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L’any 2005 ja té el seu lloc en el prestat-
ge de la Història…, retirem un calendari
caducat i encetem un de nou amb 365
pàgines plenes d’il·lusió, ànim i perseve-

rança. Aquesta fórmula ben dosificada ens fa
sentir amb força i optimisme per escometre la
travessa de l’any 2006 amb la convicció que els
reptes que ens pugui reservar els afrontarem
amb la millor predisposició. 

Sigui, doncs, benvingut el 2006 per a tots i
totes!

Aquest és el primer desig que volem transme-
tre des de l’Associació de Veïns del Barri de
Mar al veïnat del barri i a tots els ciutadans de
Vilanova i la Geltrú. Un any força interessant,
ja que ens arriba farcit de projectes de trans-
formació i millora de zones del barri i de la
ciutat, millores que ja feia temps havien estat
sol·licitades per necessàries. 

L’últim és el Pla Especial del Port, que pel seu
plantejament i envergadura modificarà subs-
tancialment la façana marítima de la nostra
ciutat. És una esperada remodelació que com-
porta l’adequació i actualització dels seus usos:
comercial, pesquer, nàutic, tècnic i lúdic-
esportiu. L’Associació està estudiant la docu-
mentació presentada per Ports de la Generalitat
i l’Ajuntament i participant en els debats i ta-
llers organitzats amb motiu d’aquest fet.

Desitgem contribuir a clarificar els dubtes i
interpretacions presents en determinats aspec-
tes de l’esmentat Pla i, sobretot, ajudar a supe-
rar el divorci existent entre port i ciutat des de
la instal·lació del dissortat enreixat. Conside-
rem que qualsevol gran obra d’infraestructura
té uns possibles efectes secundaris. Potser és un

preu que s’ha de pagar. Però cal que sigui el
mínim imprescindible. 

Estem convençuts que aquesta premissa bà-
sica, juntament amb els diferents estudis que
durant dos anys s’han dut a terme per elabo-
rar el Pla Estratègic del Litoral de Barcelona,
són els eixos fonamentals que hauran de guiar
el nostre posicionament.

L’aposta de futur per a un port del segle XXI,
ha de contemplar totes les garanties de quali-
tat exigibles per a tots els factors que l’a-
fecten: socials, ambientals, paisatgístics, cul-
turals…

Tanmateix, i perquè el veïnat vol i necessita
imaginar un escenari del tot favorable, volem
recordar les paraules del Sr. Manel Nadal: “La
millora del port ha d’anar lligada a la del barri
de Mar”. 

Una promesa que, juntament amb les línies
d’actuació que es desprenen del Diagnòstic
Comunitari, ratifiquen la importància de tenir
cura de l’espai físic i social d’aquesta zona es-
menant els desequilibris i dèficits reiterada-
ment exposats. 

Al barri ja s’han començat a notar les dife-
rents actuacions acordades amb l’Ajuntament.
Esperem que aquest impuls inicial s’ampliï amb
les noves expectatives que es preveuen i pas-
sem de suportar la convivència amb el port a
poder gaudir-ne de la seva existència. 

Aquest és el benefici més important que
deurà aportar el Pla Especial del Port, per al
barri de Mar i per a Vilanova i la Geltrú.
Aquest ha de ser l’objectiu comú.
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LLAA CCAASSTTAANNYYAADDAA
El 28 d’octubre el Mercat de Mar va acollir a petits i

grans per a la celebració de la tradicional Castanyada.
La festa va estar animada pel conjunt de pallassos

Màgic-Duo i va haver-hi castanyes i beguda per tothom.

SSOOPPAARR BBAALLLL DDEE CCLLOOEENNDDAA

El 26 de novembre els socis i amics de l’AVBM
es van reunir per festejar el Sopar Ball de Cloenda
que va tenir lloc al Restaurant Marejol.

Vam aprofitar aquesta trobada veïnal per fer la
presentació oficial del nou logotip de l’Associació
dissenyat per Raúl Ramos.

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓ DDEELL DDIIAAGGNNÒÒSSTTIICC
CCOOMMUUNNIITTAARRII DDEELL BBAARRRRII DDEE MMAARR

L’1 de desembre, a l’Auditori de la Confraria de Pescadors,
es va presentar el Document de Conclusions del Diagnòstic
Comunitari del barri de Mar que recull les múltiples per-
cepcions aportades des dels diferents àmbits de partici-
pants i permet mesurar les seves febleses o mancances i les
potencialitats per afrontar els reptes d’avui i els de demà.

Per a l’Associació de Veïns i per a algun dels assistents,
el contingut del document no va representar cap novetat,
però des de la junta valorem com a molt important que
l’opinió que hem manifestat reiteradament sigui el sentir
general del veïnat. Ara tot ha quedat validat en un docu-
ment que hem de saber utilitzar com a full de ruta per
encarar el futur. 

Tal com assenyala el document: EEll ddiiaaggnnòòssttiicc ccoommppaarrttiitt
ppoott sseerr uunnaa eeiinnaa ddee ttrreebbaallll ssii eenn uunn ppeerrííooddee nnoo mmaassssaa llllaarrgg
ddee tteemmppss ss’’oobbrree uunn ddeebbaatt qquuee aajjuuddii aa ccoonnccrreettaarr lleess llíínniieess
dd’’aaccttuuaacciióó ffuuttuurreess.. 

Aquesta és la propera feina que tenim a l’AVBM: ence-
tar un procés de diàleg per transformar l’abstracció
de la voluntat política manifestada i reiterada des de
l’Ajuntament, en allò que consignen els manuals ele-
mentals de participació: 

(a) Diagnòstic compartit, b) Proposta d’actuació, c)
Programació, i d) Evaluació dels resultats.
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FFEESSTTIIVVIITTAATT DDEE LLAA 
IIMMMMAACCUULLAADDAA CCOONNCCEEPPCCIIÓÓ

La parròquia de la Immaculada Concepció del barri
de Mar va commemorar el dijous dia 8 de desembre la
festivitat de la seva patrona. 

A les onze del matí es va oficiar una missa solemne
concelebrada i cantada pel Cor Parroquial i la Coral
Moixaina, que a continuació va oferir un breu concert.
Un cop acabada la missa, l’AVBM, va brindar un vermut
a tots els assistents i la Coordinadora Sardanista de Vila-
nova va organitzar una ballada de sardanes amb diver-
ses interpretacions a càrrec de la Cobla Thermalenca.
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CCOONNCCEERRTT EENN MMEEMMÒÒRRIIAA DDEE 
PPEERREE CCAAYYUUEELLAA

El dia 3 de desembre es va celebrar a l’Església de
la Immaculada Concepció el III Concert de Tardor
Memorial Pere Cayuela.

L’acte va començar amb una emotiva ressenya del
vicepresident de l’AVBM Jordi Palacios sobre la persona-
litat de l’enyorat fundador i president. A continuació
l’Escola de Música Moderna Philharmònic i el Grup Ins-
trumental de la Geltrú van interpretar diverses peces.
Després del concert es va oferir a la Casa Parroquial un
petit refrigeri a la nombrosa assistència.
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AACCTTUUAACCIIOONNSS DDEE MMIILLLLOORRAA AALL
BBAARRRRII DDEE MMAARR 

L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú ha elaborat un pla d’actuacions al barri de Mar
amb l’objectiu de millorar i condicionar els espais públics. 

Des de la Regidoria de Serveis Viaris i Habitatge,
durant els primers mesos d’aquest 2006, es realitzaran
algunes de les millores previstes al barri de Mar: 

AAssffaallttaatt ddeell ppoonntt ddee MMaaggddaalleennaa MMiirróó:: 

Es tracta d’una reivindicació històrica dels veïns del
barri i més concretament dels veïns propers al pont de
sota la via, que es queixen del soroll excessiu que provo-
ca el tipus de llambordes que hi ha actualment. El pavi-
ment actual es canviarà per un nou asfalt amb capa de
reducció de sorolls. 

MMiilllloorraa ddeellss eemmbboorrnnaallss ddee ssoottaa eell ppoonntt MMaaggddaalleennaa MMiirróó::

Es faran obres de millora als embornals que s’encar-
reguen de buidar l’aigua quan el pont queda negat per
un excés de precipitacions. L’actuació que es farà acon-
seguirà que l’aigua es buidi amb més rapidesa. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú durà a terme
aquestes millores durant la segona quinzena del mes

de desembre de 2005 i destinarà 25.000 € a ambdues
actuacions abans esmentades. 

MMiilllloorreess ddee llaa zzoonnaa iinnffaannttiill ddee llaa ppllaaççaa ddee CCaall XXiixxuu:: 

Es resituarà la zona d’esbarjo infantil, que passarà a
estar tocant a un dels murs que delimita aquesta plaça.
Es completarà l’espai de jocs amb més elements i es pro-
cedirà a fer el tancament de l’espai per garantir al màxim
la seguretat dels infants. 

Així mateix en aquesta mateixa plaça, però a la banda
més propera al passeig Marítim es col·locaran diferents
peces de mobiliari urbà, amb l’objectiu de fer l’espai més
còmode i agradable per als usuaris. L’Ajuntament farà
aquestes millores de forma immediata. 

MMiilllloorraa ddee llaa zzoonnaa iinnffaannttiill ddee llaa ppllaaççaa ddee llaa RRaajjaannttaa::

En aquest espai es canviarà la pavimentació, que està
molt malmesa, i s’hi col·locarà una capa de sauló. També
es procedirà a fer el tancament de l’espai per garantir al
màxim la seguretat dels infants. 

L’Ajuntament de VNG farà aquestes millores de forma
immediata i destinarà uns 18.000 € a aquest efecte. 

A més d’aquestes millores a les zones infantils de les pla-
ces de Cal Xixu i de la plaça de la Rajanta, durant l’any
2006, l’equip de govern té la voluntat de fer actuacions
de millora a tots els espais de joc infantil de la ciutat. 
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SSootteerrrraammeenntt ddee ccoonntteenniiddoorrss:: 

Durant aquest any 2006, la Regidoria de Serveis
Viaris i Habitatge durà a terme l’operació de soterra-
ment dels contenidors de la brossa orgànica i inor-
gànica, (contenidors verds i marrons) de la plaça de
la Marina i també de la plaça de la Immaculada
Concepció. Aquesta actuació, a la qual es destinaran
uns 100.000 €, té per objectiu millorar ambdós espais
públics. 

Posteriorment l’Ajuntament té la voluntat d’actuar so-
bre la plaça de la Marina, realitzant diferents obres de
millora per a què la plaça tingui un ús més ciutadà.
Aquest projecte serà consensuat amb l’AVBM i els veïns
de la zona. 

Pel que fa a la Regidoria d’Esports i Joventut s’ha pre-
vist dur a terme diferents actuacions de millora al barri
de Mar: 

CCoonnssttrruucccciióó dd’’uunn ppaavveellllóó eessppoorrttiiuu ddee bbaarrrrii:: 

Aquest equipament es construirà dins el recinte esco-
lar del CEIP l’Arjau. 
Antecedents

Des de l’any 2001 s’ha desenvolupat, amb la implicació
de l’escola i el lideratge de l’Associació de Veïns del barri,
el projecte “Joves i Esport”. Es tracta d’un treball comu-
nitari, que ha fet possible l’experiència d’introduir la

pràctica esportiva col·lectiva com una eina per donar a
conèixer i fer arribar el conjunt de valors educatius
(implícits en l’esport) i els recursos que la ciutat i el barri
ofereixen al joves per fer-los sentir-se partícips de la
plena ciutadania. 

Enguany, l’escola l’Arjau està dins el programa de cen-
tres pilots d’esport escolar que conjuntament la Conselle-
ria d’Educació i el Consell Català de l’Esport han endegat
amb la implicació de l’Ajuntament de VNG, amb l’objec-
tiu de promoure i incrementar la pràctica esportiva extra-
escolar com un element lligat al projecte educatiu. 
Objectius

En el Pla de Mandat ens comprometíem a treballar per
millorar les instal·lacions esportives escolars, amb l’objec-
tiu de fer possible que l’escola sigui un espai de referència
pel barri i garanteixi una oferta lúdica i esportiva més
enllà de l’horari lectiu. 
Proposta

Amb aquest objectiu plantegem la construcció d’un
pavelló esportiu de barri, dins l’escola Arjau, com un
equipament que faci realitat una interacció viva i dinà-
mica entre l’escola, el barri i la ciutat a partir de l’oferta
d’activitats esportives, lúdiques i recreatives. 
Etapes de desenvolupament
- Redacció del projecte executiu (durada 4 mesos) 
- Aprovació del projecte executiu (maig 2006) 
- Inici obres (juny de 2006) 
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AApprrooffiittaanntt ll’’eessttrreennaa aa llaa nnoossttrraa cciiuuttaatt ddee ““NNoonn ssoolluumm””,,
eell mmoonnòòlleegg qquuee iinntteerrpprreettaa SSeerrggii LLóóppeezz,, hheemm ttiinngguutt ooccaassiióó
ddee ccoonnvveerrssaarr aammbb eellll..

PPrriimmeerr ddee ttoott eennss aaggrraaddaarriiaa ccoonnèèiixxeerr llaa tteevvaa ooppiinniióó
ssoobbrree eell bbaarrrrii ddee MMaarr,,

Jo era del barri de Sant Joan però de sempre he estat fill
adoptiu del barri de Mar perquè de petit ja baixava a la
platja a jugar i aquí tenia molts amics. Més tard vam viure
durant tres anys al carrer Balears, i ara ens hem tornat a
instal·lar a Baix a Mar. I què puc dir-te del barri? Doncs
que estic encantat de la vida… que per a mi és el millor
del món, el centre de l’univers... 

Mira, vaig estar dos anys a París, i quan has tingut re-
lació amb el mar i hi has viscut tan a prop, el trobes molt
a faltar. Però no em passa només a mi, es veu que és una
cosa bastant generalitzada. Tot i així hi ha gent que m’ha
dit: “S’hi està bé però se sent molt el brogit del mar. Ja
pots dormir?”. Es veu que hi ha a qui li emprenya el mar…

NNoo tt’’eessttrraannyyii,, ttaammbbéé hhii hhaa ggeenntt qquuee llii eemmpprreennyyeenn lleess
lllluummss ddeell FFaarr.. SSaappss qquuee aallggúú eess vvaa qquueeiixxaarr aa PPoorrttss ii eell FFaarr
eessttàà mmiigg ttaappaatt??

Què vol dir que està mig tapat?
QQuuee llaa lllluumm nnoo ggiirraa ddeell ttoott.. EEss vveeuu qquuee mmoolleessttaavvaa aa aallggúú

ii hhaann ttaappaatt llaa bbaannddaa ddeellss rraajjooss qquuee vvaann aa tteerrrraa.. PPeerròò ss’’hhaa
ffeett ppeerr rreeaall ddeeccrreett,, nnii ll’’AAjjuunnttaammeenntt eenn tteenniiaa ccoonneeiixxeemmeenntt.. 

Els han tapat perquè la llum tocava els blocs aquests
d’aquí...? Vaja, doncs jo ho trobo collonut. És el que he
viscut sempre i per a mi és entranyable.

EEssttààss aassssaabbeennttaatt ddee ll’’aaccttuuaacciióó uurrbbaannííssttiiccaa qquuee vvoolleenn ffeerr
aa llaa ffaaççaannaa mmaarrííttiimmaa??

Alguna cosa he sentit a dir... però jo baixo sempre de la
lluna. Tot això d’aquí davant (el varador) serà una plaça?
Bé, jo no sóc arquitecte però suposo que va per llarg.

NNoo ttaanntt,, sseemmbbllaa qquuee aaiixxòò aanniirràà ddee pprreessssaa.. NNoossaallttrreess,,
ccoomm aassssoocciiaacciióó,, ddeemmaanneemm qquuee llaa ffaaççaannaa mmaarrííttiimmaa eess
ccuuiiddii ii eess ffaaccii ppeerrmmeeaabbllee..

És cert. L’altre dia pensava que el món superpoblat que
surt de vegades a les pel·lícules de ciència ficció no està
tan llunyà: Vilanova ja s’ajunta amb la Collada, aviat la

Collada s’ajuntarà amb Cubelles i també s’acabarà ajun-
tant amb Vilafranca. Arribarà un punt que no hi haurà
bosc, que tot estarà enganxat, i en el moment que tot
estigui urbanitzat el mar serà un privilegi, serà un espai
buit, serà l’únic lloc on no tindràs res al davant. 

TTaammbbéé hhii hhaa aallttrreess pprroojjeecctteess:: llaa MMuunnttaannyyeettaa,, SSoolliiccrruupp……
TToott aaiixxòò ééss tteerrrreennyy uurrbbaanniittzzaabbllee,, ccoossaa aa llaa qquuaall jjaa ss’’hhii
hhaann ooppoossaatt eennttiittaattss eeccoollooggiisstteess..

Els Colls, vols dir? Jo no he anat mai, però hi ha un
munt de cases. 

ÉÉss ll’’úúllttiimm bboosscc ddee ppii qquuee eexxiisstteeiixx ddiinnss llaa ccoossttaa.. EEssttàà ttoott
uurrbbaanniittzzaatt ii nnoommééss qquueeddaa aaqquueellll rraaccoonneett..

Sí, és com tot. Suposo que és d’aquestes coses que no
tenen una solució fàcil, hi ha massa interessos per moltes
bandes. Però és una zona protegida, oi? 

EEnn tteeoorriiaa,, nnoo.. LLaa vvoolleenn pprrootteeggiirr DDeeppaannaa ii ttaammbbéé aallttrreess
eennttiittaattss eeccoollooggiisstteess ccoomm GGrreeeennppeeaaccee.. DDiiuueenn qquuee ééss uunnaa
ccoossttaa ddee ffoorrmmiiggóó eenn ccoommpptteess dd’’uunnaa ccoossttaa nnaattuurraall..

Home, tot el que sigui protegir la costa està bé. I tenir-
ne cura perquè estigui més neta, perquè hi ha llocs que
estan fets una merda.

EEssppeerreemm qquuee llaa ppllaattjjaa ddeell FFaarr eess lliimmiittiinn aa nneetteejjaarr--llaa ii aa
ffeerr mmééss dduuttxxeess ppeellss bbaannyyiisstteess.. 

La idea és aquesta, o no? Perquè també em van dir que
segons com faran un pàrquing. Vaig pensar que ho fotrien
tot de ciment amb una baraneta... Així està bé, és una
platja natural. El que s’ha d’arranjar és l’aparcament per-
què si hi ha una emergència a l’estiu ni surts ni entres.

LL’’iinnccoonnvveenniieenntt ééss qquuee ddeeppèènn ddee CCoosstteess ((FFoommeennttoo)) ii aa
ll’’AAjjuunnttaammeenntt ddiiuueenn qquuee nnoo ééss ccoossaa sseevvaa aarrrreeggllaarr--hhoo..

Alguna responsabilitat hi tenen per molt que sigui de
Costes. Amb els que manen sempre estàs amb el mateix:
no, que això depèn de Costes; no, que depèn de Madrid…
Total, que no saps ben bé a qui li toca. I jo em pregunto:
però que no viuen aquí a la ciutat? Doncs haurien de tenir
una idea del que volen. Però és allò: Costes, el Ministeri,
l’Ajuntament, la Generalitat... hi ha un munt de tecles.

DDeegguutt aall tteeuu ttrreebbaallll,, sseegguurr qquuee hhaass ttiinngguutt ooffeerrtteess ppeerr
aannaarr aa vviiuurree aa aallttrreess cciiuuttaattss qquuee nnoo ssiigguuiinn VViillaannoovvaa..
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A la gent de fora igual els sembla exòtic que visqui aquí.
Un poble, deuen pensar, però per a mi és Vilanova, el lloc
on he viscut sempre. On haig d’anar a viure? A Bar-
celona? Ja no et dic a París o als Estats Units… Què hi foto
allà? Jo sempre he viscut aquí, ja no perquè em sembli el
poble més maco del món, sinó perquè és el meu, conec a
la gent i conec com funciona. Jo m’hi sento bé...  Tens  el
mar, vas a la plaça de la Vila, et fots un cafè i et trobes
amb l’un i amb l’altre... Em pregunto què deu fotre un paio
a Hollywood quan es lleva... És una altra vida. 

DDiinnss llaa ggrraann mmaannssiióó……
Clar, i han de tenir tot amb càmeres i amb mesures de

seguretat perquè no hi entri ningú. Si ells veiessin com
vivim aquí, la qualitat de vida, el que fas en el dia a dia...
I és que estem molt bé. A més tenim el clima, hi ha llocs
que de seguida plou, o fa molt de fred o molta calor. No
m’estranya que la gent vingui... Véns aquí i... collons! 

NNoo eett ccoonnddiicciioonnaa ppeerr llaa ffeeiinnaa??
No, mira, vaig estar estudiant dos anys a París i vaig

fer una pel·lícula, llavors un paio em va dir: “Potser
t’hauries de quedar a París per afermar la teva carrera
de cine”. I jo vaig pensar: em quedo aquí i què? Espero
que em truquin per fer una pel·lícula? Si me’n vaig al
meu poble, em puc posar a fer teatre o el que sigui amb
el Toni o amb un altre. I vaig tornar-me’n.  

I escolta, ara que tinc la sort que em surten coses, és
igual. Amb la feina que tinc jo, que és una mica rara,
si treballes, agafes un tren o agafes un avió i te’n vas
a Madrid o allà on sigui. Bé, sí que de vegades és més
complicat perquè has de fer proves de vestuari o tal.
Clar, a Espanya tota la qüestió de cine està a Madrid i
a França està a París, i per fer proves has d’arribar-t’hi.
Però és qüestió d’aprofitar que puges un dia per fer-ho
tot, i tampoc veus que ningú s’estranyi.

SS’’aaccoossttuummeenn,, ccllaarr,, qquuaann uunn ééss bboo......
No et pensis, ho fan amb tothom. A més, això de la dis-

tància és molt relatiu. Un tio que visqui als afores de
París, a les vuit del matí, igual s’hi està tres hores per
arribar-hi, i jo en avió des d’aquí estic una hora i quart.
Bé, hi ha l’aeroport i tot això, però vull dir que no és tant.

TTuu hhaass vviissccuutt aa PPaarrííss oonn hhii hhaa mmoollttaa iimmmmiiggrraacciióó,, ccoomm
vveeuuss eell tteemmaa aa VViillaannoovvaa?? 

Tinc la impressió que ho portem més bé que a França,
que no caurem en els mateixos errors. Ara bé, amb tot
això que ha passat allà, el que em sorprèn és que sorpren-
gui tant, perquè a mi ja em va sobtar, quan vaig anar-hi
l’any 90, veure que als barris perifèrics el 99% era immi-
gració. Ja notaves la tensió contra el rotllo occidental. 

Vull creure que nosaltres ho estem fent millor i que hi
haurà més integració, o sigui que no direm allò de va, fem
un barri per aquests i que es quedin aquí i els altres que es
quedin allà, sinó que la cosa es barregi i que entre uns i
altres ens expliquem... ens parlem. 

És un conflicte d’interessos però penso que no ha de ser
pas tan complicat. Tothom sap que quan va a una terra
que no és la seva allà les coses es fan d’una manera, però
sense que tu hagis de renunciar a les teves arrels. Si tu vols
escoltar sardanes a Suècia, perquè no pots escoltar-les?
També és veritat que el rotllo aquest de França està molt
centralitzat a París, i és la gran capital. Però aquí tenim el
mar, i el mar vol dir que sempre hi ha vingut gent. 

SSoomm uunnaa zzoonnaa ddee ppaass......
Estem més acostumats a que hi hagi gent forastera...
AAbbaannss eellss aarrmmaaddoorrss ii ppaattrroonnss eerreenn ddee VViillaannoovvaa ii eellss mmaa--

rriinneerrss aannddaalluussooss.. AAiixxòò hhaa eevvoolluucciioonnaatt ii llaa mmaajjoorriiaa ddee ppaa--
ttrroonnss ii aarrmmaaddoorrss ssóónn aannddaalluussooss ii eellss mmaarriinneerrss mmaaggrreebbiinnss.. 

I de fet no ha estat conflictiu. D’immigració sempre n’hi
ha hagut. Per exemple el meu cas, que la meva àvia era de
Múrcia. Ens hi podem posar drets, que anirà sent així
durant temps i temps perquè passa el de sempre. Sinó,
perquè se’n van anar els nostres pares a Alemanya? 

AA ll’’AAssssoocciiaacciióó vvaamm ffeerr uunn pprroojjeeccttee eeuurrooppeeuu aammbb nnaannooss
aammbb pprroobblleemmeess ii aa MMoonnttppeelllleerr,, aa uunn ddeellss bbaarrrriiss oonn ttoottss
eerreenn mmaaggrreebbiinnss,, eennttrree eellllss ppaarrllaavveenn ll’’ààrraabb..

La seva senya d’identitat. És lògic i és bo que puguin
mantenir les arrels. Nosaltres ho entenem, perquè amb el
franquisme el català estava prohibit i tot Déu el parlava, i
ara si ens anéssim a fer la verema allà i ens trobéssim que
tots eren catalans, tots acabaríem parlant català... 
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LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ II LLAA CCIIUUTTAATT,, AA VVNNGG DDEEBBAATT

L’Associació de Veïns del Barri de Mar ha participat
a les jornades sobre Educació i Ciutat que es van dur
a terme els dies 4 i 5 de novembre al Centre Ocupa-
cional la Paperera. Aquesta és la transcripció de la
intervenció de Carles Andreu, membre de la Junta de
l’Associació:

“Com a membre de la junta de l’AV del Barri de Mar,
vull agrair als organitzadors la invitació a participar
en aquesta taula rodona sobre el concepte de Ciutat
Educadora.

Em plau fer-ho en aquestes
dates, ja que fa tot just un any
va tornar a sortir al carrer l’edi-
ció remodelada de La Veu de
Mar, el butlletí de la nostra
Associació. Des del novembre
passat, en cada Editorial hem fet
palesa la nostra voluntat de no
restar passius o neutrals davant
les transformacions i canvis de
tot tipus, ja existents o anun-
ciats, que afecten al barri, sense
oblidar mai que som part del
conjunt de la ciutat. També hem
volgut remarcar la nostra pre-
disposició activa en el diàleg i
en la recerca de les propostes
més adients per aconseguir fer
front als reptes i als perills que
aquests poden comportar. Per
això estem aquí i ara, partici-
pant i recolzant aquesta iniciati-
va que forma part del nostre
ideari com associació veïnal.   

A l’Associació no som tècnics
ni diplomats en Sociologia o
Educació, i per tant intentaré fer
la meva intervenció des de l’ex-
periència de les vivències al
barri i, sobretot, basant-me en
les reflexions de persones sobra-
dament qualificades en ambdues
matèries.

En l’Informe Mundial sobre la
Cultura de la UNESCO publicat l’any 1999, en el capí-
tol 7 titulat Ciutats, cultura i globalització, la sociò-
loga i investigadora Elizabeth Jelin, ens diu:

“Des de Babel, la ciutat és el símbol de les tensions
entre la integració cultural i lingüística, d’un costat, i
la diversitat, la confusió i el caos, d’un altre. La ciutat
és també el símbol del canvi i la innovació. No hi ha
dubte que el fenomen actual de la globalització
influeix sobre les ciutats i sobre la vida cultural en el
mitjà urbà. Com afecta a les ciutats l’evolució de les

tecnologies de la comunicació, de la informació i del
transport? De quina manera les tendències demogrà-
fiques derivades del creixement urbà, les noves formes
de pobresa urbana i les amenaces que pesen sobre el
medi ambient conjuguen les seves influències amb la
revolució tecnològica? 

En el mitjà urbà, la vida quotidiana comporta una
interacció constant entre l’universal o global i el local.
Encara més, la ciutat és el lloc de trobada de pobla-
cions diverses: “nadius”, emigrants i turistes són grups
amb distints nivells de pertinença. La ciutat apareix

aquí com el gresol de la diversi-
tat cultural i de la “intercultura-
litat” i, per tant, de la creativitat
cultural”. 

Aquest text continua completa-
ment vigent en el nostre àmbit i
podríem afegir que aquesta reali-
tat significa l’existència de des-
ajustos i conflictes socials que
desborden la capacitat de les
institucions, de la família i l’es-
cola per afrontar-los, malgrat els
relatius esforços que es fan en
equipaments urbans per tal de
millorar els nivells de vida…

La ciutat, el barri, pot ser entès
com un “espai físic” on s’aglome-
ren les persones, però també és
un “espai social” en constant re-
composició. La seva construcció
no és tan sols física, sinó també
social. En aquest escenari dual
s’ha de bastir una pedagogia, una
educació de la ciutat i del ciutadà
que viu en la diversitat. Cal re-
cordar que abans d’existir l’esco-
la formal, les societats aprenien i
es sociabilitzaven per mitjà d’al-
tres institucions, com la família,
les confraries, els gremis d’arte-
sans… on es transmetia el saber
dels oficis a les noves genera-
cions i la seva implicació dins la
comunitat local.

A partir d’aquí podem fer una
lleugera aproximació i anàlisi dels subjectes que inter-
actuen en el nostre escenari ciutadà actual:

LL’’eessccoollaa. Dedica gran part del temps destinat a la
docència a educar als seus alumnes en valors: res-
pecte, tolerància, democràcia, sostenibilitat, solidari-
tat, justícia social, esperit cívic… Correspon a l’escola
aquesta tasca…? Hi ha la percepció majoritària que
actualment és ella la que carrega, gairebé en solitari,
amb aquesta responsabilitat sense l’ajut d’altres insti-
tucions com l’administració o la família.
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Alhora, la influència de l’escola decreix en benefici
dels mitjans de comunicació, sobretot de la televisió.
Aquest fet ens fa constatar que la transmissió dels va-
lors en qüestió es contradiu amb allò que els joves es
troben fora de l’escola: la “realitat” amb la qual s’han
d’enfrontar.

EEnnttiittaattss: Hi ha una gran diversitat, de molts tipus o
interessos. Cal establir i/o reforçar una interrelació que
sigui més fluïda i reciproca, mecanismes que facilitin
la comunicació entre els diversos agents implicats dins
el teixit social ciutadà. 

Voldria fer esment de la relació que al nostre barri
estem establint amb l’escola Arjau amb la finalitat de
potenciar objectius comuns de cohesió veïnal. També
vull aprofitar per felicitar-la públicament pels resultats
de la seva aula d’acollida.

AAddmmiinniissttrraacciióó: Cal superar la dificultat de coordi-
nar-se amb les escoles salvant les diferències entre els
criteris didàctics i pedagògics d’una banda i els estric-
tament funcionals d’una altra. 

Potser seria desitjable la creació d’algun tipus de pla-
taforma que reculli l’opinió de l’escola tot relacionant
els Projectes Educatius de Centre amb els Projectes
Educatius de Ciutat. També l’obertura de canals més
àgils que facilitin la participació i la implicació de tots
els agents socials que s’ocupen o es preocupen de la
millora social de la ciutat.

FFaammíílliiaa. A causa d’un model familiar canviant, la
relació de la família amb els joves s’ha anat debi-
litant. La percepció més generalitzada és que les
famílies no dediquen el temps necessari a l’educa-
ció dels seus fills, cosa que es deu en part a l’orga-
nització actual de l’horari laboral. El contacte és
diari però el vincle respecte a l’educació, sobretot
pel que ateny als valors, és feble ja que les hores
que es poden compartir son escasses i les famílies
declinen aquesta responsabilitat per evitar enfron-
taments durant la poca estona que tenen per com-
partir amb els fills. Així, l’escola i els agents extra-
escolars són percebuts com actors alliberadors de la
tasca educativa familiar.

AAlluummnneess//JJoovveess. El cercle d’amistats és un agent clau
en el procés de socialització que exerceix (juntament
amb la televisió) la major influència pels adolescents.
Els joves són un agent receptor. Són els actors que més
inputs reben però en cap cas existeix reciprocitat. Cal
pensar quin és el paper que es reclama als joves i quins
mecanismes de participació són els més adequats en
aquest segment de la ciutadania.

PPaattrriimmoonnii. Encara que no el podem considerar prò-
piament un actor, val la pena destacar el patrimoni de
la ciutat com a font d’aprenentatge. El coneixement
teòric també es pot adquirir a través de les possibili-
tats que ofereix l’entorn. Per aquest motiu el patri-
moni del qual gaudeix el nostre municipi s’ha de con-
siderar dins el disseny de l’oferta educativa. 

D’entre tots els agents educadors correspon bàsica-
ment a l’escola l’esforç de superar la separació amb
l’entorn tot integrant-lo de forma més substancial en
les activitats escolars. Per fer-ho cal fomentar meca-
nismes que donin a conèixer els recursos de l’entorn
als centres educatius. 

Actuar per la millora d’aquests factors és contribuir
a que la vida urbana generalitzada no modifiqui el
sentit de pertinença i de comunitat dels individus, cosa
que podria generar un procés de desvinculació social
que afecti a la implicació i a la participació social
col·lectiva.

I sempre sense oblidar-nos del que representa la
convivència amb persones d’altres països i altres cul-
tures, sobre la qual totes i tots aprenem a corre-cuita.
I em refereixo a conviure realment, no tan sols a co-
existir, i a entendre-ho, perquè ja en formen part de la
nostra ciutat.

És per aquest fet concret i per l’especial incidència
que té en el nostre barri que no puc deixar de fer lec-
tura del punt 10 de la Carta de Ciutats Educadores:

Les ciutats deuran ser conscients dels mecanismes
d’exclusió i marginació que les afecten i de les moda-
litats que revesteixen i desenvoluparan les interven-
cions compensatòries adequades. Posaran una cura
especial en l’atenció a les persones nouvingudes, im-
migrants o refugiats, que tenen dret a sentir amb lli-
bertat la ciutat com a pròpia. 

Per resumir, vull citar les paraules de Manuel
Castells sobre el concepte de Ciutat Educadora:

“No és solament l’escola com element educador, sinó
que es la idea del conjunt d’una societat local, a través
d’una sèrie d’interaccions que inclouen activitats cul-
turals, relacions amb els mitjans de comunicació i ele-
ments d’animació ciutadana. És el conjunt del sistema
de relacions socials locals que produeix un sistema
d’informació interactiva, que desenvolupa la capacitat
educativa en un sentit ampli i no simplement d’ad-
quisició de coneixements”.

Per la meva part he d’afegir que crec que tenim el
deure d’ajudar a formar noves generacions d’autèntics
ciutadans. No hem d’oblidar que ja fa molt de temps
que Rousseau va sentenciar: “Crea ciutadans i tindràs
tot el que et cal; sense ells, només tindràs esclaus
envilits, des dels governants de l’Estat cap avall”.

Finalitzo refermant el compromís i la total predis-
posició de l’AV del Barri de Mar en la col·laboració i
participació pel disseny de projectes i polítiques ac-
tives que ajudin a la millora de la qualitat i convivèn-
cia de la vida ciutadana”.

Al llarg dels dos primers trimestres d’aquest any
2006 continuarà el cicle de debats. El primer versarà
sobre TEMPS I CIUTAT i finalitzarà amb una darrera
jornada dedicada a les CONCLUSIONS I COMPRO-
MISOS
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EELLSS NNOOSSTTRREESS CCAARRRREERRSS
LLaa ppllaaççaa ddee llaa IImmmmaaccuullaaddaa CCoonncceeppcciióó

Més coneguda com la plaça de l’església de Mar, els seus orígens van estre-
tament lligats a la construcció del temple, que durant la primera meitat del
segle XIX es va dur a terme en terrenys propietat del prevere Antoni
Marrugat.

La seva configuració actual arrenca d’una petita plaça enreixada que hi
havia davant mateix de l’església, i que era a la vegada entrada i barrera per
a l’accés al temple des del carrer de la Llibertat.

L’any 1952, el govern municipal proposà la connexió entre els carrers del
Gas i de la Llibertat a través de l’espai que ocupava la primera plaça i un
magatzem situat a la seva part més meridional. Dos anys més tard, el 1954,
s’iniciaren les obres que deixaren la plaça tal com la coneixem actualment.

Avui dia, la plaça de l’església de Mar és un dels llocs de trobada més con-
correguts i vitals per a la gent del barri de Mar. S’ha configurat com el prin-
cipal centre comercial de Baix a Mar i aquesta centralitat l’ha convertit en
un lloc on queda més palesa la multiculturalitat d’un barri, que des de sem-
pre ha viscut sota la influència dels nouvinguts. En definitiva, un d’aquells
indrets on es viu amb més intensitat el sentiment de barri.

EELL NNOOSSTTRREE PPAATTRRIIMMOONNII HHIISSTTÒÒRRIICC
EEll ““PPòòssiitt NNoouu”” ddeellss ppeessccaaddoorrss

La construcció del “Pòsit Nou” es va iniciar l’any 1922 i fou inaugurat tres
anys més tard, el 1925. L’obra, de l’arquitecte Josep Maria Miró i Guibernau,
constitueix un dels edificis més peculiars i emblemàtics de la platja de
Vilanova.

Durant una bona època, el nou Pòsit obrí una gran Cooperativa de Consum
i desenvolupà una encomiable tasca cultural per a les famílies marineres, a
través d’un grup de teatre o d’un servei de biblioteca. Tot això es va trencar
per l’impacte de la guerra civil, i mica en mica l’edifici del Pòsit va anar
decaient fins a presentar un aspecte gairebé ruïnós.  

Fou en aquest context que la Confraria, mancada de recursos, va fer ces-
sió l’any 1976 de l’edifici a l’Institut Social de la Marina, perquè dugués a
terme les obres de construcció d’un nou casal. 

El Pòsit Nou fou enderrocat totalment l’any 1978 a excepció de la façana,
que s’ha pogut conservar gràcies al moviment veïnal que reclamava la seva
restauració. Aquesta, de composició simètrica, incorpora elements clàssics
(rajola vidriada, totxo vist) usual dins l’arquitectura noucentista i destaca
sobretot per les obertures acristallades.
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LLAA CCOONNVVIIVVÈÈNNCCIIAA AALLSS BBAARRRRIISS

Les dades que disposem sobre la població im-
migrada a Catalunya indiquen canvis en l’estruc-
tura social.  En els darrers cinc anys a Catalunya el
creixement de la població immigrada ha estat im-
portant, la mitjana es situa al voltant del 10% i
aquest creixement serà ascendent pels processos de
reagrupament familiar.

En els pobles i les ciutats és on es posa de mani-
fest la diversitat cultural, religiosa, lingüística,
nous costums, noves maneres de viure, d’utilitzar
l’espai, el temps..., però també aquests pobles i ciu-
tats són l’escenari per a la realització de nous pro-
jectes de vida. 

Alguns nuclis antics de les ciutats o determinats
barris s’han convertit en territoris receptors d’una
part important de la població immigrada, en aquest
sentit les polítiques urbanístiques són necessàries
per a la millora dels espais i els equipaments pú-
blics, de l’habitatge, del comerç... per garantir la
qualitat de vida. Però les polítiques de ciutadania

són imprescindibles pel progrés col·lectiu i la cohe-
sió social. Els barris requereixen d’intervencions
integrals i de consens, del treball conjunt de totes
les administracions i tots els agents socials. És on
es genera el millor escenari per a una nova gestió
de la convivència i la integració. 

La pedagogia i la convivència ciutadana és el
gran repte. La presència de noves cultures, de noves
maneres d’entendre l’ús de l’habitatge, l’espai, l’ac-
tivitat comercial... produeixen petits conflictes a la
vida quotidiana. El coneixement dels drets i deures,
de les normes bàsiques de civisme, són qüestions
importants per assegurar la convivència, però la
mediació ciutadana juga un paper essencial per
assegurar la convivència a les comunitats de veïns,
als barris i als espais públics.

Els barris requereixen d’intervencions integrals i
de consens, que generin oportunitats i progrés
col·lectiu.

El barri de Mar ha estat tradicionalment un lloc
d’arribada i d’esperança per a moltes famílies que
han vingut d’altres punts de Catalunya, d’Espanya
o d’altres països. Aquest barri sempre ha sabut
facilitar a aquestes persones una bona acollida,
integració i convivència i les associacions de veïns
i les entitats han estat peces importants en aquest
procés, són institucions que afavoreixen la inte-
gració dels nouvinguts.

Teresa Llorens i Carbonell
Teresa Llorens ha estat regidora de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú (1991-2003). Actualment és la Cap del
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona.

MARdela VEU

13

ersonesP

       



MARdela VEU

14

EEXXCCUURRSSIIÓÓ AA LLEESS TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE
He tornat a passar l’Ebre, havia de fer-ho 
Sentia necessitat de retrobar aquells camins 
Aquelles cotes, aquelles dreceres 
de tan angoixosos destins. 

Ara fa uns dies que he tornat a travessar aquest riu.
Aquesta vegada en companyia dels amics de l’Associa-
ció dels veïns del barri de Baix a Mar en una excursió
que va ser d’allò més agradable i molt instructiva. 

Junts vàrem tenir l’oportunitat de visitar, en compa-
nyia d’un guia, la població de Miravet. Aquesta pobla-
ció, per diferents motius, té un llarg significat en la his-
tòria de Catalunya. És per aquí que al mes de novembre
de 1938, passaren els darrers combatents de la batalla
de l’Ebre després de la sagnant lluita que durant quatre
mesos sostingueren contra les forces franquistes. 

El seu castell és una fortalesa amb una llarga història
que comença amb la invasió dels musulmans que cons-
truïren el castell per controlar la comarca i el pas de la
navegació pel riu. Conquerit per Ramon Berenguer IV,
comte de Barcelona, fou cedit a l’ordre dels Templers.
Posteriorment passà a l’ordre de l’Hospital. La seva
situació estratègica el féu participar en totes les guerres
que s’han succeït en el Principat. 

Darrerament ha estat lloc de reunió dels polítics cata-
lans que redactaren el darrer Estatut de Catalunya. 

Després poguérem visitar la vila de Gandesa i el
seu interessant museu de la Batalla de l’Ebre, on s’hi
poden veure i admirar quantitat de fotografies, prem-
sa de l’època i molts altres records i objectes molt in-
teressants sobre aquella lluita que va ser l’anomena-
da i famosa Batalla de l’Ebre. 

Posteriorment passàrem per la vila màrtir de Corbera
d‘Ebre on encara es poden veure els estralls de la gue-
rra. A la part nova d’aquesta població ens serviren un
bon dinar que ajudà a una animada conversa i a fer
bones amistats.

Marcel·lí Garriga

PPRREEMMII LLLLIIMMOONNAA
La Biblioteca Joan Oliva ha

estat el marc de la presentació
del llibre guanyador del Premi
Llimona 2005, El nen que feia
pondre el sol, escrit per Antoni
Pastor i il·lustrat per Mercè
Canals.

A l’acte van ser convidats
tots els nens i nenes que van
poder escoltar la narració feta

pel mateix autor, alhora que la
il·lustradora Mercè Canals ana-
va realitzant alguns dibuixos
relatius a moments puntuals
del relat.

A la vista de la bonica co-
berta de El nen que feia pondre
el sol, on la Mercè Canals ha
dibuixat la Platja del Far amb
la Farola al fons, i abusant de
la vella amistat, ens hem atre-
vit a demanar la seva col·labo-
ració desinteressada per a la

portada d’aquest número de La Veu de Mar, encàrrec
que ella ha acceptat encantada. Segur que us agrada.
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PPrreeddiicccciioonnss ppeerr aall 22000066

Atesa la manca d’agilitat operativa detec-
tada, el conjunt d’ens i autoritats que
tenen competències en diferents àrees que
afecten al barri de Mar, finalment han

acordat crear un organisme de coordinació i gestió inte-
gral de la zona en el qual hi siguin representats tots els
àmbits: socials, econòmics, culturals, polítics… presidit
per una persona independent i de consens.

Les diferents actuacions de millora al barri
de Mar mantenen una línia d’actuació equi-
librada amb la resta de la ciutat tot man-
tenint i remarcant els trets històrics i cultu-

rals de les seves arrels marineres. 

L’especulació del totxo s’acaba i es dóna pas
a una rehabilitació del patrimoni arquitec-
tònic que incideix positivament en les noves
tàctiques per articular tot un potencial turís-

tic de qualitat.

Les estratègies i estudis fets en el Pla Litoral,
més les directrius i recomanacions de la UE,
juntament amb la decidida voluntat ciuta-
dana, han permès perfilar una adequació i

integració del port i la ciutat que aposta valerosament
per la millora i conservació de la qualitat ambiental i
paisatgística, convertint a mig i llarg termini la nostra
ciutat en un dels exemples a seguir per diferents ciu-
tats costaneres de l’Arc Llatí, segons es desprèn de les
últimes avaluacions fetes per l’Agenda 21 Europea.

...

Encertarà l’amic Natrosdamus...? 

gendaA

28 de gener

IIVV CCoonnccuurrss ddee SSaallssaa ddee XXaattóó
A les 11:30h al Mercat de Mar
Inscripció fins el 26 de gener

28 de gener

SSooppaarr BBaallll ““LLaa MMaarr ddee XXaattoonnaa””
22h al Restaurant Marejol

Del 17 de febrer al 3 de març

IIVV CCoonnccuurrss IInnffaannttiill ppeerr aall CCaarrtteellll ddee CCaarrnnaavvaall 22000077
Inauguració de l’Exposició: 17 de febrer
Centre Cívic de Mar

18 de febrer

TTrraaddiicciioonnaall BBaallll ddee MMaannttoonnss
20h al Restaurant Marejol

Del 24 de febrer al 3 de març

CCoonnccuurrss ddee GGuuaarrnniimmeennttss
Inscripció del 16 de gener al 23 de febrer

25 de febrer

FFeessttaa ddee llaa DDiissffrreessssaa
16h a l’esplanada del col·legi Arjau 

10 de març

AAccttee ddee CCllooeennddaa ddeell CCaarrnnaavvaall 22000066
21:30h al Centre Cívic de Mar
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Per més informació adreçar-se a l’Associació de Veïns
del Barri de Mar  (Comissió Social)

Passeig Marítim,73 - 08800 Vilanova i Geltrú
Tel. 93 815 43 07

e-mail: vilanova@avbarridemar.org

MARdela VEU

 




