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El 15 de gener l’equip de govern ens va convidar al
Centre Cívic Mar per constituir el Consell Assessor de
Baix a Mar.

L’acte institucional/protocolari va servir per iniciar un
seguit de reflexions sobre el Pla de Millora Urbana del
Barri de Mar que el ple de l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat el mes de juliol passat i que l’AV de Mar ve
insistint a materialitzar des d’aquell Diagnòstic Comu-
nitari fet a l’any 2005, en funció de les línies de treball
assenyalades en el document final de conclusions.
Aquesta convocatòria va reunir una bona representació

de polítics, tècnics municipals, sectors professionals i empre-
sarials, i membres de la xarxa d’entitats als quals se’ns
demana una determinada implicació en funció de les res-
pectives responsabilitats.
La formulació d’aquest Consell Assessor de Baix a Mar

ve avalada, i així ho cita la carta de la convocatòria, per
l’experiència del treball fet pel Consell Assessor del Nucli
Antic. Ara bé, tot i estant d’acord en les formes -debat,
consens, cohesió social... en definitiva, participació-, cal
subratllar, com a pròleg, unes qüestions que el diferencien
substancialment.
En primer lloc tenim el ja esmentat Diagnòstic Co-

munitari, com instrument o full de ruta, que oficialitza
amb claredat quatre aspectes clau que tothom ja sabia
abans de fer-lo:
� L’abordatge de la cohesió social.
� La millora urbanística de la zona, respectuosa amb
la seva identitat arquitectònica, que faciliti la vida al
carrer, que millori l’accessibilitat i la connexió, i que
respecti el medi natural.

� El desenvolupament econòmic de la zona a partir
de les seves potencialitats i respectuós amb el medi
ambient.

� Major treball conjunt entre ciutadania, associacions,
institucions i professionals.

Respecte a la millora urbanística, hem de congratu-
lar-nos que una part del Fons Estatal d’Inversió Local
sol·licitat per l’Ajuntament i destinat a la ciutat s’uti-
litzi per impulsar una sèrie d’actuacions que el barri
necessita. Junta de l’AV de Mar  

Una de les característiques normatives d’aquest Fons
(temps limitat per a presentar propostes), ha obligat a tèc-
nics i polítics municipals a actuar amb celeritat, i això és
bo. Però si seguim reflexionant sobre el nou escenari que
representa el Pla de Millora Urbana, considerem que l’ur-
gent no ens ha de desviar de l’important i que, en el cas
del barri de Mar (i aquí radica la màxima diferencia amb el
Nucli Antic), abans de res és bàsic trobar la implicació i
sobretot l’acord i la bona o responsable disposició de totes
les administracions que tenen algun tipus de competència
dins de l’àmbit de Mar: Ports de la Generalitat, Autoritat
Portuària, ACA, Costes, RENFE..., i per descomptat i lide-
rant-t’ho l’Ajuntament, per formular un pacte, acord o
comissió interdepartamental per treballar d’una forma co-
ordinada que, per una banda cerqui la màxima eficàcia i
optimització de les actuacions i per l’altra no obstaculitzi
el desenvolupament lògic d’aquesta part de la ciutat i
l’adequació i relació necessària per projectar el seu futur.
Cal recordar, i així ho expressàvem ja en l’editorial de La

Veu de Mar de novembre de 2004, les dificultats i excuses
argumentades per arribar a acords puntuals en temes com
el que ara ens ocupa per part de les diferents formacions
polítiques que estaven situades en els diferents esglaons de
l’administració: estatal, autonòmica i municipal, i les res-
pectives i diferenciades estratègies partidistes o de progra-
ma electoral. En aquest moment, i ja fa uns anys, la situa-
ció és diferent i homogènia, per tant s’hauria de notar un
canvi en positiu. En aquest sentit trobem que el fonament
per escometre l’esmentat Pla de Millora passa per iniciar
aquest procés i, també paral·lelament i conseqüentment, el
tan demanat per vàries associacions i particulars, Fòrum
del Port, com a infrastructura paradigmàtica de la zona de
mar i que, en l’actualitat, sembla portar una vida pròpia
independent i aliena a la resta de la ciutat.
El model de ciutat compacta en què es treballa de-

manda una unitat de criteri i visió de futur on la par-
cel·lació o compartimentació de zones amb poder com-
petencial no ha de significar un obstacle per afrontar el
batibull infrastructural del nostre barri i per extensió de
Vilanova i la Geltrú. 
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EELL  PPAAPPEERR  DDEE  LLEESS  AASSSSOOCCIIAACCIIOONNSS

El 16 de desembre, l’Espai Francesca Bonnemaison de Bar-
celona va ser l’escenari de la jornada “Associacions i Municipis:
el paper de les associacions en la generació de ciutadania”.
Durant tot el matí polítics, tècnics municipals i membres
d’associacions van poder intercanviar opinions i experiències
sobre la implicació ciutadana en la gestió de la res pública.

Presentada pel diputat delegat de Participació Ciutadana
de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
Sr. Xavier Amor, les ponències van girar a l’entorn de la impli-
cació ciutadana com a motor democràtic de la voluntat per
millorar la societat. Jofre Villanueva, del MLP, la va conclou-
re amb una frase: Interpretem la democràcia com un punt
d’arribada enlloc de fer-ho com a punt de partida.

4

CCOONNCCEERRTT  DD’’HHIIVVEERRNN

Malgrat la pluja, el partit del Barça i alguna informació ho-
rària errònia, l’església de Mar es va omplir d’amants de la mú-
sica que volien gaudir de les magnífiques interpretacions amb
que el Cor de Cambra Isquione, sota la direcció d’Isabel Pla,
ens va delectar. Un excel·lent recorregut per melodies i autors,
que va comptar fins i tot, amb la participació del públic.  

BBRRIINNDDIISS  DDEE  NNAADDAALL  

Com ja és tradicional, el passat 19 de desembre, el Centre
Cívic Mar va celebrar el Brindis de Nadal reunint a les asso-
ciacions i entitats que allí s’apleguen. L’acte va comptar
amb una cantada de nadales dels infants de la ludoteca El
Pirata i amb l’assistència de representants municipals. 
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IIIIII  TTOORRNNEEIIGG  JJOOCC  NNEETT  
HHOOMMEENNAATTGGEE  AA  PPEERREE  CCAAYYUUEELLAA  GGÓÓMMEEZZ
El 18 de gener, al camp annex de l’Estadi de Futbol, va tenir

lloc aquest esdeveniment que enguany ha ampliat la partici-
pació de molts més joves. Són ja quatre les associacions veï-
nals que fan costat al projecte Ara’munt: AV de Mar, AV
Tacó, AV La Collada-Els Sis Camins i AV Plaça de la Sardana.

Un projecte desenvolupat per varis departaments de
l’Ajuntament amb un objectiu educatiu i integrador mit-
jançant la pràctica esportiva, cultural i formativa, que va
comptar amb la col·laboració de la Secció de Futbol de la
Fundació Unió Esport Base, la presència dels regidors Sra.
Iolanda Sánchez i Sr. Salvador Becerra i membres de les
associacions veïnals participants.

PPRRIIMMEERR  BBAANNYY  DDEE  LL’’AANNYY  22000099

Un any més, el matí de l’1 de gener un nombrós grup de
valents, van desafiar les baixes temperatures d’aquest hivern
i van reunir-se a la Platja de la República per celebrar
l’entrada del nou any donant-se un bany, segur que refres-
cant, i després van escalfar-se amb un bon aperitiu. Des
d’aquí volem felicitar-los pel seu bon ànim i vitalitat.

5

PPAATTGGEE  RREEIIAALL  AALL  MMEERRCCAATT  DDEE  MMAARR

Al Mercat de Mar, i en els dies previs a la màgica nit
de Reis, hi va fer estada un dels patges que ajuden a
recollir la immensa quantitat des cartes que la gent
menuda (i no tant menuda) els hi adreça.
Una iniciativa que es va consolidant a Baix-a-Mar.

Maria
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QQUUAANN  EELLSS  IINNFFAANNTTSS  DDEEFFEENNSSEENN  EELLSS  AARRBBRREESS

Generalment no els fem gaire cas, estan allí immòbils, a
vegades fins i tot molesten, fan nosa, sobretot quan hi ha
un projecte urbanístic. Els espais verds semblen inútils, per-
duts, no aprofitats però en realitat són vitals en una ciutat
on cada mil·límetre quadrat està edificat o asfaltat, els ar-
bres ens netegen l’aire, són la casa d’ocells i font de vida per
moltes espècies. Els alumnes de l’escola Arjau no entenen
per què han de matar els pins i palmeres del seu pati per
edificar un pavelló poliesportiu segons preveu l’ajuntament. 

Més de quatre-cents nens i nenes veuran reduït de forma
important el seu lloc d’esbarjo si s’aprova el projecte i hau-
ran de conviure amb les obres de construcció mentre estu-
dien o juguen. Ningú els ha demanat opinió, ningú els ha
explicat com és que no es situa una instal·lació semblant en
un altre costat, però la mainada ha fet sentir la seva veu en
una protesta penjant cartells als arbres sentenciats del seu
pati. Potser abans d’un pavelló caldria prioritzar un nou
institut de secundaria pel barri, promès fa massa anys, el
tancament del torrent d’una vegada, ampliacions de vore-
res i reducció/pacificació del trànsit rodat en tot el barri de
mar. La divisió de parers respecte a la idoneïtat de l’empla-
çament del projecte és clara, però l’impacte visual, la pèr-
dua d’un espai natural actual en el barri de mar i la reta-
llada de la zona lúdica de l’escola serà evident si no hi han
alternatives.

Xavier Roset i Juan

UUNNAA  CCRRIISSII  DDEE  LLLLEEII

La llei més important a Espanya és la Constitució. En el seu
article 35 diu que tots els espanyols tenen el deure i el dret
a treballar i a una remuneració suficient, i a l’article 53 diu
que els poders públics han de garantir aquest dret a treba-
llar. A tots els països democràtics d’Europa i als Estats Units
d’Amèrica hi ha normes similars i l’estatut dels treballadors
desplega unes normes que els protegeixen enfront de l’em-
presa i l’empresari.
El sistema econòmic capitalista (l’únic que resta després de

la caiguda del mur de Berlín) deu dur a terme de forma orde-
nada el repartiment de la riquesa i crear llocs de treball, però
si no es controla perd la seva finalitat i la democràcia perilla,
convertint-se el lloc de treball en un privilegi de pocs.
En el sistema econòmic hi ha el sector serveis i la indústria.

En el sector serveis, amb l’entrada d’Internet i els ordinadors,
s’han suprimit molts llocs de treball i el sistema no pot re-
col·locar als aturats; a la indústria, el fet que les empreses, en
una economia globalitzada, fabriquin a països on els ciuta-
dans no tenen drets ni poders públics que vetllin per ells,
també n’ha suprimit molts. Es pot dir que en aquesta crisi el
dret al treball no s’ha pogut protegir per part dels polítics dels
països de les democràcies occidentals a Europa i EUA.
S’ha deixat que els diners produïssin diners sense esforç

amb inversions financeres i immobiliàries amb grans beneficis
sense risc aparent. S’ha creat una bombolla on s’han perdut
molts valors: el treball, comprar accions pels dividends i no per
especular, crear empreses per donar feina... 
De tot això els culpables han estat els polítics que, com a

representants de la voluntat del poble, havien de vetllar per
garantir els principis democràtics i el dret al treball. Per això
aquesta no és una crisi econòmica, és de lleis, de valors fona-
mentals que s’havien de protegir i no s’ha fet.
Redreçar el camí, reconèixer els errors i implantar a tot el

món uns principis de redistribució de la riquesa, que ningú
passi fam, que tothom tingui una feina digna, uns drets
fonamentals i uns poders públics i polítics responsables, em
sembla actualment més important que fer prediccions sobre
el final d’aquesta crisi. El futur és negre, però potser la solu-
ció també si des dels EUA s’inicia un camí de canvi que la
humanitat necessita.

Toni Vallbona, Advocat
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Vilanova i la Geltrú té característiques que no aprofita per
ser molt més visible respecte a altres ciutats. Hi ha parts de
totes les èpoques, des de la medieval fins a l’actualitat, amb
nous polígons industrials i eixamples, passant per barris
autoconstruïts, i tots amb força identitat... Falta cohesionar-
los entre sí. Les administracions han de posar els mitjans
pensant d’una forma més global, que impliqui la suma de
tots els agents i motors de la ciutat: participació perquè els
diversos nivells s’articulin millor. Si no, es  tendeix a fer frag-
ments, que en aquest cas es fa més palès perquè la pròpia
història ja ha generat aquestes peces diferents.
La crisi immobiliària pot tenir un valor positiu: el no

construir d’una manera tan desproporcionada com s’ha fet
fins ara. El que quedi ara a mitges s’acabarà construint a
una velocitat o altra i acabarà absorbit per la ciutat. El

problema és el que s’ha fet i que ja
està quedant obsolet: grans cen-
tres comercials que no acaben de
funcionar o equipaments mal pen-
sats. Això comporta una gran pet-
jada ecològica.
Aquesta opinió d’en Josep

Maria Montaner complementa i
permet entendre amb més rotun-
ditat i perspectiva l’expressada
per Sanjay Peters, (doctor en
Economia per la Universidad de
Cambridge i en l’actualitat, pro-
fessor del Departament d’Eco-
nomia i Director del Centre de

Mercats Emergents en IESE Business School -Universitat
de Navarra-, de Barcelona, professor visitant del Centre
d’Investigació d’Àsia en la Copenhaguen Business
School -Universitat de Copenhague-, i que ha treballat
com a consultor per al Banc Mundial, de les Nacions
Unides), en la primera sessió de treball del Laboratori
Estratègic de Ciutat, convocat per la Regidoria de Des-
envolupament Local: “Creo que en VNG hay un proble-
ma de identidad... es difusa y tampoco está claro cómo
quiere definirla. Existen recursos naturales, el mar está
aquí y realmente hay que buscar una manera de apro-
vechar lo que tenemos, sabiendo diversificar”.
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DDIIAAGGNNOOSSIISS  PPEERR  AA  LLAA  CCIIUUTTAATT

Qualsevol ciutat no duraria gaire sense els ciutadans que
procuren la seva existència i, alhora i recíprocament, la seva
permanència. La nostra és una ciutat amb vida, i com tot
ésser viu està sotmesa a canvis i a transformacions que
d’una forma o altra l’afecten i modifiquen, alterant pautes,
formes i maneres de fer per adaptar-se a les noves realitats
que el context històric, social, econòmic i cultural imposa.
Per continuar existint en una posició raonablement accep-

table, als ciutadans se’ns demana l’esforç de pensar i repen-
sar el perquè, el quan i el com, per tirar endavant en un
temps crític i complex on la rapidesa i vaivens d’avenços i
retrocessos socials provoquen inquietud i preocupació davant
dels diferents escenaris de futur que se’ns mostren, sovint
dissenyats des de lluny. 
Per ajudar a elaborar un primer

diagnòstic sobre l’estat de la ciutat,
la Federació d’Associacions Veïnals,
(FAV·VNG), vam convidar a Josep
Maria Montaner, arquitecte i cate-
dràtic de l’ETSAB-UPC, escriptor i
col·laborador en diversos diaris, i
també en la revista Carrer de la
Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB). Vam escollir una
personalitat de reconegut prestigi
nacional i internacional, sense con-
dicionants de cap tipus en no tenir
cap mena de vinculació o informe
previ, i que per tant assegurava el factor desitjat: l’objectivitat.
Després d’una jornada intensa i d’extens recorregut,

resumim les conclusions aportades on destaquen les mol-
tíssimes possibilitats que té la nostra vila malgrat estar
constituïda per zones molt diferenciades i que en no estar
connectades no sumen. Des de la gestió falta pensar-les i
articular-les suprimint les barreres, tanques i segregacions
(Port, torrent de la Pastera, via del tren, Sínia de les
Vaques...). El port, per exemple, com element central de la
façana marítima hauria de ser un espai molt més públic.
Cal reforçar l’activitat de tots els sectors productius en
actiu (port, indústria, camp, turisme, serveis, comerç...)
sense fer prevaldre uns més que els altres. Carles Andreu
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En aquesta ocasió entrevistem a Joanaina Escales i Nolla,
de l’Hotel Cèsar, l’emblemàtic establiment de Vilanova i
la Geltrú.
Joanaina, des de quan està funcionant l’Hotel Cèsar? Fes-
nos cinc cèntims.
Són molts anys... Jo ja sóc la cinquena generació. Abans
estàvem a la carretera que és on hi havia el turisme, i al barri
de Mar l’hotel va començar a funcionar possiblement sobre
els anys seixanta. El va comprar el meu besavi cap als anys
cinquanta, tot i que li deien que era una mala compra per-
què en aquella època ningú no hi anava al barri, però ell
opinava que la gent vindria a veure-ho i jo crec que tenia
molt d’ull empresarial. Efectivament, quan l’hotel de dalt
estava ple anava portant els clients cap aquí, era una mena
d’annex, i al final la gent va començar a venir per estar-s’hi
a la platja. 
I des de la perspectiva de tants anys, quina opinió en tens
de l’evolució del barri?
A nivell de turisme?
En general, però si vols ho sectorialitzem una mica.
A veure, jo penso que l’evolució és positiva. No és idònia, no
és idíl·lica, com hauria de ser, però hem de tenir en compte
que baixamar era un barri on no hi havia res, quan jo era
petita quasi tot eren descampats i feia por de venir i de mica
en mica s’ha anat convertint en barri. Això sí, abandonat,
perquè per exemple, quan la meva mare anava amb mi amb
el cotxet no podia passar per les voreres per culpa dels
fanals, i a hores d’ara encara està igual, vull dir que no es
pot anar pel mig.

Quant a turisme, penso que no hi ha cap mena de vocació
per part de l’Administració de fer res. Malauradament tenint
com tenim tots els serveis d’oci a la platja, com bars, bons
restaurants, hotels, una platja amb una infrastructura brutal
estacional, un port excel·lent... No es coneix, és una mena
de secret. Fins i tot pels vilanovins i no diguem a nivell de
Catalunya o a nivell estatal. I amb això no vull dir que
m’agradaria que fos Salou, perquè no crec en aquest turis-
me, jo crec en un turisme de mar, de tranquil·litat, però que
es pogués viure molt més. I aquí o no s’hi pensa o no hi ha
una idea clara de cap on es vol tirar.

Creus que en aquesta manca de vocació influeix la sepa-
ració històrica que hi ha hagut entre el centre vila i el
barri de mar... Arrosseguem encara les conseqüències?
Home, penso que sí. Jo he parlat amb algú del passeig i
amb la inversió que s’ha fet ara, que després hi hagi un oblit
absolut en una cosa on s’han gastat un munt de diners...
Què vol dir que s’acaba al setembre la platja? Es fan fires, i
aquí hi ha una esplanada brutal que s’hauria d’aprofitar i
així afavorir una dinàmica de pujar i baixar del poble no
solament de juny a setembre. I això pels mateixos vilano-
vins, ja no dic de la gent de fora.

Penso que hi ha un oblit de la platja. I això de vegades es
nota, com quan tallen els carrers i no pots pujar. S’obliden
dels que vivim aquí perquè tenen la idea preconcebuda de
que a la platja no hi viu ningú, i si no hi viu ningú no cal
preocupar-se de si podem pujar i baixar del poble o no.
La via del tren, a part de la psicològica, ha significat una
barrera real?
Sí, i tant!
A l’igual que s’ha fet en altres viles costaneres, creus que
caldria potenciar el que és la zona de baixamar de Vila-
nova amb algun tipus d’associació específica?
Sí, mai s’havia pensat, però ens hem d’ajuntar o fer alguna
cosa per tirar endavant. Si no ho fa l’Administració ens ho
hem de fer nosaltres. 
Com veus el futur de baixamar?
El futur? Si cregués en coses màgiques, penso que un dia
algú ens descobrirà i veurà que tenim una costa magnífica
al costat de Barcelona i que per sort no ha estat destrossa-
da. Que això és una de les coses bones de la no interven-
ció, tot té la vessant bona i la vessant dolenta. Ara, si no hi
arriba aquest algú tan magnífic, i davant d’una crisi econò-
mica com la que hi ha ara, el futur el veig difícil perquè hi
ha molt empresariat que viu de la gent, i si no hi ha gent
no es viu. Tant de bo hi hagués algú que arribés i digués
que aquest és un lloc maco, i plantegés alguna cosa per
promocionar-lo. Jo crec que llavors tots podríem viure una
miqueta. 
I és que el barri de mar és maco, fins i tot tenim un far pre-
ciós. Tot és magnífic. De punta a punta.

8
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Això ho he dit moltes vegades, quantes ciutats voldrien
tenir un far i unes platges com les que tenim aquí! És el
que deies abans, no s’ha de pensar només en l’estació
d’estiu.
Què va, és tot l’any, tot l’any... I les postes de sol que tenim
aquí! La gent se’n va al Brasil o a Mèxic a seure davant de
penya-segats per veure el mateix que es veu a Vilanova i
aquí no hi ha ningú. Vull dir que no hi ha absolutament res
que cridi d’alguna manera a venir. 
Llavors, si ens ajuntem tots o es fa una promoció o ve algú
que en sàpiga moltíssim, penso que Vilanova té molt de
potencial, ara, si això es deixa...
Passaran tants anys com portem.
Tants anys i anirà bastant a pitjor, jo crec.
Hi ha el perill que altres agafin la davantera i ens despla-
cin, en un moment que aquest potencial ja el tenim.
Seria una llàstima.
Quins són els teus desigs?
Doncs mira, que aparegués aquesta persona magnífica, o si
no fer–ho entre tots. A mi m’agradaria moltíssim que es
veiés la nostra situació. De vegades dic que els pisos estan
caríssims, però em contesten que és el que valen perquè el
lloc és perfecte: estàs al costat de Barcelona, és una ciutat
tranquil·la, davant del mar... Doncs bé, si ho valen, el primer
que s’ha de fer és revaloritzar el barri en si mateix, i en tot
el que significa barri, i que es pobli una miqueta més aques-
ta zona de Ribes Roges, que hi hagi una mica més de gent
perquè hi ha bastants pisos buits. Ara tenim un forn de pa
i una guarderia, però de supermercats o de serveis tampoc
no n’hi ha. I d’oci sí que n’hi ha però no de clients. Per
exemple, hi ha molts bars però no hi veus ningú, excep-
tuant el diumenge a la tarda.

Abans la tendència era de segona residència, però sembla
que vagi canviant.

A mi m’agraden els barris tranquils, no diré que no. Però fa
molta pena que de Barcelona a Tarragona la costa estigui
construïda i alhora buida. O es tira tot a terra o s’hi viu. És
trist, a més passa a tota la costa, no hi ha vida. Veus una llu-
meta o una altra però en un bloc sencer potser hi viuen tres
famílies. 

No és una imatge gens maca...
La tendència és tapar el que té de bonic. Las palmeres les
hem tapades, a l’estiu la fira tapa el port, el cinquanta per
cent de la façana marítima és una reixa... Ja dic, llàstima del
potencial tan magnífic que té Vilanova.
Penses que hi ha responsabilitat d’algun departament, re-
gidoria o personal que està en llocs estratègics?
De vegades penso que a Promoció de Ciutat sempre va el
que menys vots té, no interessa a ningú. Tot va per Cultura,
la Festa Major i el Carnaval. Per a mi, la promoció de la ciu-
tat és la part més maca, perquè és la que pot donar-li vida,
si no és una ciutat dormitori. Només que es promocionés
tot el que es fa ja seria molt, perquè Vilanova és una ciutat
que té molta iniciativa privada.
Però sobretot per les festes...
Però també per altres coses, per exemple no fa gaire es va
fer una exposició dels “clics”, que és de col·leccionisme i
porta molta gent, doncs ni que siguin dos dies, posa–ho a
la Rambla, al Passeig, al mig de tot i promociona–ho. O el
festival Blume de gimnàstica, que és molt bo, o una troba-
da de piragüistes a nivell nacional que es va fer... 
Es fan moltes coses que la gent no se n’entera. Fa ràbia per
totes aquestes persones que tenen iniciativa, haurien de
posar cartells per tot arreu, comunicar el que es fa...
A mi m’agradaria que ens poséssim d’acord, i fer alguna ini-
ciativa conjunta. Si som uns quants la roda pot anar a més
i intentar mirar les coses que necessitem.
Gràcies Joanaina. Ho compartim i procurem treballar-ho.
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Des de bon principi, l’equip de Vilanova va agafar la ini-
ciativa, posant-se al capdavant i de seguida va posar uns
bons metres de distància amb els altres Llaguts. Vam entrar
en calor i a suar tot i la fresca i la mica de vent, vogant riu
avall i admirant uns paisatges que vistos des del mig del riu
són espectaculars. 
La distància amb els qui ens seguien anava creixent, i vam

arribar a Miravet on van reduir el ritme per admirar com de
bonic és aquest poble i els seus penya–segats, tot vist des del
riu. Quan ja començàvem a sentir l’efecte de la gana, va apa-
rèixer una barcassa amb uns quants dels nostres a bordo i
una capsa de pastissets calents acabats de fer que ens vam
cruspir amb molt de gust. És clar que també estàvem asse-
degats, sort de les ampolles d’aigua que dúiem a bordo i
especialment de la vella bota de vi negre que havia portat
l’amic Pepe, el meu company de pedalades pel Garraf.
Vam arribar a Benifallet, on vam aturar–nos per esmorzar.

Allà ens esperava un bon àpat a base de pa amb embotits i
les delicatessens del mestre Pablo: sushi de tonyina, boque-
rons en oli i vinagre i anxoves. Una estona de descans meres-
cut i vam tornar a embarcar, posant proa cap al següent
objectiu: Tivenys, on vam arribar destacats en primera posi-
ció, tot i que els altres equips van ser remolcats un tram per
fer menys feixuc el camí. A Tivenys ens esperava una carpa
amb taules parades i un bon dinar, que vam gaudir en com-
panyia de tots els equips. 
Després de dinar vam tornar a embarcar i de seguida ens

vam trobar amb l’enclusa de Xerta, un salt d’aigua amb un
sistema de dues comportes per baixar les embarcacions, com
si fos un “Canal de Suez” en miniatura. Va ser d’allò mes
interessant viure–ho des de dins. Vam entrar a la enclusa i es
van tancar les comportes darrere nostre, i el nivell de l’aigua
va començar a baixar i baixar, una sensació molt curiosa, fins
que vam arribar al nivell inferior i es van obrir les comportes
del davant, i vam poder sortir riu avall.
El paisatge era més planer, el riu més ample, menys nivell

d’aigua, de vegades fins i tot tocàvem amb els rems al fons
si ens sortíem del canal marcat, i així vam arribar a Tortosa,
sempre els primers, on vam desembarcar. Al cap d’una esto-
na ens vam preparar per fer la regata prevista. Vam escalfar
una mica la musculatura, observant les característiques
maniobres de l’equip de Calafell (fins i tot algú del nostre
equip s’hi va apuntar). 

LLLLAAGGUUTTSS::  DDEESSCCEENNSS  PPEERR  LL’’EEBBRREE

El cap de setmana del 4 i 5 d’octubre passat es va celebrar
el tradicional descens pel riu Ebre amb Llaguts Catalans, amb
la participació de vogadors de Vilanova, Calafell i Palamós.
Els preparatius van començar amb les converses amb la

associació organitzadora -A.E. Llaguts de Calafell- i les reu-
nions de la Junta per organitzar l’event i convocar a qui vol-
gués participar. Va arribar el cap de setmana ansiejat i el
divendres a la tarda ens vam trobar a port per treure el Llagut
de l’aigua, fer-lo ben net de dins i de fora, i deixar-lo a punt
per l’endemà. El dissabte un nodrit grup de membres de la
A.E. Llaguts ens vàrem trobar a punta de dia al port de
Vilanova, gairebé tots amb la cara de son i alguns joves que
venien de festa, i tots cap a l’Ebre en comitiva. Del camí no
en puc dir res perquè, tot i que no sóc dels joves que venien
de festa, igualment vaig dormir.

La sensació que el cotxe s’aturava em va despertar a Mora
d’Ebre, on havíem de posar el Llagut al riu. Quin fred feia!
Un cafè amb llet ben calent ens va revifar, a un bar que de
cop i volta es va veure ple a petar de gent forastera ansiosos
de cafè calent. I tot seguit, cap a l’embarcador. Un cop el
Llagut va ser surant a l’aigua dolça, vam discutir la jugada i
vam fer les fotos de germanor amb els altres equips. Ja es
podia percebre la impaciència de la gent per embarcar i
començar a vogar. Es va decidir el grup que començaria
vogant -tots els altres baixarien per carretera, trobant–nos als
diferents embarcadors per anar rellevant-, vam pujar a bot,
amb algun vogador més per rellevar, i es va donar la sortida. 

10
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VVIIEETTNNAAMM,,  UUNNAA  EEXXPPEERRIIÈÈNNCCIIAA  SSOOMMIIAADDAA

La meva desitjada visita a Vietnam venia de lluny i final-
ment al trepitjar aquesta sacrificada i extraordinària terra he
vist realitzat el meu somni.
Parlar de Vietnam és parlar d’un poble que ha escrit unes

de les pàgines més heroiques de la història contemporània.
Un poble que ningú com ell ha sabut derrotar i alliberar-se
de l’exèrcit més poderós del món. No fou fàcil. Fou una llui-
ta de fe, de paciència, d’una moral i una valentia difícil
d’igualar. Les pèrdues humanes varen ser incalculables. Tot
i que varen participar varis països per consumar la derrota
vietnamita no foren suficients per humiliar aquest heroic
poble. La victòria de Vietnam fou conquerida davant del
grup d’aliats com van ser Vietnam del Sud on hi havia
l’emplaçament d’EUA, Tailàndia, Nova Zelanda. 
Aquella maleïda guerra va tenir un balanç: 600000 morts

vietnamites aproximadament i uns altres tants de ferits. Els
pobles varen quedar destrossats i la majoria dels boscos cre-
mats. Les aigües contaminades i les seqüeles físiques de les
persones també foren incalculables. La meva idea d’expres-
sar aquest contingut va en la direcció de recordar les pàgi-
nes de la guerra 1965-1975 que vaig escriure al meu llibre
Elogio a la Militancia. Dit això, el que avui m’ocupa és par-
lar de la pau i la meva experiència viscuda i veure in situ
aquest país que tant em va sensibilitzar, finalment he pogut
comprovar com és, què fa, i què es planteja en el futur.
Els esforços per a la reconstrucció del país no han cai-

gut en terra estèril, la primera impressió és que he trobat
un país que ha estat capaç de superar el trauma de la
guerra, un poble que treballa, que avança d’una manera
molt positiva.
En el camp cultural, l’anglès conjuntament amb el viet-

namita són coneguts per la majoria de la població, tant
grans com petits. En tot cas el problema de l’idioma està per
superar per molta part de nosaltres, ja que no pots tenir la
comunicació necessària si no saps anglès. En l’economia té
un creixement entre un 7’5% i un 8% del PIB, el que li dóna
ser el segon país d’Àsia i el primer del sud–est Asiàtic, té una
població de 87 milions d’habitants i una extensió de
331689 quilòmetres quadrats. L’alfabetització es troba avui
en un 93% de la població on les dones han cobert un espai
que sempre les hi havia estat negat. 

La regata era des de l’embarcador fins al pont, contracor-
rent, fer la ciavoga darrere el pilar del pont i tornar a l’alçada
de l’embarcador. Es va donar la sortida i Palamós va agafar
avantatge, i va fer una bona virada guanyant la prova (es nota
que són els quarts a la Lliga Catalana), seguits de Vilanova
que també va fer una bona virada, i dels de Calafell.
Va acabar la primera jornada quan ja començava a fer-se

fosc. Vam anar cap a l’alberg de Sant Jaume d’Enveja. Vam
agafar les habitacions, una dutxa calenta i… cap al bar que
jugava el Barça! Un bon sopar i a dormir que falta feia.
L’endemà ens esperava l’oportunitat d’anar a un indret on

molt poca gent pot estar, perquè nomes s’hi pot arribar
embarcats. Vam anar fins al delta, on vam posar els bots a
l’aigua, i vam a anar vogant fins a l’Illa de Buda, la platja
verge on es veu com es barregen el riu i el mar. Ens vam fer
unes fotografies de grup i vam tornar a l’embarcador, ja que
hi havia més vogadors que també volien arribar-s’hi. Ja era
l’hora de dinar i vam anar cap a l’alberg on vam fer un dinar
de germanor tots els equips plegats. 

I aquí es va acabar l’aventura de la baixada de l’Ebre 2008.
Només ens quedava el viatge de tornada cap a Vilanova, que
també em vaig perdre perquè em vaig adormir. Directe a port
per desenganxar el Llagut, fer els últims comentaris i cap a
casa a descansar. Quan ens vam trobar al port, als rostres dels
amics es reflectia cansament i alegria per lo bé que ho
havíem passat. Sens dubte, l’any que ve repetirem.

Àlex Marimon
A.E. Llaguts

11
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Vàrem recórrer el país de nord a sud, però de les vistes
efectuades puc assegurar que la ciutat de Sapa és per al
turista un obligat compromís, es troba a la part nord del
país a uns 30 quilòmetres de Dien Bien Fu i a uns 50 qui-
lòmetres de la frontera de Xina. Una altra visita que no ha
de passar per alt és la Badia de Halong, aquest espai està
considerat Patrimoni de la Humanitat i està format per
3000 illetes. A Hue també s’han de visitar els palaus i resi-
dències dintre del recinte emmurallat.

Les vistes tant als pobles com a les ciutats són intermina-
bles, la bellesa del conjunt d’aquest país és també incom-
parable, tant la flora com la fauna hi són presents en tot el
seu recorregut. Una visita que també és d’obligatori compli-
ment és al delta del Mekong, el mercat flotant.
Vàrem finalitzar a la Ciutat Ho Chi Minh.
Conclusions: Les persones que ens varen assistir, en tot

moment, sempre puntuals i amb una formalitat exquisida,
gent estupenda i formal i l’atenció als hotels i arreu, ha estat
superior.
Podríem dir que Vietnam encara té la manca del desen-

volupament integral, però en canvi s’ha eradicat la fam i
esperem que aquesta societat que aspira a portar a terme la
Societat Socialista per la qual està construint el futur, la his-
tòria els hi afavoreixi.
Des d’aquestes línees faig un crit a totes les persones que

puguin anar a aquest país que hi vagin, ajudaran en el
caminar de la seva reconstrucció, no tornaran decebuts.
Felicitats Vietnam!

Joan Rodríguez

MMEERRCCAATT  DD’’IINNTTEERRCCAANNVVII

En un temps en què la globalització econòmica ha destruït
les estructures tradicionals de comerç i relacions personals, i
en què el consumisme ferotge amb el que estem constant-
ment bombardejats fa que el planeta hagi arribat a nivells
d’insostenibilitat, pol·lució i desequilibri molt preocupants,
l’AV Barri de Mar vol oferir als ciutadans de Vilanova i la
Geltrú la possibilitat de contribuir a fer un món millor, una
societat més justa, a través d’un mercat d’intercanvi el proper

9 de maig de 10 del matí a 1 del migdia. 
Un espai cívic on es poden intercanviar serveis i objectes

encara útils que poden fer servei a algú altre i evitar així que
esdevinguin residus. Intercanviar és fer realitat un comerç
sense diners i recuperar una forma oblidada d’economia amb
molts avantatges ambientals, econòmics i socials. 
Funcionament i criteris del mercat d’intercanvi: 
Porta objectes vells o nous d’utilitat que ja no facis servir i

puguin ser útils per a altres persones, i canvia’ls per: llibres i
contes, música, electrodomèstics, roba i complements, mo-
bles, eines, objectes de la llar, bijuteria, jocs i joguines, mate-
rial informàtic, menjar, plantes, material d’escriptori i/o des-
patx, productes d’elaboració pròpia (conserves, cistells, etc.),
objectes i roba de nadó, etc... 
Si no disposes de cap objecte però tens una habilitat que

pot ajudar altra persona (saps arreglar electrodomèstics, tens
dues hores lliures a la setmana per practicar una llengua,
pots acompanyar algú a algun lloc...) i vols oferir-la a canvi
d’un altre servei o objecte, aquest també és el teu espai.
Els objectes que es portin al Mercat són per intercanviar,

compartir, reutilitzar... i no són, de cap manera, objectes per
llençar o desfer-se’n. 
No està permès comprar productes; només es poden inter-

canviar o regalar. 
Els objectes han d’estar tal com t’agradaria rebre’ls, en bon

estat. No s’acceptaran objectes malmesos ni amb continguts
que atemptin contra la dignitat de les persones. 
Nosaltres posem les taules i cadascú les seves habili-
tats per negociar: 
L’intercanvi sorgeix d’un acord entre dues o més persones.

Tothom és lliure de valorar el que ofereix com vulgui, però
sense que intervinguin els diners per a res. 

Xavier Roset Batlle
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  JJOOAANN  OOLLIIVVAA  II  MMIILLÀÀ
PROPERES ACTIVITATS

De l’1 al 15 de febrer, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA Nepal
A càrrec de l’Associació d’Amics del Nepal de St Pere de Ribes
Dissabte 7 de febrer a les 12h, HORA DEL CONTE
Les disfresses encontrades, a càrrec de Sandra Rossi
Dijous 12 de febrer a les 18h, TALLER PER ADULTS

S’ha escrit un crim, a càrrec de Francesc Hernández
Del 17 de febrer al 2 de març
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE EL CARNAVAl
De la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Comarcal del Garraf,
amb fons documental de la Biblioteca.
Divendres 20 de febrer a les 18h, TALLER DE CARNAVAL
Emmascara’t!, Organitza: Biblioteca Joan Oliva i Milà
Del 2 al 24 de març, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

La vida rural a Catalunya. Autor: Llorenç Ferrer
Produïda pel Servei de Biblioteques de la Diputació de BCN
Divendres 6 de març a les 19h, XERRADA
Educar en l’actualitat, nous reptes de futur
organitzat pel Centre d’Esplai Drac Màgic 
Dissabte 7 de març a les 12h, HORA DEL CONTE

Somia. Somia que somiaràs a, càrrec de Pati Sotomayor
Dijous 12 de març a les 18h, XERRADA COL·LOQUI
La intuïció: que és i com potenciar-la, a càrrec de Jaume Bordas
Divendres 3 d’abril a les 19 h, XERRADA
L’esplai ahir i avui, organitzat pel Centre d’Esplai Drac
Màgic en commemoració del seu 20è aniversari.
Dissabte 18 d’abril a les 18 h, ESPECTACLE FAMILIAR: 
Picaplat, a càrrec de Tantàgora
Dijous 30 d’abril a les 18h, TALLER PER ADULTS
El microconte, a càrrec de Joan Piñol
La idea és presentar els microcontes d’una manera atractiva
i engrescadora per tal que els assistents s’animin a escriure
textos propis.

MMUUSSEEUU  DDEELL  FFEERRRROOCCAARRRRIILL
PROPERES ACTIVITATS

Diumenge 1 de febrer a les 12h, CELEBRACIÓ
10 anys del Taller de la Història a les Nostres Mans 
Dissabte 14 de febrer, VIATGE DEL COL·LECTIU SIC 
Barcelona – Perpignan i tornada en el TALGO RD amb
sortida de l’estació de Barcelona Sants a les 8:50 hores. 

EXPOSICIONS TEMPORALS 
Del 20 de gener al 23 de febrer 
Copa Catalunya, 1908-1910. Sala d’exposicions temporals.
Exposició itinerant sobre les curses que van tenir lloc els
anys 1908, 1909 i 1910 sota aquest mateix nom. 
Fins al 12 d’abril, LOS RAÍLES DEL EXILIO: 
Niños de Morelia, un éxodo a México. Espai Segle XXI.
El viatge que van fer uns nens escapant de la guerra civil. 

DIUMENGES DE TREN AL MUSEU! 
PRIMERS DIUMENGES: Vapor en Viu,
amb l’encesa de la locomotora de vapor Mataró
SEGONS DIUMENGES: VideoTREN 
De gener a juny s’ha programat el documental: 
Miquel Biada, Crònica de 100 anys del tren. 
TERCERS DIUMENGES: NarraTREN, relats de ferrocarril
DARRERS DIUMENGES: ConteTREN. Víctor i els trens del
museu o L’Ou que es mou

CINEMATREN, CINEMA SOBRE FERROCARRIL
Dissabte 28 de febrer, CICLE ESTACIONS. Cercanías
11 min., col. i negre. Locució en castellà. 

SS..EE..PP..CC..  LLAA  GGAAVVIINNAA
Dissabte 7 de febrer a les 21:30h, BALL D’ESTRENA
Espai: Restaurant La Cucanya
Preu soci: 45€ - Preu simpatitzant: 50€
Dissabte 14 de febrer a les 21:30h, SOPAR BALL DE MANTONS
Espai: Restaurant La Cucanya
Preu soci: 65 € - Preu simpatitzant: 70 €
Dissabte 21 de març a les 21:30h, FESTA DE LA PRIMAVERA
Diumenge 26 d’abril, EXCURSIÓ SORPRESA

AAMMIICCSS  DDEE  LLAA  PPLLAATTJJAA  LLLLAARRGGAA
Diumenge 26 d’abril, VISITA GUIADA A L’ENTORN DE LA

PLATJA, MILLERA I MAS DE L’ESQUERRER (camps, pins, euca-
liptus...).

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
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FFEEBBRREERR  22000099
Dissabte 7, a les 11h
CCOONNCCUURRSS  DDEE  XXAATTÓÓ
Espai: Mercat de Mar
Organitza: AV Barri de Mar i Mercat de Mar
Podeu recollir les bases al Mercat de Mar.

Divendres 13, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
Espai de debat per compartir les nostres lectures.

Dissabte 14, a les 21h
SSOOPPAARR  BBAALLLL  DDEE  MMAANNTTOONNSS
Espai: Molí de Mar
Organitza: AV Barri de Mar
Un bon sopar i després el tradicional ball que dóna el
tret de sortida al Carnaval.
Preu soci: 40€ - Preu simpatitzant: 45€

Del dilluns 16 al dissabte 28
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  DDEELLSS  CCAARRTTEELLLLSS  DDEELL  
CCOONNCCUURRSS  EESSCCOOLLAARR  PPEERR  AALL  CCAARRNNAAVVAALL  22001100
Espai: Centre Cívic Mar

MMAARRÇÇ  22000099
Dissabte 7, a les 19h
TTRROOBBAADDAA  AAMMBB  LLEESS  DDOONNEESS  DDEELL  BBAARRRRII
Espai: Caves Pujol - Plaça Mediterrània
Les dones del barri ens explicaran les seves experiències.

Divendres 13, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
Espai de debat per compartir les nostres lectures.

14

AABBRRIILL  22000099
Divendres 3, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
Espai de debat per compartir les nostres lectures.

Dimarts 21, a les 17:30h
CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓ  DDEE  SSAANNTT  JJOORRDDII
Espai: Plaça de la Marina
Organitza: AV Barri de Mar i Centre Cívic Mar
Jocs tradicionals, xocolatada i lliurament dels Premis
del Concurs de Cartells de Carnaval.

Dissabte 25, a les 21h
XXEERRRRAADDAA  ii  SSOOPPAARR  BBAALLLL  DDEE  SSAANNTT  JJOORRDDII
Espai: Molí de Mar
Organitza: AV Barri de Mar
L’escriptora Mercè Foradada parlarà sobre els seus lli-
bres.
Després hi haurà un bon sopar, i música per ballar.

MMAAIIGG  22000099

Dissabte 9, a les 10h
MMEERRCCAATT  DD’’IINNTTEERRCCAANNVVII
Espai: Plaça de la Immaculada 
Un espai per intercanviar serveis i objectes encara útils
que poden fer servei a algú altre i evitar així que esde-
vinguin residus. 

Divendres 8, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
Espai de debat per compartir les nostres lectures.

L’AV Barri de Mar, juntament amb altres entitats del barri, i seguint la línia de treballar per la cohesió i la vida social de la nos-
tra gent, està preparant una gran celebració per aquest estiu: un sopar veïnal popular al carrer on està previst que les places i
carrers de mar s’omplin de gent i de festa. Properament, rebreu més informació sobre aquest important i engrescador event.
Amb aquest motiu, hem penjat al web de l’Associació, www.avbarridemar.org, una petita enquesta on podreu con-

testar sobre aquesta qüestió. La Junta

SSUURRTT  AALL  CCAARRRREERR  II   PPAARRTTIICCIIPPAA!!
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TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  DD’’EEXXPPRREESSSSIIÓÓ  PPLLÀÀSSTTIICCAA
Professora: Magda Querol
Espai: Centre Cívic Mar
Dijous de 17:30 a 19:30h

DDAANNSSAA  DDEELL  VVEENNTTRREE Primer nivell
Professora: Camila Hornos
Espai: Centre Cívic Mar
Dimecres de 20:45 a 22h

DDAANNSSAA  DDEELL  VVEENNTTRREE Nivell mitjà
Professora: Esther González
Espai: Centre Cívic Mar
Dilluns de 21:15 a 22:30h

TTAAII--TTXXII--TTXXUUAANN Nivell iniciació
Professora: Elamiel Elorz
Espai: Centre Cívic Mar
Dimarts de 19:45 a 21:15h

TTAAII--TTXXII--TTXXUUAANN Nivell avançat
Professora: Elamiel Elorz
Espai: Centre Cívic Mar
Dilluns de 19:45 a 21:15h

IIOOGGAA  --  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

QQUUII  DDIIAA  PPAASSSSAA,,  AANNYY  EEMMPPEENNYY!!  ((33))

Alguna novetat en el ranking de temes pendents. El Fons
Estatal d’Inversió Local permetrà donar impuls a varies de
les actuacions pendents i a alguna no prevista.

Informe Ambiental del Pla Especial del Port.
El Sr. Manel Nadal, president de Ports de la
Generalitat de Catalunya, en la reunió que vam tenir
al seu despatx el dia 5 de maig de l’any passat ens va
dir que en el termini d’un mes respondria a la
sol·licitud presentada per l’AV de Mar i l’APMA, res-
pecte a les mesures previstes i aplicables per solucio-
nar els impactes negatius que assenyala l’esmentat
informe. 
Per fi, el proper 5 de febrer tenim hora per reunir-
nos!
Seguirem informant i parlarem de les novetats del Pla
de Millora Urbana de Baix-a-Mar. La resta... igual.

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
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