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L’estiu 2008 ja és un record que ocupa el seu espai
dins l’arxiu de la memòria. Com un nou àlbum
de fotografies que s’afegeix als vells. Si donem

una ullada a les imatges, veiem unes instantànies que
il·luminen moments, percepcions, reiteracions… o
novetats.

1a imatge: Una instantània de la Platja del Far ja
dissortadament habitual. Cal comentar la vergonya?
(poca d’alguns i molta per altres)? 

2a imatge: Un passeig del Carme finalment acabat
on la visió de conjunt, pels vianants, és bona però els
acabats porten el molt habitual segell de qualitat
“made in VNG”.

3a imatge: Les obres del CAP de Mar. Ens diuen que
va avançat però malgrat
l’increment de població
estacional, l’assistència
sanitària continua en la,
també habitual, precarie-
tat i gaudint d’uns dèficits
inquietants.

4a imatge: El ple de
l’Ajuntament, aprovant
un pla de millora urbana
del nostre barri. Aquesta
és una novetat gens
habitual. 

5a imatge: Uns panells informatius amb diferents
vistes, reals i virtuals, tipus “com és ara i com que-
darà”, per exposar al veïnat la proposta de millora de
l’enjardinament del passeig Marítim, presentada per
la regidoria de Serveis Viaris.
En aquesta darrera imatge és important aprofundir

una mica ja que aporta una sèrie de dades a tenir en
compte. Sobretot als qui han acceptat la responsabi-
litat d’administrar uns determinats recursos en la
millora de l’espai públic. Junta de l’AV de Mar  

D’entrada, la proposta no va convèncer a la Junta
de l’Associació per diferents aspectes que es van posar
de relleu en la presentació que ens va fer el regidor,
Sr. Ruiz, que, tot s’ha de dir, va mostrar bona predis-
posició a modificar–los. També hi va haver acord en
convidar al veïnat a valorar-la i expressar els sugge-
riments oportuns respecte al projecte.
En aquesta avaluació hi ha hagut un factor determi-

nant: l’humà. Majoritàriament, la ciutadania que s’ha
pres l’interès en participar i expressar les seves opi-
nions ha mostrat el seu disgust i rebuig, per semblar
uns ciutadans d’inferior categoria als de Ribes Roges o
als del remodelat passeig del Carme en oferir-los una
proposta d’actuació considerada inferior i que conti-

nua subdividint la fa-
çana marítima en una
discontinuïtat que no
fa més que perpetuar
unes diferències histò-
riques que en l’actual
conjuntura no ajuden
gens a la necessària
cohesió social. 
L’oportunitat, sinó po-

lítica sociològica, de te-
nir en compte les direc-
trius de les conclusions

“d’aquell” Diagnòstic Participatiu del Barri de Mar,
també s’han obviat aquest cop. El sentiment de greu-
ge comparatiu tan sols s’ha vist superat per l’ampli
sentit comú demostrat en els suggeriments aportats.
Per a alguns ciutadans i ciutadanes el vell concepte

de la dignitat encara és un valor molt preuat i irre-
nunciable, i no és aconsellable que l’exhibició de tot
tipus de mancances obligui a mostrar–lo. Quan això
passa, és senyal que alguna cosa no rutlla. 
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CCOONNVVEENNII  AAMMBB  EELL  MMUUSSEEUU  FFFFCCCC
El dia 20 de juliol, l’AV de Mar i el Museu del Ferrocarril
van signar un conveni de col·laboració que formalitza la
voluntat d’ambdues parts per generar, desenvolupar i
difondre activitats culturals i possibilitar un espai de tro-
bada i intercanvi de la ciutadania.

A part dels representatns de les dues entitats, Sra. Pilar
García i Sr. Carles Andreu, i de diversos membres de les
juntes respectives, volem remarcar l’honor de comptar
amb l’assistència dels amics Sr. Francesc Gumà i Sr. Miquel
Altadill, besnét i biògraf-historiador respectivament, de
l’home que va fer possible l’arribada del tren a la nostra
ciutat, i tanmateix, considerar-los com a padrins i testimo-
nis de l’acte. Tot un luxe que cal agraïr. 
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TTAARRDDAA  DDEE  ““FFAARRÀÀNNDDUULLAA””
El passat 16 de juliol, hi va haver una edició més de “la

Faràndula”, una tarda d’activitats per a tota la família, tra-
dicional dins de la programació estiuenca de la Xarxa de
Centres Cívics i amb la col·laboració d’algunes de les entitats
i usuaris del centre.

Unes 300 persones van gaudir de la Coral de Sant Joan,
un taller pràctic de Country, un de malabars, un de fer
xapes de solapa personalitzades, un de globoflèxia i un
de titelles de pal de la Carpa Juanita i el Porró, que
aquest any, amb motiu del seu 25è aniversari, van ser
presents durant tota la tarda i que per finalitzar d’una
manera festiva, van animar tothom a fer una ballada
conjunta de celebració.



UUNN  CCOOMMIIAATT
El 29 de juliol l’AV del Barri de Mar, conjuntament

amb altres associacions que tenen seu al Centre Cívic
Mar, va celebrar el comiat de la seva directora, Astrid
Pamplona, col·laboradora eficient amb tothom i també
amiga.

Si bé en tota marxa hi ha la inevitable dosi de tris-
tor, en aquest cas ens compensa l’alegria de saber la
voluntat de la nostra amiga d’iniciar un nou rumb
professional, en el qual li desitgem tota la sort del
món, i també la seguretat de que sempre que pugui
no deixarà de venir a visitar-nos.
El seu lloc l’ocupa Ester Campins. Evidentment, no

ens queixarem... També estem de sort!

NNEEIIXX  LLAA  FFAAVV
El moviment veïnal representat per les associacions de

veïns de Vilanova i la Geltrú va presentar la seva Federació el
22 de juliol en un acte públic celebrat als jardins de l’hospital
Sant Antoni Abat. Una entitat que suma l’esforç de cada barri
per millorar la ciutat des d’una visió integral i integradora.

Van assistir a l’acte la primera tinent d’alcalde i diversos
regidors, així com el defensor de la ciutadania i representants
de diferents entitats de la ciutat.
La constitució de la FAV·VNG representa un salt qualitatiu

en la forma d’organització que permet homologar-se a les
ciutats que fa temps han optat per aquesta fórmula. El crei-
xement de la ciutat i els factors d’equilibri necessari per
compensar-lo serà una de les tasques principals.
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Aquesta distància entre la vila i el barri de mar té una lògi-
ca que es comuna a moltes altres ciutats catalanes.
L’explicació d’aquestes diferències està en un element clau: el
mar. Vilanova, com moltes ciutats del nostre país ha estat
anys vivint d’esquenes al mar. Creient que la riquesa la dona-
va la terra o la indústria han oblidat mirar a un dels regals més
gran que ens ha donat la natura: el mar Mediterrani.
Aquestes distàncies, com deia, venen de lluny, venen de fa

més de 150 anys, quan els vilanovins d’aquella època van
mirar cap a l’interior enlloc de mirar cap al mar. A meitat del
segle XIX Vilanova era un dels ports més importants de
Catalunya, desafiant les dificultats de comunicacions que en
aquells temps es vivien, les condicions naturals de la nostra
platja, els productes agrícoles de les comarques veïnes i,
sobretot, l’abolició dels privilegis de Cadis i Sevilla que va sig-
nar Carlos III, van donar una etapa d’esplendor al comerç de
Vilanova que va obrir-se a Amèrica i al futur.
Això no obstant, la lluita per trencar l’aïllament de la co-

marca va passar per intentar aconseguir millorar les carreteres
i, sobretot, per aconseguir que el Ferrocarril, el gran invent del
segle, passés per la nostra ciutat. En aquell moment l’aposta
de la burgesia vilanovina va oblidar el que podria haver estat
el gran actiu de la ciutat: el port. Si a meitat del segle XIX
s’hagués apostat per la construcció d’un port que consolidés
el comerç potent d’aquella època, segur que les altres comu-
nicacions (carreteres i ferrocarril) també hi haurien arribat,
però no es va fer i tots sabem la història que va seguir, la for-
tuna que ens va arribar del mar i del comerç amb Amèrica la
vam cremar a terra posant rails i foradant els túnels del Garraf.
Però, per comprendre més aquestes distàncies entre la vila

i baix a mar cal que viatgem en el temps, justament a l’època
que parlàvem, meitat del segle XIX. En Josep Maria Freixa, en
el seu llibre valuosíssim Anales de Villanueva y Geltrú descriu
com era la platja i el barri de mar cap a l’any 1859.
Diu el llibre: “La playa, antes del ensanche de Villanueva,

era un bario separado del resto del pueblo. No todos sus
moradores eran gente de buen vivir. Los eternos pícaros y
bohemios se pasaban la noche durmiendo debajo de las bar-
cas. Los robos se producían con frecuencia y menudeaban las
disputas entre marinos y trabajadores que se ocupaban en la
carga y descarga, así como las riñas con los carreteros. No
debía ser fácil mantener el orden entre tanta gente levantis-
ca. Sin embargo nada grave ocurría, a pesar de que la auto-
ridad estaba representada únicamente por un sereno que
algunas veces debía actuar más de día que de noche. La
Guardia Municipal, i Guardia Civil, etc., no habían aparecido
todavía en Villanueva, a cuya villa antes de la revolución del
68, podía dársele con justicia el título de culta y morigerada.
La conexión de Villanueva con la playa se ejercía a través

del Camí xic y del Camí gran, cercados de huertas y viñas,
incómodos y polvorientos. Esta falta de vías directas que
enlazasen la villa con la marina, hacía notar más el hecho
diferencial de la playa, como un pueblo alejado de otro pue-
blo. Cuando por la noche se cerraba la puerta de la Rambla
de Isabel II, en el lugar ocupado por la fábrica del “portal” se
cortaba el camino de la playa.

FFRRAANNCCEESSCC  EESSCCRRIIBBAANNOO
PPRREEGGÓÓ  SSEETTMMAANNAA  DDEELL  MMAARR  22000088
Si d’una cosa puc estar orgullós a la vida és d’haver nas-

cut i de viure a Vilanova. I, a més, si d’una cosa puc estar
satisfet és que, des de fa uns anys, sóc veí del barri de mar.
O, per dir-ho com ho diem aquí, ara sóc de baix a mar.
Em sento també profundament agraït de l’oferiment que

se’m va fer de ser el pregoner de la Setmana del Mar
d’aquest any. Es tot un honor que agraeixo de tot cor.
Com per a molts vilanovins, el meu primer record de les

Festes de Sant Pere és d’infantesa i és la processó marinera,
significava l’oportunitat de pujar a una barca i gaudir d’una
vista insòlita i inèdita per a mi. Significava també el contac-
te amb una gent peculiar i diferent a la que coneixia poc: la
gent de mar.
L’altre record és més intens, més viscut perquè és de la

meva joventut. Vaig descobrir el barri i la seva gent a finals
dels anys setanta quan vaig ser monitor del Centre d’Esplai
de Mar. Aquells van ser uns anys fantàstics, en primer lloc
perquè els setanta eren els anys de la descoberta, de la recu-
peració de les festes populars, de la il·lusió col·lectiva per un
món on gairebé tot estava per fer... tot estava per inventar...
tot estava per lluitar, i sinó que li preguntin al Josep Ayza
que va ser tot un referent de la lluita per la recuperació de
les llibertats democràtiques.
En aquella època vaig fer dues descobertes importants,

d’una banda el barri de mar i la seva gent i de l’altre les
Festes de Sant Pere...
La meva memòria encara té gravada l’olor de sardines que

feien les meves mans després d’una revetlla en que vam aju-
dar fent sardines a la brasa i venent rams de ginesta que prè-
viament havíem anat a collir amb els nens de l’esplai... Eren
els anys de les camises blaves dels castellers de la colla de mar,
de la qual també vaig formar part amb entusiasme. D’aquells
anys també em ressonen alguns noms que, de bon segur us
despertaran emocions i records a tots vosaltres, l’Alvar Tubau,
veí de mar, amb qui ens embadalíem escoltant les històries
boges de la Vilanova d’abans de la guerra i en Josep Francesc
Huguet Prats, impulsor de la festa que avui celebrem. També
ressona un nom de sempre dels que han contribuït a fer més
popular la nostra ciutat i que, dissortadament aquest any
hem perdut, parlo de Francesc Roig Toqués, una figura única,
enginyosa i apassionada capaç d’inventar-se i fer popular un
peix que beu en un porró... la carpa Juanita.
La descoberta més important que vaig fer en aquells anys

apassionants va ser, però, el barri de mar i la seva gent. Tots
sabeu –i als que no ho sapigueu us ho explico ara– que a
Vilanova la via era una autèntica frontera que obria un abis-
me entre la Vilanova, la Geltrú i baix a mar. Per la gent de la
vila, la gent de mar era diferent, molt diferent... Eren unes
diferències que es traslladaven a les festes i les expressions de
la cultura popular... des dels castells fins a la Comparsa... tots
coneixíem perfectament el sentit de l’expressió orgullosa i
desafiant dels comparsers del Pòsit quan cridaven: “¡No hay
quien pueda con la gente marinera!”.
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Las condiciones de la playa en cuanto a sanidad no eran
muy buenas, ya que la población heterogénea y la inmigra-
ción constante originaban hábitos en contra de la higiene y
de las buenas costumbres. Los villanoveses de la Rambla te-
nían en muy mal concepto a los que habitaban en la playa,
y decían de muchos de ellos, que de villanoveses sólo tenían
el nombre. Las barracas y los chiribitiles recibían la aglome-
ración de gentes llegadas de los pueblos vecinos sin otros
medios de vida que un trabajo eventual que a veces ni si-
quiera encontraban. Preocupación de la Junta de Sanidad
era este barrio de la Marina, sometido a visitas domiciliarias
cuando afloraba algún peligro, examinando el buen estado
de las mercancías e internando en San Cristóbal para pasar
la cuarentena a todos los sospechosos de contagio. El azote
de la peste todavía no se había desprendido de su trágico es-
tigma medieval, ocasionando el peligro de su aparición un
nervioso pánico que extremaba las medidas, en algunos ca-
sos más brutales que acertadas. En ciertas ocasiones, se deja-
ba en las afueras de la población materias como algodón,
pieles, lanas, etc., y se fumigaba a personas y equipajes.”
Us he parlat d’aquestes distàncies i d’aquests contrastos

que venen d’antic, del segle dinou, dels anys setanta de la
meva joventut, però això, tot això és només el passat. El pre-
sent és molt diferent, en els úl-
tims anys Vilanova, com també
ha fet Barcelona, ha après a mi-
rar cap al mar, a tenir cura de la
seva línia marítima perquè
aquest regal mediterrani no es
pot menysprear, s’ha de gaudir
i se l’hi ha de treure profit...
Però és que la Vilanova d’ara

ja no és la d’abans, ara tothom
vol viure mirant al mar i si
abans eren els “pícaros” i els
“bohemios” ara és l’atractiu de
milers de persones que han
triat la nostra ciutat per viure.
Tal vegada, més que cap altre cosa, Vilanova és una ciutat

residencial. L’aïllament tradicional de la nostra comarca s’ha
trencat recentment amb la construcció de modernes i
potents vies de comunicació que farien l’orgull d’aquells
avantpassats que es van deixar la fortuna en els túnels del
Garraf. Aquesta millora de les comunicacions ha comportat
l’arribada en els últims anys de milers de nous residents.
Milers de nous vilanovins que han transformat la ciutat de
manera definitiva. A més de l’expansió urbanística, només
cal passejar per la rambla per adonar-se que hi ha moltes
cares noves. Conec alguns d’aquests nous veïns i tots desta-
quen la qualitat de vida que hi han trobat i coincideixen en
que s’hi han adaptat més ràpid del que haurien pensat.
Aquesta experiència em fa pensar que aquesta ciutat, a pesar
de les limitacions i les millores que encara necessita, està feta
a escala i a mida dels homes i dones que hi viuen. Així doncs,
crec que he trobat l’adjectiu que, per a mi, millor defineix
Vilanova: aquesta és una ciutat humana.

I aquesta humanitat ens ve del mar. Som fills del mar. Al
Mediterrani li devem el nostre caràcter obert i integrador, la
nostra capacitat d’acollida la nostra mirada llunyana...
Si sentim que formem part d’una ciutat humana, quan

actuem com a vilanovins, farem sortir el millor que hi ha en
el nostre interior. I encara que no puguem dissimular l’in-
dividualisme que caracteritza la nostra civilització moderna i
occidental, donarem preeminència als valors comunitaris
fomentant la solidaritat i l’esperit d’integració.
Només una ciutat humana pot acollir i integrar els nouvin-

guts sense posa’ls-hi l’etiqueta de forasters i reconeixent-los
com a vilanovins. Per a que això sigui possible cal, a més
d’una bona disposició mútua, tenir clares les arrels i els fona-
ments molt ben posats. Com més rica i variada sigui la tradi-
ció cultural i ciutadana més fàcil serà la incorporació de noves
persones a un univers comú i específic. 
La Vilanova de fa uns anys tenia 40000 habitants, la Vila-

nova d’ara en te prop de 70000. La Catalunya dels sis milions
es una imatge del passat, ara som gairebé set milions i mig
de persones les que vivim en aquest país. Aquests nous vila-
novins, molts són gent que ve de Barcelona, que busca aques-
ta qualitat humana de la nostra vila, però altres són gent que
ve d’altres països on tenen més mancances que nosaltres.

Aquests nous catalans, no són
immigrants... són gent que ve a
construir conjuntament amb
nosaltres el nostre futur...
Catalunya ha estat sempre

una terra de pas. El Mediterrani
no ha estat mai una frontera,
sinó que ha estat una porta,
una finestra, un pont amb les
civilitzacions d’arreu del món.
Per tot plegat, estem preparats
per afrontar el futur de diversi-
tat i riquesa que ens espera. 
El mar Mediterrani també ha

suposat per Vilanova la conne-
xió amb Amèrica. Seria impossible explicar i entendre Vila-
nova sense la seva connexió americana. També en el meu cas
seria difícil explicar-me sense tot el que he après i descobert
a Amèrica. Començant per la figura de Pere Casaldàliga, a
aquí vaig conèixer l’any 1985 amb motiu d’un reportatge pel
30 minuts i acabant per les desenes de persones de Llatino-
amèrica que m’han ensenyat tantes i tantes coses. Un exem-
ple del que he après l’exemplifica una història que vaig escol-
tar d’un amic que venia de Riobamba, a Equador. Anava amb
uns indígenes que van aturar-se a pregar uns minuts davant
de dues creus blanques plantades a la riba d’un riu. Les creus
tenien lligades dues cordes que arribaven fins el corrent de
l’aigua. Les pregàries eren en memòria de dos infants que van
morir ofegats en aquell indret, les cordes eren per si mai els
infants tornaven a passar per allà poguessin agafar-s’hi per
sortir del riu. Aquesta història condensa l’ànima i l’esperit de
la terra i de la gent de l’Amèrica Llatina. Malgrat les dificul-
tats i els problemes, un món ple d’esperança.
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MMIILLLLOORRAARR  EELL  BBAARRRRII  DDEE  MMAARR,,
OOBBJJEECCTTIIUU  DDEE  TTOOTTSS
El ple del mes de juny va aprovar iniciar els treballs per

redactar el Pla de Millora Urbana del barri de Mar. Es trac-
ta dels estudis preliminars que permetran reflexionar sobre
com ha de ser i sobretot com i quan invertir en millores en
el barri. Des de la regidoria d’Urbanisme i Planejament i des
de la regidoria de Projectes Urbans, Paisatge i Habitatge ens
hem proposat d’anar avançant en aquest objectiu. 
Com a govern, creiem que, un cop estem a punt d’aprovar

definitivament el Pla de Millora Urbana del Nucli Antic, ara
cal començar a treballar en alguns dels aspectes que cal
millorar del barri de Mar. Segurament com a veïns podeu
posar exemples de coses que no funcionen del nostre en-
torn. També és cert que normalment se’ns fan més presents
que les que ja funcionen bé.
Segurament tots podríem fer
llistes de temes per encarar i
resoldre, però la ciutat és gran
i cal arribar a un equilibri de
prioritats d’actuació. 
Precisament un dels trets que

ha caracteritzat el govern mu-
nicipal d’aquests darrers anys
ha estat considerar la ciutat en
global i actuar a la via pública
dels diferents barris que la con-
formen, fins i tot el de Mar. Aquest ha estat i és l’objectiu,
però és evident segur que encara hi ha coses a millorar.
Volem posar calendari a alguns dels temes pendents de

resoldre. Els vam anunciar en el ple del mes de juny: la inte-
gració com a espai públic del Torrent de la Pastera, les xar-
xes de sanejament i impulsió de la depuradora, quina fun-
ció ha de tenir dins del barri la línia del ferrocarril i els seus
espais auxiliars en el context de les noves propostes per a la
futura línia orbital ferroviària, el tractament de l’espai públic
i de la mobilitat dins del barri i amb la resta de la ciutat, el
tractament urbà de la façana marítima, la relació de pave-
lló de l’Arjau i el nou institut amb la resta del barri, refle-
xionar sobre els usos del polígon de la Sínia de les Vaques
i la dotació d’equipaments i habitatges del barri...
Ara bé, pensem que un cop desmantellada la fàbrica

Pirelli, substituïda per un gran solar residencial de l’Eixample

de Mar, que està canviant la fisonomia d’una part de la ciu-
tat, ara resta superar les barreres que plantegen infraestruc-
tures de caire supramunicipal. Creiem que qualsevol propos-
ta del millora del barri de Mar ha de passar necessàriament
per veure la manera de replantejar en el futur aquestes infra-
estructures, que en molts casos depenen de més d’una ins-
titució competencialment o bé econòmicament. Per tant,
aquesta complexitat ens demanarà un esforç continuat per
establir acords en diversos fronts per tal de fer realitat allò
que aquests treballs previs ens proposaran. Aquesta realitat
ens obliga a afinar en els projectes, costosos i complexos, per
tal d’establir calendaris per executar. Tenir aquests docu-
ments i aquesta periodització ens han de permetre millorar
de debò el barri, un barri d’altra banda, dinàmic perquè ha
sabut integrar tradicionalment gent d’orígens diversos. Ens
hem posat com a horitzó poder optar a una de les convo-

catòries de l’anomenada Llei
de Barris, sobretot per a una
part, aquella que en línies
generals podríem situar entre
la rambla de la Pau i la platja
del Far. Per això ens calen
documents que ens ajudin a
ordenar les fases d’actuació
que caldrà executar. 
Com es pot veure es tracta

d’un procés ambiciós, que
haurem d’executar per fases. I

que s’ha de convertir en actuacions concretes i visibles. En
qualsevol cas, i tal com vam dir en el ple, aquesta voluntat
d’elaborar un Pla de Millora del barri no ens ha de fer atu-
rar actuacions previstes. El futur funcionament del CAP o
la millora de l’enllumenat de la rambla de la Pau o el nou
tractament de la jardineria del passeig Marítim en són una
bona mostra.
Tot això no ho volem fer sols. En aquest procés volem

estar al costat de la gent del barri. La interlocució de
l’Associació de Veïns del Barri de Mar és fonamental. Per
això no dubtarem a mantenir la comunicació amb els seus
representants amb l’objectiu clar de treballar per la
col·laboració mútua propostes i suggeriments de millora.
Millorar el barri és objectiu de tots.

Joan Martorell, Regidor d’Urbanisme i Planejament
Xavier Oller, Regidor de Projectes Urbans, Paisatge i Habitatge
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LLAA  FFEEDDEERRAACCIIÓÓ  DD’’AASSSSOOCCIIAACCIIOONNSS  DDEE  VVEEÏÏNNSS
La creació d’una Federació d’Associacions de Veïns a

Vilanova i la Geltrú, sobretot per a mi, ficat en el moviment
veïnal vilanoví des que visc a la ciutat, és un motiu de satis-
facció perquè denota que es donen una sèrie de condicions
que fan possible seguir avançant i treballant des d’uns plan-
tejaments de participació i solidaritat ciutadanes que consi-
dero indispensables per a la vida d’una ciutat com la nostra.
La necessitat de crear una Federació, que en el nostre cas

ha estat de lent procedir, significa que al darrere hi ha un
moviment veïnal prou madur que s’atreveix a anar més enllà
per poder plantejar fites que han anat sorgint des del dia a
dia de les entitats i que només són possibles d’atendre des
d’una organització menys
particular i amb indepen-
dència. 
També denota que les

AAVV han recorregut un
camí anterior juntes que
com a mínim els ha servit
per conèixer-se i aprendre
a que predomini el respec-
te en els seus tarannàs i les
seves decisions.
Sens dubte la fundació

de la FAV ha estat possible
perquè els plantejaments
de les AV han guanyat di-
mensió. La búsqueda de
prospectiva i de solucions
a unes limitacions reconegudes aporten el convenciment
que cal treballar des d’un altre marc que permeti trencar la
reducció que significa el dia a dia de les obligacions adqui-
rides des de cada entitat, que els permeti, com a moviment
social que són, seguir desenvolupant el dret a contribuir i
participar de manera plena i exercir el potencial de que dis-
posen que els permet actuar amb coneixement de causa i
amb proximitat sobre els problemes, les seves causes i les
possibles solucions.
El camí ha estat llarg, les primeres AV de la ciutat es fun-

den després de la mort del dictador (Sant Joan 1976, La
Geltrú i Barri de Mar 1977), però el primer intent de treball
conjunt amb interès de continuïtat no es produeix fins l’abril

de 1998 per invitació de l’AV Plaça de la Sardana, en la que
es troben 7 de les 12 associacions de l’època, amb la pro-
posta de conèixer-se i veure en quins temes podien anar
junts. En aquella reunió s’acorda tractar periòdicament
temes comuns i es confecciona la primera llista: pressupos-
tos municipals, PGOU, delinqüència, atur juvenil, medi
ambient, la neteja de la ciutat (sobretot la brutícia dels gos-
sos), correus i pàrquing de RENFE. Trobades de coordinació
de dificultosa continuïtat pels seus alts i baixos, però que
han seguit vigents fins a la decisió de crear la federació a
principis d’any. 
La gestació de la FAV·VNG ha necessitat tot un procés

d’influències i de maduració. En diferents ocasions algunes
entitats han tingut contactes amb la Confederació d’AAVV

de Catalunya per veure
d’obrir visions i fronteres.
Cal destacar la col·labo-
ració de la Confederació
en els Debats Ciutadans
que les AAVV vilanovines
van organitzar entre el
2003 i el 2005 i també
l’ajuda i recolzament a la
Plataforma Salvem Platja
Llarga. Fins i tot, la tardor
del 2004, amb represen-
tació de totes les AV que
es coordinaven, es va ce-
lebrar al CC de la Collada
una reunió amb el Vice-
president i la gerent de la

CONFAVC per animar a la constitució d’una federació, però
encara no s’acabava d’entendre’n la necessitat.
Ara la FAV–VNG ja és un fet, i des de la seva seu al CC de

Mar comença una etapa que ha de servir per potenciar el
moviment veïnal i per exercir la seva influència en la conso-
lidació d’una participació ciutadana amb possibilitats d’in-
tervenció en tots aquells afers de ciutat importants, perquè
l’experiència ens demostra que el fer i el ser d’una ciutat no
pot dependre exclusivament dels polítics, que la ciutadania
ha de compartir projectes i fer–se sentir perquè l’exercici de
la democràcia es converteixi en una pràctica quotidiana en
la consciència i la responsabilitat de tots.

Hèctor Galvany, AV Molí de Vent



JS.- Creiem que és un col·lectiu que necessita aquesta
mica de caliu. Ho fem perquè ens agrada fer-ho, i amb les
seves rialles ens sentim sobradament recompensats. Quan
acabem estem realment cansats. Però jo personalment, i la
majoria dels que hi intervenim, quan arribem a casa diem:
Què cansat que estic, però què bé que m’ho he passat! Sents
la satisfacció de la feina feta amb un bon fi.
JR.- També estem oberts a la cultura en general. El que

passa és que amb el conjunt de coses que fem, les dates
s’atropellen. Faríem més coses, però... 
És el que passa amb la feina dels voluntaris, que tenim

un temps determinat i força limitat.
JS.- Fa uns anys el pintor Heribert Sabrià era de la Junta,

i amb el seu ajut vam fer un parell de concursos de pintura
ràpida, de tema mariner i van venir bastants pintors d’arreu.
JR.- També vull ressaltar que en el tema cultural tenim la

sort de poder col·laborar amb vàries activitats de l’AV Barri
de Mar, i això amplia la nostra tasca quant a actes cultu-
rals. Vosaltres feu coses culturals i socials, d’esportives no
en feu, i quan ens ho demaneu i podem donar un cop de
mà, el donem perquè ens agrada col·laborar. A més a més
són dues associacions del barri de Mar. Tant de bo hi hagu-
és més associacions que hi col·laboressin i poguéssim fer
més barri.
D’això és tracta, d’unir forces per fer barri.
JS.- Un exemple és la Teresa Carulla, que col·labora amb

nosaltres en la qüestió de l’enterrament de la sardina i entre
les dues associacions podem fer un acte més maco.
A més, cal recalcar que a la processó de sant Pere sou

vosaltres que porteu el sant.
JS.- Si, fa molts anys. Jo, ja fa 14 anys que sóc president i

que el porto.

JR.- És que La Gavina des del primer any hi col·labora amb
la Setmana del Mar, ja fa trenta–vuit anys.
Una cosa que em va explicar l’Oleguer Arnau i que em

va sorprendre, ja que no és habitual, és que hi ha dones
portant el sant.
JR.- Procurem fer–ho quatre homes i quatre dones perquè

hi hagi representació de tot, i algun any fins i tot jovent. 
És important ressaltar aquesta paritat tan d’actualitat i

que vosaltres fa molt de temps que practiqueu.

Són poques les associacions o societats civils que arri-
bin al seu 75 aniversari. El nostre barri té la sort de
comptar-hi amb una que ho celebra enguany: La S.E.P.C.
LA GAVINA. Fundada l’any 1933. Aprofitem aquest
important esdeveniment per entrevistar al seu president
Josep Soteras i al seu secretari Jaume Rovira.
Sempre heu estat al barri de Mar?

Josep Soteras.- No, estem ubicats al barri de fa ara uns 16
anys, a la plaça de la Rajanta número 7.
Com veieu l’evolució del barri durant aquests 16 anys?
Jaume Rovira.- Et diria que ha evolucionat bastant i

favorablement, encara queden moltes coses a fer. És la
meva apreciació. No cal descobrir res ni que tornem a par-
lar de la tanca del port o del passeig Marítim... Això ja està
massa repetit, però sí diria que el barri de Mar no ha estat
un barri de primera línia a Vilanova i la Geltrú, ha estat de
segona divisió. De la carretera avall sempre, i encara avui
dia, ha estat una miqueta abandonat per part de l’Ajun-
tament. Si ens referim al terra de la Rambla, la part de dalt
s’ha fet amb rajoles (un fracàs perquè es trenquen i tot
queda fet un fàstic), i la part de baix han tingut de fer–la
amb quitrà. És un exemple de com els de baix–a–mar han
estat un xic marginats.
Altres poblacions han potenciat el seu barri de mar, però a

Vilanova sempre ha estat abandonat. Cert que la nostra ciu-
tat té unes característiques pròpies, i no vull dir que sigui una
ciutat dormitori, però és molt industrial, molts tallers, fàbri-
ques... i no vull fer comparacions que poden ser molt dolen-
tes si parlem de Sitges, Calella o Salou. Pero, vaja, que queda
molt per fer, molt per lluitar i molt per treballar.
Quins terrenys toqueu a La Gavina, en l’aspecte cultural?
JS.- Fem excursions, sopars-ball..., I en el tema esportiu fem

cursos, tallers de pesca, concursos de dibuix, etc. També per
al Carnaval organitzem les comparses. Ja fa dos anys que en
tenim dues, una de grans i una infantil, i a part la barca.
No ho heu comentat, però trobo molt important el que

feu amb la gent de Tegar.
JR.- Bé, això ni és cultural ni esportiu: és social. És tenir un

detall amb aquestes persones, que passin dos dies diferents,
un dia menjant paella i jugant a la Masia Cabanyes, altre pes-
cant. Estan entretinguts, se’ls fan regalets, se’n van contents…
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I què em dieu de La Gavina?
JS.- Quant a la nostra entitat, em fa l’efecte que té la pro-

blemàtica de la continuïtat. Totes les entitats, està demos-
trat, tenen unes oscil·lacions no saps ben bé perquè, ja què
et mous més o menys en el mateix.
JR.- Ara sortim dues banderes i la barca de les comparses.

Fa quatre anys érem cinc parelles i encara que els pares dels
nens van tenir cura de la barqueta per nosaltres poder anar a
la comparsa. Però els darrers anys no ens podem queixar. 
En l’aspecte esportiu, el Pla Especial del Port i les orde-

nances de platges us afecta?
JS.- I tant! Considerem que hi ha d’haver dos sectors, unes

hores per esplaiar-se i banyar-se i altres hores per fer els con-
cursos de pesca les nits de l’estiu. I el Pla del Port ens afecta
al cent per cent perquè de dia ja ens han privat de pescar a
les roques, i tampoc ens deixen entrar al moll, on fèiem tots
els concursos d’estiu. No es pot demanar al pescador que car-
regui amb tots els trastos i que camini 20 o 25 minuts fins a
la punta del moll, allà a la bocana.

Les normatives també ens afecten bastant. Si vols que la
gent compleixi amb unes lleis, ho has de contraprestar. Nos-
altres, per poder anar a pescar a la platja necessitem la llicèn-
cia de pesca i la federativa, doncs hi hauria d’haver uns res-
ponsables que vigilessin que tota aquesta gent que hi ha pes-
cant, estiguessin documentats. Aquí és un dels llocs que hi ha
més pescadors de canya, però que tingui la llicència, sent
molt generós, diria que és el 50 per cent. Llavors, vas a una
platja a fer un concurs pel qual has demanat permís a la
Federació...
JS.- I que has tingut de pagar!
JR.- Arribes al lloc de pesca i et trobes gent pescant. I no els

facis fora, perquè t’engeguen. Un cop vam trucar al Se-prona
perquè els vam dir que podia passar això, i tu els has vist? Ens
vam haver d’apanyar. Ens afecta perquè no ens recolzen.
Ha arribat el moment d’acomiadar aquests dos amics

agraint-los aquesta estona que ens ha deixat clar que l’im-
portant és encarar el futur i des de la independència de
cadascú trobar punts de contacte per fer coses conjuntes.
JS.- El que desitgem és que l’AV Barri de Mar i La Gavina

puguem col·laborar en moltes coses. I que sapigueu que pel
que us faci falta, podeu tenir l’ajuda personal de tota la Junta.

JS.- Sí, nosaltres fa molt de temps que ho fem així, i si
podem tota l’estona el porten les dones.
Fa molt que sou socis?
JS.- Jo tinc 67 anys, i els mateixos els porto a La Gavina,

perquè quan vaig néixer el meu pare ja em va fer soci.
Actualment sóc el número 2 de La Gavina i porto a la Junta
des de l’any 69. He passat per tots els càrrecs, i la veritat és
que estic una miqueta cansat, con la majoria dels que hi
estem...
JR.- Anecdòticament aquest any l’Arribo encara no el fa

ningú, perquè a totes les societats només som dos o tres a
treballar.
Aquest és un mal de les associacions, que hi ha alguna

persona que agafa la iniciativa i va empentant, massa en
solitàri, fins que un dia es cansa.
JR.- Nosaltres som grans, no som vells però sí grans.

També tenim gent relativament jove, i voldríem que es
mullessin una miqueta més, ja els ajudarem… però que ens
donin un cable. Jo necessito un relleu. Vull estar–hi però ja
no vull tanta responsabilitat.
Pel que dieu, ja ho endevino una mica, però expliqueu-

me com veieu el futur de l’associació o associacions i del
barri en general.
JR.- Si t’haig de ser sincer, penso que les associacions ho

tenen una miqueta pelut. Concretament, l’AV de Mar, que el
seu tema estrella és la problemàtica del barri, diria que ho té
una miqueta pelut. S’ha de treballar molt, s’ha de posar gent
que tingui ganes de treballar, i s’ha de copsar la sensibilitat
de les institucions que són les que han d’afluixar la mosca,
perquè ja t’he dit abans que sembla que el barri de Mar sigui
una perifèria de Vilanova i la Geltrú.
Sí, la veritat és que aquí només ens hi arriben promeses.
JS.- Bé, ara han fet un passeig del Carme que ha guany-

at moltíssim per passejar. Abans, un diumenge a la tarda,
allò era un embut i no podies passar per enlloc. Ara ho han
endegat bé. Però, tota la resta cap enllà està abandonat. Hi
ha possibilitat de millorar–ho perquè hi ha espai, tampoc és
tan llarg el passeig de Ribes Roges. Fixa’t, que encara hi ha
palmeres mortes i fa dotze anys que les van plantar!
JR.- Penso que l’associació ha de lluitar, ha de barallar–se

i buscar solucions on sigui, sempre picant alt, d’Ajuntament
per amunt, inclús passant per sobre de la Generalitat. I això
costa molt. Ara bé, si tinguéssiu el suport de l’Ajuntament,
potser sí que podríeu trobar diners per poder fer això i mol-
tes més coses més. Perquè si parlem del Molí de Mar, fa
pena. Això de la platja del Far, que fa un grapat d’anys que
està així… és una vergonya. I el torrent? Ja fa anys que hau-
ria d’estar tapat! Està tot abandonat.
Sempre diem el mateix: demostreu–nos quantes platges

hi ha com aquesta...
JR.- Creus que es pot acceptar que el dia que cauen qua-

tre gotes, baixi la quantitat de porqueria que baixa i se’n
vagi di-recte cap a la platja? Canalitza–ho dos quilòmetres
en dins! Això és un cau de porqueria, rates i bèsties mortes,
i la porqueria el que genera és més porqueria perquè la gent
no hi té cura.
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A diferència de la majoria dels estius anteriors, aquest no
ha tingut ni la típica i carregosa cançó “hortera”, ni la sensa-
cionalista “serp d’estiu” que apareix quan els protagonistes
d’activitats polítiques, socials o econòmiques fan vacances i
els mitjans de comunicació necessiten omplir els espais que
deixen buits amb notícies sorprenents o curioses.
Bé, contextualitzant, podríem apuntar com a cançó el tema

Money, money del musical Cabaret, o, ja que s’ha declarat ofi-
cialment la crisi, només Money, del grup Pink Floyd.
A la nostra ciutat, i a la comarca, l’animaló protagonista no

ha estat cap serp, sinó un petit mosquit, adjectivat com a
tigre, que s’ha escampat i s’ha convertit en notícia a
l’emissora local de TV, on una tècnica de sanitat corroborava
un augment del 40% en les consultes als CAP’s del Garraf per
les seves molestes i doloroses picades.
Per la seva part, l’1 de setembre TV3

anunciava l’arribada del mosquit tigre a
les comarques de Girona, informant
que el servei de control de mosquits de
la badia de Roses i el Baix Ter havia
activat mesures d’emergència (control
de larves i tractaments amb insecticida1)
i a la pantalla es podia veure com a di-
ferents municipis fumigaven carrers, jar-
dins públics i solars, per evitar la proli-
feració del insecte.
Aquesta forma de tractar el problema va provocar la sorpre-

sa d’uns i l’escepticisme d’altres, ja que al Garraf, on portem
una mica més de temps convivint amb el mosquit, la mesura
adoptada ha consistit en unes campanyes informatives desti-
nades a sensibilitzar a la població sobre les molèsties de la seva
presència i a delegar-ne un reguitzell de consells, bàsicament
d’àmbit domèstic i de protecció individual, per combatre’l.
Davant la diferència de criteris observats en les maneres

d’abordar les actuacions, potser cal fer-nos la pregunta de si
no ens trobem amb un problema de salut pública i, atès que
formalment pertanyem a la Comunitat Europea, s’haurien
d’analitzar i aprofitar les experiències similars o comunes per
repensar i dissenyar unes estratègies conjuntes entre adminis-
tracions I ciutadania, amb uns protocols de procediment sufi-
cientment definits i eficaços per a fer-li front.

En utilitzar el terme “salut pública” no pretenem crear un
alarmisme innecessari. Ens basem en la definició que li atri-
bueix el conjunt d’esforços col·lectius destinats a protegir,
promoure i restaurar la salut dels habitants de la comunitat,
tant preventivament com assistencialment. I no podem obli-
dar que la cultura de la prevenció és una assignatura a la
qual, per negligència, no donem la importància que mereix.
Tenim un exemple suficientment il·lustratiu que ho avala.
El cas d’Itàlia
La presència del mosquit tigre a Itàlia es remunta a meitat

dels anys 90, i està associada als dipòsits de pneumàtics usats
importats i descarregats en el port de Gènova. La gran adap-
tabilitat de l’insecte i les condicions climatològiques favora-
bles van afavorir que s’estengués per gran part del territori i

que en poc més d’un decenni colonit-
zés les ciutats, pobles, planures i turons
baixos de diverses regions.
A l’estiu del 2007, als municipis de

Ràvena, Rimini, Cesena, Bolònia i Cèr-
via, dins de la regió de l’Emília-Roma-
na, es va registrar el primer cas conegut
a l’Europa continental d’un brot epidè-
mic del virus tropical de la febre Chi-
kungunya transmès localment (no di-
rectament importat des de l’estranger,
sinó autòcton). El vector, transmissor,

d’aquesta malaltia va ser el mosquit tigre.
L’European Centre for Disease Prevention and Control

(ECDC), agència de la UE amb seu a Estocolm, creada el 2005
amb l’objectiu d’enfortir la defensa de l’espai europeu contra
les malalties infeccioses, entre el 15 de juny i el 21 de setem-
bre informà d’un total de 292 casos sospitosos, 125 d’ells
confirmats en el moment de la visita i d’un pacient de 83
anys, afectat d’altres patologies, que va morir.
El virus Chikungunya
La paraula “chikungunya” en llengua swahili significa “el

que camina doblegat o retorçat”, degut al fort dolor articu-
lar que provoca l’artritis que caracteritza la malaltia. A l’Índia,
se la coneix com “Aakyda”, que vol dir “home rígid” i també
“Maakyda”, “com una mona”, de postura simiesca.
La febre del chikungunya o, més tècnicament, artritis epi-

dèmica chikungunya (abreviat CHIKV) és una forma de
febre viral ocasionada per un Alphavirus transmès per les
picadures del mosquit Aedes aegyti, considerant-se una

1)L’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
recomana insecticides amb un concentrat del 30% de DEET, N-die-
til-3-metilbenzamida (anteriorment N, N-dietil-m-toluamida).
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malaltia endèmica a l’Àfrica. El virus es va identificar per pri-
mer cop a Tanzània l’any 1953, desprès d’un brot en un llo-
garet de la planúria de Makonde, i fou aïllat per primera vega-
da a Bangkok (Thailàndia), l’any 1958. Les investigacions
efectuades per l’Institut Pasteur de Paris assenyalen que
aquest virus ha sofert una mutació que l’ha fet susceptible de
ser també transmès pel mosquit Aedes albopictus, popular-
ment conegut com mosquit tigre.
L’epidèmia més gran recientment documentada va succeir

entre març de 2005 i abril de 2006 a l’illa de La Reunion,
departament d’ultramar de França en l’oceà Índic. Es comp-
tabilitzaren 266000 casos, (el 35% de la població), amb una
taxa de mortabilitat de l’1 per 1000.  Desprès, l’epidèmia es
propagà per altres illes de l’Índic: Mayotte, Comoras, Mada-
gascar, Maurici i Seychelles, arribant fins
a l’Índia, on sumaren més de 1,4 milions
de casos. Pakistan, Sri Lanka, Malàisia i
Maldives també s’han vist afectats, i, al
Gabon es comptabilitzaren, també l’any
passat, més de 20000 casos.
Des de principis del 2008, segons un

document reservat als professionals de
la salut i editat pel Ministère de la Santé,
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative del govern francès, es verifi-
ca un augment dels casos en el sud-est
d’Àsia, incloent Indonèsia, Malàisia, la India i Sri Lanka.
Ateses les característiques climàtiques similars a la regió ita-

liana afectada, els serveis tècnics i de vigilància d’aquest
ministeri francès dedica especial atenció al territori on el mos-
quit tigre, l’Aedes Albopictus, s’ha implantat (Alpes Maritimes,
Haute Corse, Corse du Sud i Var), així com al potencial i ele-
vat grau de desenvolupament de l’insecte, particularment en
les regions de Languedoc-Roussillon i Provence-Alpes-Côte
d’Azur advertint de la proximitat fronterera amb Espanya
(Catalunya) i Itàlia.
Tot i no sent un virus de suma gravetat per la majoria de la

població2, la inexistència d’un tractament específic fa que
sigui important extremar la seva prevenció, vigilància i con-
trol, tenint en compte els evidents perjudicis en la salut públi-
ca i els costos econòmics que comporta el risc epidemiològic, 

L’Aedes Albopictus - Mosquit tigre
Aquest mosquit té el seu origen i hàbitat en les selves del

sud-est d’Àsia, als forats on hi ha aigua i a l’interior dels
troncs dels arbres. La seva mida oscil·la entre els 2 i els 10
mm. La seva relació amb l’aigua és fonamental: és on posa
els ous i on es desenvolupen les larves. La fase de transfor-
mació de larva a mosquit adult dura dos dies. Les femelles
són les que piquen per alimentar els ous que ponen, sent les
responsables de la transmissió dels virus. En plural, ja que tant
el Chikungunya com el Dengue estan classificats com arbo-
virus, i l’Aedes Albopictus, el mosquit tigre, és vector dels dos
i principal transmissor del Dengue en l’hemisferi occidental.
Potencialment, també ho és del Virus del Nil Oriental, (West
Nile) i de la Febre Groga.

Des de la segona meitat del segle pas-
sat l’Aedes Albopictus s’ha expandit per
molts països degut a l’increment de
trànsit de mercaderies (en especial de
pneumàtics usats i de brots del batejat
comercialment com “bambú de la sort”)
i a la popularització i facilitat dels viat-
ges turístics. La seva presència està
comprovada en 25 estats dels EE.UU.,
Amèrica del Sud, Austràlia i les illes del
Pacífic i Índic. A Europa es va detectar
per primer cop el 1988 a Albània, i a

més dels ja esmentats, també Suïssa, Bèlgica, Montenegro i
Israel estan en la llista dels colonitzats.
Actualment, la propagació a noves ubicacions es realitza

principalment per transferència passiva, per mitjà del trànsit
de vehicles ja que tradicionalment aquest insecte no acostu-
ma a desplaçar-se més enllà d’uns quatre-cents de metres
d’allà on cria. 
La seva activitat és diürna i especialment agressiva (la feme-

lla). La fase adulta prefereix els espais oberts, protegits del
vent i ombrejats. Per la seva adaptabilitat a les zones urba-
nes, un nou hàbitat preferencial acostuma a ser els aparca-
ments dels supermercats i les zones industrials.
Actuacions
Com hem anotat al principi, la diferència en les formes

d’actuar no deixa indiferents a la ciutadania sensibilitzada i
que pateix la presència d’aquest conflictiu hoste, i l’asimetria
entre les informacions que subministren els organismes ofi-
cials de salut autonòmics, comarcals o municipals respecte a

2) Calen atenció especial: les dones embarassades, els infants, les
persones de edat avançada, les inmunodeficients i totes aquelles
que pateixin una malaltia crònica severa o greu.



impida caminar”, explicó Sabino Puente, responsable de
Medicina Tropical del Carlos III. No hay ningún fármaco pre-
ventivo, ni tratamiento específico. “Pero diagnosticarla a tiem-
po nos permite excluir otros males y evitar que el enfermo
peregrine de consulta en consulta sin saber lo que le sucede”. 
En aquest cas, per sort, Madrid encara no està colonitzat

per l’Aedes i la possibilitat de transmissió no va existir.
Com una mesura que cerca actuacions més coordinades i

eficients davant la constància real que el mosquit ha entrat a
la demarcació de Girona, cal valorar positivament la signatu-
ra, dimarts 9 de setembre d’enguany, d’un conveni per part
de 32 ajuntaments amb l’Organisme Autònom de Salut Pú-
blica de la Diputació de Girona (Dipsalut) i la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei del Control de Mosquits
de la Badia de Roses i el Baix Ter per iniciar un programa de
control, i la realització d’actuacions destinades a la vigilància,
inspecció i seguiment en els termes municipals respectius.
Conclusions
Mentre no se’ns demostri que al Garraf, i per extensió a la

resta del país, som diferents i immunes, com assenyalàvem en
la introducció, cal insistir en la prevenció i adoptar les mesu-
res adoptades després de l’experiència viscuda a Itàlia. Així ho
recomanen els organismes europeus en els informes corres-
ponents fent notar l’importància que té el període hivernal
per preparar al màxim les estratègies adequades per evitar
més colonitzacions del mosquit, i per tant del virus, en tots
els àmbits on el vector (el mosquit), hi sigui present. 
Si, tal com és va manifestar en el darrer Consell Municipal

d’Associacions de Veïns, celebrat a la nostra ciutat el 21 de
juliol passat, centrat en la precària situació sanitària, és certa
la voluntat política per solucionar les reconegudes mancan-
ces i deficiències històriques que arrosseguem i patim, seria
del tot convenient incloure també l’atenció i cura en la inci-
dència i seguiment del mosquit tigre, i aprofitar l’oportunitat
per estructurar, amb rigor i metodologia una campanya ben
planificada per: 

• Evitar noves àrees de colonització.
• Prevenir tot el risc que comporta amb actua-
cions conjuntes entre totes les administracions 
competents i la ciutadania.

• Reduir la població actual del mosquit per dis-
minuir el risc latent.

Guanyarem tots i totes en tots els aspectes.
Carles Andreu

les publicitades pels respectivament equivalents, tant france-
sos com italians i fins i tot comunitaris de la UE, provoca
certa inquietud pels dubtes que comporta el fet de no tenir
la seguretat de seguir la via adequada i perdre un temps valu-
ós en l’oportunitat de limitar un risc que, com s’ha demos-
trat a Itàlia, és del tot factible.
A Catalunya, el mosquit tigre es va detectar per primer cop

l’any 2004 al Vallès Occidental, concretament a Sant Cugat
del Vallès (curiosament un municipi on no existia cap dipò-
sit de pneumàtics usats), i a l’estat espanyol el virus
Chikungunya no és tan desconegut com es podria pensar:
“Diari ABC. 21.12.2006. Madrid. Diagnosticados los prime-

ros casos en España de la fiebre de Chikungunya.
Al menos quince españoles han contraído la fiebre de

Chikungunya durante este año, según el Centro Nacional de
Microbiología. Son los primeros casos que se diagnostican en
España desde que a principios de año se desató un intenso
brote de esta enfermedad tropical en países cercanos al
Océano Índico. Francia, Suiza, Alemania, Noruega y otros
países europeos han ido comunicando a lo largo del año
contagios de viajeros que habían visitado las turísticas Islas
Reunión, Seychelles, Isla Mauricio o la India. En España aún
no se había detectado.
De los quince casos comunicados hasta ahora, siete se han

diagnosticado en el Hospital Carlos III de Madrid. El resto
residen en Barcelona, Málaga y en varios puntos del Levante.
La mayoría son turistas que pasaron una temporada en uno
de los países afectados, pero también han enfermado algu-
nos cooperantes y religiosos.
Los pacientes de Madrid contrajeron este virus tropical

durante su estancia en Camerún, Islas Mauricio, India y Gui-
nea Ecuatorial. Todos están ya fuera de peligro, aunque algu-
nos rotaron por varios hospitales hasta que se les diagnosti-
có su mal en la Unidad de Medicina Tropical del Carlos III.
Los mosquitos que la transmiten (Aedes aegypti y Aedes

albopictus) actúan como transmisores de la infección. Se
infectan al picar a alguien afectado y lo transmiten en una
nueva picadura. Los síntomas aparecen entre cuatro y siete
días después de la picadura. Es entonces cuando comienza la
fiebre, los problemas gastrointestinales, manchas rojas y,
sobre todo, el dolor articular que puede ser invalidante. 
Después de unos días la fiebre desaparece, pero dolor arti-

cular puede mantenerse durante meses. “Las articulaciones se
inflaman como en la artritis y puede ser tan invalidante que

14
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Agraïm la informació facilitada pels organismes ofi-
cials de salut de França, Itàlia i la UE, així com a
l’Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS),
de l’Universitat de Florida (UF), i al Centre per al
Control i la Prevenció de Malalties d’Atlanta, U.S.A.

LL’’eetteerrnnaa  pprroovviissiioonnaalliittaatt  ddeell  ppaasssseeiigg
MMaarrííttiimm

No sé per quina raó, però el nostre passeig Marítim sem-
pre s’ha vist com un pel descuidat. No sé si per l’excés de
vials i aparcament per als cotxes, o per la superfície de terra
que cada cop que plou queda completament malmesa, o
pel tipus de vegetació amb molt poca ombra, o per l’escàs
mobiliari urbà, o per la irregularitat de la façana de cases i
dels seus espais frontals. I no és que no s’hi hagin fet coses,
però sempre s’ha vist com un passeig ple de pegats.
En definitiva, un passeig amb molt d’espai però ordenat

encara amb els criteris dels anys seixanta del segle passat, tal
i com es pot apreciar a la fotografia.

La irregularitat d’aquest passeig ha fet que la gent, amb
el temps, hagi tingut més tirada cap al passeig del Carme i
de Ribes Roges alhora de “donar un tomb”. 
Ara, l’Ajuntament, vol afegir uns quants retocs més, men-

tre esperem aquella macro intervenció que es pretén fer, i
que amb els temps de retalls pressupostaris que s’acosten,
haurà d’esperar moltíssim. 
I amb aquesta provisionalitat, els passeig Marítim

segueix deixat una mica de la ma de Dèu. I aquesta pro-
visionalitat és el pitjor que li pot passar, perquè impedeix
una intervenció definitiva i a la vegada les petites accions
a penes es veuen.
Crec que és hora de fer-hi una acció més contundent,

especialment en el passeig de vianants. Millorant
l’enllumenta, afegint mobiliari urbà i vegetació, enrajolant
el terra, definint un carril bici…
En definitiva, si som conscients tots plegats, que la gran

remodelació amb pàrquing soterrat inclòs va per llarg, doncs
dignifiquem sense complexos el passeig actual, que es noti
la millora i que s’acabin d’una vegada els greuges compa-
ratius que hi ha entre els veïns dels diferents trams de tota
la façana marítima d’aquesta ciutat.

Rafel Mestres

*Fotografia d’Adolf Zerkowitz (Viena 1884- Barcelona 1972)
dipositada a l’Arxiu Comarcal del Garraf. D’aquest autor es podrà
veure molt aviat a la Biblioteca Joan Oliva una mostra de les seves
millors fotografies de Vilanova i la Geltrú.

Panoràmica del passeig Marítim de mitjans dels anys seixanta * 

Mostra d’una de les informacions editades per l’European
Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
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NNOOVVAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  DDEE  CCLLUUBBSS  DDEE  LLEECCTTUURRAA  
II  TTAALLLLEERRSS  TTEEMMÀÀTTIICCSS
Ha començat la tardor i amb ella la Biblioteca Joan Oliva

i Milà inicia una nova edició dels seus Clubs de Lectura i
tallers per adults i per infants.
Treballant des de la proximitat i mirant de tenir en comp-

te les diferents preferències culturals, la biblioteca us ofereix
clubs de lectura on compartir, comentar, audir cada mes del
llibre llegit. 
El Club La Crisàlide està enfocat a obres de literatura de

diversos gèneres i el Club de Filosofia se centra en temàti-
ques de la seva disciplina. Pel que fa als clubs centrats en una
llengua, el Club d’anglès vol apropar la lectura en llengua
original en anglès i facilitar la possibilitat d’expressar-se en
aquesta llengua, i en el Club de lectura fàcil en català els
participants poden reforçar el coneixement del català.
Pel que fa als tallers, la gran acceptació de l’edició ante-

rior ens ha dut a incrementar la seva l’oferta. Aquesta tar-
dor tenim una nova edició del Taller d’escriptura creativa
i hem incorporat nous tallers com els de Grafologia, Feng-
Shui i el Microconte: un petit gran gènere, per als adults. 
Per formar-ne part només cal tenir el carnet de la bi-

blioteca (gratuït) que dóna accés a tots els serveis.. 

També des de la proximitat, les biblioteques municipals
de la ciutat hem inaugurat aquest setembre el Servei de
biblioteca mòbil al Mercat de Mar, ens hi podeu trobar els
divendres de 10 a 13h.

PPRROOPPEERREESS  AACCTTIIVVIITTAATTSS

Del 4 al 22 de novembre, EXPOSICIÓ
El Fons Zerkowitz, de la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu
Comarcal del Garraf.
Dimecres 5 de novembre, a les 18h, TALLER PER ADULTS

Feng-Shui (2a sessió), a càrrec d’Ángel García, professor
a la Escuela Europea de Feng-Shui.
Dissabte, 8 de novembre, a les 12h, HORA DEL CONTE

Contes a la capsa, a càrrec de Samdra Rossi.
Divendres 21 de novembre, a les18h, TALLER PER ADULTS

El microconte: un petit gran gènere, a càrrec de Joan
Pinyol, autor d’assaigs literaris sobre el gènere del micro-
conte. Inscripcions a la biblioteca a partir del 3 de
novembre. 
Dimecres 3 de desembre, a les 18h, TALLER PER ADULTS

Feng-Shui (3ª sessió), a càrrec d’Ángel García, professor
a la Escuela Europea de Feng-Shui. 
Dissabte 13 de desembre, a les 12h, ESPECTACLE INFANTIL
Marraaamiiiiaaaooouuu!!!, a càrrec de Mon Mas 
Del 16 al 29 de desembre, EXPOSICIÓ
A pencar! El món del treball als llibres infantils i juvenils  
Produïda pel Clijcat (Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil) 
Dissabte 20 de desembre, a les 12h, PRESENTACIÓ
Conte guanyador del XI Premi de literatura infantil
il·lustrada Mercè Llimona 2008 
A continuació: HORA DEL CONTE
La draga sense escates,
text de Lena Paüls; il·:lustració d’ Àgata Gil 

CLUBS DE LECTURA

Club de lectura La Crisàlide, a càrrec de Sílvia Romero 
Club de lectura de Filosofia. a càrrec de Sílvia Sunyer 
Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec d’Eulàlia Ribó
Club de lectura en anglès, a càrrec de Kirstin Adams 

TALLERS D’ESCRIPTURA

Taller d’escriptura creativa per adults, a càrrec de
Mercè Rey

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  JJOOAANN  OOLLIIVVAA  
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MMUUSSEEUU  DDEELL  FFEERRRROOCCAARRRRIILL

PROPERES ACTIVITATS
Visites guiades per a grups, amb reserva prèvia.

6 de novembre, a les 18h, CONFERÈNCIA
L’aportació de la tecnologia TALGO a l’avanç del ferrocarril,
a càrrec d’Alberto García, Enginyer industrial, advocat i
Doctor en Ciències Econòmiques.
9 de novembre, de 10:30 a 14:30h, Jornada de Portes
Obertes i visita guiada gratuïta a les 12h. 
12 de novembre, a les 18h, CONFERÈNCIA
Los niños de Morelia, a càrrec de les comissàries de
l’exposició “Niños de Morelia, un éxodo a México”, In-
maculada García i Mª Dolores Moreno del Museu del
Ferrocarril de Madrid-Delicias.
20 de desembre, a les 11.30h, VIII edició dels Premis
Camins de Ferro a Vilanova, amb la participació de la
Coral del Museu del Ferrocarril de Madrid.

EXPOSICIONS TEMPORALS 
Fins l’11 de gener de 2009, 
TALGO, més enllà d’una marca. Sala d’exposicions temporals.
Història d’una empresa puntera en matèria tecnològica.
Del 14 d’octubre al 2 de febrer de 2009.
Los railes del exilio: “Niños de Morelia, un éxodo a
México”. Espai Segle XXI.
El viatge que van fer uns nens escapant de la guerra civil. 
Del 21 de novembre al 12 de desembre, Col·laboració
amb les Biblioteques de Vilanova i l’exposició produïda
pel Consorci de Biblioteques:
Viatgers al tren! Vinyetes sobre rails
Mostra que recull diferents àmbits del tren des del gènere lite-
rari i gràfic del còmic. A la Biblioteca Armand Cardona.

DIUMENGES DE TREN AL MUSEU! 
PRIMERS DIUMENGES: Vapor en Viu,
amb l’encesa de la locomotora de vapor Mataró
SEGONS DIUMENGES: VideoTREN 
(dins d’un vagó de mercaderies)
Fins el desembre s’ha programat un documental del
NODO de 1960 titulat: Modernització ferroviària 
TERCERS DIUMENGES: NarraTREN, relats de ferrocarril
16 de novembre: Orígens del Museu, la restauració de
les locomotores de vapor, a càrrec de Juan Francisco
Agustín, prejubilat del taller ferroviari de Vilanova.
21 de desembre: Els amples de via, estat de la qüestió al
nostre país, a càrrec de l’Equip d’Atenció al visitant.
DARRERS DIUMENGES: ConteTREN. Víctor i els trens del
museu o L’Ou que es mou

CINEMATREN, CINEMA SOBRE FERROCARRIL
29 de novembre, a les 17h: Tendido de una línea, 10 min.,
1948 i Infraestructura AVE, 20 min., 1995.

ACTIVITATS SIC 
COL·LECTIU SOCIS I COL·LABORADORS DEL MUSEU
18 de novembre, a les 18h, CONFERÈNCIA El ferrocarril i la
Societat Civil, a càrrec de Joan Munt, Vicepresident de l’Ass.
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya.
20 de desembre, a les 11:30h, presentació oficial de la nova
entitat autònoma Socis i Col·laboradors en el marc de la
VIII Edició dels Premis Camins de Ferro a Vilanova. 

AAMMIICCSS  DDEE  LLAA  PPLLAATTJJAA  LLLLAARRGGAA

La passejada per la platja del diumenge 21 de setembre,
de la mà del biòleg botànic Josep Manel Álvarez de la
Campa va ser molt satisfactòria, sobretot perquè en Josep
Manel, amb un didactisme planer i comunicador, sap com
passar a tothom l’emoció i el divertiment que pot despren-
dre l’observació de la natura. També perquè es va aplegar
un grup prou nombrós, 46 persones entre infants i adults,
però la manera de presentar-ho i la bona predisposició de
tothom va fer fàcil l’intercanvi i la relació i es va recollir bé
el missatge de caminar sense “molestar” la natura. 
Es van observar i comentar sobretot les plantes que flo-

reixen a la tardor i es va poder entendre bé el lligam que
tenen la majoria d’elles amb un ambient marí, i les estratè-
gies biològiques que incorporen per poder desenvolupar-se
en unes condicions molt marcades per l’alta salinitat,
l’exposició al vent, i la fluctuació de la mar. El matí mig
solejat va acabar d’afavorir una sortida que provoca les
ganes de repetir.

ACTIVITATS PER AQUESTA TARDOR
2 de novembre, a les 8h, VISITA GUIADA ALS MUNTANYANS DE

TORREDEMBARRA
(sortida: CC Molí de Vent-Av Cubelles 110, lateral)
23 de novembre, a les 10:30h, NETEJA POPULAR. 
Lloc de trobada: Caseta d’informadors de la Platja Llarga.
4 de desembre, a les 10:30h, VISITA GUIADA PER EXPLICAR EL PLA
ESPECIAL DE RESTAURACIÓ DE LA PLATJA LLARGA. Segons l’estudi
de Barcelona Regional. 
Trobada: Caseta informadors Platja Llarga. 



OOCCTTUUBBRREE  22000088

Dimarts 28, a les 18h
CCAASSTTAANNYYAADDAA  IINNFFAANNTTIILL
Espai: Recinte del Mercat de Mar
Acte en col·laboració amb el Centre Cívic Mar i el
Mercat de Mar i Ludoteques

NNOOVVEEMMBBRREE  22000088

Divendres 14, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
El segon divendres de cada mes ens reunirem per deba-
tre sobre el llibre que hem llegit i que haurem triat prè-
viament.

Dissabte 15, a les 21h
IIII  SSOOPPAARR  DDEE  LLAA  TTRRUUIITTAA  LLLLUUNNÀÀTTIICCAA
Espai: Molí de Mar
Els participants han de portar:
Una truita feta a casa, a triar segons la imaginació.
O uns postres fets a casa, també a triar.
Preu soci: 8 €
Preu simpatitzant: 10 €

ATENCIÓ: Degut a un problema de dis-
ponibilitat del Moli de Mar, el II Sopar de
la Truita Llunàtica, en comptes del dia 8,
es farà el dissabte 15 de novembre.

Dissabte 15, a les 21h
SSOOPPAARR--BBAALLLL  DDEE  TTAARRDDOORR
Espai: Restaurant La Cucanya
Organitzat per La Gavina
Preu associats: 45 €
Preu simpatitzant: 50 €
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Dimarts 25, a les 20:30h
NNiitt  dd’’ÒÒppeerraa::  LLAA  TTRRAAVVIIAATTAA  ddee  GG..  VVeerrddii
Al Palau de la Música Catalana.
Sortirem de Vilanova a les 19h, en autocar
Preu d’entrada i viatge:
Soci: 40 €
Simpatitzant: 45 €
Ens trobarem a les 18:30h davant el Centre Cívic Mar

DDEESSEEMMBBRREE  22000088

Dilluns 8, a les 12:30h
VVEERRMMUUTT  PPOOPPUULLAARR
Espai: Plaça de la Immaculada
Tradicional vermut que ofereix l’AV de Mar als veïns i
veïnes del barri.
Enguany aprofitarem per celebrar també el 75
Aniversari de La Gavina

Divendres 12, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
El segon divendres de cada mes ens reunirem per deba-
tre sobre el llibre que hem llegit i que haurem triat prè-
viament.

Dissabte 13, a les 21h
CCOONNCCEERRTT  DD’’HHIIVVEERRNN
Espai: Església de Mar
A càrrec del Cor de Cambra Isquione.

Divendres 19, a les 19:30h
BBRRIINNDDIISS  DDEE  NNAADDAALL
Espai: Centre Cívic Mar
Brindis conjunt de les entitats del Centre Cívic Mar i
representants municipals, obert a tothom.

IIIIII  TTOORRNNEEIIGG  JJOOCC  NNEETT  
HHOOMMEENNAATTGGEE  AA  PPEERREE  CCAAYYUUEELLAA  GGÓÓMMEEZZ
Data a determinar.
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EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Professora: Magda Querol
Espai: Centre Cívic Mar
Dijous de 17:30 a 19:30h

DANSA DEL VENTRE Nivell inicial
Professora: Camila Hornos
Espai: Centre Cívic Mar
Dimecres de 20:45 a 22h

DANSA DEL VENTRE Nivell mitjà
Professora: Esther González
Espai: Centre Cívic Mar
Dilluns de 21:15 a 22:30h

TAI-TXI-TXUAN Nivell inicial
Professora: Elamiel Elorz
Espai: Centre Cívic Mar
Dimarts de 19:45 a 21:15h

INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA
Professor: Xavier Roset Batlle
Espai: Local de l’ADEG
Dimarts de 10 a 11h

IOGA
Professora: Blanca Hernández
GRUP A:
Dilluns de 19 a 20:15h
Espai: Casa del Mar
GRUP B:
Dilluns de 20:30 a 21:45h
Espai: Casa del Mar
GRUP C:
Dimarts de 10 a 11:15h
Espai: Centre Cívic Mar
GRUP D:
Dimecres de 20 a 21:15h
Espai: Casa del Mar

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Secretaria de l’Associació de Veïns Barri de Mar

Horari: de 18 a 20 hores
Passeig Marítim, 73 - 08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 815 43 07
Correu electrònic: vilanova@avbarridemar.org

Web: www.avbarridemar.org

QQUUII  DDIIAA  PPAASSSSAA,,  AANNYY  EEMMPPEENNYY!!
Una dita que ens agradaria no es convertís en divisa

de com s’afronten les qüestions que oupen i/o preocu-
pen al veïnat de baix-a-mar.
En aquesta nova secció es publicarà el llistat dels temes

que se n’ha parlat, acordat i promès solucionar i que, mal-
grat passar el temps, continuen sense materialitzar-se.

Informe Ambiental del Pla Especial del Port.
El Sr. Manel Nadal, president de Ports de la
Generalitat de Catalunya, en la reunió que vam t enir
al seu despatx el dia 5 de maig d’enguany ens va dir
que en el termini d’un mes respondria a la sol·licitud
presentada per l’AV de Mar i l’APMA, respecte a les
mesures previstes i aplicables per solucionar els
impactes negatius que assenyala l’esmentat informe.
A hores d’ara continuem esperant...

Reixes del port.
Seguretat sí. I millorar-la, però sense la segregació o
privatització de l’espai públic marítim-terrestre.

Reixes del Club Nàutic.
El mateix.

Fòrum del Port. 
Si tothom està d’acord en que pot ser una bona eina
d’integració i relació port-ciutat... A què s’espera per
crear-lo?

I.E.S. de Mar, Poliesportiu, Biblioteca...
Què passa?

Platja del Far.
Acabada la temporada d’estiu continua servint d’àrea
de descans (sense serveis) a camions de transport tant
nacionals com internacionals.

Tubs a la platja del Far.
Ha sofert un altre endarreriment el Projecte
Constructiu d’Impulsió a l’EDAR i Connexions al
Col·lector Interceptor del passeig Marítim previst per
finals de setembre?

Desitjaríem que els qui tenen alguna responsabilitat
en aquests assumptes, no se n’oblidin.
Nosaltres els tenim presents.




