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Aquesta és la darrera editorial de l’any 2009. 
Un any en el qual, com sempre, s’han com-
memorat diferents tipus d’aniversaris o efe-

mèrides. En aquest darrer cas i a títol personal, vull 
referir-me a tres que m’agrada relacionar-ne, ajus-
tant-les en concret al marc del nostre barri com espai 
físic i social que interactua amb la resta de la ciutat i 
que, per tant, és també aplicable com a denominador 
comú al conjunt de barris que la formen. 

El primer és la celebració dels 30 anys de la recupe-
ració dels Ajuntaments democràtics. Una fita històrica 
que institucionalment la majoria de 
partits polítics van festejar plegats 
aportant cadascú la seva particular 
visió del fet.  

La segona, és el 150è aniversari de 
la publicació de la teoria de l’evolu-
ció de Charles Darwin, L’origen de les 
espècies. 

I la tercera, la commemoració tam-
bé dels 150 anys de l’aprovació del 
pla de l’eixample de Barcelona dis-
senyat per Ildefons Cerdà, enginyer, 
urbanista, arquitecte, jurista, econo-
mista, polític..., un personatge real-
ment polifacètic considerat per molts com el fundador 
de l’urbanisme modern.

Respecte als 30 anys de la recuperació dels Ajun-
taments democràtics, un recordatori: aquest mes de 
novembre, a la capella de santa Àgata de la plaça del 
Rei de Barcelona, es va muntar una exposició deno-
minada Barcelona-Madrid, 40 anys d’acció veïnal. 
És d’agrair que no s’oblidi la força de la societat civil 
en aquells moments especialment difícils i que es posi 
de relleu el determinant paper que en va desenvolupar 
per a què ara es pugui celebrar l’esmentat aniversari 
dels 30 anys. 

Quant a la segona efemèride, em fa pensar en l’evo-
lució que aquests 30 anys han significat per al veïnat 
i per als propis Ajuntaments com institucions político-
administratives més properes. Per fer-ho cal citar l’es-
tadística que el periodista i historiador Jaume Fabre 
ens dóna: durant el període anomenat “transició” hi 
havia una victòria veïnal (reivindicacions, propostes...) 
cada mes i, posteriorment ja en la democràcia, la mit-
jana s’ha reduït a dues a l’any. I no és precisament 
perquè tot funcioni de maravella...

I la tercera, té relació amb l’aspecte urbanístic, lli-
gat al model socialment progressis-
ta de Cerdà que ja en aquella època 
va tenir cura dels factors higienistes 
i de mobilitat d’una ciutat, malgrat 
l’oposició del consistori barceloní 
d’aquell moment, ocupat per una 
burgesia que preferia una arquitec-
tura de caràcter més particularista 
que comunitària.

Aquest còctel de tres ingredients 
commemoratius pot servir-se com 
aperitiu, sempre que us vingui de 
gust, per reflexionar sobre la respon-
sabilitat tant individual com social 

que tenim la ciutadania i el comportament subsegüent. 
Recordeu, per exemple, que, desprès de 30 anys, una 
qüestió vital que ens afecta a tots i totes com és un 
finançament municipal just, a hores d’ara els nostres 
representants electes encara no s’han posat d’acord 
sobre com solucionar-lo. I que, si es fa realitat, un pro-
blema higiènic i de cohesió social com és el cobriment 
del torrent de la Pastera, haurà durat també 30 anys.

Per acabar, un desig pel 2010: prou de resignació, de 
queixes planyideres i crítiques puntuals en format ver-
sot. Evolució o involució... Tenim (teniu) la capacitat 
de triar.         
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Una representació dels joves que juguen a la Lliga Ciutat 
de Vilanova de futbol sala va fer lliurament a l’Associació 
de la copa guanyada en l’última edició d’aquest campio-
nat, quan estaven a la Divisió Preferent.

Ara ja juguen en la Divisió d’Honor i, mai més ben dit, 
fan honor al nom que porten: AV Barri de Mar. Des d’aquí 
el nostre suport i el desig d’una bona temporada!

L’EQUIP DE FUTBOL II MERCAT D’INTERCANVI

Un cop comprovat l’èxit del I Mercat d’Intercanvi, 
l’Associació va organitzar el 17 d’octubre la segona edició. 
Una iniciativa que ajuda a relacionar al veïnat, donar uti-
litat a les coses, evitant el consumisme ferotge, i que hem 
ampliat mitjançant les possibilitats que ofereixen les noves 
tecnologies i les xarxes socials. Ara ja compta amb una web 
pròpia: www.intercanviabaixamar.cat.
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CASTANYADA INFANTIL

El 27 de novembre va ser la data triada per celebrar la 
tradicional Castanyada Infantil, que com ja és habitual va 
comptar amb la suma de voluntaris que fan que sigui pos-
sible.

Van col·laborar-hi: l’AV de Mar, el Centre Cívic Mar, la Ga-
vina i les ludoteques, sense oblidar l’aportació de L’Espígol 
i el suport del Mercat de Mar i l’Ajuntament. 

La vesprada va iniciar-se amb tallers per als més menuts 
i va continuar amb les actuacions del Mag Ferran, aquest 
any ben acompanyat per una maga, que van entusiasmar a 
la nombrosa concurrència, grans i petits, mentre degusta-
ven unes castanyes ben calentones i acabades de fer.

L’AV de Mar vol deixar constància del reconeixement a 
tots els participants. Gràcies!!!
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VERMUT POPULAR

Una vegada més, el 8 de desembre, l’Associació de Veïns 
Barri de Mar, aprofitant la festivitat de la Immaculada, va 
oferir a tot el veïnat que s’hi va acostar a la plaça que 
porta el seu nom, el típic vermut que cada any prepara per 
afegir-se a la celebració.

En aquesta ocasió vam tenir la inestimable col·laboració 
de la Coordinadora Sardanista de Vilanova, gràcies a la 
qual va acompanyar-nos la Cobla Thermalenca.

A partir de les 12 del migdia, Cobla i públic van iniciar 
una ballada de sardanes que no va acabar fins ben passa-
des les 2 de la tarda.

Hi va haver moments que la plaça va quedar petita dona-
da l’assistència de públic a la petita mostra gastronòmica i 
també la passió i extensió de les rotllanes de dansaires.

Una diada en la que fins i tot el sol no ens va deixar ni 
un moment, contribuint al caliu de la festa.
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CONCERT D’HIVERN

L’Església de la Immaculada va ser un cop més l’escenari 
ideal per a celebrar el Concert de Nadal que organitzem des 
de l’AV de Mar.

Enguany va ser el dissabte 19 de desembre que va reunir-
se una àmplia concurrència per escoltar les dos formacions 
musicals convidades d’aquest any: la Coral l’Esplai de la 
Caixa, dirigida per Gerard Urpí, i la Coral l’Albada de Can 
Pahissa, sota la direcció de Maria Goretti Pascual.

Les dues corals ens van oferir un ampli repertori de na-
dales i cançons tradicionals que van satisfer a tot el públic 
present. L’actuació va finalitzar amb la cantada d’un parell 
de temes per les dues corals conjuntament, amb l’entusiasta 
participació de l’auditori.  

Un cop finalitzat el concert, l’organització va oferir un 
petit refrigeri als participants i assistents al local que, ge-
nerosament, la parròquia ens van cedir per l’acte.
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El futur de les AAVV depèn de la pròpia consciència ciu-
tadana del veïnat. Aquest any s’han commemorat els 30 
anys de la recuperació dels ajuntaments democràtics, però, 
també els 40 anys del moviment veïnal que hi va contri-
buir molt significativament. De la il·lusió i la molta feina 
compartida inicial s’ha passat a una burocratització i tec-
nocràcia on qualsevol proposta, suggeriment o reivindi-
cació s’aprecia com una alteració o qüestionament a la 
“normalitat” i “savoir faire” dels qui estan en el lloc que 
estan gràcies a la representació que la ciutadania els hi ha 
atorgat. I, això, no és un xec en blanc. 
Però també és veritat que, en general, les AAVV han ac-
ceptat un paper més subordinat, o “descafeïnat”, en fer-
se còmplices d’aquest sistema que en funció d’uns ajuts 
econòmics les ha convertit en les organitzadores de festes 
populars veïnals, o que per tenir un despatx a un Centre 
Cívic, es dediquen a muntar cursets de tota mena. Vaja, de 
tota mena menys d’educació per a la ciutadania, aquesta 
nova assignatura que s’ha de impartir als joves estudiants. 
Uns joves que amb aquest panorama associatiu, més les 
dificultats i canvis de tot tipus que s’estan donant a la 
nostra societat, no és gens estrany que no s’acostin a les 
AAVV. Cal repensar i dissenyar el funcionament d’aquestes, 
assumint els reptes del moment actual i no perdre l’essèn-
cia que en el passat les va originar: l’interès municipalista, 
la normal participació en els afers públics que ens afecten a 
tots i totes i la relació constructiva amb l’Administració. 
En el decurs d’aquest anys s’ha demostrat a bastament 
que els nostres “administradors” estan més pendents de les 
estratègies partidistes dictades per les respectives cúpules 
dels partits que de sortir dels despatxos i trepitjar els barris 
i escoltar a la gent. No és estrany que aquesta forma d’ac-
tuar, juntament amb tot el que s’està destapant en molts 
ajuntaments, fomenti l’allunyament i desconfiança respec-
te a la denominada “classe política”. 
A què creu que és deguda la poca motivació reivindi-
cativa de la societat en general?
Penso que al bombardeig massiu, des de tots els àmbits, 
de crear en les persones una mentalitat que supleixi el 
caràcter de ciutadà pel de consumidor i usuari. Com a 
tal, i còmodament, delegues les responsabilitats als que 
cobren per, suposadament, gestionar els teus interessos. 
I si no agrada com ho fan, a les següents eleccions votes 
al contrari i llest... veiem què passa... S’ha fomentat molt 
l’individualisme i la competitivitat en front del col·lectiu i 
de la solidaritat. 
Tornem de nou a l’Associació de Veïns. De quina mane-
ra se la va trobar quan hi va entrar?
Hi havia un grup de persones capficades i voluntarioses 
en mantenir-la. Algunes amb evident cansament pels anys 
acumulats en les tasques que comporta el pertànyer a una 
junta amb pocs recursos econòmics per les programacions 
rutinàries anyals, amb greuges històrics pendents de solu-
cionar i amb un cert tancament o distanciament respecte a 
l’altra gent i entitats del barri. 

Fa pocs dies, el que fins ara ha estat president de la nos-
tra Associació, va sorprendre tothom anunciant la seva 
dimissió del càrrec. Carles Andreu, posava punt i final 
d’aquesta manera a gairebé quatre anys de mandat al 
capdavant de l’Associació. Ara, l’últim número de La Veu 
de Mar de l’any 2009, vol ser un espai on aquest vilanoví 
plenament integrat pugui expressar-se lliurement, sense 
haver de suportar el pes de ser el president d’una asso-
ciació de veïns tan important a la nostra ciutat com és la 
del barri de Mar.

Molts cops, quan parlem d’alguna persona important, bé 
perquè representin col·lectius, bé perquè encapçalin mo-
viments o tendències, tendim a definir-los mirant una 
mica cap enrere per descobrir qui són en realitat. En 
aquest sentit, potser en Carles Andreu és una mica des-
conegut per la gran majoria dels veïns del barri. Per això, 
la primera pregunta que li vull fer és: Qui és en Carles 
Andreu?
Vaja... Penso que soc una persona “normaleta” com qual-
sevol de nosaltres... Tot i que encara que porto ja nou anys 
aquí, ja veus que encara no sé dir naltrus...
Aquesta és una pregunta que podríem fer a totes les per-
sones nouvingudes que han triat Vilanova com a lloc on 
viure. Què és el que el va fer venir i quedar-s’hi?
Teníem ganes de marxar de Barcelona per millorar qualitat 
de vida... El mar, la mida de la ciutat, la proximitat a BCN 
(per motius de feina, llavors) i els preus (també llavors...) ens 
van decidir a venir cap aquí.
D’establir-se en una ciutat a participar activament en la 
seva vida i organització veïnal hi ha un gran pas. Què 
és el que el va motivar per fer-lo?
Bé, penso que establir-te comporta una sèrie de qüestions 
diria que naturals, com és la coneixença amb el veïnat. Les 
noves relacions i les vivències que t’expliquen quan et tenen 
confiança, t’obren una perspectiva nova sobre el lloc que 
has triat per arrelar-te. Després, si t’agrada la història, t’ocu-
pes d’esbrinar més sobre la veritat, les causes i raons del 
perquè de les coses. I, finalment, com a ciutadà amb drets i 
deures t’impliques i vols aportar el teu granet de sorra.
En aquests darrers anys d’experiència i amb tot el ba-
gatge que ja acumulava, com creu que es presenta el 
futur de les associacions de veïns?
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Està content de la feina feta durant aquests anys?
Si. Crec que he fet tot el que he pogut dins de les meves 
possibilitats. 
Quines són les coses bones que s’enduu i quines les do-
lentes que hi deixa?
Com a bones destacaria el nivell d’entesa, diàleg, respecte i 
coneixença amb les altres entitats i els diferents agents so-
cials del barri: el Port, restauradors, comerç, escoles, Museu 
del Mar, Museu del Ferrocarril, Confraria de Pescadors, Casa 
del Mar, l’ADEG (amb un suport qualificat important), les 
colles de foc: Tronats i Carpa i Porro, comunitat musulma-
na... Segur que em deixo algú. Que em disculpi, sisplau...
De dolentes podria citar la mesquinesa i egoisme de les per-
sones que es creuen que l’AV és una mena de club social-
recreatiu i que per portar un determinat temps allí es creuen 
amb algun tipus de privilegi. 
Ara li faré una pregunta políticament incorrecte. L’han 
decebut les persones que ens dirigeixen?  
Jo diria que més que dirigir, administren. Algunes, evident-
ment, sí. Aquestes han oblidat que estan al servei de la 
ciutadania i no a l’inrevés. Guanyen un sou que paguem 
nosaltres, no el partit corresponent... I per administrar bé 
has de apropar-te i escoltar als qui t’han atorgat el càrrec i 
no oblidar que és temporal, no vitalici.
Creu que ens mereixem els polítics que tenim?
Als polítics els tríem la ciutadania... i, segons siguem d’exi-
gents o rigorosos, en tindrem de regulars, de bons o de 
dolents... Tot depèn de la implicació ciutadana en els afers 
públics o comuns.
A partir d’ara, la vida li resultarà molt diferent, tant a 
nivell personal com familiar, no? Continuarà vinculat a 
moviments reivindicatius d’alguna mena?
Espero, i desitjo, tenir més temps per a la família i per a les 
meves aficions, que són un munt... I no cal ser president de 
res per continuar actuant com a ciutadà.
Aquesta pregunta pot semblar més innocent del que és. 
Quina serà la seva vinculació amb l’Associació un cop 
s’hagi escollit una nova junta?
La que se’m demani, sempre i quan m’ho permetin les cir-
cumstàncies, el projecte que es presenti i l’equip que ho 
porti.
Finalment, i per acabar aquesta interessant entrevista 
d’una manera una mica més relaxada coneixent-lo, si 
es pot, una mica millor, digui’m una cançó, una pel-
lícula i un llibre.
Seguint l’ordre: La chanson des vieux amants, de Jacques 
Brel, Novecento de Bernardo Bertolucci i L’Odissea, d’Ho-
mer.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per haver obert les 
portes a totes les persones que el podran conèixer una 
mica millor després de llegir aquestes línies. 
I sobretot, moltíssimes gràcies per haver dignificat la 
nostra Associació amb la seva participació. Molts de 
nosaltres el trobarem a faltar en el futur.

Crec que aquests factors havien relaxat l’AV respecte els 
propis estatuts i a tenir un projecte de futur coherent a curt, 
mig i llarg termini, adequat a l’estat del barri i al seu futur.
Què li va passar pel cap abans de decidir-se a ser-ne 
el president? Quina era la motivació i la valoració dels 
pros i els contres?
Mai m’havia passat pel cap... L’Oleguer Arnau, l’anterior 
president, ho va proposar i quan la resta de la junta ho 
va acceptar, jo, un nouvingut!, no podia rebutjar aquesta  
mostra de confiança. La motivació principal era, i és, la co-
herència amb el meu sentit de la ciutadania i la valoració 
dels pros i els contres eren, i són, que la responsabilitat que 
destil·la aquesta coherència, per una banda podia ajudar 
a dinamitzar i reorientar a l’AV i, d’acord amb els estatuts 
vigents i a les noves lleis i normatives, contribuir a millorar 
l’espai convivencial del barri. Tanmateix n’era conscient que 
actuar amb rigor potser generaria la incomprensió o fins i 
tot la molèstia d’alguns membres dels dos subjectes princi-
pals entre els que et quedes atrapat: l’Administració i algun 
membre immobilista de la junta heretada. 
La pregunta obligada que tothom es deu fer hores d’ara 
és, Quin és o són els motius reals de la seva dimissió?
El fet d’haver complert els quatre anys de president esta-
blerts als estatuts -sóc partidari de la renovació- i, també, 
que la participació, aquest concepte tant utilitzat, no acaba 
de funcionar com cal. Per a alguns, per comoditat ja els hi 
està bé que vagis fent... i per a altres, si demanes el que per 
llei i promeses electorals ens pertoca, molestes. Llavors pas-
sa que a nivell institucional trenquen el diàleg... Un diàleg 
necessari per al barri i la ciutat!, no és una qüestió personal. 
Sort que hi ha honroses excepcions que ho entenen i que, 
per caràcter i per saber que no hi ha cap mena d’interès 
partidista, l’han continuat practicant.

N’ha valorat bé les conseqüències? Creu que hi haurà 
un bon relleu que lideri l’Associació a partir d’ara?
Quines conseqüències? Ningú no és imprescindible... El 
barri continua tenint dèficits en molts aspectes, encara que 
ja té projectes en marxa i promeses de futur. Feina n’hi ha 
i n’hi haurà més per fer i l’AV ha de seguir amb el paper 
que li correspon. Al barri hi viuen més de nou mil persones, 
pensar que no hi haurà un bon relleu, personalment em 
frustraria bastant. Xavier Roset Batlle
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I PERNILADA MARINERA

Pernilada i Marinera...! Aquesta unió només se li pot acu-
dir a un Tronat... 

I, sí, efectivament, van ser els Tronats de Mar que ens van 
proposar aquesta idea que vam recolzar, comptant amb el 
suport de la Confraria de Pescadors i la col·laboració molt 
especialment gastronòmica de “La Charrada”, botiga del 
nostre barri, que ens va proporcionar uns magnífics exem-
plars de pernils, denominació Guijuelo.

Els pernils estaven tot just arribats de Salamanca, i van 
satisfer a tots els amics i amigues que es reuniren al Pòsit 
per gaudir d’aquesta nova experiència.

Pensem que la barreja dels dos conceptes: “Pernilada” 
i “Marinera”, pot tenir continuïtat i futur atesa la bona 
acollida que va rebre.

Felicitats als Tronats! 
Teniu bon gust...
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Finalitzat el parèntesi estival, la Federació d’Associacions 
Veïnals de la nostra ciutat (FAV·VNG) va iniciar la seva ac-
tivitat pública el 19 de setembre organitzant una jornada 
matinal que sota el títol Participació: Un dret que neces-
sita pràctica, es va fer al Centre Cívic Sant Joan. 

El ponent va ser Fernando Pindado, Sots-Director Gene-
ral de Participació en l’Àmbit Local de la Direcció General 
de Participació Ciutadana de la Generalitat. Pels qui no el 
coneguin, aquesta targeta oficial no reflexa una trajectòria 
que compta amb l’experiència d’haver estat president de 
l’AV de Ciutat Meridiana, Cap de recursos humans i Cap 
d’organització de l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, ad-
vocat, professor de post-grau a l’UAB, 
a la Politècnica de Catalunya i a la de 
Girona. Ha estat també secretari de la 
Comissió Tècnica de Participació de la 
Federació de Municipis de Catalunya i 
Director del Centre d’estudis i Recursos 
Veïnals de la CONFAVC. 

Autor de varis llibres sobre la temàti-
ca, vull referir-me en concret a dos: La 
participació ciutadana en la vida de 
les ciutats, publicat el 2000, i el més 
recent: La participación ciutadana es 
la vida de las ciudades, de l’any passat 
i encara no traduït al català. Dos títols quasi idèntics però 
amb el verb accentuant la important i necessària càrrega de 
democràcia que té el concepte de participació. Malgrat el 
desgast d’aquesta paraula per la poca, regular o mala utilit-
zació, va ser l’eix vertebrador de la xerrada i posterior debat. 
Participació és democràcia i democràcia és participació.

Als que vam néixer sota la dictadura i hem viscut una 
transició cap a l’actual escenari democràtic formal, ens va 
ser molt il·lustratiu l’exemple amb el que Fernando va en-
trar en matèria: els tunicats. 

Els tunicats són uns organismes invertebrats, marins, que 
es poden confondre fàcilment amb anèmones. Les larves 
dels tunicats van pel mar buscant una roca o un corall on 
fixar-se i passar la resta de la seva vida. Per triar el lloc, 
els individus fan servir el seu rudimentari sistema nerviós. 
Quan troben l’indret adient, ja no necessiten el cervell, per 
tant, se’l mengen!

Som tunicats o ciutadans? Segons el nostre comporta-
ment social serà millor o pitjor la qualitat del nostre siste-
ma polític, ja que la força de la democràcia resideix en la 
ciutadania.

 Com bé diu, i insisteix, en Fernando, la democràcia no és 
només votar o escollir representants. També és actuar com 
a ciutadans i ciutadanes, membres de la comunitat de la 
qual es forma part, i promoure accions, propostes, diàlegs, 
debats, respostes a l’activitat dels representants i seguiment 
i control de les seves actuacions. Aquesta és l’essència de la 
participació. I no val adjetivar-la, pels qui els interessa, com 
a “democràcia participativa”, perquè no pot haver partici-

pació sense democràcia i la democràcia 
o és participativa o no és democràcia.

Recordem el que diu la vigent Cons-
titució, en l’Article 1, apartat 2: “La 
sobirania nacional resideix en el poble 
espanyol, del qual emanen els poders 
de l’Estat”. Ser sobirà significa tenir 
l’autoritat suprema, no existeix cap po-
der per sobre del titular de la sobira-
nia. És lògic, doncs, concloure que la 
participació del poble, de la ciutadania, 
és l’element indispensable per al fun-
cionament de l’Estat.

L’Article 23, encara és més explícit: “Els ciutadans tenen 
el dret a participar en els afers públics, directament o per 
mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periò-
diques per sufragi universal”.

Podríem continuar reproduint texts vigents de Tractats In-
ternacionals que s’han anat incorporant al nostre ordenament 
jurídic conforme a la Declaració universal dels drets humans, 
ratificats per l’Estat, però sense praxis no hi ha drets. 

Del 19 de setembre a dia d’avui tenim un allau de notícies 
negatives respecte a la salut del nostre sistema democràtic.  
Aquest obscè espectacle mediàtic, als demòcrates ens hau-
ria de fer reflexionar i conseqüentment actuar, constatant 
que la democràcia formal on estem situats no és el punt 
d’arribada, sinó que és un punt de partida. I la participació 
ciutadana el motor per millorar les nostres condicions de 
vida actual i de futur. Ens hi juguem bastant...

Carles Andreu
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Aviat farà dos anys, (el 25 de febrer), que l’Associació 
va presentar al·legacions a l’Ordenança Municipal d’us de 
les Platges de la nostra ciutat. Ho vàrem fer coneixedors 
dels  diagnòstics, recomanacions, normatives i estratègies 
efectuades per la Generalitat de Catalunya, el Pla Estra-
tègic Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
l’Agència Europea del Medi Ambient, convençuts que calia 
posar l’accent en dues de les platges que més necessitades 
estaven d’actuacions per preservar el seu valor natural i, 
tanmateix paisatgístic, com elements destacables dins del 
conjunt litoral municipal.

Si bé la Platja Llarga porta un camí, lent, en aquesta di-
recció, no passa el mateix amb la Platja del Far.

Volem tornar a insistir en les directrius que assenyala la 
Dirección General de Costas:

“Transformar y cualificar las servidumbres de tránsito y 
protección como auténticos espacios sociales de calidad, 
ambiental y de salud, dotándolas de zonas libres más am-
plias para destinarlas a espacios abiertos junto al mar o a 
la instalación de servicios y equipamientos públicos nece-
sarios para los usuarios de la costa”.

“Recuperación de elementos del patrimonio histórico y 
cultural y construcciones tradicionales vinculadas con la 
costa como: faros, fortificaciones, murallas, torres de vigía, 
almenaras, molinos de marea, corrales de pesca”.

Basada en aquestes directrius, i comprovant l’evolució i 
cura que ja hi ha a molts indrets, tant de Catalunya com de 
la resta de l’Estat i d’Europa, ens atrevim a proposar una 
alternativa a l’actual escenari d’aparcament massificat de 
cotxes i camions de la zona pedregosa: convertir-lo en una 
zona esportiva i de thalassoteràpia a l’aire lliure.

Vam consultar a un arquitecte sobre la viabilitat i el cost 
d’un parell de piscines adequades, i en la seva opinió no 
seria complicat ni massa car, ja que estarien alimentades 
per la pròpia aigua de mar en un circuït que vessaria per la 
zona del torrent, que per llei ha de quedar descoberta, pro-
vocant un cabdal d’aigua que ajudaria a mantenir-lo net. 
A més, donaria un nou valor afegit a la ciutat eliminant els 
problemes i perills existents en la situació actual.

Només és una de les possibles opcions… Benvingudes 
d’altres que ajudin a canviar l’espectacle actual sense mal-
metre el seu valor natural.
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GENER
De l’11 al 15 de gener, Xerrada virtual

La grip
Durant aquesta setmana una persona especialista en el 
tema informarà i atendrà les vostres preguntes, suggeri-
ments, comentaris. Només cal que entreu al bloc de la 
biblioteca (categoria “Racó de pares i mares”)
http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/
En col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials i Salut 
Dissabte 16 de gener a les 12 h, Hora del conte

Històries peludes, a càrrec de Sandra Rossi 
D’on sortiran els animals d’aquestes històries? Del bosc, 
de la selva, de la sabana o d’un llac encantat? Si vens a la 
biblioteca ho endevinaràs!
Dijous, 21 de gener a les 19.30 h, conferència

Aprendre a ser feliç a través de la lectura, a càrrec de 
Gemma Lienas
Raó i emoció són dos sistemes interconnectats. La xerrada 
planteja com millorar la pròpia intel·ligència, i la de les 
criatures, a través de la lectura.
Dins el Cicle de conferències “Club d’Opinió” impulsat per 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
Dissabte 30 de gener, eXposició de fons i punt de llibre 
Compartim un món de diferències 
Com membre del Grup de Biblioteques Catalanes Associa-
des a la Unesco la biblioteca vincula la celebració de l’Any 
Internacional de l’Apropament de les Cultures i a l’Any 
Internacional de la Biodiversitat al Mes de la Pau. 
S’oferirà el nou punt de llibre als usuaris.

FEBRER
Dilluns, 23 de febrer a les 18 h, Xerrada

Com trobar feina en temps de crisi, 
a càrrec de Christian Palau
En aquest moment de crisi econòmica, un dels responsa-
bles d’Infojobs, la xarxa virtual de recerca de feina amb 
més usuaris i projecció, ens donarà algunes pistes de com 
trobar feina o com canviar i millorar si ja en tenim una. 
Premises i consells útils sobre com presentar-nos, com fer 
un bon currículum, on cercar la feina, són alguns dels ter-
mes que es tractaran.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir de l’11 
de gener

Dissabte 6 de febrer a les 12 h, Hora del conte  
El nen que volia ser Moixó Foguer, 
a càrrec d’Eva Bolaño
Taller de contes de l’origen del Moixó Foguer que acabarà 
amb una manualitat molt divertida, una caixa amb plomes 
d’on sortirà el personatge emblemàtic de la nostra ciutat.
Del 8 al 12 de febrer, Xerrada virtual

L’alimentació mediterrània
Durant aquesta setmana una persona especialista del tema 
informarà i atendrà les vostres preguntes, suggeriments, 
comentaris. Només cal que entris al bloc de la biblioteca 
(categoria “Racó de pares i mares”) 
http://www.vilanova.cat/blog/joanoliva/
En col·laboració amb la Regidoria de Serveis Socials i Salut 
Dimecres 10 de febrer a les 17.30 h, converses amb els 
clàssics

Crim i càstig de F.M. Dostoievski,
a càrrec de Eugènia Expósito
Amb aquesta primera trobada iniciem un cicle que vol 
apropar-nos als clàssics de la literatura, als seus autors, 
personatges i històries.
Places limitades. Inscripcions a la biblioteca a partir de l’11 
de gener

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 de Lectura Fàcil en català, a càrrec d’Eu-
làlia Ribó. Col·labora el Servei de Català de Vilanova i la 
Geltrú i el Garraf. 
Club de lectura en anglès, a càrrec de Claire Reed
Club de lectura en francès, a càrrec d’Esther Bruna
Tertúlia literària en català, a càrrec de Joan Calderón

TALLERS D’ESCRIPTURA

Taller d’escriptura creativa, a càrrec de Mercè Rey

Per a més informació sobre els dies i les hores de trobada 
dels Clubs de lectura i Taller d’escriptura, poseu-vos en 
contacte amb la Biblioteca.

BIBLIOTECA JOAN OLIVA I MILÀ
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16 de gener, a les 18 hores

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta (en funcions) convoca als seus associats/des 
en Assemblea General Ordinària, en la qual s’escollirà 
un nou president i una nova Junta.
Aquesta tindrà lloc al local social del Centre Cívic Mar, 
passeig Marítim 73, el proper 16 de gener a les 18h, 
en primera convocatòria i a les 18.30h en segona con-
vocatòria.
Tothom qui estigui interessat en presentar la seva 
candidatura ho haurà de comunicar a la Junta ac-
tual abans del dia 15 de gener a través del correu 
electrònic vilanova@avbarridemar.org, o al telèfon de 
l’Associació: 93 815 43 07.

L’ordre del dia és el següent:

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.1. 
Estat de comptes de l’any 2009.2. 
Activitats i accions desenvolupades l’any 2009.3. 
Carta de dimissió del fins ara president.4. 
Presentació de candidatures.5. 
Elecció de la nova Junta.6. 
Precs i preguntes.7. 

Esperant comptar amb la vostra presència, rebeu la 
més cordial salutació de la Junta.

Del 16 al 28 de febrer

EXPOSICIÓ DELS CARTELLS INFANTILS DEL 
CARNAVAL 2011 DEL BARRI DE MAR
Selecció dels dibuixos presentats per al Concurs Infan-
til de Cartells de Carnaval 2011 del barri de Mar.

DANSA DEL VENTRE
Primer nivell
Del 13 de gener al 30 de març
Dimecres de 20.45  a 22.00h
Preu: 43 euros soci/a- 50 euros no soci/a

Per a persones majors de 50 anys
Del 7 de gener al 25 de març
Dijous de 16 a 17h
Gratuït 

INICIACIÓ A LES SARDANES
De l’11 de gener al 26 de març
Dilluns de 17.30 a 19h 
Gratuït 

IOGA 
Grup A: 
Del 4 de gener al 29 de març
Dilluns de 18.45 a 20h 
Grup B: 
Del 5 de gener al 30 de març
Dimarts de 10.00 a 11.15h 
Grup C: 
Del 13 de gener al 30 de març
Dimecres de 18.45 a 20h 
Preu: 43 euros soci/a- 50 euros no soci/a

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Del 7 de gener al 25 de març
Dijous de 17.30 a 19.30h 

TERTÚLIES LITERÀRIES
Cada segon divendres de mes, a les 20h
Espai de debat per compartir les nostres lectures
Gratuït
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QUI DIA PASSA, ANY EMPENY. 
Durant l’any 2009, aquesta po-

pular expressió ens ha servit per 
fer un seguiment dels diferents 
temes que, tant des de l’Associa-
ció en concret, o com a ciutada-
nia o veïnat del barri de Mar en 
general, ens han afectat, ocupat i, 
sovint, preocupat.

Els temes que hem abordat, 
primer els hem procurat tractar 
dialogant amb els responsables 
polítics, que són els qui, en forma 
de programa electoral i voluntat 
política per fer complir els acords, 
lleis i normatives vigents, tenen 
la responsabilitat de portar-los a 
bon terme.

La nostra responsabilitat ha 
estat doncs aquesta: fer-ne me-
mòria i, així mateix, procurar que 
es realitzin. A l’hora de fer-ne un 
balanç, no podem -ni volem-, 
utilitzar els radicals adjectius an-
tagònics: positiu o negatiu. Ja ho 
farà cadascú des de la seva òptica 
personal. Nosaltres, com Associació, tenim percepcions con-
tradictòries i preferim fer servir altres qualificatius: curiós..., 
estrany..., rar...

Com exemple tenim la publicació que il·lustra aquesta pà-
gina, realitzada l’any 2006 pel Servei de Premsa de l’Ajunta-
ment, i que correspon a una sèrie de compromisos contem-
plats en el Pla de Mandat 2003-2007.

En aquesta publicació s’explicaven a bastament, amb da-
des i dates, tant els pressupostos i finançament com els ter-
minis d’execució. Si la repassem, comprovarem que, malgrat 
el que cita, el nou CAP de Mar s’acaba d’inaugurar... ara!

I segons es desprèn de les últimes declaracions de la re-
gidora d’Educació, el Pavelló Poliesportiu a l’Arjau sembla 
tenir més dubtes que futur.

Esmentem aquests dos fets per ajudar a qui no entengui 
l’escepticisme que ha provocat l’anunci del cobriment del 
torrent de la Pastera. Una reivindicació històrica del nostre 
barri que, donades les experiències mencionades (més els 
greuges comparatius acumulats), s’ha rebut amb un elevat 
índex de desconfiança envers a la seva propera execució, 
malgrat que a hores d’ara ja compta amb tots els permisos 
adients per part de l’ACA.

Entenem que la confiança és un factor bàsic en tota rela-
ció, i determinant entre els administrats i els administradors 
elegits. 

Per afavorir-la és del tot contraproduent trencar la comu-
nicació o menysprear l’opinió del veïnat, tal com ha passat 
amb els suggeriments aportats en la consulta que es va fer 
sobre la proposta d’arranjament del passeig Marítim: arbrat, 

bancs i il·luminació. Cal mencio-
nar que fa poc, una farola dete-
riorada per la corrosió va caure 
sobre una nena, quedant només 
en un ensurt el que podia haver 
estat un fet molt lamentable.

És desitjable que el Consell As-
sessor de Baix-a-Mar serveixi per 
restablir el clima de diàleg i con-
fiança necessari per tractar tots 
els temes que, com dèiem a l’ini-
ci, ens afecten, ens ocupen i ens 
preocupen, i també per dissenyar 
solucions i projectes a curt, mig i 
llarg termini.

Un dels greuges comparatius a 
resoldre des de fa anys com era 
l’arranjament de la Rambla de 
la Pau, curiosament gràcies a la 
malaurada crisi i a la dotació del 
FEIL com ajut, ja s’està acabant. 

I una altra demanda important, 
el nou Institut d’Educació Secun-
daria, ja té tots els convenis ne-
cessaris signats i només cal l’ad-
judicació de l’obra.

Aquestes dues qüestions ja estan en vies de solució, però 
el Consell haurà d’abordar altres problemes pendents:

• Esvair els dubtes sobre el futur del Pavelló Poliesportiu, 
que per a molts està lligat al futur del Polígon de la Sínia 
de les Vaques, que té un present clarament inadequat a les 
raons que en el passat es van invocar per justificar-lo.

• L’ordenació i criteris urbanístics del passeig Marítim i la 
seva vinculació harmònica amb el Port (...de la Generalitat).

• El fòrum o consell del Port (...de la Generalitat).
• La utilització social i cultural de l’edifici de calderes de 

Pirelli, ja fa temps sol·licitada conjuntament per l’AV de Mar 
i l’ADEG.

• La instauració, senyalització i regularització de passos 
per a vianants a la Ronda Europa per millorar i preservar els 
desplaçaments de les persones, tant de la nostra ciutat com 
de les Roquetes.

• L’adequació de la Platja del Far en un espai habilitat que 
reculli les directives, normatives i lleis de protecció necessà-
ries davant l’agressió i impacte negatiu que pateix ara com 
aparcament. Seny, en definitiva, per conservar i no malbara-
tar el seu valor natural.

• La restricció i discriminació en mobilitat que pateix un 
ampli sector del veïnat del barri per les barreres (i mane-
res) que RENFE/ADIF ha imposat al pas de l’estació, amb la 
complicitat de l’Ajuntament, 

Com es pot comprovar, de feina n’hi ha. 
Tant de bo que el 2010 aporti una visió i unes ganes de 

futur on la suma sigui el valor que cotitzi més que que la 
resta... o la indiferència.




