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EDITORIAL
Seguint amb la fibra òptica

Renovar-se o Morir
Doncs bé, ara toca renovar la Junta de l’Associació de Veïns.
Però es tracta d’una renovació que va més enllà del mandat
dels Estatuts, que diuen que “1. Els membres de la Junta
Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys,
sense perjudici que puguin ser reelegits.” (article 15.1).
Efectivament, si resseguim la composició de les Juntes de
l’Associació des del novembre del 2008 fins ara, veurem com es
van repetint, un cop i un altre –amb algunes variacions–, una
pila de noms. Cal, doncs, una renovació: però una renovació a
fons.
No es tracta de què els membres de l’actual Junta estiguin
cansats –que també–, es tracta de què hi hagi cares noves,
nous projectes, nous enfocaments, alternatives que fins ara no
han trobat qui les posi en marxa... una injecció de vitalitat,
vaja!
És necessari que hi hagi sang nova que agafi el relleu, i porti el
Dalt de la Vila a anar millorant com a barri i com a veïnatge: la
qual cosa vol dir que cal implicar-se activament envers un
entorn urbà amb determinats problemes (urbanisme, habitatge,
equipaments, serveis, i sobretot allò que podríem dir urbanitat
–estil de convivència amable, amigable i solidària–...), i també
l’atenció a unes condicions específiques del col·lectiu, de les
persones (envelliment, vulnerabilitat, necessitat d’assistència,
etc.). I sense perdre de vista que no som una illa: som una
petita part d’una ciutat, compartim el seus problemes i s’ha de
treballar també per la seva solució, perquè també són els
nostres problemes.
No vol dir que els que constituïm l’actual Junta abandonem i
fugim: seguirem treballant per al barri, es pot comptar amb
nosaltres per contribuir a les activitats de l’Associació, podem
assumir algunes tasques que se’ns encomanin, assistirem a la
nova direcció per ajudar-la en el què calgui. Estem oberts a
col·laborar, quan convingui.
Però cal una nova Junta.
Esperem, per tant, la presentació de les vostres candidatures.
Ja!

Des que es va aturar al barri la implantació “a lo bèstia” de la fibra òptica (Jazztel
+Telefònica), l’AVV ha continuat treballant amb l’Ajuntament per tal de trobar una
solució adient a un lloc urbà tan sensible com Dalt de la Vila.
Doncs bé, a l’última reunió de fa pocs dies (18/09/2014), amb l’Ajuntament i Jazztel, es
va arribar al següent consens:

1) Fer una primera prova per als carrers Sant Sebastià, Santa Eulàlia, Gaietà Soler i
plaça de Pau Casals. Aquesta prova consistiria en:

2) Des de la línia troncal de telecomunicacions (situada a Martí Pujol), es derivaria
una línia secundària pel carrer Gaietà Soler, que seguiria per tot el carrer de Sant
Sebastià, des del de Barcelona fins al de la Costa (i creuaments necessaris).

3) Aquesta línia seria canalitzada i soterrada, amb les arquetes necessàries (de 60x60
cm i estanques) per contenir las horribles caixes fosques que tant rebuig van
aixecar quan van aparèixer sobtadament a Quintana Alta, Barcelona, de les Eres,
etc.

4) D’aquestes caixes fosques de les arquetes arrancarien les línies d’usuari (fins a 32
per arqueta). El manat de línies d’usuari sortiria de terra dins d’un muntant (o
canalització vertical d’uns 2 m).

5) A partir d’aquests 2 m, d’aquest muntant en sortirien els cables d’usuari, ja a la

vista i grapats a la façana, seguint verticals fins a l’alçada del primer pis i trencant
horitzontalment per a buscar el punt d’entrada als habitatges o locals que hagin
contractat el servei.

6) Si el resultat és satisfactori, aquesta prova s’adoptaria com a model per a les
restants vies internes del Dalt de la Vila, pel pinyol (deixant a banda el perímetre
del barri, urbanitzat i edificat seguint pautes modernes).

7) El model s’aplicaria sistemàticament a tots els carrers que s’urbanitzin a partir
d’ara.

8) L’Hospital Municipal i la casa Botey (ca l’Amigó) ja tenen resolt de forma

subterrània l’accés a la fibra òptica. També es preservaran can Casas, can Planas i
l’edifici de la cantonada Via Augusta amb Martí Pujol.

9) Pel que fa als carrers on ja es va instal·lar la fibra òptica i les seves caixes fosques,
però que no s’urbanitzaran en previsiblement molt de temps, s’haurà de buscar
una solució. Ara per ara no n’hi ha cap de prevista.

10) Pel que fa a les línies perimetrals d’edificació moderna, i salvant les edificacions

singulars, es disposaran línies i caixes fosques grapades a la façana, com ja
existeixen al tram de Martí Pujol, entre Barcelona i Sant Josep i de Rosés. Als
edificis moderns que ja tinguin la preinstal·lació feta, l’entrada de les línies es farà
mitjançant aquesta. Als restants, s’actuarà segons els casos, podent tenir accés
per façana o pel pati interior de l’edifici, si n’hi ha.

Aquest acord és de paraula. Encara no s’ha passat en net sobre el paper. Però, fins i tot
quan ja ho hagi estat, caldrà que, a l’hora de posar realment els cables i les caixes, els
vilatans estiguin a l’aguait del què es fa –ja sabem que els operaris a vegades tiren pel
dret–. I sempre queda el recurs de denegar el pas per la finca, renunciant a tenir el
servei.
Isabel Brugé, Josep M. Sabater, 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
Gaudiu de la nostra carta i pissarra, on
trobareu platets, amanides, carpaccios, una
bona selecció de formatges, carn
a la brasa.....
Visita’ns a la web
www.lacostabdn.com
reserves@lacostabdn.com

Evolució gràfica municipal
DES DEL DARRER MECO DE JUNY HAN PASSAT TRETZE
SETMANES, AQUESTA VEGADA HAURÍEM DE SUMAR 13 PUNTS A LA
GRÀFICA.
Justificació:
Però no ho farem, és impossible. Entenem que
evidentment sigui més fàcil adjudicar punts al o
als grups municipals que formen part del govern,
ja que els de l’oposició poc poden fer alguna cosa
donat que no governen.
Altra cosa és el funcionament dels diversos
departaments de l’ajuntament; aquí no els
valorem, ni urbanisme, ni regidoria, etc.

18
PP

9
PSC

17
CiU

21
ICV-EUiA

Ara bé i dit això, es governi o no, sí que existeixen
maneres perquè els grups municipals interactuin
amb la ciutadania i en el nostre cas també amb
l’A.VV del nostre barri.

Fa temps que no és així, per tant, i degut a desconèixer si els grups municipals badalonins
estan desapareguts o no, no podem seriosament puntuar res de res. L’any proper hi haurà
eleccions municipals, potser aleshores apareixeran com a bolets per tots els barris.

Busquem grups municipals, si en trobeu algun
aviseu-nos si us plau
- Gràcies -

Els Semàfors
SEMÀFOR VERD
Atorguem aquest semàfor a la
regidoria del districte primer, a
urbanisme, en especial al Sr. Jordi
Renom, i també als treballadors de
l’empresa que fa les obres de la plaça Pau Casals.
A tots i cadascun dels esmentats els volem reconèixer
que, tot i que normalment les obres públiques sempre
són molestes pels veïns de l’entorn, en aquest cas
s ’ e s t à fe n t e l p o s s i b l e p e r m i n i m i t z a r e l s
inconvenients que es produeixen.
També cal reconèixer la sensibilitat de la regidoria i
del tècnic d’urbanisme amb les opinions dels veïns.

SEMÀFOR VERMELL
No és cap novetat la manca de
civisme d’una part de la ciutadania
que només miren el seu interès
personal i desconsideren els
interessos de les persones que els
envolten.
També n’hi ha per llogar-hi cadires amb certes
actuacions de la G.U. que no actuen correctament amb
les actituds incíviques de certs conductors de la ciutat.
Sense anar més lluny parlem dels cotxes aturats
davant de la farmàcia Viayna, que es passen pel forro
les molèsties que ocasionen als altres. Ara hi hem de
sumar-hi totes aquelles persones que per portar la
mainada a l’escola bloquegen totalment l’Av. President
Companys.
Que necessita la G.U per fer complir les normes de
circulació en aquests llocs. ?

SORPRESES D’ESTIU

per Josep M. Sabater

Aquest curiós artefacte va aparèixer aquest estiu al Dalt de la Vila, concretament al cantó muntanya de la plaça de l’Assemblea de Catalunya, davant per
davant de l’edifici municipal “El Viver”. Amb agostitat i traïdoria.
Descartat que es tractés d’una escultura d’estètica dubtosa –molt bonic no és–, i després de mirar-ho detingudament, hom pot arribar a la conclusió que
es tracta d’un banc, si bé encara no s’hi ha vist a ningú segut. Només la part central té respatller, potser per permetre seure’s capiculats –encara que a
costa d’una certa incomoditat–. Més dificultats hi ha hagut per entendre l’ús o la intenció aquestes bandes metàl·liques que té a uns dels cantons, i al
respecte corren diferents hipòtesis, una de les quals recollim aquí: es tractaria –diuen– d’un dispositiu per a aparcar bicicletes (tanmateix tampoc s’ha
pogut veure mai cap bicicleta que s’hagi animat a fer-ho servir).
Suposant, per tant, que la
d’un objecte multi-ús, destinat a ser
bicicletes, hom no pot menys que
temps que l’Ajuntament (polítics i
de la possibilitat i la conveniència de
urbà per tal que el barri no sigui un
seu pare i de la seva mare; a més,
d’una sèrie de propostes de bancs,
etc., perquè tothom donés la seva
els veïns dels carrer Sant Sebastià i
Districte Ier. es comprometés que els
curs d’execució seria consensuada
sense encomanar-se ni als déus ni
Catalunya aquesta “cosa”.

identificació ha estat correcta i es tracta
“assegut” de diferents maneres i a aparcar
sentir-se desconcertat. En efecte, ja fa
tècnics) i l’Associació de Veïns venen parlant
definir una sèrie de models de mobiliari
mostrari de peces diferents, cadascuna del
s’ha fet córrer entre l’Associació i els veïns
papereres, llumeneres, mollons, jardineres
opinió; i que –finalment– a la reunió amb
plaça de Pau Casals, la Regidoria del
elements a col·locar a la urbanització en
amb els veïns... vet aquí que, de sobte i
als dimonis, aterra a la plaça Assemblea de

Hem d’arribar a la conclusió que
“que la teva mà dreta no sàpiga què
una actuació incontrolada, una
va per lliure i ignora quina és la
urbà? Volem suposar que no es
del parlat i mig decidit, sinó de la
pot fer sense tenir en compte res i que pren les seves decisions perquè mana i pot, i res més.

l’Ajuntament practica el consell evangèlic
fa l’esquerra”? Un cop més ens trobem amb
actuació d’algun departament municipal que
pretesa política municipal sobre el mobiliari
tracta d’alguna pràctica que passa per sobre
decisió personalíssima de qui considera que

Per tant, esperem que, qui sigui que hagi dipositat aquesta “cosa” a la via pública, sigui instruït en les bones maneres i amb la cura i el respecte amb
què s’han de tractar les qüestions relatives a la ciutat. I que es torni a prendre el camí encetat perquè el conjunt del barri (i de la ciutat) disposi d’uns
bancs, jardineres, etc., que siguin adients i, a més de ser funcionals, facin bona fila.

EL PASTILLER
La segona cosa que es fa quan prens
medicaments en forma de pastilles és comprar
un pastiller, és aquella andròmina on pots
col·locar ordenadament les pastilles que
s’utilitzen diàriament
Atenció a la compra d’un pastiller: a part que
estigui internament dividit per dies, per fraccions
de dia ( matí, migdia, tarde, i nit ), cal calcular
molt bé la capacitat pastillera de cada
compartiment, és molt important no quedar-se
curt en el càlcul.
Cal fer aquest càlcul amb previsió de futur,
exemple de plantejament :

per Jordi Casas
A partir dels 66 anys és pot fàcilment accelerar
aquest procés i és en aquest moment quan a
vegades anem a la farmàcia amb el carro de la
plaça.
Conclusió vers el pastiller; ha d’ésser gran, molt
gran però que hi càpiga dins una maleta de
viatge, com de les que autoritza Ryanair ( 55 x
40 x 20 ), així no tindran problemes els que
viatgen amb l’Imserso.
Fins aquí el que he especificat com la segona
cosa a fer. I per que ? Dons fàcil, la primera cosa

Supòsit base estàndard: Persona d’entre 60 a 62
anys, cada dia és pren una pastilla per a la
pressió arterial al matí; una pel colesterol al
migdia, i una per poder dormir a la nit.
El tipus de pastiller adequat seria d’una mida de
més o menys 14 cm. de llargada x 9 cm.
d’amplada. Dividit amb set compartiments de 2
cm. i aquest dividits per 3 espais de 3 cm.
Ja tenim el càlcul fet, però no hem tingut en
compte la previsió de futur i la llei de Murphi,
dues lleis que a partir d’aquesta edat han de ser
lleis de capçalera de la gent que comença a ferse gran.

que fem amb optimisme ocult, é tenir les
pastilles dins les seves capcetes i a l’hora de
cada dia que en necessitem una la traiem de la
capceta i apa, gola a vall. Però, que passa més
d’una vegada? dons passa el següent: Ai Pepito,
no recordo si m’he pres la pastilla de dormir i si
me la prenc ara potser dormiré tant que no em
llevaré a l’hora. O també: Ai carinyo no recordo
si m’he pres la pastilla de la pressió; i si m’agafa
una embòlia ?
És per això que he obviat la primera cosa al
començar a escriure.

Com hem de fer uns càlculs més afinats:
Persona d’entre 60 a 62 anys, cada dia és pren
una pastilla per la pressió arterial al matí, una
pel colesterol al migdia, i una per poder dormir a
la nit.
Hem de preveure que fent una vida normal, o
sigui fer cas al metge només quan ens trobem
realment fotuts, cada 2-3 anys es pot gairebé
doblar la quantitat de pastilles a ingerir
diàriament, o sigui que a l’edat d’entre 63 i 65
anys és molt possible que ja ens tinguem
d’empassar dues pastilles per la pressió al mati,
una pel colesterol al migdia i una a la nit, i la
normal de poder dormir que segurament serà
del doble del principi actiu i per tant més gran,
també a la nit, ja que aquesta seria incoherent
passar-les al matí.
Bé, en dos tres anys ja hem augmentat quasi el
doble les pastilles que ens empassem cada dia.

LES PASTILLES
N´hi ha de vàries mides i grandàries. Les més
usuals són tres: la de càpsula, la de forma
rodona, i les que semblen mongetes del ganxet.
Totes tenen les seves peculiaritats que podem
definir de manera genèrica.
Les de tipus mongetes del ganxet, si són petites
no representen cap perill, s’empassen bé i sense
problemes.
Ara bé, si la mida és gran això pot comportar
certs riscos:
a) Poden quedar travades al principi de la gola;
cal no prendre-les estant sols, hi ha el risc
d’ofegament lent i penós, és recomanable estar
acompanyat d’algú que sàpiga fer la maniobra
d’Heimlich ( Compressió abdominal )

b) Sovint n’hem de prendre mitja pastilla i aquí
tenim un altre problema: com la partim ? Moltes
vegades no les podem partir amb els dits,
segons per quines necessitem un trinxant amb
el perill que comporta utilitzar aquestes eines.
Les de càpsula
Igual que les del ganxet poden quedar travades
al principi de la gola, per tant hem de tenir les
mateixes precaucions. Aquestes també tenen
una peculiaritat que les fa antipàtiques: en el
moment de prendre-les cal estar asseguts ja que
si no engaltem directament i amb bona posició
el cap de la pastilla a l’inici del forat d’ingerir,
podem estar estona fen punteria dins la boca, i
la persona que ens acompanya en aquest
moment transcendent pot posar-se neguitosa i
preguntar-nos si no ens trobem bé, i
evidentment no podem respondre res ja que
tenim la boca i la gola enfeinades en fer
punteria.
Les rodones
Aquestes, si són grosses, pots directament
quedar-te un temps sense respiració i posar-te
primer blanc, després groc i finalment blau; amb
aquestes cal també un acompanyant instruït
amb saber fer la maniobra d’Heimlich.
Les rodones petites, són punyeteres; sembla
que tenen vida pròpia, son dòcils d’empassar
però cal tractar-les amb molta cura; necessiten
amor i carinyo ja que si et cauen de les mans no
saps on van a parar, les busques per la taula i no
les trobes, les busques per terra i no les trobes,
ja he dit que sembla que tenen vida pròpia...
Si et cau damunt la taula, atenció! el més segur
és que estigui a terra al costat d’una pota de la
cadira. Si creus que t’ha caigut a terra és
possible que estigui damunt la taula al costat de
la gerra que filtra l’aigua. I si estàs segur que ha
caigut a terra comença-la a buscar en un radi de
dos metres començant per la part més llunyana.
EL PASTILLER I LES PASTILLES
Omplir el pastiller amb les corresponents
pastilles no és feina fàcil, cal paciència i mètode.
Cal agafar cada pastilla amb fermesa que no
rellisqui i es col·loqui directament dins del
pastiller però NO en un lloc inadequat. Si passa
això comporta sovint buidar el pastiller per
poder agafar-la altra vegada ja que ens és
impossible posar els dits dintre els
compartiments del pastiller i agafar-la.
Normalment els que utilitzem pastiller i pastilles
ja no tenim els dits i la seva mobilitat de quan
teníem 20 anys.
FINALMENT
No us passi pel cap omplir un pastiller sense
portar les ulleres posades, segur que no te’n
surts, és el declivi.

MIREM ENRERA

per Joan Expósito

El carrer d’en Pujol, testimoni de l’evolució agricola
El carrer d'en Pujol, al Dalt de la Vila, és el
testimoni més ben conservat dels projectes
d’ampliació urbanística de Badalon; tots ells
foren deguts exclusivament a la iniciativa
particular. Persones posseïdores d’un cert
capital, l’invertien en la construcció de vivendes
i, de vegades, fins i tot donaven lloc a petits i
nous carrers. Aquestes cases després eren
llogades i s’obtenia així un bon rendiment al
capital invertit.
En algunes ocasions les cases es construïen en
un camí existent, com és el cas del carrer del
Rector, edificat per Mossèn Jaume Dalmau,
rector de Santa Maria al 1746.
En la majoria dels casos, el propietari obria el
nou carrer enmig del seu terreny, edificant les
cases a una banda, un pas col·lectiu i deixant
els horts al davant, un per cadascuna de les
cases, a l’altre costat del carrer. Aquesta
pràctica, molt habitual als pobles del Maresme,
explica l’existència de molts dels carrerons
sense sortida de Badalona. En molts casos, amb
el pas del temps, aquests carrers van passar a
ser públics i quedaren inclosos en la trama
urbanística de la ciutat.

Casas nº 7, nº 9, nº 11 del c/. d’en Pujol i
amb el dipòsit del safareig per l’aigua
de la Mina del Comú

El carrer d’en Pujol va ser dut a terme per en
Josep Pujol, hereu de can Pujol de Canyet a
l’any 1830. El seu
nom, molt esborrat ja,
consta sota la cornisa i damunt la llindar del
balcó, de la casa 10 i la data al mateix lloc a la
casa 11, respectivament.
La família Pujol, i després els seus hereus, la
família Torrents, van mantenir la propietat fins
la dècada 1970 / 80, en que foren venudes als
seus llogaters.
No fou aquesta l´única inversió urbanística de
la família Pujol, a Canyet edificaren un altre
carrer de característiques semblants, el carrer
del Mas Pujol, del qual avui només en resta el
nom.
A l’any 1830, es va fer un projecte del carrer
Pujol, el qual constava d’un carrer recte i pla,
amb un safareig amb una quantitat abundant
d’aigua, 3 plomes i 5/8 de ploma, dia i nit,
comprada a la Mina del Comú pel consum

veïnal (uns 7876 litres diaris) que arribava fins
el dipòsit superior del safareig i que servia de
regulador i de reserva d’uns 2000 litres d’aigua.
Aquest dipòsit té una forma cúbica i està
rematat per un frontispici neoclàssic, que
sembla ser una còpia simple o imitació de la
façana de l’església de Santa Maria.
Era un luxe pels veïns de l’època, tenir aigua
sense poar-la, ni haver de portar-la amb
galledes des de la font pública, de la Plaça
Constitució.
El carrer Pujol consta de 16 cases d’uns 20
metres de fondària; la vivenda edificada és de
13,70 mts i la resta destinats al badiu posterior
amb la comuna de l’època, al davant de la casa,
el pas col·lectiu per a tots els veïns i també el
seu hort individual, amb un total de 18 metres
de fondària fins la paret de l’hort de Can
Fonollà.
La construcció de les cases és de pedra
granítica en tota la planta baixa que suporta les
voltes de canó, i la resta i el pis de totxo cuit.
És interessant de remarcar el fet que tots els
habitatges tenen la mateixa estructura, la
planta baixa amb voltes de canó rebaixades a la
catalana, i formant dos espais, l’entrada amb la
cuina i l’aigüera de pedra picada, després
l’escala d’accés al pis i el menjador o celler amb
una lleixa d’obra per soportar les botes; el pis
està format per quatre espais, per cambres i el
graner, quedant directament sota la teulada
sostinguda amb bigues de fusta.
El carrer sempre havia estat una propietat
particular i va estar tancat amb un barri de
fusta fins la dècada de 1930; després va
continuar sense el barri i amb l’entrada pel
carrer de Lladó, i el final era la paret sobre de
l’aqüeducte de l’aigua del Torrent de la Font,
que formava aquell pont tan pintoresc al carrer
Fluvià. La línia irregular de la canalització de
l’aigua, escapsa i dóna forma desigual a la casa
nº31.
L’element més característic del carrer Pujol és el
conjunt d’esgrafiats que decoren la façana

superior de totes les cases: en una hi ha un
rellotge de sol, en altres motius decoratius
diversos i elements geomètrics molt curiosos.
Són fets amb una tècnica molt simple, però el
resultat és un conjunt senzill i elegant alhora,
de fet és avui un conjunts únic de façanes a la
ciutat i dels pocs que resten complets a
Catalunya.
A la pica de pedra sota l’aixeta del safareig hi
consta gravada la data de 1830; és molt curiós
el semi arc gastat del centre de la pica,
ocasionat per els milers de gabinets que s’hi
han esmolat a la mateixa.
Durant la dècada de 1960 i degut a la passa de
còlera,l’ajuntament va clausurar les mines
d’aigua del municipi i enlloc de resoldre el
problema arranjant les velles canalitzacions, va
optar per anul·lar-les. En el cas del carrer Pujol
va substituir l’aigua del Comú per l’aigua de la
ciutat.
Tot el tipisme del carrer d’en Pujol va quedar
malmès al 1975 amb l’obertura del nou vial, des
de carrer de Lladó fins la plaça de la Medicina,
un pas més de l’escandalosa degradació de Dalt
la Vila, i que avui, encara resta de com No es
deu urbanitzar la ciutat.

Obertura del carrer Pujol

foto Museu

DALT LA VILA, ANTIGOR
Camino carrer enllà, furgant en les arrels
d’una nissaga que s’extingeix, d’unes velles
cases que reclamen privilegi, de façanes
envellides per les nafres del temps i amb l’olor
encara fresc de portadores carregades de
raïm trepitjat impunement amb el peus suats
d’un jornal inacabable. Amb panotxes que,
ves per on, engalanen alguns balcons
esperant que el sol acceleri la saó.
Camino encara carrer enllà, cercant l’ombra
perduda dels avis que aixopluguen els vailets
sota el davantal els vespres freds a l’entorn
del braser, i acaronen una rondalla
per cloure la jornada hivernal d’una
llar ben poc acollidora, on l’escalfor
més adient és la presència de la
família, i també l'amistat sincera i
desinteressada del veí, que
comparteix infortunis amb el del
costat.
Cases antigues, casalots edificats
sense mirar prim, formant graella
amb els carrers esgavellats, relíquia
inesborrable d’un poble poc traçut
amb urbanisme però emprenedor i
destre en els afers de les terres, les
feixes i els conreus. Això és, doncs,
l’autèntic testimoni de la primera
ciutat, que esdevingué després dels
romans.
Camino encara cap enllà i vagarejo
en solitari pels carrers de Dalt la
Vila on ja no hi trobo un pedrís per
seure ni cap cadira de boga que em puguin
oferir. Vull cercar l’ombra del sol cremant
d’estiu, però els arbres són escadussers,
l’estretor no dona per a més, i les cadires de
boga van ser cremades per Sant Joan, quan
cada carrer, gairebé cada veí, encenia la seva
foguera per fer l’amistat amb una tradició que
no calia esbrinar.
On és ara la canallada que omplia els carrers
amb baldufes, patinets i d’enrenou?. No
reconec tampoc les portalades, i aquesta
quietud em pertorba i em fa sentir llunyà,
foraster, d’un espai que sempre vaig creure
que era el meu. Les mans gruixudes dels
camperols s’han afinat amb uns treballs
menys barroers, els davantals han passat de
moda, també els monyos, espardenyes i
espatllers. Tampoc les gorres ja no fan falta,

per Jaume Suñol i Sampere

perquè ningú puja a les vinyes de Canyet a
entomar el sol de tota una jornada. Si
aquestes façanes parlessin –més val que no–,
enllustrarien un veïnat que vivia per poder
viure, una incongruència que només la pot
entendre qui té el goig de sojornar-hi.

lliscar les barques cap a mar. A l’ensems fou
pagesívol, per seguir el cultiu de vinya que els
ro mans vare n de s co brir e n le s t e rre s
badalonines/ canyetaires, perquè la seva saó
prodigà el negoci suculent d’una important
economia vinatera.

He aprofitat després per errar encara una
estona pels carrers flairats amb la suor d’un
partit de futbol, als estadis imaginaris d'uns
carrerons poc transitats, on per la poca
amplada del carrer ningú jugava d’extrem.

Però els contrastos han sovintejat, i modernes
estructures urbanes, potser necessàries ves a
saber, s’enlairen petulants en un sòl poc
adient, una modernitat furtiva que pretén
esborrar els orígens d’aquest petit país,
arraconat al darrera de l'església.
Una darrera llambregada, per
concloure l'efímer passeig, va
adreçat al campanar, que emmudí
seguint normatives actuals, i ja no
toquen ni a morts ni a vius, ni les
batallades del migdia d'un àngelus
desconegut. El seu rellotge munta
guàrdia estoicament, solitari més
que mai, presidint un món de
presses i individualitats, on
cadascú prefereix menjar tot sol.
La casa del Delme (ca l'Andal),
està arribant als límits d'una
feixuga estructura, que un dia va
fitar els límits més elevats
d'aquest petit racó de la Vila. Ja
no suporta els propis anys i
m'excloc
de tornar cap més
vegada per no veure com la
impunitat la fa defallir per sempre.

Foto Museu de Badalona

L’ a n t i e s t è t i c a u r b a n í s t i c a n o l a v à re m
aprendre dels romans, que fins i tot sembla
que eren més traçuts a l’hora d’edificar, però
els nostres besavis anaven per feina, i
mantingueren estoicament un barri viu, així es
va construir i d’aquesta manera es conservà.
Me n'alegro pels pocatraces, perquè després
de tres o quatre segles es manté encara la
intimitat d’aquest racó de món.
Qui ens precedí ja ha desfullat del tot el seu
calendari personal, se'ls ha acabat el bloc del
seu darrer any i han exhaurit tots el fulls,
però ben mirat sols van obrir traça per
nosaltres. El seu mèrit recau en la lluita
tenaç, en una època que fou marinera, on
l’absurd i acanalat traçat del carrer de la
Costa aparenta el tobogan vertiginós que fa

***
Han passat els anys i sortosament encara hi
ha qui treballa per conservar les arrels
d'aquest barri, fent apostolat històric de tot
allò que no mereix quedar soterrat en la
ignorància. Mentrestant, la gent em mira com
un foraster, darrere els vidres d'una ventalla
centenària: –Passa un home, intueixo el
comentari–. Estic callat perquè encara sento
les mans manyagues que m'acaronen, o al
menys m'ho sembla, com quan aquest petit
país era el que era.
Jo també formo part de la història, però no
m'atreveixo a aixecar la veu, per no trencar el
silenci dels meus avis.

AVISOS I NOTÍCIES

de la Redacció

Assemblea extraordinària de socis
El proper dilluns dia 13 d’octubre tindrà lloc l’assemblea extraordinària de socis i sòcies de l’entitat. Tal com està esmentat als nostres estatuts, toca canviar
la junta directiva. La junta actual cessarà en les seves funcions i es portarà a terme les votacions per escollir una nova junta.
Esperem que es presentin noves candidatures ja que és del tot aconsellable noves persones amb noves i més actualitzades maneres de funcionar. La
majoria dels responsables actuals ja fa massa temps que estan fent aquesta feina i és administrativament saludable que hi hagin canvis en aquest aspecte.
Tal com ja s’ha notificat per correu postal a tots els socis i sòcies de la nostra entitat, el començament de l’assemblea serà a les 19:00 en primera
convocatòria, i a les 19:30 la segona. El lloc, com de costum, serà al local social de l’Av. Martí Pujol, 280-288 baixos.
L’ordre del dia serà de bàsicament tres punts:
- Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
- Informació econòmica amb data de 30-9-2014.
- Cessament de la junta actual
- Presentació de candidatures i votació per escollir la nova junta
- Finalment els precs i preguntes en que també s'inclourà un resum de les actuacions fetes en els dos anys anteriors.

DALTVILATANS !!!
QUÈ HEM DE FER ?
CONTINUAR IMPLICANT-NOS
PER UN BARRI DIGNE ?
O

ABANDONEM !
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA
DILLUNS DIA 13 D’OCTUBRE A LES 19:00
AL LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
AVINGUDA MARTÍ PUJOL 280-288

EL FUTUR A LES
VOSTRES MANS,
VOSALTRES
DECIDIU.
Pagament quota anual
En el seu moment es va notificar a tots els socis i sòcies que no tenen el rebut domiciliat, que ja poden passar per la seva entitat bancària a fer la
transferència corresponent a la quota d’aquest any 2014. Igual que en anys anteriors el cost és de 12 eur. En el moment de fer la transferència és
imprescindible fer constar el nom i cognom del soci o sòcia corresponent.
La transferència s’ha de fer al número de compte de l’associació : ES03 2100 2734 5602 0003 3771 us demanem que el més aviat possible feu
aquesta gestió.

Modificació de la web de l’associació
S’ha modificat la nostra web social: s’han implementat noves opcions que permeten igual que abans contactar amb la junta, però que des d’ara les dades
que es transmeten en ambdós sentits ( socis - associació i associació - socis ) la major part ja no estant sota la vigilància de Google i, per tant, les dades
estant solament en el nostre Host privat.

Col·laboració amb els nostres infants
Ja varem assabentar-vos d’acord amb la darrera assemblea ordinària, que enguany destinaríem una important part dels beneficis nets de la Fira de l’Arrop
al Casals dels Infants. Doncs bé, fets els càlculs corresponents sobre els beneficis nets de la Fira, la junta ha acordat destinar 2.500 eur. pels nens i nenes
més desfavorits.
Aquest ingrés serà fet abans d’acabar l’exercici d’enguany 2014. Estem segurs que socis i no socis veuran positivament aquest ajut.

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.

