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del

La Coordinadora d’Associacions de Veïns de Vilanova i la Geltrú, reunides en consell el dia 21 de setem-
bre, felicita públicament a la Plataforma en defensa de la Platja Llarga per la tasca desenvolupada durant
tot aquest temps, que ha concluït amb l’èxit aconseguit en la preservació d’aquest indret de la nostra
costa i aprofita per manifestar el desig que la seva actuació serveixi com exemple clar de la capacitat
d’incidència i sensibilització que té la societat civil envers els temes de ciutat que l’afecten, lluny de con-
dicionaments o estratègies partidistes i temporalitats electorals.

NOTA DE LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE VILANOVA I LA GELTRÚ



Al Barri de Mar els rellotges comencen a
marcar el temps real en què vivim: any
2006, segle XXI. Conseqüentment amb
les necessitats derivades d’aquest temps,

es posen a l’hora els projectes i es materialitzen les
actuacions que el veïnat, la ciutadania, ha anat
demandant durant els darrers anys.
Ens plau comprovar que el diàleg sempre és l’eina per
salvar les discrepàncies i conflictes que sovint ge-
nerem. Els teòrics ja ho avisen: “En les relacions
socials consens i conflicte són les dues cares de la
mateixa moneda…”. Per no encallar-nos en el con-
flicte i poder avançar cal una ferma voluntat que va
més enllà de la predisposició a
parlar.
PPaarrllaarr significa expressar al-
guna cosa, mitjançant el llen-
guatge articulat. El mal ús o
abús d’aquesta facultat huma-
na deriva en ppaarrllootteejjaarr, és a
dir, parlar per parlar.
En el nostre país tenim una
paraula que malauradament
no fem servir gaire malgrat
que perfila amb més precisió
el concepte comunicatiu, al-
hora que li confereix profunditat: EEnnrraaoonnaarr.
Enraonar ve de raó, d’allò que explica, justifica o fa
entenedora alguna cosa. La raó és la consideració
que indueix a una creença, que la confirma, que
mou a una determinació.
A l’Associació de Veïns valorem en tota la seva di-
mensió el fet d’enraonar, fonament bàsic que con-
siderem inseparable del comportament social, i per
tant, democràtic. Creiem que cal fer una utilització

sistemàtica i acurada d’aquesta capacitat per con-
tinuar motivant i fent entenedores les transforma-
cions necessàries per millorar els nivells de qualitat
de vida d’aquest espai físic i social que és el barri,
part integrant de la nostra ciutat.
Enraonar és imprescindible per poder establir diàlegs
amb tothom que tingui el suficient interès, sensibi-
litat i capacitat per fer possibles els objectius comuns
i avenir-se amb el compromís de col·laborar d’una
forma eficaç en el disseny, aplicació i cura dels drets
de ciutadania que ens afecten quotidianament.
La complexitat, la diversitat i els canvis de la so-
cietat en la qual vivim són unes realitats que ens

obliguen, passivament o ac-
tivament, a comportar-nos
com a protagonistes de la
petita història que anem es-
crivint dia a dia.
Conscients d’això, preferim
ser part activa i demostrar
que el fet d’enraonar, dialo-
gar, abans de planificar i ma-
terialitzar qualsevol actua-
ció, de ben segur repercutirà
d’una forma positiva en el
resultat final.

Pensem que aquesta manera de procedir, a més de
revitalitzar una confiança que a hores d’ara està, en
general, molt malmesa, estalviaria, a qui no accep-
ta aquest tarannà, l’amoïnament d’haver d’anar par-
lotejant per procurar tapar els possibles i indesit-
jables nyaps que acostumen a produir-se quan
s’oblida o menysprea aquesta assignatura fonamen-
tal de la cultura cívica.
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SSOOPPAARR DDEE CCOOMMIIAATT DDEELLSS CCUURRSSEETTSS
A finals del mes de juliol, al Centre Cívic de Mar es

va fer un sopar per celebrar l’acabament dels cursets i
desitjar-nos unes bones vacances. 

Va ser un simpàtic acte on professores i alumnat de
ioga, tai–txi–txuan, pintura a l’oli i puntes de coixí van
poder intercanviar impressions i experiències.

En finalitzar i per acomiadar–nos de les professores,
Blanca Hernández, Chelo Díaz, Magda Querol i Aurora
Alentorn, se’ls hi va fer entrega d’un petit detall floral
com agraïment per la seva dedicació.

AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL RREEMMUULLLLAADDAA
Com homenatge a totes les persones que cada any, la

fan possible, el dia 1 d'octubre, l’Associació de Veïns va
presentar al Museu del Ferrocarril l'audiovisual de la
XVI Remullada Popular Vuitcentista, que aquest any
s’ha afegit a les celebracions del 125è Aniversari de
l’Arribada del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú.

L'acte va ser presentat per la Regidora de Cultura, Sra.
Mercè Foradada, la Directora del Museu del Ferrocarril,
Sra. Pilar Garcia i la Directora de l’Escola de Ball Teresa
Carulla, Sra. Rosa Huguet. 

           



CCAASSTTAANNYYAADDAA IINNFFAANNTTIILL
El dia 31 d’octubre, va tenir lloc al pati central del

Mercat de Mar la tradicional Castanyada, organitzada
conjuntament per l’AVBM, el Centre Cívic de Mar i els
paradistes del mercat.

La festa va estar amenitzada pel Màgic Ferran que
va distreure amb gran encert a tota la quitxalla.

De l’èxit de la Castanyada d’enguany en dóna fe
l’alegre ambient de la nombrosa concurrència, que va
aconseguir esgotar les provisions. El nostre agraïment
a tots els participants i col·laboradors.
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SSOORRTTIIDDAA AALLSS PPIIRRIINNEEUUSS OOCCCCIIDDEENNTTAALLSS
Una nodrida expedició d’associats i amics del Barri de

Mar va poder gaudir de la sortida que es va realitzar el
cap de setmana del 7 i 8 d’octubre per visitar aquesta
zona, que inclou des del romànic poble de Taüll, a la Vall
de Boí, fins als pintorescs poblets de Bossost i Les, ja
dintre de la Vall d’Aran.  

Després de fer nit a Viella, els viatgers van entrar a Fran-
ça per visitar la famosa vila d’aigües termals de Banyeres
de Luchon des d’on van tornar a casa amb la satisfacció
d’haver-ho passat bé i amb ganes de noves experiències.
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LLaa VVeeuu ddee MMaarr ccoonnvveerrssaa eenn aaqquueesstt nnúúmmeerroo aammbb AAnnttoonnii
DDiicchhóóss,, uunnaa ppeerrssoonnaa qquuee ddeess ddeell sseeuu bbaarrrrii,, llaa GGeellttrrúú,, ss’’hhaa
ffeett ppooppuullaarr aa BBaaiixxaammaarr ppeerrqquuèè hhaa eessttaatt ll’’iimmppuullssoorr dd’’uunn
ppllààcciidd rraaccoonneett ddee llaa nnoossttrraa ppllaattjjaa aall qquuèè hhaann bbaatteejjaatt aammbb eell
bboonniicc nnoomm ddee PPllaattjjaa ddee llaa RReeppúúbblliiccaa.. 

AAnnttoonnii,, qquuiinnaa ééss llaa hhiissttòòrriiaa??
Fa uns sis anys, quan jo em jubilo als 58 anys, tinc més

temps per gaudir de la platja, que és un indret que sempre
m’ha agradat perquè als espais oberts la gent és més ober-
ta, als llocs tancats sempre hi ha més problemes. Per exem-
ple, tu passes pel Passeig Marítim, pel carrer Caputxins o
per la Rambla i et creues amb gent que no et saluda si no
et coneix, en canvi veus que passejant per la platja la gent
se saluda més. No sé si és el fet d’anar descalç. És com si
inconscientment retornéssim als orígens de la Humanitat,
quan érem tribus molt a prop de les platges. 

Bé, el cas és que unes vegades anava a caminar a la plat-
ja del Far i d’altres m’hi arribava a la de Ribes Roges. De
mica en mica vaig aficionar–me a aquest racó sota el xalet
del Nin perquè està molt ben situat per prendre el sol i fer
diverses activitats, sobretot a l’hivern. Queda a recer del
vent i gaudeix quasi d’un microclima. En un principi érem
pocs, però aviat es va formar un grupet d’habituals que
vam començar a sanejar i netejar.

CCoomm vvaa ssoorrggiirr llaa iiddeeaa ddeell nnoomm??
Va anar augmentant el nombre de persones que ens hi

reuníem i mig de broma se’ns va ocórrer la idea de
posar–l’hi un nom… Es van debatre alguns, i aleshores
vam pensar que a Catalunya, la República encara resta
molt endins de les persones. És a dir, que potser en un altre
país és una cosa però aquí a Catalunya és una altra.

SSíí,, ccllaarr,, ssii mmiirreemm eennrreerree…… 
Jo crec que a tot Vilanova no hi ha cap record dels

perdedors que van ser els nostres pares o avis, almenys
parlo per mi. A tot Vilanova no hi ha cap carrer ni cap
plaça que recordi la República, i això va decantar la ba-
lança cap aquest nom. A la gent li va caure més o menys
simpàtic i fins i tot vam arribar a posar una mena de cartell
a la paret, com un grafitti. 

HHaann ttiinngguutt pprroobblleemmeess aammbb llaa ggeenntt ppeerr aaqquueesstt nnoomm ddee
PPllaattjjaa ddee llaa RReeppúúbblliiccaa??

Home, problemes verbals no, però d’actius sí que n’hi ha
hagut. Haig de confessar que han trencat el cartell un pa-
rell de vegades en un període de dos anys. Aquest és el ter-
cer que s’hi posa. Ara bé, m’agradaria que quedés molt clar,
que no és res oficial. La iniciativa ha sortit de nosaltres, i
si l’Ajuntament pensa que l’ha de treure, el traurà.

TTootteess lleess ppllaanntteess ddee llaa PPllaattjjaa ddee llaa RReeppúúbblliiccaa,, hhaann eessttaatt
aappoorrttaacciioonnss ddee llaa ggeenntt qquuee hhii hhaa ccooll··llaabboorraatt??

Hi ha aportacions de tothom. A la gent se’ls hi fan grans
els cactus o les plantes i si tot passejant veuen el jardí, ens
diuen: Què les podem portar? S’han portat moltes més
plantes que se n’han robat. 

LL’’AAjjuunnttaammeenntt hhii ccooll··llaabboorraa?? 
Hi ha hagut una col·laboració positiva tot i que no ofi-

cial, per exemple ens ha regalat unes mànegues per poder
regar. Vull fer constar que la gent que hi treballem estem
agraïts a l’Ajuntament perquè no posa cap impediment.

EEllss hheemm vviisstt mmoolltteess vveeggaaddeess ccaarrrreeggaattss aammbb ppeeddrreess...... AAiixxòò
nnoo ppooddrriiaa ffeerr––ssee aa ttrraavvééss dd’’aallgguunnaa eemmpprreessaa?? JJaa ssóónn uunnaa
mmiiccaa ggrraannss ppeerr ppoorrttaarr ppeeddrreess,, nnoo??

Ens prenem aquest treball com esbarjo, perquè sempre és
més divertit anar a buscar pedres entre vuit o deu amics
que ens hi arribés un camió de pedres... la filosofia és dife-
rent de la d’una empresa.

QQuuii ffaa ttootteess lleess ffiigguurreess qquuee hhii hhaa ttrreennccaaddeess??
És un col·lectiu que hi ve molta gent... La persona que fa

les figures es diu Mateu, i és de Terrassa. És un autodidacte,
pintor i escultor. Però són uns jardins públics i, clar, sem-
pre hi ha perill. El vandalisme afecta tothom.

LLeess ttrroobbaaddeess ii ssooppaarrss qquuee oorrggaanniittzzeeuu ssóónn nnoommééss ppeerr aa
vvoossaallttrreess oo eessttaann oobbeerrttss aa ttootthhoomm qquuee hhii vvuullgguuii aannaarr??

Amb el temps s’ha creat una certa amistat, i organitzem
algun sopar a la nit per celebrar, no sé, el dia que hi ha
lluna plena, o qualsevol cosa relacionada amb el mar...
També, a l’estiu reguem un cop a la setmana i després fem
un sopar col·lectiu, però no és tancat, és obert. Com l’espai,
que és obert, és una cosa oberta a tothom... 
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QQuuiinnaa ooppiinniióó ttéé ssoobbrree lleess nnoovveess rreeaalliittaattss:: LL’’EEiixxaammppllee,, eell
PPoorrtt,, llaa ffaaççaannaa mmaarrííttiimmaa,, eellss nnoouuvviinngguuttss...... 

Sobre l’Eixample de Mar, crec que és un gran negoci,
està per veure la repercussió social que pugui tenir a la ciu-
tat. Suposo que una cosa de tanta estructura pot canviar la
vida de Vilanova i la Geltrú. Es parla que hi haurà una
plaça tan o més gran que la de la Vila... La vida vilanovi-
na està molt centralitzada a la Rambla i a la plaça de la
Vila... no sé si s’hi podrà descentralitzar. És una incògnita. 

II rreessppeeccttee aall ffuuttuurr ddeell ppoorrtt aammbb aaqquueesstt nnoouu PPllaa EEssppeecciiaall??
La Generalitat no ha apostat mai pel Port de Vilanova.

Tarragona i Barcelona absorbeixen molta feina, potser per
preus, perquè és més barat...

VViillaannoovvaa:: ccrreeiixxeemmeenntt......,, nnoouuvviinngguuttss......??
Veig que els immigrants, sobretot marroquins o sud-

americans estan repartits per tot Vilanova, i el fet de que
no hi hagi guetos, com es produeix en algunes ciutats de
França, el trobo positiu, perquè el més perillós que hi ha en
la immigració és que la gent no es mescli una mica. A les
escoles, el tant per cent dels immigrants està molt repartit.
Jo conec molt l’escola Llebeig, i veig els nens molt inte-
grats. Parlen un català perfecte, fins i tot alguns pares.

SSii vvoossttèèss ttiinngguuééss qquuee ttrriiaarr pprriioorriittaattss rreessppeeccttee aall BBaarrrrii ddee
MMaarr,, qquuiinnaa sseerriiaa llaa sseevvaa aappoossttaa??

Al Barri de Mar li falta infraestructura social, falta un
centre de medicina primària, infraestructures esportives...
Home, sembla que ara faran un CAP a l’Eixample de Mar
i un poliesportiu a l’escola Arjau, però encara queda molt
per fer. El potencial del nostre barri marítim el tenen a
poques ciutats. Si anem a Sitges o més cap enllà veurem
que els hi falta terreny per tot arreu. Aquí no. Potser sigui
un problema de falta de diners, o d’on n’hagin d’arribar... 

PPeerr aaccaabbaarr,, uunn ddeessiigg ppeerr aa llaa PPllaattjjaa ddee llaa RReeppúúbblliiccaa..
Que la podem gaudir molts anys, i que vingui quanta

més gent millor, perquè el racó és una meravella.
MMoolltteess ggrraacciieess,, AAnnttoonnii,, ppeerr llaa sseevvaa qquuoottaa ddee ddeeddiiccaacciióó aa

llaa nnoossttrraa ssoocciieettaatt,, qquuee vvaa ccoommeennççaarr ll’’aannyy 11997777 rreeffeenntt llaa
CCNNTT aa llaa nnoossttrraa cciiuuttaatt.. AArraa ééss eell mmoommeenntt ddee ggaauuddiirr ddee
ll’’úúnniiccaa RReeppúúbblliiccaa qquuee tteenniimm.. SSaalluutt!!

TTaammbbéé ffaann aallttrreess aaccttiivviittaattss,, hhii ppaarrttiicciippaa mmoollttaa ggeenntt??
Sí, aquest serà el quart any de les classes d’iniciació al

Txi-kung, que és una disciplina paral·lela al Tai-txi, que ve
del taoisme xinès. Ho fem dos cops a la setmana, els
dimarts i els dijous. A l’hivern comencem a les 10:30, i a
l’estiu a les 9 del matí. Ens reunim unes 45 o 50 persones,
però és un lloc obert i no es fa pagar res... 

QQuuiinnaa ééss llaa sseevvaa ooppiinniióó ssoobbrree eell BBaarrrrii ddee MMaarr??
Bé, jo crec que de tot Vilanova el Barri de Mar és el més

abandonat per part de les autoritats oficials. És una opinió
una mica subjectiva, vista des de fora.

II bbaassttaanntt ccoommppaarrttiiddaa…… LLii ttrroobbaa uunneess ccaarraacctteerrííssttiiqquueess ddii--
ffeerreenncciiaallss aammbb llaa rreessttaa ddee llaa cciiuuttaatt??

Sí, home, això ve de molt antic, penso que la via del tren
va separar molt la ciutat. De molt petit, ja veia la gent de
Mar molt diferent de la gent de la Vila. 

AA hhoorreess dd’’aarraa ccoomm ddeeffiinniirriiaa ll’’eevvoolluucciióó ddeell bbaarrrrii??
Sembla que es vulgui impulsar però si alguna cosa s’ha

mogut una mica és perquè hi ha negocis urbanístics, com
l’Eixample de Mar... Ara bé, quan és hora de posar diners
públics... La Platja del Far, per exemple, és una de les més
degradades i abandonades de la costa propera.

CCoomm ccrreeuu qquuee ss’’ooccuuppaa ll’’AAjjuunnttaammeenntt ddeellss tteemmeess ddeell bbaarrrrii??
Jo ho he vist sempre des de fora i m’ha semblat estranya

aquesta marginació entre cometes que hi ha hagut al Barri
de Mar. De Vilanova, és el lloc on sempre he vist més brutí-
cia. I també pateix d’una total manca d’infraestructures
esportives i de tota mena. Sant Joan s’ha potenciat molt, i
la Geltrú l’han arranjat prou bé, però el Barri de Mar... 

CCrreeuu eenn eell ppootteenncciiaall ttuurrííssttiicc ddee VViillaannoovvaa??
Potser no hi ha hagut una política clara, des del punt de

vista de la indústria turística. En comparació a Salou, o a
Sitges, Vilanova sempre ha quedat una mica al marge del
turisme. Però això té un vessant positiu. Jo em passo
moltes hores a la platja i la gent parla de la tranquil·litat
que hi ha, per què Vilanova és una mica com un oasis, no?
Clar, si mires des de la platja, veus com a màxim tres pisos
d’alçada. En canvi, a Salou o Benidorm, etc. hi ha vuit o
deu pisos que no deixen veure la muntanya. 
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El fet que el torrent de la Pastera es mantingui descobert
en el tram que va des del carrer Àncora (davant de l’Estació
de RENFE) fins al passeig Marítim, dóna peu a les cons-
tants queixes del veïnat de la zona que, per causa d’aques-
ta situació, pateix les males olors i la presència de rates,
que va en augment.

Alhora, la llera del torrent no deixa de ser una fossa que
aïlla una part del barri de la resta. L’esforç per dignificar els
laterals enjardinant–los, més que embellir la zona, ha
provocat l’efecte pervers d’accentuar la sensació de tanca
o paret, barrant espais com la plaça de la Rajanta o
restringint la perspectiva visual d’altres àmbits descoberts
com el pati–jardí del CEIP l’Arjau amb el seu amenaçat
bosquet de pins.

Les noves i futures realitats en aquesta zona: polígon de
la Sínia de les Vaques, poliesportiu, IES, i ampliació del
parvulari de l’Arjau, signifiquen uns canvis substancials
que caldria aprofitar impulsant la possibilitat de subsanar
d’una forma definitiva la problemàtica del torrent.

L’Associació de Veïns, sensible a la qüestió, aposta per
una actuació que d’una forma integral i integradora ajudi
a solucionar els diferents temes apuntats i també els adja-
cents, aconseguint així la dignificació, l’aprofitament i el
gaudi de l’espai públic, afavorint solucions higièniques, de
relacions amb l’entorn i de cohesió social. I, sempre amb la
prioritat d’optimitzar els recursos existents i les inversions
públiques, fa la següent proposa:

�

  

CCoobbrriimmeenntt ddeell ccuurrss ddeell ttoorrrreenntt fins a la seva unió
amb el de la Piera i adequació, per trams diferenci-
ats, a les demandes i necessitats del barri i la ciutat.
s

      

11rr ttrraamm:: cc//ÀÀnnccoorraa--PPllaaççaa ddee llaa RRaajjaannttaa: 
- Que part de la construcció del poliesportiu apro-

fiti ja l'espai del torrent.
- Ampliació i condicionament dels jardins de

l'Atlàntida transformant aquest espai en una
zona de pas i/o relació agradable i transparent. 

- També hi ha espai suficient per construir algun
tipus de pista esportiva i, a més, tenint en compte
la saturació del Centre Cívic de Mar, per edificar
algun mòdul d'una sola planta per equipament
polivalent al barri (teatre, reunions, joves…).

s

      

22nn ttrraamm:: PPllaaççaa ddee llaa RRaajjaannttaa: 
- Visualització de la centralitat de la plaça com a

punt de confluència dels carrers Sínia de les
Vaques, Martí Torrents, Fassina, Carlets i Pere
Riudor.

s

      

33rr ttrraamm:: PPllaaççaa ddee llaa RRaajjaannttaa--RRoonnddaa EEuurrooppaa:
�

      

AAppaarrccaammeenntt municipal “provisional” per deslliurar
de cotxes la platja del Far. 
s

      

Supressió de l'aparcament lliure a la platja del Far. 
s

  

Adequació dels jardins d'Enric Granados i del pas-
seig del Molí de Mar com espai peatonal i d'oci.

Naturalment aquesta proposta és un esborrany inicial.
Ara cal la implicació de totes les parts afectades i interes-
sades en participar en un projecte definitiu.
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TTUURRIISSMMEE JJUUSSTT
UUNNAA AALLTTRRAA FFOORRMMAA DDEE VVIIAATTJJAARR

Entenem per turisme sostenible, responsable i just
aquella activitat turística que busca un equilibri entre els
àmbits socials, mediambientals i econòmics i que neix de
la necessitat d’un model turístic més just i responsable
com a eina de desenvolupament turístic. 

Partim de la base que en l’actualitat el turisme és una
de les indústries econòmiques més importants i que pot
ajudar a alguns països a augmentar la seva economia,
però també el turisme com a indústria pot beneficiar
únicament a empreses de fora del país que rep el turisme
(multinacionals) i a més des d’un model que no respecta
el mediambient ni beneficia al desenvolupament social i
econòmic a nivell local. 

Per tant el turisme just tracta de plantejar alternatives
turístiques diferents a les tradicionals proposant una
proximitat a altres cultures, un viatge que ajudi a la
cura del mediambient, la revalorització de les cultures
autòctones afavorint el desenvolupament dels pobles.
Es tracta d’una forma respectuosa de conèixer la reali-
tat d’un país.

A partir d’aquesta reflexió ens podem plantejar viure
les nostres vacances d’una manera diferent. I és així
com, en el meu cas i juntament amb una amiga, decidim
buscar un viatge que ens aportés sobretot un aprenen-
tatge i un enriquiment personal... I buscant trobem la
forma adequada al que volíem: turisme just i respon-
sable. És a dir, a més d’aprendre i enriquir-nos col-
laborem amb una associació (en aquest cas Acsud-Las
Segovias que duu projectes en alguns països llatino-
americans) i ajudem amb els diners que gastem al viatge
en el desenvolupament local: els nostres diners d’allotja-
ment, dinars, transport... van directament a empreses
locals i/o col·lectius i ONGs, que els inverteixen en els
seus projectes. 

Un dels aspectes importants del viatge és una forma-
ció prèvia que ens situa en la realitat del país que anem
a conèixer i en els projectes i col·lectius que visitarem i
en els que intercanviarem experiències i vivències. 

A més, en aquesta
formació coneixem al
grup amb el qual viat-
jarem. I així amb tot
aquest previ iniciem un
viatge a Argentina: 4
dies a Buenos Aires i 14
a Misiones (al nord-est
d’Argentina) coneixent
la realitat d’aquests llocs
de la mà de les orga-
nitzacions locals, cam-
peroles, sindicals, eco-
logistes i indígenes en una proposta turística definida en
conjunt amb Acsud i Cemep ADIS (organització local de
la província de Misiones). 

En definitiva, un viatge molt enriquidor en el qual a
més de gaudir dels impressionants paisatges i dels pobles
i ciutats visitades hem conegut de prop la realitat d’un
país i dels seus habitants: una ràdio comunitària i po-
pular a un barri deprimit d’Encarnación (a Paraguai), la
lluita dels col·lectius ecologistes per salvar la selva
Missionera, la lluita dels camperols per tirar endavant
muntant una escola agroecològica, una cooperativa
dirigida per mares treballadores a un barri deprimit de
Buenos Aires, la lluita dels guaranís per mantenir la seva
identitat cultural en el seu territori del qual estan
excloent-los, etc. 

Compartim aquests moments i experiències amb un
grup de gent que ens acompanya en el viatge i sentim
moltes vegades i molt de prop l’emoció de conèixer l’es-
perit de lluita i de tirar endavant front a les necessitats
més bàsiques, i de compartir i d’escoltar (sobretot es-
coltar) i dialogar... sentint i aprenent en l’apropament a
un país i una cultura. 

Jordi Belda Molina

Per a més informació podeu consultar les següents webs
en les quals es basa aquest article: 

www.acsud las segovias.org 
www.turismeresponsable.net  
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VVIIOOLLÈÈNNCCIIAA CCOONNTTRRAA DDOONNEESS
En moltes ocasions pensem que la violència que

alguns homes exerceixen sobre les dones és el resultat
d’un seguit de condicions o realitats que només afecten
un grup específic de dones. Res més lluny de la reali-
tat: la violència vers les dones és un fenomen estès i
molt complex que afecta dones de totes les cultures,
classes socials o religions a més a més d’estar consi-
derat per Nacions Unides com una pandèmia, és a dir
que afecta tots els indrets de la Terra i, malauradament,
a dones durant tot el seu cicle vital, des de la infància
fins a la vellesa.

Cada vegada que ens assabentem
d’un cas de violència que acaba en
assassinat ens lamentem i ens sen-
tim molt impotents perquè pensem
que, tot i haver-se promulgat lleis i
existir més recursos que fa uns anys,
encara segueixen produint-se. Hi ha
més denúncies que abans i les ad-
ministracions tenen més serveis adre-
çats a la informació i a l’atenció de
dones que pateixen violències; tot i
així s’estima que de fet es coneixen
només un 10% dels casos reals. 

Per saber què ens està passant no
podem deixar d’esbrinar sobre l’ori-
gen d’aquest fenomen. Perquè, què
és la violència? 

La violència és “todo acto que en-
trañe el uso de fuerza verbal o física,
la coacción o la privación que signifique una amenaza
para la vida, dirigido contra una mujer o una niña, que
cause daños físicos o psicológicos, humillaciones o la
privación arbitraria de libertad que perpetúe la subordi-
nación de la mujer”(1).

En aquesta definició ens podem veure reflectides
moltíssimes dones perquè en un moment o altre, ja sigui
en l’espai privat o en el públic, hem passat per situacions
on la igualtat s’interpreta malament. En la manera de
pensar de molts homes encara es parteix de la base que
la diferència de sexe es pot traduir en submissió, control
o coerció.

Hem de conèixer de prop les conseqüències d’aquesta
xacra perquè fa malviure milers i milers de dones a tot
arreu, a la nostra ciutat també i al nostre barri també. 

Aquesta realitat, més enllà d’actituds paternalistes i
caritatives, ens ha de fer reaccionar i rebel·lar com a per-
sones i com a ciutadans i ciutadanes ja que es tracta de
la vulneració d’un dels drets humans més bàsics: el del
respecte a la vida i per extensió el del respecte a tenir
una vida lliure de violència.

Estic convençuda que davant d’un fenomen tant estès
i tant transversal és molt important que les institucions
públiques i democràtiques prenguin una posició diligent

i contundent. 
La llei aprovada pel Govern de

l’Estat i la que està en portes de la
seva tramitació final al Parlament de
Catalunya estant sent i seran molt
positives però hem de ser conscients
que aborden el final del fenomen.
Tota la societat, és a dir totes i tots
nosaltres, hi tenim un bocí de respon-
sabilitat en el camí que pot portar a
eradicar la violència vers les dones i
nenes. És un fenomen que ens impli-
ca a títol individual i col·lectiu. Agents
socials, organismes, institucions enti-
tats i organitzacions també podem fer
alguna cosa, hem de fer alguna cosa.
Treballar en xarxa per establir es-
tratègies conjuntes des de tots els
àmbits podria facilitar aquest camí

des de la conscienciació ciutadana, política, profes-
sional i personal.

D'aquí a pocs dies es commemora el Dia Internacional
contra la violència vers les dones, el 25 de novembre, a
la Plaça de la Vila de Vilanova. L’Associació de Veïns i
Veïnes del barri de Mar allà estarem per sumar-nos en
l’acte simbòlic per retre homenatge i reconeixement a
les dones que en aquest darrer any van trobar la mort a
mans dels seus companys.

Alba Garcia Sànchez
(1) Lori Heise és Directora del Pacific lnstitute for Women’s Health,
Washington, D.C
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EELLSS NNOOSSTTRREESS CCAARRRREERRSS
PPllaaççaa ddeell CCoonnssoollaatt ddee MMaarr

Plaça inaugurada l'any 1974 amb el nom de
Héroes de la Armada Española, dedicada als com-
ponents de les forces navals espanyoles. Per acord
municipal de 23 de gener de 1989 va rebre el nom
actual. 

El consolat de mar fou la jurisdicció especial
catalana sobre matèria mercantil i afers marítims
del segle XI fins l'any 1868 que foren unificades
les jurisdiccions a tot l'Estat espanyol.

Popularment se la coneix com la plaça del Canó,
nom que li ve donat pel canó del submarí D-2
cedit per l'Armada espanyola i col·locat al monu-
ment de la plaça.

EELL NNOOSSTTRREE PPAATTRRIIMMOONNII HHIISSTTÒÒRRIICC
EEll XXaalleett MMiirraammaarr ((oo xxaalleett ddeell NNiinn))

El Xalet Miramar fou construït l'any 1913
segons projecte de l'arquitecte Josep Font i
Gumà (Vilanova 1859-1922) i per encàrrec de
Joan Ferrer i Nin.

Tot i ésser una obra de considerables dimen-
sions, la composició de volums i materials que
utilitzà s'integren perfectament en l'entorn: dalt
del turó de Sant Gervasi, entre la via del tren i
el mar i envoltat d'una pineda amb jardins de
vegetació mediterrània.

És un edifici sobreaixecat del nivell del Passeig
de Ribes Roges compost de planta baixa i una
planta pis sota coberta a quatre vessants, de la
qual sobresurt una torratxa de planta quadrada
amb coberta de pavelló.

                   



CCAARRPPAA JJUUAANNIITTAA II PPOORRRRÓÓ

La Carpa Juanita i el Porró representa una bona síntesi
entre tradició i participació. Per dos motius.

En primer lloc, el mateix naixement d’aquest entremès
popular. És ben sabut que l’origen el trobem en un fet
singular i molt proper en el temps: l’apassionat i pacien-
tíssim percaçador de curiositats marineres Sr. Roig i
Toqués va aconseguir que un peix remenut begués a
galet d’un porró...! La reiterada anècdota ha acabat esde-
venint emblemàtica de Vilanova i la Geltrú, fins al punt
que es va voler reflectir als cercaviles amb una encerta-
da recreació dels dos elements protagonistes. Això ve a
demostrar que al nostre poble la capacitat per a generar
tradició és viva i que aquesta no es nodreix només de
recuperar antigues costums malauradament desapa-
regudes.

En segon lloc, la composició de l’equip humà que se’n
fa càrrec. De bon principi, aquesta doble bèstia de foc ha
incorporat entre els seus portants membres del col·lectiu
amb necessitats educatives especials, els quals formen
part de tota realitat social. 

La Festa Major és l’expressió popular de pertànyer a
una cultura i no pas a una estirp o classe social. Per tant,
la clau per a accedir–hi ha de ser la del positiu interès.
Així doncs, cal que la rotllana romangui seductorament
oberta. A banda de cometre una injustícia, vetar–ne l’ac-
cés no ens pot dur sinó a un aristocràtic empobriment.
Fidels a aquesta política, tothom és benvingut a fer bal-
lar la Carpa Juanita i el Porró. L’únic que es demana

a canvi és la partici-
pació des del respecte, el
compromís i la responsa-
bilitat que suposen formar part
de la Festa Major (i, en conse-
qüència, representar una tradició
cultural).

Després d’un període de consoli-
dació dins el bestiari popular de la
vila (avui dia ja no és concebible un
cercavila sense aquests dos elements
característics), l’entremès enceta una nova etapa. 

De primer se n’ha millorat l’aspecte general renovant
el vestuari dels portants i restaurant les figures, treball
solidari del pintor local Lluís Amaré. D’altra banda hi ha
hagut un creixement notable de la colla, fet que permet
de dur a terme més sortides i actuacions per tal de con-
tinuar difonent arreu part de la cultura tradicional vila-
novina. Finalment, ja estan en marxa els processos per-
què la Carpa Juanita i el Porró es constitueixi com a
entitat legal i autònoma. 

Vinculats amb agraïment a l’Associació de Veïns del
Barri de Mar, estem a punt d’engegar noves iniciatives
part des les quals tenen per objecte celebrar el nostre
XXVè aniversari. Des d’aquesta plataforma, que sempre
ens ha acollit, us convidem a clamar amb nosaltres: per
molts anys, Carpa Juanita i Porró!

Associació de la Carpa Juanita i el Porró

MARdela VEU
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Préstec i Internet
Tots els documents es poden consultar a les sales de les
biblioteques i la majoria es poden endur en préstec.
Les biblioteques us ofereixen també consulta d’Internet
i zona wi-fi per connectar-se a Internet sense cables
amb ordinadors portàtils.
Tant el de préstec, com el d’Internet i el de zona wi-
fi són serveis gratuïts; per utilitzar-los cal tenir el car-
net de la biblioteca. Per fer-se’l només cal el DNI o el
passaport, i els usuaris menors de 13 anys necessiten
l’autorització dels pares, així com els majors de 13
anys que no tinguin DNI. 
El mateix carnet serveix per a totes les biblioteques
de la Xarxa de la província de Barcelona.

Activitats de foment a la lectura
També ofereixen una programació trimestral amb acti-
vitats diverses: clubs de lectura, tallers, conferències,
presentacions de llibres, hores del conte, tallers...
La programació de les activitats la trobareu a les prò-
pies biblioteques i a diferents punts de la ciutat. També
teniu la possibilitat de rebre-la en el vostre domicili.

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA JJOOAANN OOLLIIVVAA II MMIILLÀÀ
Pl. de la Vila, 13 - T. 93 893 20 39

e-mail: b.vilanova.jo@diba.cat
www.vilanova.cat/ajuntament/fbiblioteques.htm

BBIIBBLLIIOOTTEECCAA AARRMMAANNDD CCAARRDDOONNAA TTOORRRRAANNDDEELLLL
C/ Menéndez i Pelayo, 15-17 - T. 93 815 91 21

e-mail: b.vilanova.act@diba.cat
www.vilanova.cat/ajuntament/fbiblioteques.htm

XXAARRXXAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE BBIIBBLLIIOOTTEEQQUUEESS PPÚÚBBLLIIQQUUEESS

El Servei de biblioteca pública de Vilanova i la Geltrú
està format per la Biblioteca Joan Oliva i Milà i la
Biblioteca Armand Cardona Torrandell. És un servei
municipal obert a tothom, que actua com a centre local
d’informació, formació, cultura i lleure. Mitjançant els
seus recursos i serveis faciliten tot tipus de coneixement
i informació, són dinamitzadores de la cultura i un espai
de trobada per als ciutadans. En el seu àmbit d’equipa-
ments de ciutat col·laboren activament amb el teixit
associatiu, educatiu i cultural de la ciutat.

EEllss  sseerrvveeiiss ddee lleess bbiibblliiootteeqquueess
Informació i consulta
Les dues biblioteques municipals ofereixen conjun-
tament un fons documental divers i de qualitat a una
mitjana de més de 1.000 usuaris diaris. 
Més de 85.000 documents, on els usuaris poden tro-
bar tant llibres, com Cd’s de música o pel·lícules en
DVD o vídeo; revistes de diverses temàtiques i la
premsa diària.
També donen accés, a través del servei de préstec
interbibliotecari als documents de biblioteques de fo-
ra la ciutat.
Destaquen dels seus fons especials, la Col·lecció local
sobre el municipi i el Centre de Documentació del
Parc del Garraf a la Joan Oliva, i el fons de còmics i
la biblioteca personal del pintor Armand Cardona
Torrandell a la biblioteca que porta el seu nom.
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gendaA

Dissabte 25 de novembre
II SSooppaarr CCooll··llooqquuii ssoobbrree TTuurriissmmee JJuusstt
A les 20:30h al Molí de Mar
Organitza: AV Barri de Mar i Acsur-Garraf

Diumenge 26 de novembre
JJoorrnnaaddaa BBeennèèffiiccaa ““VViiaa 00”” aa ffaavvoorr ddee ll’’AAPPMMAA ddee ddeetteecc--
cciióó pprreeccoozz ddee ddiissccaappaacciittaatt ddeell GGaarrrraaff
D’11 a 14h al Circuït de Ribes Roges
Organitza: Amics del Ferrocarril de Vilanova (AFEVI)

Divendres 1 de desembre
PPrreesseennttaacciióó AAssssoocciiaacciióó ddee llaa CCaarrppaa JJuuaanniittaa ii eell PPoorrrróó
A les 20h al Centre Cívic de Mar
Organitza: Ass. Carpa Juanita i el Porró i AVBM

Dissabte 2 de desembre
IIVV CCoonncceerrtt ddee TTaarrddoorr ““MMeemmoorriiaall PPeerree CCaayyuueellaa””
A les 20:30h a l’Església de la Immaculada Concepció
Organitza: AV Barri de Mar

Divendres 8 de desembre
RReeffrreesscc PPooppuullaarr FFeessttaa ddee llaa IImmmmaaccuullaaddaa CCoonncceeppcciióó
A les 13h a la Plaça de la Immaculada Concepció
Organitza: AV Barri de Mar

Divendres 15 de desembre
DDEEIIXXEEMM EELL 22000066 II EENNTTRREEMM AALL 22000077
A les 19:30h al Centre Cívic Mar
Inauguració de la mostra de treballs de les entitats i per-
sones que participen de les activitats del Centre Cívic.

Dilluns 1 de gener de 2007
IIIIII EEddiicciióó ddeell PPrriimmeerr BBaannyy ddee ll’’AAnnyy
A les 13h a la Platja de la República
Organitza: Col·lectiu Platja de la República

RRRRRR

                                               

Per més informació adreçar-se a: 
Associació de Veïns del Barri de Mar  

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

e-mail: vilanova@avbarridemar.org

A mig camí entre el seny i la rauxa, el nos-
tre col·laborador lingüistic, Natrosdamus,
ens ofereix les seves  particulars i novedo-
sas aportacions al idioma. 
Vosaltres mateixos…

AAddvvooccaatt - Persona especialitzada en  donar parer
sobre qüestions del dret català.
AAgggghhnnòòssttiicc - Fàstic per no ser-hi o estar.
BBiiaannaarrii - Anar-hi dos cops.
BBiirrèè - Recipient portàtil per a dues notes musicals que
es coloca després del bidó.
CCuulliiaannaarrii - Anar de bòlid. Precipitadament.
CCuullttuurràà - Part inferior i posterior del tronc de la con-
sellera d'interior.
DDeemmooggrrààcciiaa - Sistema humorístic igualitari basat en la
comicitat política. 
DDiiààlleexx - Conversa sobre la llei.
DDiiààllggoo - Invitació a una persona de llengua castellana
per iniciar un diàleg.
DDiisszziippllaannaa - Conjunt de regles retòriques característi-
ques d'un portaveu parlamentari per mantenir l'ordre
i la subordinació a un determinat objectiu.
EEqquuiieeddaatt - Anys o època relatius al món hípic o eqües-
tre.
GGeennttuussaa - Una determinada categoria de personal prò-
pia dels EE.UU. 
LLaammeenntt -  L’enteniment en versió feminista.
NNaacciioonnaanniissmmee - Fantasia sexual identitària per gaudir
d'un país en solitari.
PPaarrlliiaammeenntt - Institució caracteritzada per embolicar
els afers més diversos en funció dels interessos allí
representats.
PPaarrttiicciippaacccciióó - Activació participativa.
PPaarrttiiccrriissppaacciióó - Experiència participativa negativa que
produeix irritació a la ciutadania.
PPèèllccuulliiaarr - Folicle pilós que neix a la zona de la der-
mis situada entre les natges. 
PPeessccaatt - Peix capturat en aigües catalanes.
RReelliikkiiaa - Peça venerada d'automòbil sudcoreà.

                                                                                                     




