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EDITORIAL
Hem començat el 2014

IL GATTOPARDO

Teniu al davant el primer MECO d’aquest 2014 i la nostra entitat continua amb el
mateix esperit dels anys passats per aconseguir el millor possible pels daltvilatans,
alhora d’estar a l’aguait
que interessos aliens a Dalt la Vila i als daltvilatans
malbaratin la nostra manera d’estar i viure.
Enguany tenim molta feina per fer: reunions, reivindicacions, peticions, de tot i força!
La fibra òptica, el trànsit del carrer Fluvià, el projecte de la plaça Pau Casals, la
urbanització de la part alta del carrer Barcelona…en fi, la llista és llarga i la nostra
dedicació també té uns límits, donat que no podem dedicar-hi les vint-i-quatre hores
del dia.
Ens agradaria pensar que cadascun dels daltvilatans es fa seu tot allò que pugui
presentar un canvi al barri, perquè només d’aquesta manera, mirant la globalitat
enlloc de la individualitat, podrem aconseguir el consens necessari per presentar
batalla quan convingui amb la plena seguretat d’estar representant els interessos del
conjunt del nostre barri.
Com gairebé sempre, hi ha aspectes positius i esperançadors i d’altres negatius i
decebedors. Entre els primer podem destacar la implicació creixent de treball en
conjunt entre nosaltres i les AA.VV del nostre entorn. Això ja s’està fent en coses tan
importants com el tema urbanístic de la plaça Pompeu Fabra, per exemple i s’ha
creat, per decret d’alcaldia, una comissió veïnal entre l’Ajuntament i les AA.VV de Dalt
la Vila - Centre -i- Coll i Pujol. També enguany, i dins les Festes de Maig, la festa
infantil i les havaneres les farem conjuntament amb l’A.VV de Coll i Pujol. La unió fa la
força, i nosaltres creiem que tenim el deure d’intentar tenir, entre tots, una força més
gran de la que hem tingut fins ara.
No voldríem estendre’ns massa en els aspectes negatius, però no podem obviar
comentaris i crítiques que se’ns fan de manera, diguem, poc elegant. Estar a la junta
de l’Associació és una feina de voluntariat i, per descomptat, no retribuïda; és per
això que no podem acceptar de cap manera comentaris com “fan sempre el que
volen i entre ells s’ho fan tot“.
Doncs bé, a finals d’any toca -tal com manen els estatuts- fer un canvi de junta i
volem animar tots els que creuen i diuen això que presentin una candidatura per a la
nova junta; segur que tindran de part de tots nosaltres un suport incondicional i en el
cas, només en el cas, de que no s’hi atreveixen, demanem si us plau que si critiquen
ho facin amb ànim constructiu i contrastant allò que corre de boca a orella. La crítica i
el respecte no han d’estar, necessàriament, renyits.
El proper MECO no veurà la llum fins passades les Festes de Maig. Us desitgem que
les passeu amb alegria; des de l’associació farem tot el possible per a que sigui així.
La Junta

“alguna cosa haurà de canviar perquè res
canviï”
La cínica frase de Don Fabrizio Corbera ha fet i continua fent
història. Fa poques setmanes va dimitir la junta directiva de la FAVB
( Federació D'associacions de Veïns de Badalona )
Unes recents eleccions, de les que no entenc el seu mecanisme,
han servit per propiciar el recanvi d’aquesta junta. Persones
diferents, tarannàs diferents, projectes diferents, però el de sempre
no canvia.
No esmentaré noms, crec que no és pas necessari. En tot cas el
que sí que cal saber, és que més d’un ni cobra el sou d’una
empresa privada, ni és treballador autònom. Que cadascú en faci
una lliure deducció.
Cal saber també que un -o uns- són persones afiliades a partits
polítics i que han tingut càrrecs a l’ajuntament. Per si això no fos
prou, cal també deixar clar que una persona d’aquesta nova junta
de la FAVB, va ser un implacable adversari del Dalt la Vila en
aquella època de la COMISSIÓ DE VEÏNS, en que nosaltres
lluitàvem contra un pla urbanístic que hagués desvirtuat totalment
el nostre barri.
Encara que la majoria d’integrants d’aquesta nova junta de la FAVB
siguin molt respectables, honestos i treballadors, tots sabem que
en un cistell de pomes bones, si n’hi cau una de podrida, és
qüestió de temps que les altres es facin malbé.
Mentre la política de partit sigui present en aquest tipus d’entitats
res no canviarà en el món veïnal, i no és que pretengui carregar
contra cap partit en concret, ans el contrari, fan una feina lloable
vers la participació democràtica, encara que sembla que s’esforcin
en desacreditar-se dia a dia ells mateixos.
Tots aquells afiliats a algun partit polític i que voleu treballar pel
moviment veïnal, feu-nos un favor si us plau, no ens digueu més
allò de : “ Encara que sigui d’un partit això no influirà en la meva
responsabilitat en aquesta entitat “ Quan sento
això, que
personalment he escoltat varies vegades, crec que no deixa de ser
una mofa a la intel·ligència de tot el veïnat de Badalona.
Jordi Casas

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.....
Visita’ns a la web
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com

Els Semàfors

Evolució gràfica municipal

SEMÀFOR VERD

DES DEL DARRER MECO DE DESEMBRE HAN PASSAT DOTZE
SETMANES, PER TANT AQUESTA VEGADA SUMEM 12 PUNTS A LA
GRÀFICA.
Justificació:
Al PP,
zero punts per: a) la seva manera
d'actuar envers la fibra òptica, ignorant les
Ordenances Municipals (OM de Cales i
Canalitzacions; Ordenances de PMU del Dalt de la
Vila). b) Per la seva manca de sensibilitat envers
el paisatge urbà. c) Per la seva rendició a les
pretensions de Jazztel, i d) Per la seva absència
a l'Assemblea de Veïns, passant de sentir les
opinions dels ciutadans.

18
PP

9
PSC

17
CiU

21
ICV-EUiA

Al PSC
2 i ICV, 4 punts respectivament i
proporcionalment al suport donat a les queixes
envers les actuacions municipals de cablejat de la
FO.

A CiU 5 punts per al suport donat a les queixes envers les actuacions municipals de cablejat
de la FO i per haver portat la queixa a l'Agència Catalana del Consum.

Vivir en Baetulo

Veure-les a totes hores voltant pel Teatre Romà, la
Masia Trias, els carrerons medievals, i fins i tot
entrants a les nostres cases, ens fa adonar de com en
són d’intel·ligents i la gran visió de futur del qual
gaudeixen.
Elles sí que saben fer visites turístiques, i no els cal ni
un guia.

SEMÀFOR VERMELL
Atorguem el semàfor vermell a la
Regidoria de Via Pública per com ha
portat el tema de la fibra òptica a
Dalt la Vila saltant-se les normatives
vigents pel Nucli Antic de la Ciutat.
Semàfor que fem extensible al propi
regidor de Via Pública, Sr. Daniel
Gracia, per les declaracions al respecte al diari La
Vanguardia el dia 5 de desembre de 2013 on venia a
dir que o Dalt la Vila acceptava com s’estava fent la
instal·lació, o ens quedaríem sense fibra òptica.
Malgrat que en converses posteriors amb l’Ajuntament
el problema sembla encarrilat per a una instal·lació
més acurada, la reacció primera de la Regidoria fou el
més allunyat de la cerca de solucions i d’un diàleg
constructiu.

- GUERRAS DACIAS ( 1ª Parte ) -

En invierno de 85- 86, d, C, en una de las incursiones de los dacios contra
el territorio romano, murió en una emboscada el legatus de moesia Gaius
Oppius Sabinus, lo que obligo a Domiciano a tomar medidas para hacer
frente a los dacios del Decébalo.
Entre 89 y 95, Domiciano fue
obligado a hacer campaña
contra los rebeldes locales y
contra la posterior
invasión
germana, movilizo cerca de
100.000 soldados y dejó al
mando de la campaña al
general Trajano.
En el año 92, el emperador
marcho contra
senmonios,
lugios y suevos , lo que llevo
a la rebelión de los cuados y
sármatas, y a una victoria romana en la fortaleza de Aquincum. El general
romano Lucio Tario Rufo fue puesto a cargo de la provincia pero fue
vencido

Golumna Trajana

Atorguem el semàfor verd a les rates,
de totes mides i edats, perquè ara
per ara són els únics éssers vius -a
banda dels daltvilatans- que valoren
com cal el potencial del Nucli Històric de Badalona.

per Francisco de la Torre

en la batalla de Adamclisi por un ejercito de 10.000 jinetes roxolano, dacios
y sármatas; la legio XXI rapax y la legio V Alaudae apenas se salvó.
Domiciano se vio obligado a pedir la paz.
Entre 95 y 97 el futuro
emperador Trajano fue puesto
al mando de un poderoso
ejército con el fin de derrotar a
los germanos; atacó la
Sarmatia, tierra de los yázigas y
las regiones de los marcómanos,
cuados y demás aliados.
Destacando el
legatus de la
Legio XIII Gemina Gayo Belicio
Flaco Torcuato, quien logró
varias victorias contra
los Puente Cmstruido por Apolodoro de
Yázigas y germanos. También
Damasco por orden de Trajano,
destacó el centurión Lucio
Aconio Statura por su valor. sobre el El Danubio
Domiciano no vivió para ver el
éxito de campañas, pues fue asesinado en el año 96

LES CAVIL·LACIONS D’UN PENSIONISTA
A la meva cartera porto dues targetes (una de
RENFE y una altra de Ferrocarrils de la
Generalitat) que m’autoritzen a viatjar en
transport públic amb preu reduït, per la meva
condició de major d’edat i pensionista. Ambdues
caduquen, com si amb el temps hagués de
canviar la condició de gent gran i altres. A la
RENFE et fan la targeta a la mateixa estació i a
l’acte; a FCG tenen una oficina y personal
dedicat exclusivament per això, i triguen una
setmana.
A Suècia, on ‒per raons que no vénen al cas‒
vaig amb alguna freqüència, no cal cap targeta:
amb la teva cara (i segurament amb el DNI o el
que allà es porti, en cas de dubte), en tenen
prou. Ni oficines, ni personal, ni targetes... I a
tota mena de transport públic: metro, autobusos
urbans i interurbans, ferrocarrils...
Per què s’han de fer les coses complicades si es
poden fer fàcils?
***
I com s’ha de fer per tenir el carnet de
pensionista o l’equivalent targeta rosa?
Si vas a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona (https://seu.badalona.cat/portalWeb/
b a d a l o n a . p o r t a l ?
_nfpb=true&_pageLabel=detall_tramit&dDocNa
me=AJB016060#wlp_detall_tramit i també
https://seu.badalona.cat/portalWeb/getfile?
dID=2058&rendition=web) resulta que si ets
major de 62 anys i si tens ingressos inferiors a
l’IPREM (vulgarment dit salari mínim), tens dret
a tarifa gratuïta; i si aquests ingressos són fins a
dos cops l’IPREM, aleshores la tarifa és reduïda.
Per ingressos superiors a dos cops l’IPREM, res
de res, pagues el billet normal.
Ah, però si vas a la web de l’Ajuntament de
Barcelona et trobes que les condicions relatives
als ingressos són les mateixes, però hi pots

Record i agraïment

accedir a partir dels 60 anys. (http://
targetarosa.bcn.cat/que-es-la-targeta-rosa/). Vés
per on, perquè el transport públic és metropolità
i tots els ciutadans de l’Àrea Metropolitana
paguem el mateix recàrrec sobre l’IBI (mireu els
vostres rebuts, allà el trobareu: un 0,141% el
2013, un 0,148% aquest any).

per Josep M. Sabater
vista d’anivellament de les rendes reals.
Certament, i més en un país ‒el nostre‒ que és
un dels d’Europa on hi ha més diferències entre
els més rics i els més pobres.
Però també es pot defensar que aquest

I ara ve el tercer en discòrdia: per al carnet de
pensionista de FGC (http://www10.gencat.cat/
sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1775), les
condicions són major de 65 anys i ingressos
inferiors a l’IPREM, en el qual cas tens dret a
tarifa gratuïta; o superiors, i aleshores la tarifa es
reduïda. Estem parlant dels mateixos serveis de
transport? De fet, de més: metro, autobusos i
tramvies metropolitans, però també dels
ferrocarrils de la Generalitat, inclosos els
funiculars de Montserrat i Gelida i els cremallera
de Núria i Montserrat.
Un desgavell, oi?
***
Un desgavell en edats i nivell de rendes.
D’edats: 60, 62 o 65. Per què una o l’altra?
Potser una mica allò de “uni, dori, cuteri/ mata la
beri/ biri, biró/ compta-les bé que tots hi són”?
I, pel que fa a la condició dels ingressos, com és
que amb la Targeta Rosa dels ajuntaments de
Badalona i Barcelona no tenen drets els que
tinguin ingressos superiors al doble del salari
mínim, i amb el Carnet del Pensionista de FCG,
sí?
Per què aquests diferències?
***
Deixant de banda postures ultraliberals (“qui és
pobre és perquè no s’espavila”), que hi hagi
diferències entre la persona d’ingressos baixos (i
potser caldria afegir, els aturats) i els d’ingressos
alts, té una justificació social des d’un punt de

anivellament s’ha d’aconseguir mitjançant uns
impostos progressius, però no en els serveis que
rebem els ciutadans de les administracions
públiques. Entre altres coses, per evitar anar
anant a una segmentació social, una separació
entre uns i d’altres: per evitar la dualitat (serveis
privats per als rics, serveis públics per als
pobres; una situació a la qual ‒a mi‒ no
m’agradaria arribar).
Hi ha encara una altra qüestió: tots els recursos
(personal, oficines, temps) que destinem a filtrar
qui són uns i qui són altres, compensen
efectivament l’estalvi dels majors, menors o nuls
descomptes per a pensionistes?
Torno a Suècia: per què s’han de fer les coses
complicades si es poden fer fàcils?

per Margarida Cartagena i Valls

Quan jo era petita, la mare o l'àvia m'enviaven a buscar el pa a Can Camins, el forn de carrer de Barcelona
que era a tocar de casa. Recordo molt bé com en aquella època es pesava el pa, i la diferència de pes
l'arrodonien afegint a la comanda una llesca de pa, de dilluns a divendres, o un tall de coca de forner els
dissabtes. Parlo de mitjans dels anys 50 i darrera del taulell, despatxant, hi havia la senyora Genoveva
Catafal. El senyor Joan Argelich, el seu marit, anava amunt i avall fent tot el tipus de tasques pròpies d'un
comerç tant esclau com eren els forns d'abans.
No recordo quan va ser que el forn va passar a anomenar-se Argelich, però en tot cas, el nom de Camins
va anar perdent-se, i va agafar força el de Ca l'Argelich.
Ca l'Argelich ha estat obert ininterrompudament més de 50 anys. Ara, passar pel carrer de Barcelona i
veure la persiana abaixada, em produeix tristesa i nostàlgia. Tristesa perquè era un - sinó l'únic- comerç
que seguia servint els daltvilatans d'abans, i els d'ara. Nostàlgia perquè amb ell també s'ha abaixat una
mica la persiana dels meus records de quan era una nena.
Serveixin, doncs, aquestes ratlles per agrair, a títol personal, la bona feina que la família Argelich-Catafal ha fet pel barri; és podria dir que s'hi han deixat
la pell. És doncs, per a mi, un deure moral que, no havent-ho fet en vida de la Genoveva, en Joan i la Maria Carme, els doni les gràcies pel pa nostre de
cada dia, i per formar part dels meus records més íntims i entranyables com ho són els de la infantesa de cadascú.

MIREM ENRERA

per Joan Expósito

La Mina de Comú de Canyet a Dalt la Vila
De la mina del Comú no es coneix la data exacta de la seva construcció.
Segons documents de l’arxiu Cuyás, la podem situar més o menys cap a la
dècada de 1780 quan en Josep Galceran de Pinós va obrir una mina a la Vall
de Canyet, part de la qual està dins la muntanya i la resta sota el torrent o
riera que recull les aigües pluvials i les porta fins al mar.
El Comú és la mina d’aigües més llarga de les construïdes a Badalona amb
uns 1300 metres de llargària i es creu que fou acabada pels volts de l’any de
1811.
Els primers 300 metres són de construcció senzilla, dins d’un terreny granític
que, a més del doll principal, facilita les filtracions per augmentar el cabal
d’aigua de la galeria. Els restants 1000 metres estan construïts amb paret i
sostre de volta de mig punt, amb maons molt compactes i sense fissures per
evitar filtracions alienes.
L’entrada o sortida de la mina queda a la paret que limitava les finques de
Can Viñas i Ca l´Andal, i que a partir 1925 va servir per compensar la
diferència d’alçada entre el conreus i el nivell del nou carrer del Passatge
Viñas.
Durant l’aixecament d’un pla topogràfic (creiem que és el primer i únic)
realitzat al mes d’abril de 1966 pel Centre Excursionista de Badalona i veïns
d e l c a r re r d e
Pujol, es va
constatar la
immobilitat de
l’obra
i
l’aïllament de la
mateixa; també
els 8 pous de
ventilació de la
Mina en el seu
recorregut sota
la riera de
Canyet i també
que arribats a la
masia de Can
Martinet Pujol,
existia el primer repartidor accessible amb escales, (on es quedaven 6
plomes d’aigua per 1 propietari de la mina del Comú) i continuava el
recorregut per sota les cases fins arribar al límit entre les dues masies de Ca
l’Andal i Can Viñas, on estava l ’entrava a la mina, quasi a peu pla, i amb una
porta de protecció a l’accés .
A partir d’aquí i fins el 2º repartidor el conducte seguia per un tub d’uns 30
cm de diàmetre totalment inaccessible i estava situat al Dipòsit Municipal i
Caserna de Bombers del carrer de la Quintana Alta amb Sant Felip de Roses,
(aquí es quedaven unes 2 plomes d’aigua per 3 propietaris de la mina del
Comú) i continuava amb un tub similar fins el 3º repartidor, o principal, del
carrer de Lladó nº 28, fent-se la distribució d’unes 108 plomes a 11
propietaris i també les 37 plomes que anaven al 4º repartidor del carrer de
Barcelona, per els 12 darrers propietaris de l’aigua de la Mina del Comú.

La quantitat d’aigua de la mina del Comú, era d’uns 255.000 litres diaris,
dels quals se n’aprofitaven uns 105,000 litres i la resta (molt variant segons
la pluviometria del any) passava al sobreeixidor del municipi. Les referències
de cabal i aprofitament de l’aigua del Comú, estan més detallades al llibre “El
subministrament d’aigües a Badalona en els seus inicis “ d’en Jaume Suñol i
Sampere.
El terreny del 3º repartidor al carrer de Lladó, té una superfície de 204,70
m2 i va ser comprat per l’ajuntament el 1804; posteriorment es va construir
la caseta o repartidor de l’aigua i també un sistema de vasos comunicants
molt original i similar a les fonts de Barcelona. Aquest repartidor va ser
reformat als anys 1838 i 1843 per adaptar-lo a les construccions de les cases
contigües, segons l’arxiu de Benito Grau, en dipòsit al Museu de Badalona, i
relatiu als Plens Municipals
El dipòsit de forma cúbica al centre del carrer Pujol servia per mantenir
sempre una reserva, entre el consum i l’arribada de les 3 plomes i 5/8 de
plomes de aigua (uns 7876 litres de cabal), propietat comprada a la Mina del
Comú i destinada al carrer d’en Pujol.
Tenia un tub o broc a la part superior del dipòsit, del qual rajava l’aigua dia i
nit i la mantenia clara i neta constantment dins del safareig; el sobrant
passava des del carrer de Pujol al safareig de Can Fonollà o Fluvià per regar
els seus horts.
Les cases del carrer de Pujol tenien sempre aigua a l’aixeta i al safareig,
gairebé un luxe en aquella època dels anys de 1830, en que la gent només
disposava de l’aigua de la font pública de Dalt la Vila i la traginava amb
càntirs fins casa seva.
Durant la passa de
còlera dels anys de
1965
/
70,
l’ajuntament va
desviar l’aigua de la
mina del Comú, a les
clavegueres abans
d’arribar
als
repartidors 2º, 3º, 4º
a fi d’evitar un
possible contagi amb
aquestes aigües sense
clorar, i dependent
d’una Venda o
Concessió municipal.
La urbanització i construcció de pisos en el lloc de les antigues masies i
terres de conreu en el recorregut de la mina del Comú, han fet que avui
estigui totalment desapareguda, fins i tot l’entrada al Pesatge Viñas, per
l’ensorrament al 2002 de part de la calçada. Actualment sols resta una petita
caseta, damunt del lloc del seu naixement, a l’altura d’un turó a la Riera de
Canyet amb el carrer d’Afrodita.
El solar del carrer de Lladó, 29, és actualment un annex a l´A VV Dalt de la
Vila, sense activitat concreta, i la casella de l’antic repartidor 3 amb el
sistema de la distribució de l’aigua del Comú, resta tancat amb una portella
al fons del pati, sense cap tipus de manteniment.

La Rampa !
Al març del 2013, ara farà un any, i en aquestes
mateixes pàgines, es va publicar un article escrit
per mi mateix, en què protestava per la falta de
sensibilitat cap a les persones amb mobilitat
reduïda per part d’una coneguda farmàcia de
Dalt la Vila.
En aquell article criticava iradament la postura
incoherent i insolidària d'alguns veïns de
l'immoble que s’oposaven a una petita rampa
amb l’argument que era antiestètica, crítica que
segueixo mantenint. Alhora criticava
contundentment la postura del responsable de la
farmàcia .
Avui toca esmenar-ne una part, la que fa
referència al responsable de la farmàcia, i ho faig
amb molt de plaer. M’explicaré.

per Gabriel H. Tafalla
El permís, des de Via Pública, és denegat i els
motius no sé si causen més estupor que riure o
més riure que estupor.
Un d'ells cita textualment en el seu apartat c): La
col·locació d'una rampa metàl·lica al domini
públic (vorera), provocarà una limitació a altres
persones amb limitacions físiques com és el cas
dels invidents.
Entenent l'argumentació, no sé que pensarà
l'invident quan circuli per la via pública i es trobi
amb les pissarres que anuncien els menús, les
cadires, les taules i altre mobiliari que s'utilitza
per a la instal·lació de les terrasses, així com
testos, papereres etc .. Si les mesures de pas
previstes per Via Pública per a les terrasses són
bones també ho haurien de ser per a una
farmàcia.
En un altre punt, el b) concretament s’hi diu
que: Accés a un Negoci de caire privat en edifici
també privat. Doncs bé, algú de Via Pública em
pot explicar on es troben els baixos on el 95%
dels bars s'hi instal·len? Que jo hagi observat
estan en edificis particulars, igual que en aquest
cas, tot i que la farmàcia, sent un negoci privat,
no podem oblidar quina mena de negoci és i del
servei que ofereix.

Arran d'aquell escrit, aquest responsable
conscienciat amb el tema, va sol·licitar al nostre
Ajuntament el pertinent permís per a la
instal·lació d'una rampa de posar i treure amb la
clara finalitat de molestar el mínim possible, és a
dir va sol·licitar un permís com el que pot
demanar qualsevol bar que vulgui col·locar una
terrassa i ocupi un tros de la Via Pública
(vorera). Veient les mides de la vorera, es va
comprovar que complia els requisits.
Doncs bé, aquí topem amb la més que clara
diferència de sensibilitats entre el ciutadà i el
polític de torn: res més allunyada l'una de l'altra.

Bé, particularment penso que les possibles
barreres, ho són igual per a un negoci com per a
un altre; de la mateixa manera que s'ha de tenir
les mateixes consideracions per a un com per
l'altre, s’hauria de pensar
que una farmàcia
presta un servei de difícil substitució. Una
cervesa te la pots prendre o no, i pots anar aquí
o allà; un medicament és diferent i de vegades
vital de manera que la sensibilitat més raonable,
dicta tenir una mica més de preferència en els
temes que afecta aquest sector (persones amb
mobilitat reduïda) força descuidat per les
administracions, malgrat el bonic que queden en
els textos oficials .
Sense anar més lluny la tant esmentada
Constitució Espanyola, aquesta que en moltes
ocasions serveix perquè la classe política s'escudi
darrere d'ella per l’immobilisme, estableix, en el
seu Article 49, “como uno de los principios que
han de regir la política social y económica de los
poderes públicos, el de llevar a cabo una política
de integración de las personas con discapacidad

amparándolas especialmente para el disfrute de
los derechos que el Titulo I otorga a todos los
ciudadanos. En consonancia con el precepto
constitucional, la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos, se
ocupa de la movilidad y de las barreras
arquitectónicas. Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos,
dispone que las Administraciones Públicas
competentes arbitren medidas oportunas para
evitar las barreras arquitectónicas, de forma que
los edificios resulten accesibles y utilizables por
personas con discapacidad motriz”.

Tradueixo: Sempre és el mateix, bona voluntat
per fer les coses i als nostres representants, la
majoria d'ells, se'ls ha oblidat. Però és curiós que
quan s'acosten eleccions i en concret el dia
d'aquestes, els locals per a la votació, sempre
tenen accessos per a aquest col·lectiu; no deixa
de sorprendre que després entrem en la boira de
l'oblit. Dic això de la boira que segur que és
negra, perquè aquests dies a un representant de
la nostra classe política li vaig sentir comentar
que eren ells o el No-res i ja tenim clar que és el
No-res. Ara ja, els del carrer, estem cansats de
tanta xerrameca buida. Volem que es posi fi a
aquesta història interminable i es normalitzi a un
col·lectiu que porta massa anys a l’ombra.
Ah! Se m'oblidava: Segurament els responsables
d'aquests actes poden amb el seu llenguatge
sibil·lí i legalista, donar la volta a l'exposat, no ho
facin, no val la pena, no es demana legalitat, es
demana sensibilitat i bon fer per a les persones
amb mobilitat reduïda, entre altres.

Adéu a la nostra companya Mª Carme
Aquest febrer ens ha deixat la Mª Carme, massa jove, massa aviat. Sentim una gran tristesa per la seva mort i
encara no ens en podem acabar de fer a la idea, sembla com si no pogués ser veritat. Però quan passem pel carrer
de Barcelona i veiem la porta del forn abaixada, la realitat ens colpeja de nou.
Enamorada del barri que la va veure néixer estava sempre al cas del què hi passava, de la gent i de l’entorn. Es
preocupava i exposava idees, ens ajudava sempre que podia i d’ella fou la idea de les entrevistes a la nostra Gent
Gran que apareixen a cada edició de La Costa del Meco. Gràcies a aquest fet, podem llegir en primera persona
anècdotes i vivències dels nostres veïns més grans i, alhora, saber una mica més de la història humana dels
daltvilatans d’ara fa 70, 80 i 90 anys fins i tot.
L’octubre de 2010 va aparèixer un article seu titulat “Noms, Sobrenoms, Malnoms i Renoms...! (primera part)” on hi
feia un repàs extens de tots els noms que es podien sentir a Dalt la Vila i identificar-los immediatament amb la
família a la qual “pertanyien”. La segona part de l’article va sortir publicat el desembre. barri en estat pur, vet-hoaquí!
Al seu establiment s’hi podia fer signatures per a reivindicacions, trobar-hi informacions d’actes, etc. Ella mateixa
moltes vegades ens posava sobre-avís d’algun problema que havia detectat donada la seva feina, sempre amb
contacte amb el veïnat.
Podríem dir moltes més coses de la nostra companya i col·laboradora, però ens quedem amb el record de la seva
dimensió humana, de la seva fusta de pencaire, de la seva abnegació i, sobretot, ens quedem amb aquest somriure
de persona maca per fora però sobretot per dins.
Gràcies per tot, Mª Carme i reposa en pau, amiga nostra!

PARLEM AMB LA GENT GRAN
Avui parlem amb Fidel Codina i Casas
A punt de fer 88 anys, viu al carrer Sant Felip i d'en Rosés des que va néixer.
La seva família també ha viscut al barri. Ha treballat en diversos oficis però
gairebé sempre a Barcelona: de contramestre arreglant
telers, de comptable... Actualment es dedica a col.laborar
en l'organització d'excursions d'un casal d'avis. És una
persona molt amena i es mostra afable en tot moment.
Les seves respostes ens mostren un home de grans idees
i amb una bona filosofia de la vida.
Quan li preguntem pel barri, com era abans, somriu. Ens
parla de la gran família: tothom es coneixia i era com si
d'una gran família es tractés. La fesomia del barri era
molt diferent: tot eren plantes baixes. La vida era molt
tranquil.la. Si algú es posava malalt, tothom intentava
ajudar en allò que podia. Les portes sempre eren obertes
i els veïns podien entrar lliurement a totes les cases. Si
ens ho intentem imaginar per un moment, ens sembla
absolutament impossible d'aplicar en els nostres dies.
Es feia molta vida al carrer però, sobretot, els qui
gaudien veritablement d'aquella llibertat eren els nens.
Sempre al carrer, només el deixaven per anar a dinar.
Fins i tot algun deia als companys: “guarda'm el lloc que
vaig a dinar i torno”.
Jugaven amb pilotes fetes amb draps. També a bales, a la
baldufa...
Però un any, per reis, a un company del carrer li van portar una veritable
pilota de futbol: era de cuir. Aquella pilota era l'admiració de tots. Anaven
bojos per poder jugar amb aquella pilota. Però l'amo, que sabia la fascinació
que la pilota causava, els amenaçava amb marxar a casa, amb la pilota per
suposat, si li feien algun gol.
Com tenien poques coses a fer i gairebé res per jugar, de vegades
s'entretenien fent la guitza a alguna persona gran. Això passava amb un
senyor que ells anomenaven “el barrequero”. Era una persona que vivia en
una barraca feta d'uralita situada davant del carrer Sant Felip i d'en Rosés.
Cuinava fora de la barraca i el grup de nens, entremeliats, de vegades li
posaven algún insecte dins l'olla i li ho deien per fer-lo enrabiar. Era una
manera de matar el temps.
En el barri hi havia un senyor que posava pel.lícules de cinema mut. Cobrava
alguns cèntims, poca cosa, però passaven la tarda d'allò més bé. Tota la
mainada del barri hi anava.
El seu avi va ser el primer en tenir un aparell de ràdio: la gent anava a casa
seva a escoltar-la i això generava converses i, en definitiva, més apropament
entre els veïns. Per la festa major els grans jugaven al dòmino al carrer. A
tots els carrers es podien veure grups de senyores que treien les cadires per
fer petar la xerrada, de vegades fins al vespre.
La joventut també s'ho passava bé: anaven al cine, al Nou, al Picarol. De
vegades a mitja pel.lícula t'havies d'aixecar per cantar el “cara al sol”. Oferien
dues pel.lícules i després varietés. Així que passaven tota la tarda ben
distrets.
Quan es festejava, s'acostumava a anar a passejar i també a l'envelat. A
Badalona n'hi havia tres: el Casino, l'Era i l'Apolo.

per Roser Cussó / Llúcia Ventura

Comenta l'anècdota que moltes noies, a l'hora de ballar, et donaven un
mocador perquè no els embrutessis el vestit.
Era un barri bàsicament de treballadors tot i que també hi
havia algunes famílies benestants.
Tot es feia a casa i al barri: tenir els fills, morir-se... I
tothom sabia què passava a cada lloc. Com una gran
família.
Quan li preguntem per l'autopista ens diu, sense cap dubte,
que va significar el trencament de la família, el començar a
tancar portes. La separació en dues parts que es van anar
fent diferents.
També recorda que a la casa del costat de la seva, que ja es
veu que havia estat una casa senyorial, hi vivia un senyor
que havia fet fortuna a les amèriques. Un dia que en Fidel i
la seva dona dinaven arròs, aquest senyor va apropar-se al
menjador (ja hem comentat que les portes eren obertes).
Després va sortir de casa i va tornar amb un cartell que
deia: MENGEU MASSA DE PRESSA. HEU DE MASTEGAR BÉ.
Com aspecte negatiu d'abans ens explica la gran ignorància
que hi havia en molts temes, sobretot pel que fa a la relació
entre home i dona. En Fidel va passar la nit sense dormir,
esverat, la primera vegada que va aconseguir agafar la mà de
la seva dona. Riu. Si volies anar al cine t'havies d'endur la sogra. Però pensa
que ara potser s'ha passat a l'altre extrem.
Ara la gent ja no viu amb la família del barri, viu amb la seva pròpia família.
La televisió ha influït de valent en aquest tancament. Tothom és més
individual. S'ha perdut el sentit de col.lectivitat.
També a nivell familiar passa una mica. Recorda quan els diumenges, la
família es disposava a escoltar la ràdio: havia una secció de discos dedicats.
Escoltaven la música, feien tertúlia... Hi havia més comunicació.
Però descobrim la seva filosofia de vida quan li preguntem què és el que més
li agradava del barri d'abans: la seva joventut. I fa una reflexió molt clara. La
joventut és lo més bonic. Ell recorda moltes coses perquè les va viure amb la
intensitat de la joventut. Creu que el jovent d'avui dia també recordarà la
seva etapa de joventut com la millor.
Pensa que la gent avui dia viu amb més llibertat i viu més: és com si les
persones haguessin comprès que es neix i es mor. Si, tothom mor un dia o
un altre. Aquesta manera de pensar genera el gaudir de tot el que es té.
Antigament es pensava massa en guardar pel dia de demà. I quin era el dia
de demà?
Destaca el fet que abans una persona que estudiava, treballava... tenia les
portes obertes per millorar la seva vida. Actualment no. Creu que els
veritables triomfadors de la societat nostra és la gent que sap vendre, tingui
estudis o no, sigui treballador o no.
En Fidel ens posa un fragment d'un concert d'òpera: té una gran afició per la
música. I amb el so d'una cançó popular alemanya, marxem de la seva
acollidora casa amb moltes ganes de tornar.

Col·labora :
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