançant la web o bé per telèfon.

Col·labora :

L’A.VV i la redacció del MECO no es fan responsables de les opinions alienes a aquesta entitat.
Els escrit aliens a l’entitat i que es publiquin al MECO han d’anar signats i no es permeten els pseudònims.

