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SEGUIM… 
FéLIx SENABRE, PRESIDENt ASSOcIAcIó DE VEïNS

SUMARI número 50

Benvolguts socis i sòcies, veïns i 

veïnes,

Teniu un altre número de La Veu de 

Mar a les vostres mans. Hi podreu 

llegir les opinions de la Junta que re-

presenta l’AV del Barri de Mar sobre 

temes que ens semblen molt impor-

tants pel barri. Altres s’han quedat al 

calaix per manca d’espai. Continuem 

pensant que el sentit de l’AV és lluitar 

perquè el barri sigui millor per la gent 

que hi viu i per Vilanova. Si haguéssim 

de prioritzar alguna de les necessitats 

del barri, especialment pel que fa al 

seu futur, destacaríem l’enderroca-

ment de l’edifici ExDradisa, convèn-

cer a les administracions que l’edifici 

Calderes ha de ser la biblioteca del 

barri i el seu centre cultural i cívic, 

acabar amb el botellot i millorar la 

zona de La Marina.

Necessitem, però, la col·laboració 

de la gent del barri. A l’AV sempre hi 

faltaran mans. Hi ha moltes activitats 

fetes i moltes d’altres a fer!. Ja ho 

veureu si us passegeu per aquestes 

pàgines.

Aprofito l’avinentesa per agrair la 

col·laboració als membres de la junta 

i a tots els que ens han ajudat i, molt 

especialment, als qui han fet possible 

aquest número de La Veu de Mar.

Activitats 2017
Activitats de l’associació fetes en 
l’any 2017 pàg. 4-6

Activitats 2018
Activitats de l’Associació fetes en 
l’any 2018 pàg. 7-11

En Remull
C/ Àncora, Botellot, Festivals, 
Carrils bici i altres pàg. 14

Gent del Barri
Luis Luengo i Carles Andreu  pàg. 16 
Francesc Burrull  pàg. 17-19 
Moli de Mar espai d’acollida pàg. 20

Especials
Ma. Rosa Nogué, Mercè Foradada, 
Francesc Pasqual   pàg. 12-13
Ignasi Riera pàg. 17
Orazio Sacco pàg. 21
Roser Guasch pàg. 22

Informació AVBM
Cursos, Com inscriure’s, Associació 
del Barri Garraf Petit, Pas sota la via
 pàg. 24-27 
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19/03/2017

2ª Caminada pel Barri

“Eixample de Mar i Sant Gervasi”

Dia radiant i sortida nombrosa amb més de 100 persones. 

Comencem amb el nostre Edifici Calderes i acabem a la 

Platja de la República després de visitar racons del barri 

de mar pel cantó de ponent, especialment, tota la zona de 

l’Ortoll. Gràcies Amics de l’Ortoll i de la Plata de la Repúbli-

ca per donar-nos un cop de mà.

25/03/2017

Assemblea Ordinària de Socis 

Amb l’assistència de 28 socis es va celebrar aquesta As-

semblea Ordinària justificant l’estat de comptes, exposant 

algunes modificacions importants dels Estatuts, explicant 

les activitats que s’havien realitzat i les que es pensaven 

dur a terme pel període següent. Es va tancar amb la ronda 

de precs i preguntes, per cert (i per sort) molt animada. 

24/04/2017

Dia de la República

Com cada any, diversos col·lectius de Vilanova es concen-

tren a la Platja de la República per commemorar el Dia de 

la República. Nosaltres també hi vam ser.

19/05/2017

Cinema: La niña del Gancho

Junt amb el Casal de Dones i La Confraria de Pescadors 

es projectar aquest documental sobre una de les primeres 

dones a l’Estat Espanyol que es van dedicar al bàsquet. Ens 

van acompanyar la directora del documental i, en acabar la 

projecció, vam fer un petit col·loqui.
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21/06/2017

Debat: Eixample Nord 

“Eixample de Mar i Sant Gervasi”

Quina és la problemàtica amb aquesta pastilla de terreny 

que té una superfície d’una tercera part de la Vilanova 

construïda actualment?. Quins són els usos que ha de 

tenir? S’ha de edificar forçosament? Quan? Com? Per què? 

Aquestes i d’altres preguntes ens vam formular en el debat 

que vam organitzar amb la col·laboració de persones impli-

cades en la Plataforma Aturem l’Eixample Nord.

24/06/2017

Havaneres i Rom Cremat

En el marc de les festes de Sant Pere tornem a gaudir de 

les havaneres ara que ja fa caloreta. El dia és llarg i l’assis-

tència és magnífica. Altra vegada, fem curt de cadires però 

no pas de rom. Com sempre, gràcies a l’ A.E. Llaguts per 

la vostra col·laboració. Sou els mestres del rom cremat! 

Aquesta vegada el grup va ser XALOC.

28/07/2017

Gimcana Festa Major 

Per posar el nostre granet de sorra a la Festa Major, a pe-

tició dels Pabordes, l’Associació Joventut del Barri de Mar, 

encapçalada per l’Ansenio va organitzar una de les proves 

de la Gimcana, a la plaça de la Marina. Molt divertida!

11/09/2017

Ofrena Floral al President Macià

Amb motiu de la Diada de Catalunya volem mantenir la 

tradició, que per nosaltres va començar el 2016, de ser-hi 

presents, no només perquè es fa al barri sinó per convenci-

ment. L’acte és emotiu i festiu a la vegada.

joieriasugranyes@gmail.com
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24/09/2017 

3ª Caminada pel Barri

“Rambla, Ermita i Pesca”

Lluïdíssima caminada amb una participació molt alta. Dia 

magnífic. Visita a la capella de Sant Cristòfol, visita guiada 

pels alumnes de l’Institut Baix a Mar al Museu del Far i 

l’Albert Bardí, pescador i veí de Baix a mar, ens va fer una 

classe magistral de la pesca a Vilanova, sobre les mateixes 

embarcacions i dins la llotja. Finalment, el Pere Rioja ens va 

preparar una magnífica paella a les mateixes botigues del 

moll del llum. Moltes gràcies a tots!

07/10/2017 

Castanyada

Molt bon dia i molta gent, sobretot canalla, que és del que 

es tracta. Vam oferir més de 60 kg. de castanyes torrades 

pel nostre especialista. Vam poder gaudir d’un espectacle 

de dansa i teatre a càrrec de la companyia KE MES. També 

ens van acompanyar els tabalers i tabaleres dels Tronats 

de Mar. Comerç de Mar va oferir un berenar com els 

d’abans, es a dir, pa amb xocolata i coca.

03/11/2017 

Exposició Taller Creatiu realitzat per 
alumnes de l’Escola Arjau.
“La intel·ligència creadora com a pro-
posta educativa”

L’Albert Cosp, creador del “mètode Barcelona de creativi-

tat” va ser el responsable d’implementar aquest mètode 

a l’Escola L’Arjau. Va reunir una mostra dels dibuixos que 

d’una manera divertida, a vegades, i colpidora, d’altres, ens 

mostra com s’expressen les idees (i els sentiments) d’una 

manera gràfica. Volem agrair a l’Albert Cosp i a l’escola 

l’Arjau la seva col·laboració.

Nov./Des. 2017 

Campanya “Pas Sota Via”

Una de les demandes del barri en les que més genti ha par-

ticipat. Trobareu un article més extens si continueu llegint 

la revista. No s’han aconseguit tots els objectius però si 

una part. Especialment pels usuaris de RENFE.

08/12/2017 

Vermut de la Puríssima

I ja hi som altra vegada! Enmig del pont llarg i esperat, a 

la sortida de missa a l’església de la Immaculada de Baix a 

Mar, l’Av del Barri de Mar està apunt per felicitar els veïnat 

amb un magnífic vermut i pica-pica. Fins l’any que ve!
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17/02/2018 

Assemblea Oberta
Ens és imprescindible saber què pensa el barri sobre els 

temes importants que ens afecten. Per això creiem en la 

validesa de les Assemblees Obertes. Aquesta vegada, unes 
90 persones ens vam reunir per parlar de tres temes: Nau 

DRADISA (veure article), Botellot i Zones Verdes d’Apar-

caments. 

18-20/05/2018 

Fira de Comerç de Mar
Els amics del Comerç de Mar ens van convidar a participar 
en una bona acció que, durant dos dies, porten a terme a la 
Rambla. Amb actuacions musicals i tasts de menjar i beure i 
guinguetes, on comerços i associacions del barri es donen a 
conèixer. Allà hi vam tenir la nostra paradeta per conversar 
amb la gent que està interessada en els problemes del barri. 

DocumeNtal: DIa –R
“Un reportatge sobre l’1 d’Octubre”
A la Casa del Mar, a qui agraïm la seva col·laboració, es va 
poder projectar aquest documental sobre l’1 d’Octubre 
a Vilanova, amb opinions de la gent que hi va participar i 
imatges des dels mateixos col·legis electorals. La directora 
del film va excusar la seva assistència doncs tenia un altre 
compromís. Al final hi va haver col·loqui sobre el que va 
passar en una diada que, es miri com es miri, serà part de la 
història del nostre poble.

27/05/2018 

4ª Caminada pel Barri 
Història, Pagesia, Ortoll
Després de visitar els jardins de Can Pahisa (la casa no es 
pot visitar perquè està en obres) vam anar al Parc Samà. 
L’historiador Rafel Jorba ens va assessorar sobre tot el que 
anàvem veient. Després, cap a la Sínia de Sant Gervasi on 
la Remei ens va fer una visita guiada per una de les poques 
sínies que queden en actiu a Vilanova. Vam acabar a l’Or-
toll on els Amics de l’Ortoll ens van explicar el Rellotge del 
Turó del Seu i els Camins Ramaders. Sota una ombra pro-
tectora vam fer una pica-pica i una copa de cava. Gràcies 
Remei, Rafel i Amics de l’Ortoll. 
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El  26 de febrer de 2016 es va fer la votació per a la 

renovació de la Junta de l’Associació de Veïns del Barri 

de Mar. Les dues candidatures presentades estaven 

encapçalades per en Xavier Gàmez i en Fèlix Senabre.  

Un error en el control del cens va motivar que es demanés 

la repetició de l’elecció. 

Aquesta es va va tornar a fer el dia 19 de març. 

La participació va ser molt alta, 80 socis/es i el resultat 

ajustat a favor de la candidatura de Fèlix Senabre 43 a 36.

19 MARÇ Eleccions nova junta

És un documental dirigit per Llúcia Oliva i realitzat per 

Miguel Mellado, produït per la Fundació Periodisme 

Plural, que tracta sobre la història dels religiosos que 

lluitaren contra el franquisme. L’esdeveniment va ser 

un èxit de convocatòria culminat per un col.loqui amb la 

presència tant de la Sra.Oliva com de Sr.Mellado. 

La projecció del documental es va realitzar a la Casa 

del Mar gràcies a la cessió de l’espai de la Confraria de 

Pescadors i la Generalitat de Catalunya. També vam 

comptar amb el suport de l’Eix Diari i l’Associació de 

Periodistes del Garraf.

2 JUNY Documental “Santuaris de 
l’antifranquisme”

Celebració de la primera assemblea, on després de la 

constitució de la nova junta, es van presentar al veïnat tots 

els seus membres i àrees d’interès. L’acte va servir tant per 

repassar les propostes de la nova junta com per escoltar 

els plantejaments i inquietuds del veïnat. 

Sense participació, no hi ha associació. 

27 MAIG Assamblea oberta presentació 
nova junta

FORN DE PA

VALLS
paNs aRtesaNs • coques De Recapte • coques De foRNeR

vIlaNova I la GeltRÚ • la RÀpIta (93) 898 02 00
www.fornvalls.cat • Facebook.com/FornsValls • fornvalls@fornvalls.cat
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24/06/2018 Havaneres i Rom Cremat 

Molt tard, potser massa tard, esperant que acabi el con-

curs de l’all cremat, va començar el grup Port Bo de Calella 

de Palafrugell, una de les formacions més reconegudes en 

el món de les havaneres. Els nostres amics dels Llaguts ja 

estaven cremant el rom quan una magnífica posta de sol 

ens va regalar la nit. 300 persones assegudes i encara hi 

van faltar cadires! 

Assemblea Ordinària 20188

La preceptiva Assemblea Ordinària es va fer amb una 

bona assistència de socis. Es van passar els comptes i es 

va fer una descripció de les activitats desenvolupades fins 

llavors, especialment la campanya pel Pas Sota la Via, el 

botellot, Dradisa, etc. També es van presentar les activitats 

pels següents mesos i es va acabar amb els precs i pre-

guntes, una copa de cavai alguna cosa per picar. Una bona 

manera d’acabar el dia.

7 I 8/9/2018 Jazz al Far

Els Músics de Mar, Comerç de Mar, Espai Far i l’AV del 

Barri de Mar vam organitzar dos dies de Jazz als jardins 

de l’Espai Far. Volem que tingui continuïtat i l’èxit dels dos 

dies de convocatòria ens fa ser molt optimistes. Malgrat 

la tempesta del primer dia, unes 500 persones ens vam 

reunir per escoltar una bona estona de bona música i 

veure bon cava i picar delicadeses servides per l’equip d’Il 

Baretto. Llàstima de la pluja perquè, de fet, no podia ser 

millor. El cartell de músics fenomenal i el lloc, amb la platja 

silenciosa després de la seva renaturalització, perfecte.

Ofrena al Monument de Francesc Macià

I ja és el tercer any que hi participem. Cada vegada més 

gent. Cada vegada més emotiu.

Tel. 93 893 70 11 - wwww.ferpala.es
 Av. d’Eduard Toldrà, 111 - 08800 Vilanova i la Geltrú - ferpala@ferpala.es
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Visita al Molí de Mar
En motiu de la vinguda dels més de 40 nois menors no acom-

panyats que han arribat a Vilanova, vam fer una visita per 

presentar-nos i veure si podíem ser d’ajuda. En les darreres 

setmanes tenim diversos voluntaris col·laborant-hi o en 

tràmits de poder-ho fer. Estem a la seva disposició per aju-

dar-los a fer-los l’estada el més profitosa possible a Vilanova.

Tertúlies, entrevistes,... als mitjans
Més de 25 assistències a diversos mitjans des de la 

televisió,la ràdio, la premsa escrita, etc . per poder explicar 

el nostre punt de vista sobre els temes més candents del 

moment.

“Sabeu Què?”
Com tots sabeu, aquest és el títol de la nostra “revista” de 

comunicació per internet dels temes urgents o importants 

que volem comunicar des de l’AV als socis, simpatitzants, 

premsa, altres associacions, etc. De fet, el nom correcte 

del mitjà és newsletter però el que és més important és 

que només ens heu de facilitar el vostre correu electrònic 

per poder rebre’l periòdicament. Ja n’hem publicat més de 

30. es pot visitar perquè està en obres) vam anar al Parc 

Samà. L’historiador Rafel Jorba ens va assessorar sobre 

tot el que anàvem veient. Després, cap a la Sínia de Sant 

Gervasi on la Remei ens va fer una visita guiada per una 

de les poques sínies que queden en actiu a Vilanova. Vam 

acabar a l’Ortoll on els Amics de l’Ortoll ens van explicar el 

Rellotge del Turó del Seu i els Camins Ramaders. Sota una 

ombra protectora vam fer una pica-pica i una copa de cava. 

Gràcies Remei, Rafel i Amics de l’Ortoll. 
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Casal d’Estiu i Pati Obert 2018
Per cinquè any consecutiu i amb conveni amb l’Institut 

de Baix a Mar s’ha fet el Casal d’Estiu a les seves instal-

lacions amb gran èxit de participació. El seu responsable, 

el Sr. Ansenio Resa de l’Associació Joventut de Baix a Mar 

que compta amb la col·laboració de l’AV del Barri de Mar, 

ens explica que aquest any la temàtica era sobre La Volta 

al Món en 30 dies, un tema que va donar molt de joc als 

infants i als monitors/es encarregats de guiar-los. A més, 

també van fer sortides a la platja, al Aqualeon, a la piscina, 

al rocòdrom, al derraping Vilanova i, també una nit del 

terror. L’any vinent, més i més emocionant!

A més, l’A. Joventut de Baix a Mar, en col·laboració també 

amb l’AV del Barri de Mar, l’Escola L’Arjau i l’IMET han 

continuat amb El Pati Obert, una eina que permet utilitzar 

les instal·lacions d’aquesta escola al jovent i als infants del 

barri en horaris i dies que, d’altra manera , estarien tancats. 

També es poden utilitzar per fer festes d’aniversari o 

d’altres, on els infants siguin els protagonistes, avisant amb 

una mica de temps abans. Bona feina pel barri.

Torneig de Futbol Sala 24h  
del Barri de Mar
El 29 i 30 de setembre, l’A. Joventut de Baix a Mar va 

organitzar el Torneig de Futbol Sala 24h del Barri de Mar. 

Va començar a les 18h del dissabte i va acabar el diumenge 

a la tarda. Enguany, aquesta maratoniana jornada de futbol 

sala va reunir 10 equips formats per joves del Barri de Mar 

i de la resta de Vilanova. Al final, el campió va ser l’equip 

dels Tres Trons amb un marcador de 6-1 contra els “300”, 

composat íntegrament per jugadors del Barri de Mar. En-

horabona a tots els participants i als organitzadors.

VINE A cONèIxER LA  

NOVA cOL·LEccIó 2019  
DE cOMUNIó, cERIMòNIA I BAtEIG

LA tEVA BOtIGA DE ROBA PER A NENS I NENES A VILANOVA

C/ dels Caputxins, 31
08800 Vilanova i la Geltrú

ireanvilanova@gmail.com
93 893 68 53
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CVC
Continuen les accions per esbrinar el grau de contami-

nació provocat per l’empresa Components i l’afectació 

negativa pels veïns més directes. La dada més rellevant 

ha estat la recent presentació de l’informe encarregat per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovat en moció mu-

nicipal el passat desembre de 2016, i realitzat durant unes 

dues setmanes del present 2018.

En la presentació d’aquest informe, els investigadors 

del Laboratori del Centre Medi Ambient (LCMA) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) varen apuntar 

a la foneria com a focus emissor de contaminació i a les 

emissions difuses com les principals causants de la conta-

minació, és a dir, aquelles que no es condueixen a cap filtre 

ni xemeneia. 

Cal recordar que un informe realitzat pel Centre Tecno-

lògic de la Química de Catalunya (CTQC) al 2015 i encar-

regat per veïns de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú 

desvetllava nivells de benzè preocupants que aquest nou 

informe, realitzat durant dues setmanes del 2018, demos-

tra aquella tesi, i en concret, destaca una lectura mitjana de 

122 µg/Nm3 durant 43 minuts d’episodis. 

En la reunió amb la Direcció General de Medi Ambient, 

Ajuntament, Veïns CVC, AV i CUP i PP, es van acordar vuit 

punts a seguir abans de concedir a Components l’autorit-

zació de Canvi Substancial.
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Passeigs estimats de Baix a Mar 
MARIA ROSA NOGUé I ALMIRALL

El meu barri 
MERcè FORADADA

Paul Valéry, poeta de Sète, vila 
marinera, teixia així un dels seus 
versos més inspirats: “La mer, la mer, 
toujours recommencée...”. I encara 
que és un poeta més aviat dens i 
filosòfic, sabia trobar una imatge molt 
precisa per al tractament literari del 
mar, que sempre és complicat. Josep 
Pla, que s’hi va dedicar de valent, deia 
que descriure el mar és difícil per-
què la seva immensitat ens aclapara: 
cal, per tant, buscar algun tipus de 
marc, un punt de definició perquè el 
puguem fer més nostre. Per exem-
ple, ell parla de les Voltes de Calella 
de Palafrugell: “El mar vist a través 
d’una arcada... ¿existeix una cosa més 
prodigiosament bella? La diversitat 
del mar sobre el frontís d’un arc, 
sobre l’arrencada del tronc d’un arc... 
¿hi pot haver res més agradable per a 
l’equilibri humà?”. 

I bé, per a nosaltres, gent del barri 
mariner de Vilanova i la Geltrú, quin 

seria l’equivalent d’aquest punt 
de vista, quina seria la panoràmica 
preferida des d’on passejar, veure i 
fruir del nostre lloc privilegiat en el 
Mediterrani? Quins serien els “espais 
vip” de Baix a Mar? Com que respon-
dre a això és una qüestió particular, 
personal, que bé valdria una enques-
ta, entre distesa i curiosa, esmentaré 
dos dels meus passeigs preferits: l’un, 
l’espigó del Port, que ens permet una 
vista privilegiada de Sant Cristòfor i 
la platja del Far, i que ens transpor-
ta mar endins, a més de deixar-nos 
observar el tràfec portuari; i, l’altre, 
la passejada pel parc de Ribes Roges 
fins arribar a la passarel·la cap a 
l’espigó de la Pasífae, que ens convi-
da a somniar amb Grècia i els mites 
antics, al mateix temps que ens fa 
veure la forma de doble petxina de la 
platja i la silueta del xalet del Nin, amb 
el racó de Santa Llúcia al darrera i, 
encara, l’alta torre de la Tèrmica, que 

ja deu estar en tràmits de desballes-
tament. N’hi ha més, de passeigs, 
però aquests dos tenen en comú que, 
en poca estona (si sou veïns i veïnes 
del barri, és clar) ens transporten des 
de casa nostra, des dels carrers de 
sempre, cap a un horitzó obert que 
per força ens interpel·la i ens crida. 
De vegades ens acarona, amb l’oreig 
marí, lliure, blau, verd, solcat pel vent 
i les gavines; d’altres, ens esglaia, re-
voltat amb el vent, mirall de núvols de 
tempesta, vigorós amb la força de les 
onades. I sempre ens reconcilia amb 
la natura, amb els diferents moments 
de la nostra vida, amb el present, el 
futur i el passat, tan plens d’onades 
com la mar que recomença. 

Poques coses que dic, o penso, em 
semblen tan de debò com l’expressió 
el meu barri quan em refereixo al Ba-
rri de Mar, o Baix a Mar, o La platja.

És meu no només perquè hi visc, 
perquè el vaig triar per viure-hi, sinó 
perquè el sento meu. O jo d’ell.

Per això, en començar a escriure 
aquest petit article, me n’adono que 
no puc sinó abordar-lo des d’una 
perspectiva netament personal, 
gairebé íntima.

Segurament fóra més apropiat que 
parlés de les seves transformacions, i 
no tant de les del meu barri de nena, 
a finals dels anys 40 i començament 
dels 50 del segle XX, quan vivíem al 
Passeig del Carme, a la casa de la tri-
buna verda i la rajola de la Verge del 
Carme. Aleshores, quan el torrent 
del costat, el de Sant Joan, no estava 
cobert i servia per a innombrables 

jocs. Aleshores, quan als mesos 
d’estiu, de tant a prop com estava 
el mar i l’estreta llenca de sorra, 
els nanos de casa no ens calçàvem 
fins després de l’obligada migdiada. 
Aleshores, quan, després d’una nit de 
llevantada, podíem collir petxines i 
cargolins entre la sorra que estava a 
pocs metres de la porta de casa... No, 
això ja forma part dels territoris de la 
memòria i l’enyorança i aquest no és 
el lloc per lliurar-s’hi.

Sí que podria, en canvi, comentar 
les transformacions més recents 
que el nostre barri ha sofert, segons 
la meva opinió, per a millorar-se: la 
passera entre el port de pescadors 
i la riera, la cobertura del torrent 
transformat en Rambla, la renatura-
lització de la platja del Far, el pulmó 
de la Plaça del Port, l’adequació de 
l’espai natural del torrent de Sant 
Joan i part de la platja de Ribes 

Roges, convertida actualment en un 
petit aiguamoll, amb aus i plantes, 
que comença a fer honor al seu nom 
primitiu de Ça Llacuna... o, en un altre 
ordre de coses, la recuperació dels 
espais de l’antiga Pirelli per a usos 
urbans i culturals, els bons serveis 
del CAPi Baix a Mar, la lleu però evi-
dent activació del sector del comerç i 
la restauració, la tasca voluntariosa i 
eficient de l’AAVV, la bellesa i versati-
litat del Museu del Mar i l’Espai Far..., 
per posar alguns exemples. 

Com també em podria referir a 
alguns aspectes més polèmics o fran-
cament millorables, en la solució dels 
quals em consta que s’hi treballa des 
d’aquesta mateixa associació, com 
els problemes d’ordre públic causats 
per la pràctica del “botellón”, les 
incerteses del pas d’accés a l’estació 
o l’inescrutable criteri de les pintures 
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L’última metàfora del ton Sanabra 
fRaNcesc pasqual I mosteR

Salvat de palangre: utilitzar, algú al-
tre, estris, objectes o peces de vestir 
ja fets servir (dels quals també se’n 
deia “coses aventureres” en el sentit 
que passaven per diverses mans) tant 
mariners com casolans, com ara jogui-
nes, roba, utensilis de la llar, etc.

Discretament, sense fer-se notar, tal 
i com va viure, ens va deixar ja fa cinc 
anys, el Ton Sanabra (1927-2013), fill 
de can Butella per part de pare i de 
can Peró per part de mare. Mariner 
mercant d’ofici, capità i oficial de 
vaixell, donà unes quantes vegades la 
volta al món. De retorn a la seva vila, 
va recollir de la seva memòria unes 
celebrades Metàfores Vilanovines de 
Baix a Mar, recollides al llibre de gran 
èxit Ranxos i ranxaires (2017), d’A.
Miquel, F. Ferrer i J. Gámez. 

Pocs dies abans del seu traspàs, a 
entrada de primavera, enraonant amb 
el seu amic Ferran Ferrer —que de jo-
venet n’havia sentit a parlar com d’un 
personatge fora del comú, un punt 
mític—, li va comentar encara aquesta 
nova metàfora que li havia vingut al 
cap feia ben poc, una de tantes de les 
que li van quedar al tinter i que ara ja 
mai no en sortiran... El seu significat 

és molt expressiu, té la frescor amb 
què respirava la llengua autònoma del 
poble tal com raja, sense intermedia-
ris, i es pot interpretar, com tota bona 
figura retòrica, en diversos sentits. 

Vet aquí l’explicació d’en Ton: en 
èpoques de penúria, que no eren pas 
gens estranyes, es deia, per exemple 
—Avui, per sopar, hi ha escades..., i 
era per donar a entendre que aquell 
dia caldria aprofitar allò que havien 
ignorat els peixos, ja que en llevar el 
palangre, als hams hi havia encara 
l’escada, i era l’únic tall del qual es dis-
posava per a la manutenció diària, la 
mateixa esca que havia restat intacta, 
ja sigui un boci de verat, una pota de 
pop, una petxina, etc. A partir d’aquí, 
per extensió, qualsevol cosa aprofita-
da per altri (sempre dins l’àmbit de la 
llar i la vida quotidiana) era salvada de 
palangre.

La gent marinera, els de Baix a Mar, 
part fonamental i tan característica 
de la nostra ciutat (de la via per avall), 
tan fortament carregada de caràcter 
i de personalitat, amb tot un costu-
mari condicionat per la duresa de la 
mar, era, encara força als anys 60 del 
segle passat, a més a més, un verita-

ble paratge lingüístic que reflectia 
l’específica manera de viure dels seus 
habitants. Pescadors o relacionats 
amb la pesca gairebé tots —amb una 
economia que es va nodrir, també, a 
partir del 1901, del Pirelli—, varen 
tenir, encara, al llarg d’uns anys, un 
cert marge d’autonomia en relació 
del turisme com a font d’ingressos 
i, consegüentment, amb molts dels 
tràfecs accelerats de la “vida moder-
na”, la qual cosa va allargassar bon 
punt les formes de vida tradicional i el 
microclima de la llengua. 

Hem de tenir sempre present que 
a l’època de més fecunda creació 
d’aquestes espontànies metàfores, la 
pesca era molt més dura del que fou 
després, no hi havia encara el port, i 
les previsions climatològiques eren 
força difuminades en la més estricta 
intuïció. I aquesta darrera metàfora 
popular recordada pel Ton ho reflec-
teix fidelment, amb un punt esmolat 
d’enginy, sempre descarnat i realista, 
tenyit d’una fina ironia que preserva 
l’esperit de tanta mediocritat i de 
tants il·luminats. Si alguna cosa som, 
és gràcies als qui ens han precedit. 
Siguem-ne dignes.

que han convertit algunes calçades 
en un demencial tauler de parxís.

Però no ho faré. El Barri de Mar, o 
La platja, com li hem dit tota la vida, 
és per a mi una cosa massa íntima, 
massa estimada per endinsar-me 
en aspectes, seriosos i necessaris, 
indubtablement, que d’altres millor 
predisposats i preparats poden abor-
dar amb més solvència. 

Jo em quedaré amb una valoració, ja 
ho he dit, estrictament personal, feta 
no amb els ulls de qui busca solucions 
per a un barri que, com gairebé tots 
té meravelles i mancances, sinó amb 
els d’una dona que hi viu i en gaudeix 
dia a dia.

I parlaré de l’amabilitat del seu clima, 
de la possibilitat de passejades 

tranquil·les, a peu o en bicicleta, de la 
temptació de les terrasses on fer la 
cerveseta i la xerrada i mirar passar 
la gent – per sort, encara molta de 
coneguda –, i dels concerts a l’aire 
lliure, que tenen cura de no molestar 
qui no els vulgui sentir, o en petits 
i càlids locals, i dels tracte, també 
amable de veïns i comerciants, i de 
les matinades des de la finestra amb 
el sol vermell reflectit al balcó del 
davant i tots els tons dels vermells, 
ataronjats, morats i liles superposats 
sobre les aigües planes del port, i dels 
capvespres encesos que es projecten 
en el mateix mirall. 

I sobretot del mar. El mar, sempre 
divers i sempre suggerent. Sempre 
provocador i misteriós que fa com-

panyia i de vegades espanta, però 
que imanta, atrapa i es fa estimar.

Com ha fet amb mi des de que vaig 
obrir els ulls a la casa verda. Com 
espero que segueixi fent fins que els 
tanqui, si pot ser, no gaire lluny del 
Barri de Mar, el meu barri. 



caRReR ÀNcoRa

Finalment es va poder rentar la cara al carrer i fer-hi 
passar el carril bici que tancava l’anella que enllaça per mar 
i per la paral·lela a la via tots els equipaments educatius 
del barri. Queden alguns punts perillosos però, tot i així, 
es va fer un bon treball amb les Ampes, Camins Escolars, 
Comerç de Mar, AV Barri de Mar i Ajuntament.  Malgrat 
tot, el mur de l’aparcament de RENFE continua dret, brut 
i deixat, ocupant uns 45 cm que podrien ser molt útils com 
a vorera. Sembla fàcil treure’l, oi?, després de més de 10 
anys demanant-ho i amb l’acord de l’Ajuntament. Doncs es 
veu que amb RENFE no s’hi pot. 

cIRcULAcIó RAMBLA DE LA PAU

Finalment i amb molt poc esforç per part de l’Ajuntament,  
s’ha començat a pacificar la zona de la Rambla de La Pau 
on, com venim denunciant des de fa tant de temps, el pas 
dels cotxes era cada vegada més habitual i perillós. Ara 
el focus s’ha traslladat al carrer Ferrer Vidal. Queda per 
racionalitzar els divendres de mercadal i posar alguna 
mesura a la cantonada del carrer Jacas amb Rambla de la 
Pau. Més de tres anys demanant-ho!

LA MERcè

Finalment La Mercè ens ha deixat feta una pila de fusta i 

treta com una deixalla.  És mereixia un final més gloriós. 

BOtELLOt I DISBAUIxA

Vilanova va tenir una excel·lent idea fa anys apostant pel 

Turisme Familiar com a eina diferencial per a desenvolupar 

un turisme tranquil i de qualitat que ens diferenciés d’altres 

destinacions. Malauradament, des d’un punt de vista urba-

nístic, no s’ha fet res en aquest sentit. Tenim els mateixos 

jocs per la canalla que tots els pobles de costa, cuidem enor-

mement les platges, com tots els altres; el nostre passeig 

marítim està molt més deixat que tots els de les poblacions 

que ens envolten (i molt més enllà) i del port no n’aprofitem 

EN REMULL
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En aquesta secció resumim com estan alguns dels temes en els que hi estem intervenint , a més dels que ja trobareu en 
aquestes pàgines, i que no s’acaben d’enllestir.



bici a casa. Algú ens pot explicar com pugem i baixem de 
Baix a Mar cap a la vila utilitzant la bicicleta o el patinet? El 
carril del pas sota la via de la rambla Lluis Companys és una 
gimcana perillosíssima que fa anys que se’ns promet que 
s’arreglarà. Una possible solució seria fer tot el centre de 
Vilanova de prioritat especial dels vianants i ciclistes com es 
fa a moltes ciutats. També que a la Rambla Samà s’hi fes el 
carril bici mar-muntanya doncs amb el nyap perpetu del pas 
sota la via (una sola direcció), permet fer-hi un bon carril bici 
amb poc desnivell i allargar-ho fins a dalt de tot. Ens prenem 
seriosament el tema de reduir el trànsit o no?

SENSE SOStRE

Aquest estiu, coincidint amb el desgavell del carrer Llibertat, 
hi havia una concentració inusual de persones sense sostre 
en aquest carrer i a la Plaça immaculada que, apart dels 
problemes personals i vitals d’aquesta gent, van comportar 
problemes a diferents nivells al veïnatge, tant  d’imatge com 
de salut pública. Després de moltes reunions amb Ajunta-
ment/serveis socials es van fer un seguit d’actuacions per 
tal de reduir el problema. El menys important va ser treure 
els bancs de la Plaça Immaculada, solució que havia de ser 
molt transitòria però que no ens en sortim amb l’Ajuntament 
perquè els reposi. Hem aprés també que: els serveis socials 
a Vilanova donen gratuïtament esmorzar, dinar i sopar a qui 
ho necessita, a més de roba i llocs on poder tenir cura de la 
seva neteja. Però no hi ha cap lloc on poder aixoplugar-los a 
la nit.

2018
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res. Això si, al Trajo de Garbí  s’hi va posar una discoteca 
(molt familiar, si nois!) que mercès a la seva clientela, pro-
voca, sobretot els caps de setmana, que una bona part del 
passeig es converteixi en el botellot oficial de les comarques 
properes i no tan properes. Fins ben passada la mitjanit es 
preparen per la festa amb la música molt alta dels cotxes i 
escalfant motors bevent a l’aire lliure. A la matinada, cops de 
porta, trucades, pixarades, baralles, curses de cotxes i mo-
tos, crits i festa mentre els veïns intentem dormir. Tot molt 
familiar. Això si, a les 9 del matí les brigades de neteja han 
deixat net com una patena tot el camp de batalla emportant-
se les restes de la disbauxa. Tot això també ho paguem tots, 
no es preocupin.  Ens deixàvem que els caps de setmana ens 
regalen amb un castell de foc a la una de la matinada. És per 
si la canalla no pot dormir, que surti al balcó. 

FEStIVALS

Podríem reproduir exactament el que vam dir a l’anterior 
número de LA VEU DE MAR, simplement hi afegirem que 
per reunions que no quedi doncs n’hem tingut amb tots 
els organitzadors dels festivals. El resultat és que no han 
modificat ni un mil·límetre ni els horaris ni els decibels. En 
algun festival ens va semblar que sí però al final, tampoc.  Sa-
bem que no serveix per a res que ens queixem. Sembla que 
només els jutjats són la solució però no seria millor posar-hi 
una mica de seny i bona voluntat? Simplement demanem 
reduir els horaris eliminant les hores de música enllaunada 
que fan servir cada dia quan s’acaba la música en directe. 
No són festivals? Doncs allargar la nit fins a la matinada amb 
DJs sembla provocar al personal.

cARRILS BIcI

Com ja hem comentat, s’ha tancat l’anella a Baix a Mar que 
enllaça els equipaments educatius tant pel cantó de mar 
com pel de la via del tren. Ens n’alegrem. Paral·lelament 
però, ens assabentem que hi haurà una ordenança nova 
que regularà el pas de bicis, patinets, etc. fora dels carrils 
bici. Entre d’altres curiositats no es podrà anar amb la bici 
si passes a menys de 1.5 metres dels vianant, és a dir, no 
podrem anar en bici mai fora dels carrils bici i, donat que 
de la carretera per munt no n’hi ha, haurem de deixar la 



Ex PRESIDENtS

16

Han estat Presidents de  
l’AV de Baix a Mar,  
Per això hem volgut que ens 
contestin algunes preguntes, 
les mateixes per tots dos.

Preguntes:

En quin període vas ser president de l’AV? En tens 
un bon record?

Durant aquest període, quins fets recordes com a 
més positius i quin més negatius?

Segons el teu criteri, quines són les coses millors i 
pitjors que han passat al barri des que vas deixar la 
presidència?

Quines creus que són les mancances més urgents 
del barri?

Ens pots explicar alguna anècdota?

Carles Andreu

1. Crec que vaig associar-me el 2003, no ho recordo amb 
seguretat, passant de seguida a ser membre de la junta. El 
que sí es cert és que l’any 2004 em vaig fer càrrec del dis-
seny i maquetació del butlletí de l’AV, la Veu de Mar. Quan 
l’Oleguer Arnau va voler deixar la presidència va proposar 
a la junta que fos jo qui encapçalés l’AV i, després, l’assem-
blea general del mes de març del 2006 ho va ratificar. El 
desembre del 2009 vaig anunciar la meva renúncia.
Sí, tinc un bon record pel nivell d’entesa, diàleg, respecte i 
coneixença que es va aconseguir amb les altres entitats i 
diferents agents socials del barri d’aquells temps: els Lla-
guts, la Confraria de Pescadors, l’Escola l’Arjau, la Casa del 
Mar, l’ADEG, el Museu del Ferrocarril, el Museu del Mar, la 
Gavina, la comunitat musulmana, les colles de foc: Tronats 
de Mar i Carpa i Porró...

2. El més positiu és que es van anar subsanant dèficits 
del barri: el CAPI, el cobriment del torrent de la Pastera, 
l’Institut de Baix a Mar i els acords per treure l’enreixat del 
port... La pressió per fer-ho possible va ser constant.
També, que al 2008 es creés la Federació d’Associacions 
Veïnals (FAV-VNG) gràcies a l’impuls de la nostra AV i de la 
de Molí de Vent, i a més tenir l’honor que en nomenessin 
president.
L’aspecte més negatiu crec que ha estat la manipulació que 
s’ha fet, i es fa, del concepte de la participació ciutadana. 
Després de totes les experiències viscudes, per a mi, ha 
perdut tota credibilitat. 

3. Com a millor penso que va ser la reacció veïnal respecte 
a la plaça del Port. 

I una millora qualitativa importantíssima ha estat la rena-
turalització de la Platja del Far feta per Fomento. 

Com a pitjor, el concurs d’idees per al mateix i el resultat 
obtingut: la nau de Dradisa encara hi és. Despeses públi-
ques, de tots, per a res. També el nyap que l’Ajuntament va 
intentar fer al carrer Llibertat.

4. Crec que el tema de la neteja viaria no està gens resolt. 
Hi ha dies que el barri fa pena i vergonya. Cal que s’adopti 
la formula del regidor de barri o districte per responsabilit-
zar-se i retre comptes al veïnat. Per aquest i tots els altres 
temes que puguin sorgir.

5. Anecdòtic pot ser el cuinar (per primera i última vega-
da!) un bull de tonyina a casa per unes seixanta persones 
en una festa de l’AV. O escombrar l’esplanada de les xarxes 
per poder celebrar el 1r Ball d’Indianos. O, també, fer de Dj 
de sardanes en una festivitat de la Immaculada, un any que 
no vam tenir cobla. Aquestes són algunes de les proves 
superades.

Luis Luengo

1. Hi vaig ser de l’octubre 2010 al maig 2016.

2. De fet  tot el que recordo és positiu.

3. (i 4 ) Com a bo destacaria la naturalització de la platja del 
far. Una obra de qualitat urbanística i social que ha digni-
ficat aquesta part de la ciutat. Faltaria neutralitzar el gran 
impacte negatiu que suposa el torrent. El més immediat ara 
seria cobrir el torrent, tal i com es va fer amb el Torrent de 
La Pastera. 

També voldria destacar el gran encert de la Plaça del Port 
per la digna recuperació d’aquest espai per a la ciutat. Fal-
taria neutralitzar l’efecte negatiu que suposa la nau Morató 
(Dradisa).

El carrer Àncora, la nova organització vial i l’eliminació dels 
cotxes aparcats han millorat significativament aquest carrer. 
També s’ha normalitzat l’accés a Renfe pels seus usuaris pel 
pas inferior. Faltaria treure el mur de l’aparcament de Renfe 
del carrer Àncora i del pas sota la via del carrer Magdalena 
Miró s’ha de millorar el seu aspecte coma mínim,  amb la 
millora de la pintura.

1

2

3

4

5
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Per Ignasi Riera

AL FAR , UNA DE FREDA 
I UNA DE cALENtA

Hi ha dunes a la Platja del Far,  corria la 
brama temps enrere, no són dunes saha-
rianes que amaguin perills salvatges, son 
prefabricades i encara que, el llenguatge 
de la burocràcia posi adjectius creatius a la 
prosaica realitat, la nova platja ha quedat 
guapíssima, una joia. Per fi,  després de 
moltíssims anys tenim un espai que fa 
goig.

En el canvi de polsim i cotxes per herbas-
sar natural , està clar que hi hem guanyat. 
Fins i tot, la pluja ho ha regat amb mira-
culosa constància, mostrant que, a dalt, 
també els hi agrada el projecte.

Responsables del Ministerio de Fomento 
han ordenat fer muntanyetes de sorra 
extreta de la vora de l’ aigua, sal i tot , i 
amuntegar-la en l’ antic aparcament fent 
suaus corbes imitant el relleu dunar. Una 
maniobra intel·ligent i no molt cara .

He dit Fomento.., sí tota la platja i tota l’ 
esplanada és sota la jurisdicció de la ZMT 
-Zona Maritimo–Terrestre-, competència 
directíssima del Reino de España; l’Ajunta-
ment no hi pinta res. M’ explico.

Recordeu que tenim un munt de pedres 
anomenat Moli de Mar, obra d’un fariner 
de la Plana de Vic que creia que les ones 
donarien energia per moldre gra (?)  : és la 
prova  d’ on era el batent de l’ aigua de dos-
cents anys enrere. Així, que amb aquella 
línia de costa del 1801 i molta mandra , 
la ZMT encara  obliga  (calen només 50 
metres de reserva pel Domini  Públic) amb 
l’ aigua avui a  tres-cents metres  i acceptar 
el bunyol legal que permet que  la platja 
del Far no sigui de dret el que és de fet : 
Vilanova.  Un altre dia germà. 

Els vilanovins han quedat una mica xocats 
amb la radical proposta que penja de la 
reordenació del sector Baix a Mar. Anem 
al diccionari i pesquem el mot màgic que 
ens donarà coixí per treure ferro a dures 
ordenances: Pacificar,  sona música de 
violins .  A la Platja entenem que aquesta 
pacificació del trànsit i aparcament ha 
estat encertada, no pensen igual els 
propietaris de pisos  no  empadronats,  
que també paguen Ibi,  i tot el que calgui. 
Aquesta pobra gent ha quedat foragitada 
de qualsevol possibilitat de deixar el cotxe, 
ni quasi pagant a prop de casa seva.  Aquí 
pau i enllà la guerra. 

De cop ens ha tocat sigui com sigui la rifa: 
cotxes a fora, estretes passarel·les de fusta 
per accedir a la platja, dutxes, zones aco-
tades al pas de les persones, la natura es 
prioritària, un bus connecta, de franc, amb 
l’aparcament dissuasori de la Ronda , flors 
i violes i fins aquí un deu. Tot s´ha fet amb 
tant de respecte a les aus , a les persones i 
al medi....... no s’entén que per quatre euros 
es doni la clau i el duro a una concessió 
de servei de begudes, un “xiringuito” que 
entén que la Platja és seva,  i que hi pot 
plantar una discoteca, amo i senyor del 
dia i de la nit d’ espai i persones, un nou 
feudal de mar amb dret d’ orella que, nit 
i dia, bombardeja banyistes i veïns amb 
l’horrible primitiu BUM BUM torturant de 
la música, entesa com refinada idiotesa. 

No vam quedar que pacificàvem ? a qui 
li han pres la cartera? qui s’ ha deixat 
enredar? El fet és greu: plantes i animals 
mimats , cuidats i les persones a la mà d’ 
una empresa sense manies que se’n fot 
del respecte i la pau sonora. L’ Ajuntament 
i la sorollada saben que tenen mala peça al 
teler i mala experiència quan algú fa mal ús 
del soroll sense límit al respecte ciutadà. Y 
aquí lo dejo. 
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ENtREVIStA 
FRANcESc BURRULL

Hem quedat amb el mestre Francesc Burrull 
al seu pis de Ribes Roges a quarts de cinc de 
la tarda, per tal d’aprofitar les últimes hores 
de sol del dia. Però la tarda és tempestuosa, 
bufa un aire huracanat i el cel amenaça amb 
un diluvi. El mestre Burrull ens rep amb la seva 
habitual amabilitat, sense presses, content de 
poder ajudar l’Associació de Veïns amb aquesta 
entrevista per a la seva revista. Hem d’instal·lar-
nos a l’interior i abandonar la idea de la terrassa, 
perquè comença a ploure.

En aquesta conversa no pretenem repassar 
tota la trajectòria de Francesc Burrull, cosa 
totalment inabastable, sinó tan sols deixar 
alguns apunts sobre la seva manera d’entendre 
la música. Parla pausadament, amb la seva veu 
greu i profunda. “De les tres funcions a què nor-
malment m’he anat dedicant dins de la música”, 
explica mentre ens regala el CD del seu treball 
Blanc i negre, “la més difícil per a mi ha estat 
sempre compondre, perquè quan tens una idea 
bona sempre et preguntes si no l’has sentida 
abans en alguna banda. Jo he estat un gran es-
coltador i un gran lector de partitures, i això, vul-
guis o no, en el “disc dur” sempre hi queda”. Diu 
que el fet de compondre sempre li ha fet “una 
mica de vergonya”. En canvi, però, destaca el seu 
paper d’arranjador. “He arranjat coses”, afirma, 
“que es podria dir que eren inarranjables. Molta 
gent no tenia idea ni de fer una melodia ni de 
buscar una harmonia que hi lligués mínima-
ment. Tot això ja forma part de l’ofici d’arranjar, 
que jo vaig convertir en una mena d’assistència 
a la composició”, explica, mentre a fora cau un 

aiguat. Dins d’aquest camp de l’arranjament, 
Burrull recorda el seu paper al Cant del Barça, 
l’himne culer. Oficialment, obra de Manuel 
Valls (pare del professor del Conservatori de 
Vilanova, Víctor Valls, tristament desaparegut, 
i oncle de l’ex-primer ministre francès Manuel 
Valls). En realitat, però, l’himne del Barça va 
rebre aportacions cabdals de Francesc Burrull, 
que era membre del jurat que va escollir la peça 
guanyadora.

- I la tercera part, la interpretació?

- Has de tocar el que et posen al davant. Et 
diuen: demà al matí, a les nou, gravació. Tu 
vas allà i no saps què et tocarà aquell dia. Has 
de tocar allò i ho toques, i ja està. La gràcia de 
l’intèrpret és que pugui traduir amb una certa 
velocitat una partitura. 

- Però a vostè no li donaven abans la partitura, 
per poder-la estudiar?

- Gairebé mai. Sí que a vegades fèiem assajos, 
i això et servia per veure si algun passatge era 
molt difícil. I si no, el simplificaves (riu). Jo era un 
bon intèrpret a vista. Ara no, perquè tinc la vista 
deteriorada. Fins i tot tenia una professora de 
música de cambra que em deia que era impor-
tant avançar-se tres o quatre compassos per 
veure què passa més endavant. És com conduir: 
veure que aviat vindrà un revolt, l’has de veure 
venir. Si no, arribes tard. Aquest tipus de lectura 
ràpida és una pràctica que vas agafant i que des-
prés vas abandonant per la improvisació, que 
és el que m’agrada més. Jo en dic la composició 
instantània. Cosa que penses, cosa que toques. 

Directament. I comences a tenir un vocabulari, 
i unes frases que poden ser enriquidores sobre 
una harmonia determinada. (Taral·leja mentre 
mou els dits sobre la taula). 

- Però aleshores deixa de ser improvisació?

- És relativa, perquè ja tens un bagatge. Aquesta 
és la mateixa feina d’un locutor, que no sap com 
anirà el partit, però l’ha d’explicar. 

- Es corre el perill de tocar de memòria i fer 
sempre el mateix?

- Sí, però s’ha de procurar que no sigui així. En el 
terreny del jazz és difícil que això passi. Potser 
si toques sempre amb els mateixos músics, 
potser sí que al final sonarà mecanitzat, però no 
és aquest el cas, perquè un dia toques amb un i 
un altre dia amb un altre. Tothom toca diferent 
i això enriqueix. És bo tocar amb gent diferent, 
t’ajuda a enriquir el propi vocabulari. La impro-
visació en sec no existeix, jo la defineixo com 
composició instantània. Dius les coses que has 
de dir segons el cas que es proposa. 

- Parla vostè de l’ofici de músic. La música és un 
ofici o un art?

- Ai, amic Mercader, això m’ho he preguntat jo 
moltes vegades...

- I li deuen haver preguntat també moltes 
vegades.

- ...i la feina que tinc a contestar-me. En principi, 
quan estudies música, els teus professors estan 
exercint un ofici. Quan tu comences a poder 
llegir i a tocar coses, i et diuen que has de tocar 
davant d’un tribunal o davant d’algú que ha 

Per Guillem Mercader
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vingut a casa, i que ho fas molt bé, etc., tu el que 
estàs fent és aprendre l’ofici de llegir i traduir 
per tocar amb el teu instrument. Per exemple, 
ma mare amb el seu violí, que el tocava molt 
bé. Després, amb el canvi de règim allò del violí 
es va acabar. Havia tocat amb en Toldrà, crec. 
Però no en parlava gaire. Tot es va trastocar. 
Més endavant, molt més tard, quan jo ja tocava, 
ella agafava el violí i m’acompanyava. Feia una 
pila de temps que no havia tocat, el violí és un 
instrument molt difícil. Jo el vaig voler estudiar 
un any, i vaig quedar avorrit. 

- És diferent que el piano, que toques una tecla 
i sona.

- Sí, però també les seves coses (riu).

- El piano és un instrument bàsic per a la 
música, oi?

- Al principi és inexpressiu, perquè el so es 
crea a través d’una sèrie de mecanismes, de 
fustetes, de cordetes, d’una pila de coses. I el 
teclat és una palanca, i a vegades és molt difícil 
aixecar el pes. Cal buscar les teves trampes. 
Potser cal escollir peces en què la digitació et 
sigui convenient. Tots els instruments tenen 
les seves dificultats i les seves possibilitats. Un 
instrument que te’l pots posar a la boca és molt 
humà, el piano no ho és tant. A mi m’agradava 
molt també el vibràfon, encara que no el vaig 
estudiar a fons. Jo tenia molt bona amistat 
amb en Tete Montoliu, les nostres famílies es 
coneixien. Ell tocava el piano amb unes idees 
molt concretes i molt maques, que no se li 
acabaven mai. I vaig començar a tocar amb ell 
amb el vibràfon, fins i tot vam gravar un parell 
de discos, jo amb el vibràfon. Són èpoques en 
què t’atreveixes a tot. Sempre vam ser molt 
bons amics. 

- La famosa anècdota amb l’Ava Gardner és 
certa? Vostè la va conèixer?

- Amb el grup Latin Combo, amb el qual 
érem una mica famosets, vam anar a tocar a 
Torremolinos, a l’Hotel Pez Espada. Era un bon 
contracte, de tres o quatre mesos. El règim 
volia promocionar com fos aquella zona i paga-
va molt bé a molta gent. Hi havia anat l’Ernest 
Hemingway, els toreros famosos, etc. Màxim 
luxe. Nosaltres fèiem la música del sopar, el que 
es deia brasserie, i una mica de música ballable. 
Van venir el Charlton Heston i l’Ava Gardner. 
Jo el primer dia que hi era no me’n vaig adonar. 
Però entre les peces que vam tocar hi havia 
Lullaby of Birdland, i ella es va acostar, es va re-
penjar al piano i em va donar les gràcies, en un 
bon castellà, i em va dir que era la seva cançó 
preferida. Un altre dia la vam tornar a tocar en 
veure-la arribar, i ens va tornar a felicitar. Vaig 
pensar que era una dona molt propera. I aquí 
es va acabar la història. Guardo aquest record: 
veure-la baixar per les escales cap a aquella 
terrassa, vestida de blanc. Era una dona molt 
guapa. 

- Hi ha tornat mai més, a aquella zona?

- Vam anar-hi dos anys. Després vaig tornar 
amb en Serrat, concretament a Marbella. Però 
Serrat no queia gaire bé en aquells cercles. 

- Vostè va fer gires amb en Serrat, fins i tot per 
Amèrica Llatina, oi?

- Sí. El primer any vam recórrer molts països, 
era una gira més aviat promocional. I la segona 
va ser de diversos mesos, més llarga: Mèxic, 
Argentina, Uruguai, Colòmbia, Veneçuela, Xile, 
Perú… 

- I en Serrat ja tenia tant d’èxit, aleshores, a 
Llatinoamèrica?

- Déu n’hi do, sí. Gràcies a la primera tourneé de 
promoció, a ràdios, televisions, etc. També vam 
anar a Cuba. A l’illa vaig tornar-hi més tard amb 
La Trinca. I es van emprenyar una mica perquè 
al lloc on vam actuar, al Tropicana, als cartells 
posaven el meu nom gairebé més gran que el 
seu (riu)

- Els primers discos d’en Serrat els va arranjar 
vostè?

- Sí, els tres primers els vaig fer jo complets. Al 
primer hi havia Les sabates, Una guitarra, La 
mort de l’avi. El segon, amb cançons com Ara 
que tinc vint anys o Sota un cirerer florit, té un 
so més maco, més arreglat. El tercer, que es va 
gravar a L’Aliança del Poble Sec, va ser l’empenta 
definitiva, amb Paraules d’amor, Me’n vaig a peu 
i Cançó de matinada. Tres bombes. Cada una 
podia haver estat número u. Aquell disc va fer 
vendre els anteriors i els qui vindrien. Aquests 
tres discos els vaig arranjar jo, i d’una manera 
molt sòbria. A Edigsa els feia molta por, volien 
la màxima sobrietat. No volien bateria, perquè 
deien que frivolitzava  les cançons, quan és un 
instrument necessari, que dona expressió. 

- Ens passa l’estona i no hem parlat de Vilanova. 
Vostè hi té una vinculació familiar, oi?

- Sí, la meva mare era de Vilanova, i els meus avis 
també, és clar. L’avi Marcel·lí havia tocat la trom-
peta en una cobla, i després va agafar el contra-
baix. Jo ja venia a Vilanova els estius, i aquí vaig 
aprendre a nedar, a anar en bicicleta, a jugar als 
escacs... Tot això és molt important. Aquí tenia 
tiets, i els avis, i un bon caliu. Després, més tard, 
un cop casat, vaig venir a estiuejar a Vilanova, 
indefectiblement, tots els estius. Fins que vam 
comprar l’apartament, i fins avui. Però per la 
meva feina els estius els tenia molt ocupats, i al 
final vam decidir venir a viure a Vilanova i anar 
a Barcelona quan ens convingués. La vinculació 
amb Vilanova ens va venir donada.

- I a Vilanova coneix en Pere Tàpias.

- Sí, vam fer moltes xerrades, a banda de discos. 
No dic copes perquè jo mai no he begut (riu). Ell 
treia un parell de cadires davant de casa seva, 
al passeig del Carme, i allà a la fresca xerràvem. 
Em va ensenyar les seves cançons, i la veritat és 
que tenia sentit rítmic i harmònic, i també melò-
dic, se’n sortia molt bé, tot i que era autodidacte. 
El Pere Tàpias sempre estava afinat, no sé com 

s’ho feia, tocava un acord i totes les cordes 
estaven afinades. I quan cantava també. Només 
desafinava quan volia, per fer l’expressió humo-
rística. Si no, no desafinava mai. Ho portava de 
fàbrica. 

- Què li sembla avui Vilanova i el barri de Mar?

- Jo, avui, tornaria a venir a viure a Vilanova. El 
barri de Mar és com una república indepen-
dent dins d’un poble que hauria de ser, també, 
independent. Jo encenc el meu foc a terra, toco 
una mica el piano...

- Toca cada dia?

- Sí, sí, cada dia. Excepte una temporada que, a 
causa d’un accident domèstic, em vaig fer mal 
en un dit, un desllorigament. La meva rehabi-
litació va ser fer escales i arpegis amb la mà 
esquerra. 

- Quins plans té?

- Ara estic posant música, i amb molta il·lusió, al 
llibre de poemes que va escriure el Pere Tàpias 
( “Pere Tàpias. Poemes. On es desborda el sol”.). 
Els trobo excel·lents, em fan pensar. Ell tenia 
una gran profunditat. Havia llegit molt, era una 
persona molt culta. La impressió que et pot fer 
un poema es pot reflectir en música, la música 
pot tenir sensibilitat, o un toc de sarcasme o iro-
nia, o un to de tristesa, depenent de la fesomia 
del poema. Pot ser un llibre amb música, o bé la 
música sola. O bé que al damunt de la música hi 
hagi un recitatiu. Encara no està acabat. Encara 
tinc alguns dubtes. No tinc cap pressa.

- Què li va semblar el Jazz a la Fresca que es va 
fer a l’Espai Far el setembre passat, que va ser 
un èxit de públic?

- L’espai és preciós. Em quedo amb el que va dir 
l’Horacio Fumero, el baixista, quan va arribar 
allà: Ostras, ¿cómo es que no han hecho ningu-
na fábrica aquí o pisos baratos? Qué porquería! 
Realment és un racó per admirar-lo. I si s’hi 
posen més cadires i s’amplia l’aforament, millor. 
Una altra solució és fer pagar entrada, no cal 
que sigui gratuït. No entrem si molt o poc. Que 
la música hagi de ser gratuïta és una mala praxi. 
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MOLI DE MAR 
ESPAI D’AcOLLIDA

Qui no s’ha passejat alguna vegada per la pujada de Sant 
Cristòfol i no s’ha quedat bocabadat i un punt envejós de 
les construccions, pensades, inicialment, pel lleure particu-
lar, que s’hi troben. I no cal dir, que el valor més important 
d’aquestes finques no és l’arquitectònic sinó l’espectacle 
de blau infinit, amb totes les tonalitats que el mar i el cel 
ens poden oferir, la càlida i acollidora vista del sorral i la 
rotunditat de la costa rocallosa.

Apart de la casa-ermita que dona lloc a l’indret, dues torres 
o xalets destaquen com els més antics: El xalet Molí de Mar 
i el seu confrontant. Van ser edificats aproximadament 
sobre els anys 20 del segle passat i durant el franquisme 
s’anomenaven “Residencia Hermanos Noya de la Obra 
Sindical de Educación y Descanso”.

Actualment, hi veureu una vida intensa tant al seu interior 
com a l’exterior:  jardins i voltants. Una quarantena de nois 
i una trentena de professionals s’esforcen perquè la nova 
vida d’aquells sigui el més profitosa possible tant per ells 
com per la nova societat que els acull. 

Són MENAs, és a dir, Menors No Acompanyats, tutelats 
per la DGAIA i a Vilanova, sota aquest paraigua, per la 
Fundación Diagrama. Nois d’entre 14 i 17 anys arribats a la 
península jugant-se moltes vegades la pell i deixant enrere 

família i amics. Volen començar una vida amb les eines que 
no troben a casa seva on, probablement,  la pobresa i el 
patiment seria el seu futur, un no futur.

La seva vida diària s’assembla al que nosaltres recordaríem 
com unes colònies. Vida en comú repartits en diferents 
espais i dormitoris, tasques compartides: netejar, fer-se el 
llit, ajudar a fer el menjar, recollir el menjador, ...,  i forma-
ció.  Tots els matins els destinen a rebre classes de castellà, 
català, anglès, informàtica etc., impartida, en part,  per  
veïns voluntaris. Tenen temps  fins els 18 anys per aprofi-
tar i gaudir de l’estada a Vilanova. Han d’aprendre el màxim 
i integrar-se a la societat que els envolta on, si tot va bé, 
poden començar una nova vida.

Per això, moltes vegades els veureu utilitzant els recursos 
de la Casa del Mar, passejant per Baix a Mar o a la Rambla i 
sempre, sempre, enganxats a un mòbil, com els nostres fills, 
encara que per ells és el cordó umbilical que els uneix a la 
seva família i amics que han deixat enrere.

Actualment a Catalunya n’estan arribant uns 9 al dia! Tan 
de bo trobin aquí l’acolliment que nosaltres voldríem pels 
nostres fills si estiguessin  en la seva situació.

Per AVBM
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cARRER LLIBERtAt

A l’octubre del 2015 es va inaugurar el pas sota la via per 
vianants del carrer Llibertat. Va ser una alenada d’aire 
fresc pel barri de La Marina de Baix a Mar. Era evident que 
seguir amb la realització de “ l’illa de vianants ” era la lògica 
conseqüència per donar una nova vida al comerç del carrer 
Llibertat i al Mercat de Mar.

Dues realitats que neixen d’aquesta actuació de millora 
son l’Associació Comerç de Mar i el Mar de Tapes, les dues 
segueixen vives i amb èxit.

Avui, al 2018, constatem, però, el deteriorament del carrer 
Llibertat degut al tancament de dues oficines bancàries i 
d’algun comerç i per la nefasta actuació per part de l’admi-
nistració en la realització de la suposada “illa de vianants”, 
aquest darrer juliol: tancament del carrer amb tanques 
velles i atrotinades, cartells de “prohibit el pas”, i cap millora 
de la superfície del carrer i voreres ni del mobiliari urbà. 
Una mala actuació reconeguda per la mateixa adminis-
tració que va fer marxa enrere i, a canvi, va implementar 
la zona blava. Tot això ha provocat un perjudici econòmic 

als comerços i un gran malestar i crispació entre veïns i 
comerciants.

L’Associació de Veïns del Barri de Mar segueix essent 
favorable a  “l’illa de vianants” com a motor de l’activitat 
econòmica i pel gaudi d’un espai públic pels veïns, com pro-
posa el Pla de Mobilitat Sostenible aprovat el mes de juliol 
de 2018 pel Ple de l’Ajuntament.

Després de diverses reunions entre l’AV i l’administració 
s’han valorat diverses solucions possibles com ara la de 
deixar el carrer obert a la circulació en hores de mercat 
(matí) i com a zona de vianants a la tarda.

Esperem una proposta de projecte per part de la regidoria 
de mobilitat per tal d’obrir un debat entre les parts interes-
sades sobre actuacions concretes i visibles.

Per Orazio Sacco
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L’EScOLA OFIcIAL 
D’IDIOMES GARRAF 

A BAIx A MAR

Fa sis anys que l’Escola Oficial d’Idi-
omes Garraf es va traslladar al barri 
de Mar, concretament, a l’edifici que 
comparteix amb l’Institut Baix a Mar.

L’escola és part de l’oferta d’idiomes 
per a adults de la Generalitat de 
Catalunya i actualment compta amb 
més de vuit-cents alumnes.  Aquest 
alumnat prové de diverses poblacions 
de la comarca; Vilanova i la Geltrú per 
descomptat però, també Sitges, Cu-
belles, Sant Pere de Ribes, Olivella...., 
així, cobreix una part molt extensa de 
l’ensenyament d’idiomes en aquest 
territori.

L’oferta de l’escola es distribueix 
entre els cursos reglats, encarregats 
pel Departament d’Ensenyament i 
els Especials, organitzats pel centre 
segons la demanda i les necessitats 
de la població de la comarca.

Entre els cursos reglats, s’hi compten 
els d’anglès i d’alemany.  D’anglès, 
oferim des de primer, que correspon 
a un A1, segons el Marc Europeu de 
Referència, fins a C1, que correspon 
precisament, a C1 segons el mateix 
Marc i seria un sisè any després d’ha-
ver completat cinquè d’anglès. Els 
alumnes que volen estudiar alemany, 
gaudeixen d’una oferta que va des de 
primer – A1 – fins a cinquè – B2+-. 

La pedagogia que es fa servir tant 
per anglès com per a alemany té en 
compte les necessitats de l’alum-
nat i sobretot, un currículum que 
cobreix tots els aspectes receptius 
i productius de la llengua afavorint 
per damunt de qualsevol aspecte 
la capacitat comunicativa d’aquest 
alumnat.  El professorat de l’EOI 
Garraf és altament qualificat i està 

preparat per ensenyar llengües tenint 
en consideració les metodologies més 
recents. A més, unes aules dotades 
amb tecnologia adaptada al segle XXI, 
faciliten la tasca d’aquests excel·lents 
professionals.

El currículum de l’EOI està dividit 
en cicles i en acabar el curs final de 
cada cicle, l’alumnat es presenta a 
un examen oficial que li dona un títol 
reconegut arreu.

Això pel que fa als cursos reglats 
d’anglès i alemany però, tal com hem 
dit més amunt, organitzem uns cursos 
anomenats especials. Entre aquests, 
francès i italià que el públic ens dema-
nava i l’oferta reglada de l’escola no 
incloïa. N’hi ha d’altres d’anglès amb 
objectius molt concrets i amb con-
tinguts diferents que els de l’anglès 
reglat: anglès parlat per nivells baixos 

Per Josep Matamoros director d’EOI Garraf



Preguntes:

Em pots resumir segons el teu parer per què va naufra-
gar la realitat del Diari de Vilanova?

Es pot crear a Vilanova un altre setmanari en paper o 
només són possibles els diaris electrònics?

Quins són els teus projectes professionals de present i de 
futur?

La desaparició d’un mitjà de comunicació sempre és un em-
pobriment per a la societat. I en el cas del Diari, amb més 
motiu, donada la seva antiguitat i el seu nivell de penetració 
en el conjunt de la ciutat. És un motiu de tristesa i es troba 
a faltar, molta gent ens ho diu. Els motius que van conduir 

a aquest final són molt variats, i jo, encara que no tenia 
càrrecs empresarials, també em sento corresponsable. No 
vam saber gestionar correctament la situació de crisi publi-
citària, no es va redimensionar l’estructura com era obligat 
fer-ho en aquells moments, no vam saber buscar una 
sortida viable a una situació que era greu però que s’hauria 
pogut remuntar. Els treballadors, com jo mateix, vam fer 
el que vam poder, amb esforços i sacrificis, però la gestió 
empresarial i la situació econòmica no van acompanyar. Ara 
ja és tard per lamentar-se.

Crec que un producte setmanal de paper de pagament 
és difícil que pugui sortir i reeixir, ara com ara, per molts 
motius. Seria un producte a contracorrent, car de produir 
i amb dificultats de distribució (cada cop queden menys 
quioscos). Tant de bo fos possible i espero que algú s’hi 
atreveixi i ho intenti, ja sigui recuperant la capçalera del Di-
ari de Vilanova o amb un altre nom. Però ho veig complicat.

He tingut la sort d’incorporar-me a la Fundació Sant Antoni 
Abat com a responsable de Comunicació i Captació de 
Fons. És tot un repte per a mi, després de més de 30 anys 
en la trinxera de la informació local. La Fundació és una 
entitat massa desconeguda a la ciutat i, a poc a poc, espe-
rem difondre tots els serveis que presta (tutela, acollida 
de persones en risc d’exclusió, estimulació multisensorial, 
voluntariat, etc.). Acabem de renovar la nostra plana web 
(www.fundacioabat.cat) i us convido a donar-hi un cop 
d’ull. Us sorprendreu del nivell d’activitat i projectes que té 
la Fundació. També vull agrair a l’Associació de Veïns que 
em permeti col·laborar en la seva revista. Com a persona 
nascuda i criada al Barri de Mar, és un plaer.
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i intermedis, preparació específica 
per als exàmens de certificat, anglès 
a través del cinema i de la música o 
anglès per al públic que ha obtingut 
el certificat de C1 i vol seguir practi-
cant a un nivell molt avançat. El que 
hem dit abans del professorat i de les 
aules val també per a aquests cursos 
especials.

Tot i que la satisfacció del nostre 
públic és alta com així ho constatem 

en les enquestes anuals, aquest no 
només es beneficia d’una docència 
i uns materials òptims sinó d’una 
oferta extraescolar que complementa 
el seu aprenentatge de llengües. Així, 
amb el carnet d’alumnat de la nostra 
EOI es pot fer ús del servei de prés-
tec de centenars de llibres i DVDs de 
la nostra biblioteca, aprofitar les ses-
sions de conversa fora de l’aula amb 
professorat especialitzat o gaudir 

de les activitats culturals de diversa 
índole que oferim regularment.

Fins aquí, el que heu llegit és una breu 
pinzellada del nostre centre, si voleu 
saber-ne més, només us cal anar a la 
web eoigarraf.cat i allí trobareu molta 
més informació d’aquesta escola 
oficial d’idiomes del barri de Mar.

Per AVBM

Av. Barri de Mar pregunta 
a Guillem Mercader, 
periodista ex director del 
Diari de Vilanova
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cURSOS hIVERN 2018
IOGA 
PROFESSORA Blanca Hernàndez 

El ioga, com a tècnica, ens ajuda a transformar el nostre estat ,  podem 
aconseguir  pau mental, equilibri, concentració, força, flexibilitat. Durant les 
sessions es treballen estiraments (asanas), control de la respiració (pranaya-
ma), i aprofundiment en els processos mentals (relaxació i meditació).

PINtURA 
PROFESSORA Emma Fenech 

Tallers de pintura i dibuix per a adults. S’imparteix a tots els nivells, des del 

bàsic a l’avançat. Es treballen totes les tècniques  pictòriques. Gaudim de 

l’art en un ambient molt relaxat. Apunta-t’hi!

MOVIMENt cORPORAL I BIOENERGètIcA  
PROFESSORA Teresa Montaner

Sessions en grup que pretenen relaxar i alliberar les tensions musculars pro-

fundes  del nostre cos. L’objectiu principal d’aquest curs  és ajudar  a gaudir 

de funcions tan bàsiques com poden ser la respiració, els moviments,  l’acte 

de expressió,  la sexualitat,  i els sentiments i emocions.

ANGLèS  
PROFESSORA Supernova idiomes

Classes amb professorat nadiu, amb experiència i qualificat acadèmicament 

I professionalment.  Oferim sessions  d’anglès amb l’objectiu que l’alumne 

sigui competent en  aquesta llengua. La llengua de comunicació a l’aula és  

l’anglesa. També es treballa la lectura i escriptura en anglès.

ARtS MARcIALS tAO tZU JAN 
PROFESSORAt   Associació Tao Tzu Jan Vilanova i la Geltrú  

Sistema Marín d’Art marcial i medicina natural.  El sistema cerca el desenvo-

lupament personal a partir del coneixement de la naturalesa humana i el seu 

entorn. Cerca, també,  l’equilibri en la convivència social. Anima’t a conèixer 

aquest sistema d’art marcial!

chI KUNG  
PROFESSOR Rafael Morales

El Chi Kung és una tècnica adreçada a persones de qualsevol edat. Es tracta 

d’una eina amb gran capacitat per a relaxar el cos i guarir la nostra ment 

(emocions, sentiments  o pensaments).  És una pràctica apta per a persones 

amb  qualsevol condició física, psíquica o emocional.
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COM INSCRIURE’S ?
2 SETMANES ABANS FINAL CURSOS

Si ja ets alumne d’algun dels nostres 

cursos i vols continuar el proper trimestre,  

podràs fer la preinscripció a classe, això 

implicarà reserva de plaça fins que no es 

faci efectiu el pagament. 

1 SETMANA ABANS INICI CURSOS

Inscripció oberta a tothom. 

Dues opcions per a realitzar el pagament:

PAGAMENT METÀL·LIC

A l’oficina de l’AV al Centre Cívic de Mar. 

De dimarts a dijous de 18 a 20h.

PAGAMENT BANCARI

L’oficina Banc Sabadell C/Llibertat, 134

ES37 0081 1633 4400 0100 7306

Concepte: nom de l’alumne, dia i nom curs.

PER QUÈ ASSOCIAR-TE A L’A.V. ?
Com la majoria de les persones, segur que desitges un 

barri que tingui una convivència amable, un urbanisme 

acollidor, una mobilitat eficient, un medi ambient saludable 

i uns serveis i equipaments dignes a disposició del veïnat. 

Doncs bé, l’A.V, des de la seva fundació, treballa en aquest 

sentit, vigilant i defensant els interessos comunitaris de 

l’àmbit on vius i/o treballes. 

En ser una entitat reconeguda de participació ciutadana, 

l’A.V. és garantia de presència i d’incidència en els afers 

municipals i davant les diferents administracions que 

interactuen en el nostre espai geogràfic, social i econòmic.

 

Evitar la degradació i procurar la millora i el progrés de la 

nostra zona és la missió primordial de la nostra entitat, així 

com tenir veu i vot en front dels reptes i amenaces que el 

dia a dia comporta. 

L’A.V. ha estat un element clau i decisiu en l’adequació 

del barri als nous temps. Les actuacions urbanístiques 

dels darrers anys ho demostren (CAPI, Institut Baix a 

Mar, cobriment del torrent de la Pastera,...), i també de 

les futures, com és l’arranjament del Passeig Marítim. 

Aquests exemples són una mostra del potencial que té 

un veïnat organitzat; per això són importants les teves 

opinions i la teva implicació, ja que vetllar per la qualitat 

de vida és feina de tots i totes i la vella dita de “la unió fa la 

força” continua sent realitat.

Si vols fer-te soci/a vine a l’oficina 

de l’A.V. al Centre Cívic de Mar 

o segueix les indicacions dels 

següent códig QR. 
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Amb cada número de la revista  LA VEU DEL 
MAR  volem donar  a conèixer una associació 
arrelada al barri. Aquest any hem escollit  
GARRAF PETIT. Aquí teniu la seva presentació.

ASSOcIAcIó DEL BARRI:

GARRAF PEtIt
Garraf Petit és una Associació sense ànim de lucre que des 
de fa 10 anys ajuda a famílies monoMarentals que, sense 
els recursos econòmics suficients, afronten la vida inten-
tant proporcionar als seus fills els mitjans que necessiten 
pel seu desenvolupament  social.

Els infants han de fer cinc menjades diàries: esmorzar, mig 
matí, dinar, berenar i sopar; han de tenir llibres de text ne-
cessaris per l’escola; han de gaudir a les activitats extraes-
colars, culturals i socials,  com els demés.

Els oferim classes d’anglès setmanals gratuïtes.

Garraf Petit va néixer amb la vocació d’arribar en el punt 
on la cadena dels serveis socials es trenca,  amb la idea 
de buscar la pobresa social oculta i que “tots” els infants 

puguin fer aquests cinc àpats al dia i no solament el que 

els proporciona la beca menjador de l’escola:  no es poden 

oblidar els àpats de dissabtes, diumenges, festius i vacan-

ces!

Una de les fonts de finançament és la venda de llibres en 

parades al carrer, donats per  ciutadans  i venuts per nosal-

tres i per altres voluntaris. Ens voleu ajudar?: garrafpetit@

gmail.com.

També podeu entrar a la web teaming.net/gp i amb 1 euro 

al mes (sense despeses bancàries) podem aconseguir la 

nostra meta.

Per Celia
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PAS SOtA LA VIA DEL 
caRReR ÀNcoRa: 
GRÀcIes a tots/es
Sí, el darrer any va ser especialment profitós per l’èxit que 
vam tenir en la campanya de recollida de signatures perque 
s’obrís,  d’una vegada i per sempre,  el pas sota la via del 
carrer Àncora. No ha estat un èxit pel resultat, que ara el 
comentarem, però sí per la resposta de la gent, del veïnat, 
de les ampes, d’altres associacions i, finalment, també dels 
partits polítics. Gràcies a tots, pel vostre esforç i pel suport 
que ens vau donar.  1847 signatures recollides a la Rambla 
i al carrer Àncora, durant molts dies i, finalment, la moció 
al Ple de l’Ajuntament, amb el suport de totes les forces 
polítiques.

Érem conscients que el tancament del pas no podia durar 
i que era un escàndol per la quantitat de vegades que era 
tancat i el perjudici que provocava per molta gent, usuaris i 
no usuaris del tren. No són creïbles les promeses d’un nou 
pas des del carrer Àncora fins a la Plaça Maristany, ni pel 
cost ni per la manca de previsió ni pels terminis d’execució. 

La moció que vam presentar demanava l’obertura continu-
ada tant per usuaris com pels que no ho són. Hi ha soluci-
ons i manca voluntat d’executar-les. Què s’ha aconseguit? 
Que el pas sota la via romangui obert gairebé sempre per 
la simple adopció de les mesures de sentit comú que ja 
havíem demanat: que es posés i mantingués la vigilància 
a l’entrada i que, en cas d’avaria, s’arreglés amb diligència. 
Certament, el canvi de responsable d’ADIF sembla que 
també hi ha influït. 

És suficient? No. El pas continua estant tancat per les per-
sones que el volen utilitzar per anar de la vila a baix a mar i 
a la inversa. Només un petit grup de gent, després de fer un 
carregós tràmit i acreditar que hi té dret, aconsegueix un 
passi que, oh meravella! només dura 6 mesos, el que dura 
el terme escolar. Després,tornem-hi, a veure si ens cansem.

Aquest era el final de la moció aprovada:

Queda doncs encara molta feina a fer. Però gràcies, a tots/
es, de nou.

Per AVBM

Pel que hem exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova:
Que es posicioni a favor de iniciar, de nou, les converses que cal-
gui amb RENFE/ADIF, tenint abans les dades necessàries per fer-
ho, incloent-hi  el seguiment de totes les vegades que han tancat 
el pas:  motiu, visionat de les càmeres i resultat de les actuacions 
policials en cas de denúncia  i no acceptant tan ràpidament un 
no per resposta.
Que el Ple demani a l’Alcaldessa que trameti la nostra petició, 
acompanyada del plec de signatures al Ministre de Foment i a la 
Direcció General de RENFE i a la d’ADIF.
Que el Ple es posicioni a favor de l’obertura continuada i lliure 
per tots els ciutadans de Vilanova i, especialment, pels usuaris 
de RENFE però no únicament, abans de l’estiu del 2018, evitant 
així el risc d’accidents per aglomeracions en cas de pànic.
Que el Ple es posicioni a favor d’exigir a RENFE/ADIF l’obertura 
dels lavabos públics a l’estació.




