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L’any 2008 ja ha iniciat el compte enrere i queden
pocs dies per acomiadar-lo i celebrar l’inici d’un
de nou que sempre desitgem sigui millor. 

És una llei de vida, no escrita, per poder continuar
endavant i esperar que les càrregues que cadascú
porta individualment a les seves espatlles siguin, com
a mínim, més suportables i lleugeres.
Una esperança íntima que sovint ens fa oblidar que
moltes d’elles les compartim i patim per qüestions
alienes a nosaltres mateixos. I quan ja ho diem en
plural deixa de ser un fet particular per a constatar
que n’és un de col·lectiu.
Podem posar l’exemple més actual i preocupant: la
crisi econòmica. 
Una denominació que
per dir-ho amb més
exactitud caldria definir-
la com a crisi d’un deter-
minat sistema econòmic,
lloat per uns i permès per
uns altres,  que considera
a les persones més com
objectes que com a sub-
jectes, tal com afirma el
reconegut sociòleg polo-
nès Zygmunt Bauman, que el mes passat va oferir una
conferència a Barcelona sota l’enunciat “L’educació
en un món de diàspores”.
Economia i educació. Dos conceptes totalment vin-
culats a la crisi, paradoxalment citats per dos impor-
tants membres del govern estatal. Recordem la frase
del president Zapatero el setembre de l’any passat
referint-se a l’economia: "Utilizando un símil depor-
tivo, puede decirse que España ha entrado en la
Champions League". Junta de l’AV de Mar  

També, la del vicepresident econòmic del govern,
Pedro Solbes: "Menos ladrillo y más inteligencia", en
la qual podem observar, de moment només textual-
ment, el desig d’un reequilibri de l’economia basat en
els valors afegits derivats de les activitats vinculades
a la societat de les idees i el coneixement. Més clara-
ment: Recerca + Desenvolupament + Innovació tec-
nològica.
Potser ens poden preguntar, per què parlar de tot
això en aquest modest butlletí?
La resposta és ràpida i senzilla: una crisi és una
conjuntura de canvis en qualsevol aspecte de d’una
realitat, organitzada però inestable, i per tant, subjec-

ta a una evolució. I els
únics que poden dubtar
que al nostre barri no li
cal una evolució positi-
va són els que no hi
viuen ni hi treballen, ja
que des de fa massa
anys arrosseguem fac-
tors de crisi localitzada i
ja ens toca, a tots, po-
sar-hi mesures correcto-
res en els diferents àm-

bits deficitaris per tal d’evitar una marsellització de
la zona, efecte al que molt especialment contribuiria
la unidireccional aposta per la logística, tant anome-
nada darrerament.
Ho tornem a repetir, el nostre barri necessita un
planejament de futur amb coherència i terminis con-
crets.
Potser el 2009 sigui el nostre any, el del barri!
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JJOORRNNAADDAA  SSOOBBRREE  LL’’EEIIXX  DDIIAAGGOONNAALL  
El 7 de novembre Neàpolis va ser la seu de la jornada

“Una nova centralitat per a Catalunya: Eix Diagonal”.
Polítics i experts van aportar les seves reflexions respecte als

nous reptes i oportunitats, de tot tipus, que comportarà
aquest eix viari per al nostre territori i per a la nostra ciutat.

No podem deixar de manifestar la nostra preocupació
davant la intervenció del Sr. Manel Nadal ja que en la seva
exposició va mostrar una especial dedicació al nostre port,
i per escreix a la nostra ciutat, com a portal de les merca-
deries que es preveu circularan per l’Eix.
Malauradament, un cop més va ser la visió logística la

preponderant, deixant en segon terme altres opinions ba-
sades en experiències contrastades a Europa sobre un
futur més diversificat. 
Inquietant! 
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CCAASSTTAANNYYAADDAA  IINNFFAANNTTIILL
El dimarts 28 d’octubre va celebrar-se al pati central del

Mercat de Mar la Castanyada Infantil, organitzada conjunta-
ment per l’AV Barri de Mar, el Centre Cívic Mar i els paradis-
tes del Mercat, que va comptar amb l’ajut de La Gavina, i la
tradicional actuació del Màgic Ferran.

CCOONNFFRRAARRIIAA  DDEE  PPEESSCCAADDOORRSS::  NNOOVVAA  JJUUNNTTAA  
El dia 1 de novembre, a la Confraria de Pescadors van rea-

litzar-se eleccions per renovar la seva Junta.
Miquel Illa va resultar elegit com a president de la nova

Junta General, i Fausto Navales i Carlos Maldonado, respec-
tivament, són els nous sots presidents primer i segon.
Des de l’AV de Mar els felicitem, amb el desig de que

aquesta nova etapa ens permeti mantenir un diàleg fructí-
fer sobre els temes que ens afecten comunament. 

Laura Marín

Feèlix



NNEETTEEJJAA  PPLLAATTJJAA  LLLLAARRGGAA  
El matí del diumenge 23 de novembre va reunir un grup

de gent que forma part d’Amics de la Platja Llarga per fer
la ja tradicional neteja simbòlica.
Com sempre, el personal del CRIA ens va facilitar els

estris necessaris: guants, bosses, aigua, etc...

I des de quarts d’onze fins al migdia, malgrat un temps
força rúfol, els voluntaris i voluntàries van fer la feina pre-
vista dedicant-se amb especial cura a la tria i recollida dels
diversos materials retornats per la mar o bé abandonats
per les persones que encara no acaben d’entendre la im-
portància de mantenir en condicions un espai natural tan
a prop de la nostra ciutat i, incívicament, no s’acostumen
a dipositar les deixalles als llocs pertinents.
Cal insistir pedagògicament en el valor que té aquesta

zona que hem pogut deslliurar de la febrada del “totxo”.

NNOOVVAA  DDIIRREECCTTOORRAA  AALL  CCEENNTTRREE  CCÍÍVVIICC  MMAARR
Tal com us anunciàvem en el darrer número del nostre

butlletí, us presentem a la nova directora del Centre Cívic
Mar, Esther Campins, que aporta la seva experiència en altres
Centres Cívics, de la qual els companys en donen una valo-
ració gratament positiva que ja compartim.

IIII  SSOOPPAARR  DDEE  LLAA  TTRRUUIITTAA  LLLLUUNNÀÀTTIICCAA
La nit del dissabte 15 de novembre, el Molí de Mar va

omplir-se de gom a gom en la segona edició del Sopar
de la Truita Llunàtica, organitzat per l’AV Barri de Mar.
En aquesta ocasió, els participants van superar-se en

la preparació de les seves truites o postres, que eren
magnífics.
I, com és natural en una celebració, no podia faltar la

música per animar els assistents a sortir a la pista. 
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JJOOSSEEPP  MMAARRIIAA  MMOONNTTAANNEERR  EENNSS  VVIISSIITTAA
La Federació d’Associacions Veïnals de la nostra ciutat

(FAV·VNG) va convidar al catedràtic d’arquitectura i urba-
nisme Josep Maria Montaner, perquè ens ajudés a elaborar
un diagnòstic sobre l’estat de la nostra vila, i les possibili-
tats de futur davant les actuacions previstes.

PPOORRTTEESS  OOBBEERRTTEESS  AA  LLAA  NNOOVVAA  MMEESSQQUUIITTAA
La jornada de portes obertes del 29 de novembre va ser-
vir per compartir una estona amb un col·lectiu de nous
vilanovins que, per raó dels estereotips, un sector de la ciu-
tadania encara voldria invisibles. 
Ha estat satisfactori comprovar que el nou local és més
ampli, digne i sobretot més saludable que l’anterior.

JJOORRNNAADDEESS  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓ  
El president de l’AV de Mar va assistir els dies 24 i 25 de
novembre a les II Jornades sobre Polítiques de Diversitat i
Ciutadania, organitzades des de l’Àrea d’Igualtat i Ciuta-
dania de la Diputació de BCN, en un moment contextual
on cal tenir notícia d’experiències d’altres municipis.

LLAA  TTRRAAVVIIAATTAA  AALL  PPAALLAAUU  DDEE  LLAA  MMÚÚSSIICCAA
Una cinquantena d’associats/des i amics/gues van apro-
fitar la sortida al Palau de la Música organitzada per l’AV
Barri de Mar per gaudir de l’òpera La Traviata de G. Verdi,
interpretada per “I virtuosi d’opera di Roma”. 
Una activitat que, atès el seu èxit i interès, sembla que
caldrà sovintejar.

Fèlix



VVEERRMMUUTT  AA  LLAA  
PPLLAAÇÇAA  DDEE  LLAA  IIMMMMAACCUULLAADDAA
El dilluns 8 de desembre el barri de Mar va celebrar la

festivitat de la Immaculada Concepció, que aquest any
ha volgut sumar-se a les celebracions del 75 Aniversari
de La Gavina.

La festa va començar amb una missa concelebrada, i a
continuació, i com cada any, l’AV Barri de Mar va oferir
als veïns i veïnes el tradicional vermut popular, amb la
participació i col·laboració de La Gavina.
Finalment, i malgrat no comptar enguany amb una

colla sardanista, els assistents van engrescar-se amb la
música aportada per l’Associació i van formar una
excel·lent rotllana.
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DDIINNAARR  DDEE  TTRREEBBAALLLL  DDEE  LL’’AAddEEGG
El 3 de desembre, l’AV Barri de Mar va tenir l’oportunitat

d’assistir al dinar de treball organitzat per l’AdEG a Sitges, on
el Sr. Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat i
President de Ports de la Generalitat va continuar, amb mati-
sos, el discurs sobre les bondats logístiques del nostre territori. 

El president de l’AdEG Sr. Xavier Cardona no va dub-
tar a contrarestar aquesta visió unilateral del president
de Ports per la de l’aposta de futur que asseguren les
activitats amb valor afegit, tant pel que fa a la comarca
com per a la nostra ciutat. Una opinió que des de l’AV
compartim plenament. 
La nostra presència també va servir com a recordatori

de la reunió que tenim pendent amb el Sr. Nadal.

Fèlix

Fèlix



AA  LL’’AARRJJAAUU  ““LLAA  FFEEMM  PPEETTAARR!!!!!!
El passat dia 30 d’octubre, es va reunir el CONSELL

CIUTADÀ PER A LA CONVIVÈNCIA. Va comptar amb la
participació del Sr. Salvador Cardús i Ros, professor de
Sociologia a la UAB, amb la conferència “Els fonaments de
la convivència”.
La nostra escola també hi va participar explicant el

projecte: 
“FEM-LA PETAR !!!”

Aquest projecte s’inicia el curs 06-07 i neix per una reali-
tat de l’escola, més que per una necessitat.
Els objectius plantejats són:
Facilitar la interrelació entre pares i mares autòctons i
nouvinguts del centre, a partir d’experiències.
Facilitar recursos i coneixements necessaris per a un
millor coneixement de l’entorn i per a millorar la con-
vivència.
Iniciar els pares i mares nouvinguts en l’ús de la llen-
gua catalana.
Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador
d’un projecte plurilingüe.
Fomentar l’educació intercultural, basada en la igualtat,
la solidaritat i el respecte a la diversitat de cultures, en
un marc de diàleg i convivència.
Que els pares i mares puguin participar activament
en la trajectòria educativa dels seus fills i filles:
informes, reunions, notes informatives, entrevistes,
revista escolar, festes a l’escola, full informatiu...
En aquest projecte hi han col·laborat: El Departament

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, el Servei de Normalització Lingüística
Penedès-Garraf, la Ludoteca del Barri de Mar “El Pirata”, la
Biblioteca Joan Oliva, l’AMPA del CEIP l’Arjau i l’Equip de
Mestres del CEIP l’Arjau.
A més de les classes de català setmanals s’han fet

diverses activitats, algunes de les quals us detallem a
continuació:

CURS 06-07:
Primera reunió informativa (amb traductors d’àrab,
castellà, romanès i rus) sobre aspectes concrets de
l’escola. 
En aquesta reunió es proposa començar les classes de
català.

Festa de Sant Jordi: Auca de la llegenda en 16 idiomes
(tots els de l’escola) escrita per les pròpies famílies.
Algunes de les mares que participen en l’activitat vénen
a explicar la llegenda en el seu idioma per a tots els
nens i nenes de l’escola.

CURS 07-08:
La participació augmenta respecte el curs anterior. S’ha
de canviar el dia perquè algunes mares van a classes de
català a la Paperera.
Les sessions setmanals es basen sobretot en el treball de
la comprensió i expressió oral (tot i que també es tre-
balla força la part escrita). A més d’això, i dins del
mateix horari, es fan unes sessions “especials” que es
considera que podrien tenir interès per a les persones
assistents:

1r. Trimestre: 
Explicació del Sistema Educatiu a Catalunya. La ses-
sió ha estat a càrrec de Mª Providència Garcia, directo-
ra del centre.
A més de l’explicació, s’ha passat a cada persona assis-
tent un resum escrit del sistema educatiu a Catalunya,
en català i en el propi idioma (castellà, romanès, tagal,
àrab).
Explicació de les ofertes de lleure pels nens i nenes
durant les vacances de Nadal. La sessió ha estat a
càrrec de Rosa Mansilla, tècnica d’infància de
l’Ajuntament de Vilanova. A part de les propostes per
les vacances de Nadal s’ha parlat dels casals, esplais,
ludoteques...
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2n Trimestre:
Visita a la Ludoteca “El Pirata” (Barri de Mar). Cal dir
que ens han obert la ludoteca fora d’horari per tal de
fer possible la visita.
La sessió ha estat a càrrec de les monitores de la
ludoteca i ha constat d’una explicació de les dife-
rents activitats que s’hi fan, així com una explica-
ció detallada dels preus i les diferents possibilitats
horàries.

3r. Trimestre:
Visita a la Biblioteca del Centre. S’ha explicat el fun-
cionament de la Biblioteca, el personatge de la
Ratoliva... S’ha fet préstec de llibres a les persones que
ho han demanat.
Visita de la tresorera de l’AMPA per tal d’explicar el
funcionament de l’AMPA, les diferents activitats, com
es fa el pagament de les quotes i altres temes que
podien ser interessants per les persones assistents, de
cara al curs vinent.
Visita a la Biblioteca Joan Oliva i Milà. S’ha visitat la
Biblioteca Joan Oliva i les persones que ho han desitjat
s’han fet el carnet de la Biblioteca.

ALTRES ACTIVITATS:
Durant el curs s’ha donat molta importància a les

festes tradicionals i a les festes locals de Vilanova
(enfocat sempre el tema amb la participació dels seus
fills i filles).
S’ha explicat el per què se celebra la festa de Sant
Antoni Abat.
S’ha facilitat a cada persona assistent un calendari de
les activitats de Carnaval, s’ha passat un DVD i s’ha fet
un petit calendari dels dies, hores i activitats que
podrien interessar als nens i nenes.
S’ha explicat per què se celebra la festa de Sant
Jordi. 
S’ha visionat un vídeo amb les principals activitats de
la festa i s’ha col·laborat activament en la festa de la
nostra escola (explicant un conte en diferents idio-
mes).
S’ha fet arribar informació sobre totes les coses pun-
tuals que han anat sorgint i que podien interessar a
les persones assistents al curs (activitats dels centres
cívics ...).

Es va fer un article per a la revista de l’escola, on
s’explicava l’activitat que s’havia fet durant el curs.
L’últim dia s’ha fet una festeta de comiat on cadas-
cú ha portat algun menjar típic del seu país.

PROPOSTES CURS 08-09: 
Continuar l’activitat seguint una mica la línia dels cursos

anteriors.
Introduir activitats que fomentin més la relació entre els

pares i mares de l’escola.

VALORACIÓ:
La valoració és molt positiva.
Arrel de la seva assistència a aquestes classes, algunes
persones assisteixen a classes de català i d’alfabetització
(a part de les de l’escola).
A més del treball de la llengua catalana, el curs ha estat
un espai de trobada i d’intercanvi entre les diferents
persones que hi han assistit.

“Si dues persones intercanvien un euro, cadascuna
es queda amb un euro. Però si dues persones inter-
canvien una idea, se’n van amb dues idees, la seva i
la de l’altre... Perquè el coneixement és una riquesa
que augmenta quan es comparteix”.

Provi Garcia
Natàlia Palau
(CEIP L’Arjau)
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Lo que no es lógico es la diferencia de acciones que se
hacen en este lado del barrio de Mar y en la parte de la
Pasifae, que está mucho mejor. Es incongruente.
Eso también puede ser responsabilidad de la asociación
de vecinos…
¡Qué va! Eso no es culpa de la asociación, eso es la discri-

minación que ha habido siempre en el barrio de Mar. 
El barrio de Mar se formó con gente gallega, andaluza…

aquí hay un montón de gente de Barbate. Se ha formado con
gente de fuera y siempre ha sido un barrio discriminado. Yo
soy catalán, vilanoví, y de Convergencia i Unió, nacionalista.
Pienso que estaríamos bien si fuéramos un principado como
el de Andorra, así tendríamos menos problemas. Pero fíjate si
hay discriminación que en vez de ir a un colegio público, yo
tuve que empezar en el colegio de pescadores. Fue al cum-
plir seis o siete años que inauguré el Sant Jordi. 
Vamos, que la asociación de vecinos no tiene la culpa de

que el barrio de Mar siempre haya estado discriminado. El
problema es que en la zona de la derecha hay gente con más
dinero y en la zona de la izquierda hay gente con menos
dinero. En la zona de la izquierda nos han puesto un monu-
mento feísimo, el de Francesc Macià, y en la zona de la dere-
cha han hecho una estatua muy artística de un toro con una
mujer dentro que no sé qué significa, porque si aquí esta-
mos contra la tauromaquia… Hay cosas que no entenderé
nunca. 
Y no es porque sea mi barrio, pero es la zona más bonita

que existe en Vilanova. Y la Pujada de Sant Cristòfol, eso
siempre ha sido precioso. Es lo más bonito que hay. Es como
hablar del casco antiguo de Vilanova i la Geltrú, bueno el
casco antiguo de la Geltrú porque Vilanova fue después…

Tú que te mueves tanto por la ciudad, debes encontrar
diferencias increíbles.
En todo, en todo. El tema de las barreras arquitectónicas,

es una barbaridad. Si circulas por el centro es como si fueras
una carretilla repartiendo la cerveza sin ningún problema
porque no existe ningún bordillo. Te metes en la zona de la
plaza de Beatriu Claramunt y todo son cositas y marquesi-
nas, pero en mi barrio es que da risa. Yo tengo que dar unos
saltos que dan miedo para subir los bordillos. Ya se sabe que
esta zona parece que sea el barrio marginal.

En aquesta ocasió entrevistem un personatge em-
blemàtic del barri de Mar, per no dir de tot Vilanova i
la Geltrú: José María López, conegut per molta gent
com l’Americano.
¿Desde cuándo vives en el barrio de Mar?
Desde que nací. Bueno, lo que se dice nacer, nací en

Barcelona, pero enseguida me trajeron para acá.

¿Siempre has vivido en la misma zona del barrio?
No, no, de chiquitín viví en la calle Llibertat, después en la

calle Àncora, de allí fuimos a parar a la plaza Lledoners,
luego a la calle Bruc, a la calle Sant Gervasi y después a Mar.
Desde que vives aquí, ¿te parece que el barrio haya evo-
lucionado?
Se han visto cambios pero no evolución. Han tirado casas

que no tenían que haber tocado, como por ejemplo la que
había en la esquina de la calle del Ceferino, en Ribes Roges,
que era un patrimonio vilanoví y la han tirado para hacer
algo que a mí me parece un cuadro. Por no decir el Eixample
de Mar, que lo veo mal, no tiene estética, ni tiene diseño ni
nada. Son cuatro cuadros. Una cosa fea. Vamos, que de evo-
lución ninguna, al revés.
Por otra parte, tenemos un poquito más de inmigración,

que realmente aquí es lo que sobra, y menos vigilancia, por-
que sólo los vemos por aquí por los cuatro críos que tenemos
en la plazoleta fumando porros. Que lo vemos mal porque
está mal hecho, pero la verdad es que si no fuera por estos
niños aquí esto estaría lleno de moros, de negros y de todo.
¿Qué opinas del torrente de la Pastera?
Pues qué quieres que te diga, que el presupuesto nuestro

se lo comió el alcalde, la finca del señor Casanovas. El pre-
supuesto de tapar el torrente está aceptado desde que tengo
uso de razón, y hace muchos años ya de eso, que tengo 42.
Se arregló lo suyo por cuestión de “clase”, me imagino, en
lugar de porque era necesario.
Hablemos de la platja del Far, ¿te gusta cómo está?
¿La playa de Sant Cristòfol? A mí me ha gustado siempre

más que Ribes Roges, pero como cuatro o cinco veces más.
La playa y la Pujada de Sant Cristòfol es una pasada de boni-
to para pasear. Y arriba está la casa Marisol, que si no es por
un particular que la arregló y montó un restaurante, aquello
se hubiera perdido y también es un sitio precioso.
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Una vez impediste que cortaran los eucaliptos. 
Sí, pero no ha servido de nada…
Y dicen que ahora hablaron contigo para ver si los po-
dían quitar porque estaban molestando.
Lo que han hecho es una salvajada. Aparte de que había

árboles de cuando estaba la Sínia de les Vaques, quitaban
mucho olor que viene del torrente. Porque ahora huele, antes
olía menos. Eso ha sido por una vecina que ha buscado en-
fermedades e historias. Pero los problemas de uno no tene-
mos por qué pagarlos todos. Me imagino que si el jardinero
detecta la enfermedad y pone remedio, el árbol se cura. 
La segunda vez no monté ninguna porque sabía que los

iban a cortar igual, y yo parezco siempre el malo de la pelí-
cula. Es que siempre estoy solo. Como la primera vez que lo
intentaron, que me puse en medio y no cortaron los árboles.

Existe la promesa de que el año que viene plantarán
otros árboles que no tengan las raíces tan grandes y no
vayan directamente hacia las casas ya que, según me dije-
ron, aquí residía el problema.
¡Que tontería! Que piensen que los eucaliptos estaban de

siempre en la Sínia de les Vaques. Son árboles que tienen
muchos años, pero los nuestros se los han cargado. Lo que
tienen que hacer es cuidarlos porque hay muchos enfermos. 
¿Cómo ves el futuro del barrio?
Mal, hacia abajo. Lo pondrán más bonito, mejor peinado,

y me imagino que la Rambla la arreglarán como la de arri-
ba, y por favor, que no corten las calles, que puedan circular
los coches por algún sitio. Pero en el fondo todo continua-
rá siendo igual, sin un sitio donde ir, sin biblioteca…
Desde la Asociación la hemos pedido, y está prometida.
Para acabar, ¿qué deseas para el barrio?
¿Quieres que te diga la verdad? Un poquito de más armo-

nía y que se preocuparan un poquito más de nuestra juven-
tud, de los niños que no están recogidos y no tienen ningún
sitio dónde ir, vamos ni un futbolín para jugar una partida.
Menos mal que tenemos el equipo de fútbol. 
¡Pues sí, menos mal! Al principio yo estuve metido en eso.

Estoy muy contento con el equipo, fíjate que mi hijo Aarón
juega en él. Pero repito que haría falta un local, ni que fuera
pequeño. Hasta podríamos tener nuestro Drac, el del barrio
de Mar. ¿No lo tienen la Geltrú o el Centre Vila?

Yo he visto venir una brigada del ayuntamiento a levantar
la alcantarilla en Francesc Macià porque con el ruido que
hace al circular los coches por la mañana los vecinos se des-
piertan. Aquí, ya ves, lo mismo. En la rampa hacia mi casa
hay una brecha así de grande, que si no levanto las ruedas
me voy al suelo. O sea, que se ocupan sólo del centro. 
Es decir, que crees que el barrio de Mar está considera-
do como un suburbio.
Sí, esa es la palabra, un suburbio.
Hablemos de la juventud de esta zona. ¿Crees que tiene
oportunidades?
En Vilanova, la juventud no tiene oportunidades en nin-

gún sitio. Lo malo es que han quitado todos los lugares de
ocio que tenían. Se han quedado sin nada. Una barbaridad.
Una ciudad como Vilanova que hace dos o tres Sitges, no
tiene nada más que una discoteca para la juventud… 
Y el barrio de Mar no es un barrio marginal, aunque la

juventud tiene sus historias. Es el mejor barrio que existe en
Vilanova porque es el único que está hecho como una
pequeña pelota. Todo lo demás son barrios residenciales
donde viene la gente a descansar… 
La zona de la Geltrú se ha llenado de bares y baretos y
la gente se queja de que no se puede descansar. 
Los nuevos residentes de la Geltrú, que no se preocupen,

que no es su barrio, que se vayan a Barcelona. La Geltrú
tiene su gente de toda la vida, y los que han llegado ahora
a la Geltrú son cuatro inmigrantes que se tendrían que callar
la boca porque no están en su barrio. Eso está más claro que
el agua. No se pueden quejar de eso. No tienen por qué.
Y aquí en el barrio de Mar pasa lo mismo, aquí no tienen

discoteca. Había una y los vecinos la hicieron cerrar. La te-
nían muy bien instalada, pero se la cargaron.
Hace unos años empezaron con ludotecas, actividades

para los críos… Yo hubiera sido parte activa de esa historia si
realmente se hubiera hecho, pero la cortaron. La ludoteca
que estaba en la media luna ahora está en la Geltrú, pero no
es de allí. Si es de Mar, tendría que estar aquí. Será que en
el barrio no hay casas cerradas para que los niños tengan un
sitio donde estar...
Ah, y también había una colla castellera, la colla de Mar…
¿A qué es debido que se hayan perdido estas cosas?
Porque se nos ignora. De la carretera general para abajo, el

lado izquierdo son los pescadores y cuando baja la gente del
pueblo viene a esta zona. No van a la Pasifae. El chiringui-
to de la platja del Far está siempre lleno… Es una pasada
¿Crees que la gente que vive en el barrio ha sido activa
o sumisa ante todas estas cosas?
La gente del barrio de Mar saca los dientes cuando real-

mente es necesario, como cuando quisieron tirar las casas de
los pescadores de aquí del paseo. Se montó una buena
manifestación. A la gente del barrio si realmente se quiere,
se la puede movilizar. Los que viven aquí responden porque
son gente pescadora y quien más y quien menos ha pasado
mucho. Y la verdad es que aquí tampoco hay tanta gente de
fuera como nos imaginamos. Hay más en la Geltrú. Y al fin
y al cabo la que hay aquí está más o menos está integrada. 
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La Junta Directiva de la Federació d’Associacions
Veinals de Vilanova i la Geltrú agraeix a l’AV Barri de
Mar l’espai que ens brinda en el seu butlletí social per
comunicar-nos amb la ciutat.

PPeettiittaa  ccrròònniiccaa  ddee  55  mmeessooss  dd’’eexxiissttèènncciiaa

La nostra federació la vam fundar el 3 de juliol
d’enguany i va ser presentada públicament als jardins de
l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat el dia 22 del
mateix mes.
Després de les gestions pertinents per legalitzar-nos

vam fixar-nos uns objectius inicials en els que encara hi
treballem: donar-nos a conèixer a la ciutat i preparar-
nos per atendre alguns dels temes que vam considerar
prioritaris en la nostra feina. 
La tria va resultar fàcil: ORGANITZACIÓ, URBANISME

i SALUT I SANITAT ens servirien per anar-nos situant i
escalfar motors. 
I aquí estem, complint els calendaris d’activitats i con-

tactes previstos mentre ens anem il·lusionant al veure
les possibilitats que una organització en federació pot
donar-nos al moviment veïnal de Vilanova i la Geltrú.

Què hem fet?  
Un cop engegada l’organització interna vam tenir una

xerrada amb en Jordi Gasull de la Confederació d’AAVV
de Catalunya i vam desenvolupar criteris d’estratègia
d’una Federació.

Per veure els temes d’urbanisme des d’una perspecti-
va més àmplia que la que permet la nostra feina quoti-
diana, vam passejar per la ciutat i vam parlar tan àm-
pliament com vam poder amb l’arquitecte i professor
d’espais arquitectònics de la UAB Josep Maria Montaner
que també és col·laborador de la Federació d’Associa-
cions de Veïns de Barcelona. Amb ell vam situar concep-
tes importants del nostre sistema urbanístic i algunes
alternatives necessàries per millorar la ciutat.
Per tenir una visió interna-externa de la salut i la sani-

tat a Vilanova i la Geltrú, vam demanar que dues per-
sones properes a nosaltres que no han deixat de treba-
llar-hi, els companys Jordi Baiges i Alfredo Villa mem-
bres de la Comissió Veïnal de Salut i Sanitat i del comi-
té i patronat respectivament de l’HCSAA i components
de la Plataforma Salvem l’Hospital, ens actualitzessin el
nostre panorama sanitari i ens expliquessin què signifi-
ca formar part d’un consorci sanitari del Garraf i com
estem considerats en l’organigrama de la Conselleria de
Salut de Catalunya. 

Què fem i farem?
De moment pensem que hem de consolidar la nostra

manera de treballar, millorar l’organització i seguir en
els temes iniciats. Estem elaborant un pla de treball pel
2009 i un lloc web i molt aviat organitzarem la nostra
primera activitat pública que volem que sigui sobre
habitatge. 

Hèctor Galvany
Coordinador d’activitats FAV·VNG
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Al nostre país o estat, com és democràtic, hi ha tres
poders fonamentals que regeixen les nostres vides pel bé
comú: el legislatiu (els polítics), l’executiu (funcionaris
al servei dels polítics) i el poder judicial, independent
dels anteriors, que intenta que quan una persona o grup
de persones tenen un problema es compleixi la llei i es
faci complir donant solució al ciutadà i protegint-lo si
hi té dret.
A Vilanova i la Geltrú hi ha 8 jutjats que porten temes

civils i la instrucció de delictes o faltes penals. Realment
són insuficients per molt que treballin i hauria d’haver
un jutjat per cada 10000 habitants. Això vol dir que
com al partit judicial de Vilanova hi ha uns 180000
habitants per anar bé falten 8 jutjats més, si és que
volem ser democràtics i europeus de veritat i que la jus-
tícia funcioni. No obs-
tant, des de la Genera-
litat s’ha demanat un
jutjat més i l’any que
ve, si Déu vol, entrarà
en funcionament el jut-
jat número 9.
M’he informat als jut-

jats de Vilanova so-bre
com va l’activitat judi-
cial aquest any i m’han
comentat que degut a
la crisi econòmica els
assumptes derivats d’im-
pagament de lloguers i
d’hipoteques s’han in-
crementat bastant.
Però s’ha de destacar que hi ha un procediment civil

que es diu monitori que també ha pujat molt i on es
poden reclamar deutes inferiors a 30000 euros sense
necessitat de procurador i advocat. 
Ho pot fer el ciutadà particularment, amb paciència i

ordre, acreditant mitjançant documents que una terce-
ra persona o empresa li deu diners per una feina feta,
un material venut o rebuts de comunitat de propietaris
impagats per un veí. 
El ciutadà es pot informar als Jutjats de Vilanova i la

Geltrú sobre la forma com fer-ho per a PRESENTAR–HO
correctament.

Segons les estadístiques, quasi el 50% dels deutors als
quals se’ls hi reclama un deute mitjançant aquest pro-
cediment no s’oposen. És clar que si el deutor és insol-
vent perquè no té res, el Jutjat no el podrà embargar
posteriorment en el procediment d’execució, que SÍ
necessitarà d’advocat i procurador, però si no s’intenta
reclamar el deute és difícil saber si realment el deutor és
o no insolvent. En tot cas, si el deutor no s’oposa al pro-
cediment i paga en el termini fixat no caldrà embargar-
lo judicialment.
La feina als jutjats s’ha incrementat també perquè ara

hi ha qüestions com conduir sense carnet, o amb excés
de velocitat, o begut, que poden comportar pena de
presó. També discussions familiars com insults i amena-
ces que es denuncien al Jutjat de Violència Domèstica

quan la dona es la víc-
tima i que també po-
den comportar pena
de presó. 
Abans aquests fets

no passaven pel jut-
jat, i avui en dia grà-
cies a les reformes del
poder legislatiu els
jutjats han de conèi-
xer aquests fets que a
vegades no són tan
greus com perquè el
ciutadà denunciat s’ha-
gi de sentir com un
delinqüent sense es-
crúpols.

La conclusió és que per a què la Justícia funcioni a
Vilanova i la Geltrú i a la resta de l’Estat, falten molts
diners per pagar més jutges, funcionaris, mitjans
informàtics i també algunes reformes legislatives, ja
que actualment molts delictes s’investiguen amb el
procediment que estableix una llei de l’any 1800
(segle XIX), quan encara no existia Internet, gravado-
res, DVD,S, escalfament global, i moltes altres cir-
cumstàncies que fan necessària una nova llei per
investigar delictes.

Toni Vallbona, Advocat

Maria
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EEQQUUIIPP  DDEE  FFUUTTBBOOLL  SSAALLAA  
AAVV  BBAARRRRII  DDEE  MMAARR

Per raons d’edat, aquest any ha acabat l’estada de part dels nois del nostre
barri dins del projecte per a joves Ara’Munt. Amb intenció de donar continuïtat
al grup, aquests joves van demanar a l’AV Barri de Mar l’aixopluc i l’ajut neces-
sari per continuar participant en la lliga de futbol sala Ciutat de Vilanova.
La Junta va avaluar la seva petició i va decidir acceptar-la, ja que considera

que els joves signifiquen el futur de la societat i l’esport una de les eines que
ajuden a entendre el treball en equip.
Estan jugant en la Divisió Preferent amb passió, seny, il·lusió i esportivitat, i

ja van els tercers de la classificació. Ànims i sort al nostre equip!!!



EELL  CCAARRRREERR  DDEE  LLAA  FFAASSSSIINNAA
Aquest carrer és format el 1966 com a conseqüència de

la construcció d’un seguit de blocs de pisos, a la seva vora-
via de ponent.
En un plànol de 1865 figura amb el nom de camí de la

Fassina, i el nom li ve d’una fassina localitzada en aquest
indret, al costat mateix del torrent de la Pastera, establer-
ta el 1693 per Pau Feu, personatge a qui se li reconeixien
certs privilegis reials.

El “camí qui va a la Fassina” o de “la Offissina”, part
inferior del Camí Nou de Mar que sortia del portal de na
Balle, és documentat a l’any 1725, al mateix temps que
es fa menció de la fassina de Fèlix Mainer, situada a la
part de ponent del camí, enfront de la d’en Feu.
Les fassines eren establiments dedicats a la destil·lació

de vins, licors i aiguardents, que provinents del Penedès i
el Garraf, eren exportats amb bótes cap als mercats ame-
ricans i europeus.
Al cadastre de 1739 trobem registrades un total de 10

fassines, conegudes també com oficines.
El camí de la Fassina -del qual només restava el tram

que anava des del carrer de l’Àncora a mar, després de la
col·locació de les vies del ferrocarril a l’any 1881- fou
substituït pel carrer del mateix nom en urbanitzar-se el
sector, però sols el tros que va del carrer del Carlets al pas-
seig Marítim, ja que la part superior al desviament del
torrent de la Pastera porta el nom de carrer de la Sínia de
les Vaques.
Molt a prop d’aquests carrers hi ha la plaça de Cal Xixo,

nom, també, d’una d’aquelles fassines.
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TTEERRTTUULLIIAASS  LLIITTEERRAARRIIAASS
Desde la AV Barri de Mar, hemos puesto en marcha, con

mucha ilusión y con ganas de contar con vosotros, un
nuevo espacio: Las tertulias literarias.
Aunque hemos hecho difusión en la revista de la Asocia-

ción, la participación es baja. La lectura que hacemos de este
hecho es: o bien que la gente no sabe muy bien en qué con-
siste o se cree erróneamente que para participar se ha de sa-
ber mucho o haber leído un sinfín de libros, nada más lejos
de la realidad. Para participar solo necesitamos tener ilusión.
Todas las personas podemos participar en un diálogo igua-
litario. Se puede seguir aprendiendo durante toda la vida. 

Todas las personas de las tertulias somos iguales y dife-
rentes. Uno de los principios mas respetados e importantes
de todas las tertulias es la igualdad de las personas y esto
significa el derecho de todas a vivir y a pensar de forma
diferente.
No se pretende descubrir o analizar el autor o autora de la

obra, sino fomentar la reflexión y el diálogo, a partir de las
diferentes interpretaciones que se derivan de un mismo texto.
Hay que estimular los sentimientos, sensaciones, las ideas

y vivencias. Todos estos conceptos son muy importantes
para tener una mentalidad más abierta y poder comunicar-
se con todo tipo de personas. Ser más tolerantes, compren-
sivos y razonables para tener una convivencia más pacifica.
Todas las personas que han participado en otras tertulias

coinciden en que les ha servido para aprender a escuchar, a
respetar las diferentes opiniones y las ha transformado, por-
que algunas no habían leído un clásico en su vida y ahora
lo estaban haciendo, además lo que aprendían en las tertu-
lias lo llevaban a su entorno. En un certamen de tertulias
literarias, varios participantes de CEPA TETUAN, comenta-
ron: “Las tertulias son como pequeñas células de cómo
debería funcionar el mundo, a través de ellas podemos
mejorar la sociedad”.
El diálogo se convierte en generador de aprendizajes. Tiene

como base las reflexiones, los debates, los argumentos y las
experiencias de la vida cotidiana de las personas participan-
tes. El diálogo como transformador social a favor de una
sociedad más justa, democrática y solidaria. 
¡ANIMAROS A PARTICIPAR, OS ESPERAMOS EL
PRÓXIMO 9 DE ENERO DE 2009!

Maite Arias

HHAAVVAANNEERREESS
UUss  aaggrraaddaa  eessccoollttaarr  hhaavvaanneerreess....??
UUss  aaggrraaddaarriiaa,,  ttaammbbéé,,  ccaannttaarr--lleess....??

LL’’AAVV  ddee  MMaarr  uuss  eessppeerraa  ppeerr  ffoorrmmaarr--nnee  uunn  ggrruupp!!
NNoommééss  ccaall  llaa  vvoossttrraa  iill�lluussiióó  ii  uunn  xxiicc  ddee  vveeuu

Contacteu-nos al 93 815 43 07
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LLEESS  RRAAJJOOLLEESS  II  VVIILLAANNOOVVAA  II  LLAA  GGEELLTTRRÚÚ
La problemàtica de l’enrajolat a la nostra ciutat està arri-

bant a aconseguir un lloc emblemàtic entre els motius di-
ferencials que poden servir d’atractiu turístic per atraure visi-
tants i així poder ajudar a reactivar l’economia. Si ja existeix
la Ruta del Xató i la dels Indianos..., per què no afegir la del
Enrajolat Extra-Ordinari?

Qualsevol que sigui l’administració que escometi l’actuació
enrajoladora a la via pública no acostuma a defraudar a la
concurrència. Bé, per sort, els tècnics que van fer la Via
Augusta i el propi emperador que li va donar nom, a ran de
les reparacions que va efectuar sota el seu mandat els anys
2 i 8 a. C., ja no ho poden veure, ni dir que no és un pro-
blema geològic i que a ells, sense tantes noves tecnologies,
no els hi passava aquest fenomen.
Però no cal anar tan lluny en el temps. Ja que avui ens

ocupa el fet més recent, l’arranjament d’algunes (per sort!)
rajoles de Ribes Roges, no podem resistir la temptació de
transcriure part de la crònica que, amb motiu de la seva
inauguració, Ramon Francàs va publicar al diari La
Vanguardia el dissabte 25 de juny de 1994:
“Con las obras aún sin finalizar y con un año y medio de

retraso, ayer fue inaugurado el paseo de Ribasroges. El sub-
secretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Moptma), Antonio Llarde; el alcalde de Vilanova i la Geltrú,
Esteve Orriols, y el gobernador civil de Barcelona, Jaume
Casanovas, participaron en la inauguración de este paseo
marítimo de 620 metros de longitud cuyas obras se inicia-
ron el 26 de octubre de 1992.

Las obras fueron adjudicadas durante la pasada legislatu-
ra, cuando el actual gobernador civil era alcalde de Vilanova
i la Geltrú, por un valor de 230 millones de pesetas. El retra-
so ha sido consecuencia, según el concejal de Obras de
Vilanova, Ramon Cava, del “nulo entendimiento entre la
dirección de la obra y la empresa contratista”.
La empresa, Fomento de Construcciones y Contratas, se

negó a continuar las obras si el ministerio no reconocía una
desviación presupuestaria de 40 millones de pesetas. Se cal-
cula que la desviación total, al alza, ha podido ser de unos
100 millones de pesetas. Las obras estuvieron paralizadas
varios meses. Finalmente, la empresa accedió a continuar las
obras, pero “sin ninguna alegría y muy lentamente”, según
el alcalde de Vilanova.
El retraso en las obras provocó que un 40% de las palme-

ras que se habían plantado murieran (algunas han sido sus-
tituidas) y que se rompieran baldosas y una pasarela que
conecta el paseo con uno de los espigones transversales de
la playa.”.
Quan la història, o historieta, es repeteix tan sovint, en

comptes de passar-se públicament les responsabilitats els uns
als altres potser seria hora d’intentar trobar alguna mena de
“mecanisme” per evitar mots incorrectament polítics com per
exemple: fer el ridícul, nul seguiment de les obres, descoor-
dinació entre administracions, etc...

Un cop més queda palès que les diverses competències
que tenen les també diverses administracions que man-
tenim, i en aquest cas patim, donen com a resultat una
incompetència que afecta directament la ciutadania.

Carles Andreu
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  JJOOAANN  OOLLIIVVAA  II  MMIILLÀÀ
PROPERES ACTIVITATS

Dissabte 3 de gener a les 12h, HORA DEL CONTE

Vet aquí que els Reis vingueren..., a càrrec de Pati Sotomayor
Per gaudir d’un conte que ens farà somiar.
Dimecres 21 de gener a les 19:30h, CONFERÈNCIA
Decàleg de la mentida, a càrrec de Francesc-Marc Álvaro
Alguns punts de debat sobre la societat de la informació, el
periodisme, les noves tecnologies comunicatives, el rumor i
la mentida, amb molts exemples nacionals i internacionals de
bons i mals usos de la comunicació.
Dimecres 28 de gener a les 18h, TALLER PER ADULTS

Millora la teva concentració, a càrrec de Carlos Carcaré
Per aprendre diferents maneres de crear una major de con-
centració, controlant la dispersió, el sentiment d’urgència, les
tensions i guanyant rapidesa i aprenentatge en el procés.
Places limitades. Inscripcions a partir del 5 de gener
De l’1 al 15 de febrer, EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA Nepal
A càrrec de l'Associació d'Amics del Nepal de St Pere de Ribes
Dissabte 7 de febrer a les 12h, HORA DEL CONTE
Les disfresses encontrades, a càrrec de Sandra Rossi
Dijous 12 de febrer a les 18h, TALLER PER ADULTS

S'ha escrit un crim, a càrrec de Francesc Hernández
Aprendrem els principis bàsics de com funciona un thriller.
Places limitades. Inscripcions a partir del 15 de gener
Del 17 de febrer al 2 de març
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SOBRE EL CARNAVAl
De la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu Comarcal del Garraf,
amb fons documental de la Biblioteca.
Divendres 20 de febrer a les 18h, TALLER DE CARNAVAL
Emmascara’t!
Organitza: Biblioteca Joan Oliva i Milà
Per fer una màscara per aquest Carnaval.
Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys.
Places limitades. Inscripcions a partir de l’1 de febrer.

MMUUSSEEUU  DDEELL  FFEERRRROOCCAARRRRIILL
PROPERES ACTIVITATS

Dijous 22 de gener de 10:30 a 12:30h, CONVERSES D’ESTACIÓ
La comunicació digital als museus industrials
30 de gener a les 13:30h, SIGNATURA
Conveni de col·laboració amb l’UPC de Vilanova i la Geltrú. 
Diumenge 1 de febrer a les 12h, CELEBRACIÓ
10 anys del Taller de la Història a les Nostres Mans 
Dissabte 14 de febrer, VIATGE DEL COL·LECTIU SIC 
Barcelona – Perpignan i tornada en el TALGO RD amb
sortida de l’estació de Barcelona Sants a les 8:50 hores. 

EXPOSICIONS TEMPORALS 
Fins l’11 de gener
TALGO, més enllà d’una marca. Sala d’exposicions temporals.
Història d’una empresa puntera en matèria tecnològica.
Del 20 de gener al 23 de febrer 
Copa Catalunya, 1908-1910. Sala d’exposicions temporals.
Exposició itinerant sobre les curses que van tenir lloc els
anys 1908, 1909 i 1910 sota aquest mateix nom. 
Fins al 12 d’abril, LOS RAÍLES DEL EXILIO: 
Niños de Morelia, un éxodo a México. Espai Segle XXI.
El viatge que van fer uns nens escapant de la guerra civil. 

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

CINEMATREN, CINEMA SOBRE FERROCARRIL
Dissabte 31 de gener, CICLE VIA ESTRETA. El tren d’Olot 
35 min., col. i negre. Locució en català. 
Dissabte 28 de febrer, CICLE ESTACIONS. Cercanías
11 min., col. i negre. Locució en castellà. 

SS..EE..PP..CC..  LLAA  GGAAVVIINNAA

Dissabte 7 de febrer a les 21h, BALL D’ESTRENA
Espai: Restaurant La Cucanya
Amb l’arribada de l’ambaixador de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes
Dissabte 14 de febrer a les 21h, SOPAR BALL DE MANTONS
Espai: Restaurant La Cucanya

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

TALLERS D’ESCRIPTURA
Taller d’escriptura creativa per adults a càrrec de
Mercè Rey



GGEENNEERR  22000099

Dijous 1, a les 13h
VV  EEDDIICCIIÓÓ  DDEELL  PPRRIIMMEERR  BBAANNYY  DDEE  LL’’AANNYY
Espai: Platja de la República
Organitza: Col·lectiu Platja de la República
Per celebrar l’entrada del nou any amb una refrescant
esportivitat.

Divendres 2, dissabte 3 i dilluns 5
EELL  PPAATTGGEE  RREEIIAALL  AALL  MMEERRCCAATT  DDEE  MMAARR
Espai: Mercat de Mar
Divendres: matí de 11:30 a 13:30 i tarda de 17:30 a 19:30h
Dissabte i dilluns: matins de 11:30 a 13:30h.
Organitza: AV Barri de Mar i Mercat de Mar
El Patge recollirà les cartes als Reis Mags dels nens i
nenes de Baixamar.

Divendres 9, a les 20h
TTEERRTTÚÚLLIIEESS  LLIITTEERRÀÀRRIIEESS
Espai: Centre Cívic Mar
Espai de debat per compartir les nostres lectures.

Diumenge 18, a les 16h
IIIIII  TTOORRNNEEIIGG  JJOOCC  NNEETT
HHOOMMEENNAATTGGEE  AA  PPEERREE  CCAAYYUUEELLAA  GGÓÓMMEEZZ
Espai: Annex Camp de Futbol
Acte en col·laboració: 
AV Barri de Mar, AV La Sardana, AV La Collada, 
AV Tacó, Regidoria d’Esports, Regidoria de Serveis
socials, Salut i Convivència, Regidoria de Governança,
Participació i Medi ambient i Joventut.
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Dissabte 7, a les 11h
CCOONNCCUURRSS  DDEE  XXAATTÓÓ
Espai: Mercat de Mar
Organitza: AV Barri de Mar i Mercat de Mar
Podeu recollir les bases a partir del 7 de gener al
Mercat de Mar.

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

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

Del dilluns 16 al dissabte 28
EEXXPPOOSSIICCIIÓÓ  DDEELLSS  CCAARRTTEELLLLSS  DDEELL  
CCOONNCCUURRSS  EESSCCOOLLAARR  PPEERR  AALL  CCAARRNNAAVVAALL  22001100
Espai: Centre Cívic Mar
Un jurat escollirà un cartell de cada categoria. Els pre-
mis es lliuraran per la festivitat de Sant Jordi.

MMAARRÇÇ  22000099

Dissabte 7, a les 19h
TTRROOBBAADDAA  AAMMBB  LLEESS  DDOONNEESS  DDEELL  BBAARRRRII
Espai: Caves Pujol - Plaça Mediterrània
Una reunió amb les dones del barri perquè ens expliquin
les seves experiències.

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

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

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

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

Web: www.avbarridemar.org
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TTÈÈCCNNIIQQUUEESS  DD’’EEXXPPRREESSSSIIÓÓ  PPLLÀÀSSTTIICCAA
Professora: Magda Querol
Espai: Centre Cívic Mar
Del 15 de gener al 31 de març
Dijous de 17:30 a 19:30h

DDAANNSSAA  DDEELL  VVEENNTTRREE Primer nivell
Professora: Camila Hornos
Espai: Centre Cívic Mar
Dimecres de 20:45 a 22h
Del 14 de gener al 25 de març

DDAANNSSAA  DDEELL  VVEENNTTRREE Nivell mitjà
Professora: Esther González
Espai: Centre Cívic Mar
Dilluns de 21:15 a 22:30h
Del 19 de gener al 30 de març

TTAAII--TTXXII--TTXXUUAANN Nivell iniciació
Professora: Elamiel Elorz
Espai: Centre Cívic Mar
Dimarts de 19:45 a 21:15h
Del 20 de gener al 31 de març

TTAAII--TTXXII--TTXXUUAANN Nivell avançat
Professora: Elamiel Elorz
Espai: Centre Cívic Mar
Dilluns de 19:45 a 21:15h
Del 19 de gener al 30 de març

IINNIICCIIAACCIIÓÓ  AA  LLAA  IINNFFOORRMMÀÀTTIICCAA
Professor: Xavier Roset Batlle
Espai: Local de l’AdEG
Dimarts de 10 a 11h
A partir del 13 de gener

IIOOGGAA  --  Professora: Blanca Hernández
GRUP A: Dilluns de 19 a 20:15h. Espai: Casa del Mar
Del 19 de gener al 30 de març
GRUP B: Dilluns de 20:30 a 21:45h
Espai: Casa del Mar
Del 19 de gener al 30 de març 
GRUP C: Dimarts de 10 a 11:15h
Espai: Centre Cívic Mar
Del 20 de gener al 31 de març
GRUP D: Dimecres de 20 a 21:15h 
Espai: Casa del Mar
Del 14 de gener al 25 de març

QQUUII  DDIIAA  PPAASSSSAA,,  AANNYY  EEMMPPEENNYY!!  ((22))
Una dita que ens agradaria no es convertís en divisa

de com s’afronten les qüestions que oupen i/o preocu-
pen al veïnat de baix-a-mar.
Dissortadament, poques novetats en el llistat dels temes

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

Informe Ambiental del Pla Especial del Port.
El Sr. Manel Nadal, president de Ports de la
Generalitat de Catalunya, en la reunió que vam tenir
al seu despatx el dia 5 de maig d’enguany ens va dir
que en el termini d’un mes respondria a la sol·licitud
presentada per l’AV de Mar i l’APMA, respecte a les
mesures previstes i aplicables per solucionar els
impactes negatius que assenyala l’esmentat informe.
Ens ha promés fer-nos un lloc en la seva agenda..!

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

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

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

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

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

Entrada Mercat de Mar per Immaculada Concepció.
Impracticable per a la gent amb dificultats físiques.

Desitjaríem que els qui tenen alguna responsabilitat
en aquests assumptes no se n’oblidin i que alguns euros
d’en Zapatero serveixin per actuar conseqüentment.




