
LA VEU DE MAR

Repàs de l’any
Cronologia de tots els actes i 

activitats que ha organitzat o 

participat l’A.V. durant el 2016.

Especials 
Cas componentes, camins escolars, 

Eixample de Mar,  escola l’Arjau, 

Ortoll Sant Gervasi. 

En remull
Pas sota via, c/Àncora, Platja del Far, 

esplanada del Port, circulació Rbla. de 

la Pau, civisme i soroll, festivals, IBI.
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Benvolguts socis i sòcies , 

veïnes i veïns,

Fa un any gairebé que la nova 

Junta de l’AV del Barri de Mar va 

ser escollida. Els nostres objectius 

eren i són  la participació de 

la gent en l’Associació i en els 

problemes i projectes del barri, 

el diàleg amb les administracions, 

millorar el funcionament intern,  la 

transparència, les activitats que 

impliquin a la gent del barri i l’anàlisi 

del que voldríem pel nostre futur. 

Hem fet molta feina  a nivell intern, 

i creiem que hem  millorat en alguns 

aspectes el funcionament intern de 

l’Associació. Aquesta feina feta podrà 

servir pels qui ens agafin el relleu. 

També hem estat presents a tots 

els àmbits on l’administració ens 

ha permés fer sentir la nostra veu 

per defensar el barri en general i 

a col·lectius amb problemàtiques 

pròpies. En l’Assemblea Ordinària 

ho explicarem detalladament.  

Estem contents? 

No. Creiem que una AV que no tingui 

al darrera una potent participació i 

implicació del barri no té sentit. Per 

això,  a la Junta li pertoca animar i 

canalitzar aquesta força. Ens toca 

ajudar a les persones o col·lectius 

que vulguin fer, lluitar o organitzar. 

Una Junta sense l’ajuda i l’empenta 

dels veïns no té futur. Motivar i 

cercar aquesta col·laboració serà 

el nostre objectiu.  Idees no ens en 

falten. Entre tots farem un barri 

millor. Segur.

Entre tots farem un barri millor 
FÈLIX SENABRE, PRESIDENT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Activitats 2016
Cronologia de tots els actes que ha 

organitzat o participat l’A.V. 

pàgines 4 - 7 

Gent del Barri
Entrevista a un dels fundadors de 

l’A.V. , Pere Tapias. 

pàgines 10 - 11

En remull
Pas sota via, mobilitat, soroll, estat 

de les instàncies presentades.

pàgines 12 - 13

Especials
Cas componentes, camins escolars, 

Eixample de Mar,  l’Arjau, Ortoll 

pàgines 14 - 23

Informació AV
Cursos d’hivern 2017, com 

matricular-se, per què associar-te.

pàgines 24 - 25

L’associació del Barri
A.E llaguts Confraria de Pescadors 

de Vilanova, més que vogar.

pàgina 26

SUMARI número 49



ACTIVITATS

4

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
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El grup “Veles i vents” de Calafell amb més de 17 anys 

d’història, va amenitzar el vespre de Sant Pere amb les 

havaneres de sempre a la plaça del Pescador sota una 

gran afluència de públic. No va mancar el rom cremat, 

preparat amb mestratge per l’Associació esportiva Llaguts 

de Vilanova de la Confraria de Pescadors. Va resultar 

impossible aconseguir més cadires per al públic, per a la 

propera edició, si cal, se’n llogaran. 

29 JUNY Havaneres “Veles i vents” per 
Sant Pere

Dins els actes Festa Major se celebra amb la col·laboració 

de molts vilanovins la clàssica gimcana de Festa Major 

amb les modalitats Familiar i d’Aventura. Vàrem preparar 

una prova sota el balcó més vell del barri per a la modalitat 

familiar. Tots aquells que seguint les pistes ens van saber 

trobar, van exercitar l’art del treball en equip per poder 

superar satisfactòria i conjuntament la prova. 

Aquesta prova es va acompanyar de globus d’aigua per 

combatre les altes temperatures i de molts somriures. 

29 JULIOL Gimcana Festa Major al balcó 
més vell del barri

Aquest any en motiu de la diada de Catalunya, ens vàrem 

decidir afegir-nos al seguici d’entitats i col·lectius que 

realitzen la seva ofrena floral al monument de Francesc 

Macià de l’inici de la Rambla. Aquest acte organitzat per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va comptar amb la 

participació del grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú, 

l’acompanyament musical dels Ministrers de la Vila-Nova, 

l’aixecament de dos pilars a càrrec dels Bordegassos de 

Vilanova i Cant del Poble de fons i el Cant de la Senyera i 

els Segadors interpretats per la Coral Moxaina. 

11 SETEMBRE Ofrena floral a Macià
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Iniciant els actes tot just en acabar l’horari lectiu, 

l’Associació de comerciants de Mar va oferir als menuts 

el berenar clàssic de pa amb xocolata i fruites al carrer 

Llibertat. En el mateix emplaçament i amb el preu simbòlic 

d’un euro es va realitzar una gimcana a càrrec d’Ansenio 

Resa. A la Plaça de la Immaculada es van repartir 35 kg 

de castanyes preparades amb molt d’afecte pel mestre 

castanyer. La festa va ser amenitzada per la visita dels 

Tronats de Mar amb la presència de la seva bèstia de foc, 

la sirena Helena Muraena i amb la música de Urtica Sound 

fins finalitzar l’acte. 

28 OCTUBRE Castanyada popular infantil

Visions de Mar és una exposició de les propostes i 

projectes urbanístics que afectaran o poden afectar el 

barri en els propers anys. La inauguració va comptar amb 

un interessant debat dels veïns, moderat pel president 

de l’associació Fèlix Senabre i amb el regidor d’urbanisme 

Gerard Llobet (agraïm la seva presència). Aquesta 

exposició serà itinerant per altres barris i equipaments de 

Vilanova i la Geltrú. En acabar l’exposició s’hi va instal·lar 

una bústia, on es podia dipositar la vostra opinió tant de 

l’exposició, com dels projectes que s’hi exposaren. 

També podeu accedir a la galeria on-line de tots els 

plafons a l’adreça http://ow.ly/fswV307gfpB. 

15 NOVEMBRE Inauguració exposició 
“Visions de Baix a Mar”

Després d’haver fet una crida per a recollir, tant 

presencialment com per via telmàtica, les inquietuds del 

barri, aquesta va ser la base per a iniciar el debat. 

Es va parlar dels temes que s’exposarien a l’AMO que 

afecten el barri de Mar:  aprofitament solars Pirelli Mar, 

camins escolars, aparcament Platja del Far.

25 NOVEMBRE Assamblea oberta
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Projecció del documental de Salvados, realitzat per 

Jordi Évole. Una embarcació de luxe reconvertida en 

vaixell de salvament de refugiats és cedida a la ONG 

Proactiva Open Arms en la crisi de refugiats que es viu 

al Mediterrani. En acabar, va tenir lloc un col.loqui amb 

Marga Lalande (psicóloga col·laboradora de Proactiva 

Open Arms), i Albert Sàez (editor del Periódico) i 

moderador de l’acte.  L’acte es va celebrar al Pòsit de 

pescadors, gràcies a la col·laboració de la Confraria de 

Pescadors, així com també volem agraïr a Josep Torres la 

instal.lació gratuïta de l’equipament tecnològic i estructural 

per a poder projectar el documental en pantalla gran. 

Els 507,49 € que es van recaptar en l’acte es van 

transferir íntegrament a Proactiva Open Arms. Volem 

donar les gràcies a tots els qui hi van col·laborar.

1 DESEMBRE Projecció Astral, casa nostra 
casa vostra

En acabar missa de 12 el dia de la Puríssima a l’església 

de Mar, té lloc a la plaça de la Immaculada Concepció el 

tradicional vermut i ballada de sardanes. Enguany els 

Dansaires Vilanovins es van fer càrrec de l’organització 

de les sardanes amb la cobla Catània i el pica-pica va 

anar a càrrec de l’A.V.. Degut a la manca d’informació, i 

davant el temor de no tenir amenització musical, des de 

l’associació es va anunciar i convidar a un músic del barri 

que finalment no va tocar. 

Més d’un centenar de persones es van reunir a la platja 

de la República per fer el primer bany de l’any. Molts dels 

assistents es van disfressar per a l’ocasió. Per entrar en calor 

es van cantar cançons fins l’una en punt, moment en que es 

va donar el tret de sortida als participants. 

El bany, com és tradició, consta de 5 nivells: aigua fins el 

turmell, aigua fins el genoll, aigua fins l’aparell, aigua fins al 

clatell i mullar-se tot el cabell. A tots els participants se’ls va 

obsequiar amb una branqueta de llorer. L’A.V. va col·laborar 

amb el pica-pica posterior a la remullada.

8 DESEMBRE Vermut Immaculada Concepció

1 GENER 2017 Primer bany de l’any

El veïns van debatir sobre els temes més candents: el Pas 

sota via carrer Àncora, problemes amb sorolls de bars 

(Club nàutic) i sortides de fums, queixes per la prolongació 

excesiva del festival Nowa Reggae, excesiva circulació 

de vehicles a la Rambla de la Pau, poca il·luminació i 

brutícia al carrer Carlets, contaminació al Barri de les 

Llunes a causa de l’activitat de l’empresa Componentes, 

botelló dels clients de la Daurada. Podeu trobar l’acta a 

avbarridemar.org o consultar-la a l’oficina de l’associació.
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Aquest any i per tercer consecutiu, s’ha celebrat el casal 

d’estiu a l’IES Baix a Mar. Cal dir que ha estat un èxit de 

participació. Els centres d’interès van ser “Els Ecosistemes 

i la fauna animal”. Els infants van gaudir d’allò més amb el 

bon guiatge dels monitors i del seu responsable, Ansenio 

Resa. També es van poder refrescar amb dues piscines 

grans i una de petita! Cal recordar que el proper estiu es 

tornarà a oferir la mateixa activitat de Casals d’estiu, en 

horari de 9 a 13 h. i a un preu de 25 € per setmana. 

Aquest any hi haurà uns especial sorpresa. Us hi esperem!

El Pati Obert de l’escola l’Arjau ha estat tot un èxit. 

Recordeu que podeu celebrar la festa d’aniversari 

dels vostres fills sempre que aviseu amb antel.lació a 

la directora del centre i al responsable del Pati Obert, 

Ansenio Resa. Recordar que aquest 2017 s’ha creat 

el grup de Joventut de Barri de Mar que va dirigit, en 

especial, a la gent jove del barri.

Ambdós torneigs es van celebrar, a les instal.lacions de 

l’IES Baix a Mar. La quarta edició del Torneig de Futbol-

sala Open AV Barri de Mar va comptar amb  vuit equips 

participants que van fer una molt bona actuació. Cal  dir 

que va ser tot un èxit i aquest any, gran part del premi 

va anar  per la causa del Jan, un nen del nostre barri 

que pateix diabetis.  Els guanyadors del torneig van ser 

els jugadors d’un equip de Segur de Calafell i en l’Open 

de 24 hores el guanyador va ser un equip format per 

jugadors campions de la lliga de Vilanova.  Cal afegir que 

es va comptar amb la col.laboracio d’una bona part dels 

comerços del barri, van organitzar una rifa i la recaptació 

es va donar també a la causa “Tots amb el Jan”. Val a dir 

que sense l’aportació de l’Ansenio, el Moha i els seus nois 

de l’Associació Joventut Barri de Mar, aquest torneig no 

seria el mateix.

2016

Casal d’estiu i Pati obert

Torneigs de futbol sala 
Open A.V.Barri de Mar i Open 24 hores

 Associació Joventut Barri de Mar 

 Difusió i contacte: Ansenio Resa Muñoz 

      casal_avbarridemar@hotmail.com

      Casal Joventut Barri de Mar 

      645 97 68 85    
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Pere Tapias, Joan Collell Xirau, 

Vilanova i la Geltrú, 1946. 

És cantautor, gastrònom, 

comunicador de radio i Tv , advocat, 

i va ser, també, defensor de la 

ciutadania de la nostra ciutat. 

Però per sobre de tot és un veí 

entranyable del nostre barri.

El veiem conversant amb totes 

les persones, que l’aturen… que 

són moltes …passejant amb la 

seva inseparable bicicleta, i la 

característica gorra de mariner.

Al Pere i a la resta dels socis 

fundadors, se’ls ha d’agraïr la 

constitució i fundació de la nostra 

Associació. Ell, com ningú, coneix 

els problemes i els entramats de la 

ciutadania, fruit del seu interès i la 

seva experiència .

Pere, què et lliga al Barri de Mar?
Em lliga, primer, el fet de viure-hi, 

ja que hi vaig néixer,i sempre hi 

he tingut el domicili. Tinc un nexe 

d’identitat i d’estima al Barri.

Vas ser un dels fundadors de la 
Associació de Veïns ?
Sí, ho vaig ser, hi havia gent , que es 

volia dedicar a la política, ens situem 

a principis dels anys 70, evidentment, 

era de forma clandestina, i una de 

les opcions, era entrar i col·laborar 

en Associacions. Una d’aquests 

Associacions era precisament la de 

veïns. Va resultar que la Associació 

de Veïns de Mar, no existia, i 

van decidir, una colla, fundar-la. 

Sortosament encara es viva.

Com va evolucionar l’ Associació 
de veïns?
Durant uns anys, el teixit associatiu, 

va anar transformant-se, es a dir 

, que la necessitat, va superar a 

la raó. Poc a poc, les associacions 

veïnals, es van anar convertint en 

gestories, perdent l’alè reivindicatiu, 

i guanyant en gestió.

Què va passar amb els socis 
fundacionals ?
Molts socis, varen passar a la política 

activa, Ajuntaments, Diputacions, 

etc. deixant orfe d’activitats a la 

Associació de Veïns. Paral·lelament, 

aquest sentit de pertinença al barri, 

es va anar diluint, per una qüestió ( 

per mi), que era el canvi permanent 

de gent d’un lloc a un altre.

Què més canvia?
Canvia també la fesomia urbana, per 

exemple, la Pirelli, que va passar de 

fàbrica, a un gran espai urbà.

Pere, com veus el barri ara ?
Penso que, poc a poc, es va 

recuperant el sentit reivindicatiu, i 

d’identitat del barri.

Pensem que tu, Pere, ets una mica 
ambaixador i representatiu de la 
nostra ciutat en general i sobre 
tot del Barri de Mar, i la seva gent i 
costums. Creus que és així?
Encara avui dia, quant tinc una 

estona, vaig al port de Vilanova amb 

la més absoluta solitud, i apareixen 

en el meu record, els aromes, els 

ingredients, peixos, sabors etc, em 

sento identificat amb el barri.

Per A.V.Barri de Mar

PERE TAPIAS
Una icona de Baix a Mar

CATALUNYA MÚSICA

GENT DEL BARRI
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Si un matí d’hivern un viatger 

arriba, amb tren, a Vilanova i la 

Geltrú, i vol anar al barri de Mar, 

perquè és escriptor i ha decidit 

visitar l’editor de les seves obres 

en català, segurament preguntarà 

per la sortida més indicada. Potser 

li diran que hi ha un pas soterrani 

que estalvia de fer tota la volta. 

Aleshores el viatger, cansat del vol 

Roma-Barcelona i del trajecte amb 

tren, optarà per aquesta drecera i 

seguirà els passatgers amb qui ha 

parlat. Tots plegats baixaran per les 

escales, ell arrossegant la maleta de 

rodes, i es trobaran el pas tancat i 

barrat “per actes vandàlics”. Amb la 

cua entre cames, hauran de tornar 

a pujar per les escales (l’ascensor, 

possiblement, estarà espatllat), 

creuaran l’àmplia zona d’andanes 

i sortiran a la plaça Maristany, des 

d’on el nostre viatger rebrà les 

indicacions necessàries per trobar 

el carrer Llibertat i seguir avall, pel 

pas sota la via. Potser es cansarà 

d’arrossegar la maleta de rodes, 

però no hi veurà més solució i s’ho 

agafarà amb optimisme mediterrani. 

Arribant a la plaça de la Immaculada, 

es mirarà l’església, una mica sorprès 

de veure buit el lloc de la Verge, i 

seguirà avall pel carrer del Gas, en 

el matí gris de febrer, fins arribar a 

l’àmplia estesa de la plaça del Port. 

Caminarà per la desolada 

plataforma de ciment, amb prou 

feines adornada per quatre 

palmeres, observarà el monument 

al pescador i els vaixells amarrats, i 

caminarà cap a l’enorme nau on diu 

“Dradisa”. En aquest punt, girarà el 

cap a dreta i a esquerra, sense saber 

quin camí agafar. Com que sempre 

es desorienta, en lloc de tombar 

cap a Ribes Roges anirà cap al port. 

Veurà un far que li farà gràcia, i hi 

arribarà després de travessar un 

pont sobre un torrent, pudent i 

cabalós després de la pluja nocturna. 

Li agradarà veure que al voltant 

del far hi ha un museu, l’Espai Far. 

Tindrà sort i estarà obert? 

Comença a ploure. Tindrà sort, 

perquè això és una ficció. Una noia 

morena, bellíssima, li oferirà un 

somriure i beuran junts un cafè de 

màquina. Tindrà sort, i el  viatger 

solitari, en el mati d’hivern, trobarà 

aquí l’amor de la seva vida i s’hi 

quedarà a viure. Un dia, algú li 

proposarà d’escriure un article per al 

butlletí de l’Associació de Veïns del 

barri, i evocarà aquell matí d’hivern, 

el pas tancat, la descoberta del far, la 

pluja que omplia de melangia el seu 

cor, el mar i l’univers sencer.

Pere, i la gorra de mariner ?
El Pere Tapias, a part de la gorra, 

apareix el sentit sorneguer, de 

sal marina, i la imatge de aquesta 

immensa façana marítima…. em va 

dir una vegada un vident (Rafael 

Lafuente). “Piense Vd. Tapias, que 

vive en una ciudad muy civilizada” 

jo li vaig dir , Per què?, “ porque los 

árboles,(palmeras) son más altos 

que las casas.”

Com veus el futur del barri?
Es evident que en el Barri de Mar, 

s,ajunten moltes coses, turisme, 

indústria, comerç, etc. que sumen i 

acaba sent immensament actiu. Amb 

el port, i les seves platges, Vilanova 

i la Geltrú, pot esdevenir la gran 

concentració del Penedès, Bages, 

Anoia.  Amb l’Eix, Vilanova i la Geltrú 

- Manresa i altres comunicacions, fa 

que la nostra ciutat s’apropi a moltes 

d’altres localitats.

Per tant, l’Associació del Barri de 

Mar, ha de vetllar perquè aquesta 

possibilitat, sigui una realitat ordenada 

i lliure, sense fiscalitzar, l’Associació ha 

de suggerir, fascinar i entusiasmar.

Com s’ha de fer ?
La fascinació només és possible a 

través de la participació, tasca que de 

forma imprescindible ha de realitzar 

l’ Associació, i ha de procurar el 

màxim de socis possibles.

Què pots suggerir a la nova junta 
de la AV, des de la teva experiència 
de mediador, entre l’Administració 
i la Ciutadania ?
Es el que he dit abans, fascinar, 

participar,emocionar i il·lusionar por 

créixer i tenir el major nombre de 

socis possible. S’hauria de disposar 

i ampliar el Centre, fent-lo més 

proper i gran, tenint així, un local 

obert a tot el barri.

Com es pot fer possible ?
Es possible, quan es fa un acte 

de reivindicació, que sigui, real, 

i evitant projectes impossibles e 

inabastables.

Moltíssimes gràcies Pere.

Si un matí d’hivern un viatger... 
(petit homenatge a Italo Calvino)
MARIA ROSA NOGUÉ I ALMIRALL
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En aquesta secció resumim, segons el nostre parer, com estan els temes en els que hi estem intervenint, a més dels que ja 

trobareu en aquestes pàgines,  i que no s’acaben d’enllestir.

CARRER ÀNCORA
Semblava que l’Ajuntament havia accedit a arreglar aquest 

carrer de manera prioritària, doncs s’havia demanat des 

de l’A.V. de manera repetida i també des de l’Assoc. de 

Comerciants de Mar i la Plataforma dels Camins Escolars. 

Es tractava de millorar les vorers, la il·luminació, treure o 

millorar el muret del pàrquing, fer un carril bici que doni 

servei als equipaments escolars de la zona, des del carrer 

Llibertat i també dels que baixin pel pas sota via. Doncs 

tampoc. Haurem d’esperar al famós Pla de Mobilitat.

CIRCULACIÓ RAMBLA DE LA PAU
 Vam aconseguir que s’hi instal·lés, experimentalment, un 

“coixí berlinès” al costat del supermercat Bon Preu per 

alentir el tràfic que creua la Rambla –és més silenciós que 

una “banda sonora” que pot molestar els veïns- . 

Si funcionava, es posarien també als carrers Jaques i 

Àncora. Ha funcionat? Sí, ha funcionat i no hi ha problemes 

amb els veïns.  

Darrerament se’ns ha comentat que al carrer Àncora 

s’hi col·locarà una “banda sonora” –millor això que res, 

certament-, i no hi ha previst d’instal.la-hi res al carrer 

Jaques,  doncs es comenta des de l’Ajuntament, que és 

suficient  amb el pas elevat que hi ha abans de la cruïlla. 

Arreglar d’una vegada la circulació de vehicles per la 

Rambla de la Pau i evitar així alguna desgràcia és una altra 

prioritat. N’hem parlat repetides vegades amb el Regidor i 

també amb el Policia del Barri, hem aportat idees i sembla 

que ... esperarem al Pla de Mobilitat. I el carrer Llibertat, 

serà zona de vianants? ... esperarem al Pla de Mobilitat.

INCREMENT DE L’IBI
Està afectant a moltes famílies i les mesures pal·liatives 

que va dir l’Ajuntament que posaria ens semblen 

totalment insuficients. 

Vam demanar a la Regidora que publiqués un mapa de 

Vilanova amb diferents colors on es veiés a quines zones 

l’increment (o decrement) respecte el darrer any ha estat 

més fort per poder prendre mesures. Se’ns va comunicar 

que ho farien més endavant. Així ho esperem.

PAS SOTA LA VIA
Finalment vam arribar a un acord amb l’Ajuntament per 

a exigir a RENFE/ADIF una solució que és una barreja 

del que proposàvem nosaltres i el que ara proposa 

l’Ajuntament: obrir el pas existent, a tothom. Eliminar-ne 

les barreres, traslladar les màquines validadores a les 

andanes deixant només l’expenedora de bitllets al túnel. 

Una vegada s’arribi a la part de dalt de l’estació, venint de 

Baix a Mar, una petita tanca conduirà, a les persones que 

no hagin accedit a les andanes, a la porta metàl·lica que hi 

ha a costat del bar i d’allà a la Plaça de Eduard Maristany 

(Plaça de l’Estació). Aquesta és la part positiva. La negativa 

és que l’Ajuntament no s’ha reunit amb RENFE/ADIF fins 

el 15 de gener/2017. Per tant, el més calent és a l’aigüera 

i la gent es va cansant i oblidant d’aquesta instal·lació. 

Haurem de tornar a insistir en el tema.

PLATJA DEL FAR
 En l’Exposició que vam fer al Centre Cívic durant els 

mesos de novembre i desembre, on s’hi mostraven 

totes les actuacions urbanístiques al Barri de Mar, 

vàreu poder veure el que es pretén fer també a la 

Platja del Far. Totes elles –menys, probablement, 

la primera fase del torrent de la Rambla Lluis 

Companys (Torrent de Sant Joan)- pagades per altres 

administracions que no són l’Ajuntament. 

Ens sembla positiu, però  sempre hem insistit en que, 

al mateix temps, s’ha d’haver planificat la instal.lació 

d’un pàrquing alternatiu que doni servei no només a la 

Platja del Far, sinó en el futur, a tot el Passeig. 

Des de l’Ajuntament primer, se’ns va comunicar que les 

obres començarien a l’octubre, després, i així ho vam 

anunciar en l’exposició, que a primers d’any. Fins el 

moment, no tenim cap més notícia ni de l’aparcament 

ni de quan s’iniciaran les obres.
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PLAÇA DEL  PORT
Com sabeu (veure comentari anterior de l’Exposició)  

també estava projectat que a l’octubre es començaria la 

remodelació provisional  (fins que es faci tot el Passeig),  

a fi i efecte de tenir-la acabada abans de l’estiu. 

Ara tampoc sabem quan es començarà. Hem demanat que 

s’enderroqui d’una vegada l’edifici existent , amb sostre 

d’uralita, que està i hauria d’estar en desús.

CARTELLERES
Des de l’Associació periòdicament enviem e-mails 

als nostres socis per informar-los dels actes, cursos i 

activitats que s’organitzen. Som conscients de que no 

tothom vol o pot informar-se a través d’aquest mitjà. 

Posarem una cartellera al Mercat de Mar (és probable que 

se n’instal·li una segona) per millorar la comunicació amb tots 

vosaltres. Hi podreu deixar també els vostres comentaris

FOGUERA DE SANT JOAN
Dins de les Festes de Sant Pere que organitza la Confraria de 

Pescadors amb la col·laboració de molta gent i associacions 

del barri, volem, junt amb els Tronats de Mar i la mateixa 

Confraria, recuperar la foguera de Sant Joan, feta amb 

les aportacions de fusta vella per part de la gent del barri, 

especialment amb l’ajut de la canalla.

CIVISME I SOROLL
Hem demanat repetides vegades que amb el tema de 

les deposicions dels gossos s’hi actuï amb contundència.  

Potser seria convenient que la Policia Municipal fes un toc 

d’atenció a les persones responsables. Hauria de ser el pas 

previ a multar i potser seria efectiu.   Atenció, no vol dir 

amonestar només a qui permet que defequin a les voreres 

o rambles enrajolades o enquitranades sinó també als 

parterres, paviments de terres i platges. També hem 

demanat que es controlin els abocaments al costat dels 

contenidors d’andròmines i escombraries, especialment 

a la plaça de La Marina. S’ha millorat però no del tot. 

Seguirem. Pel que fa al Soroll. Encara que la discoteca del 

Trajo de Garbí emet soroll amb moderació, hi ha  altres 

establiments que, amb certa regularitat, causen molèsties 

a veïns de la zona. Estem demanant que es reguli. Per altra 

banda, la concentració de gent que atrau aquests locals 

provoquen “botellots” i festa al carrer fins a la matinada. 

Aquest fenomen va “in crescendo” i apart de les molèsties, 

dóna una molt mala imatge i fa un efecte crida que s’hauria 

vigilar perquè no vagi a més.

FESTIVALS
Hem demanat que no es concentrin tots al Barri de Mar 

com a barri recurrent que els hagi d’acollir tots. Demanem 

una quota de festivals per barri. Repartim-los per la ciutat 

o concentrem-los en llocs on s’hi pot arribar a peu i no 

causen molèsties a persones d’habitatges propers (zona 

esportiva i masia d’en Cabanyes, principalment). Però pels 

que se celebrin a la ciutat, potser valdria la pena fer un 

replantejament horari i no començar les proves de so a les 

vuit del vespre i acabar el festival a les sis de la matinada.  

També valdria la pena valorar si cal durant la celebració d’un 

festival, iniciar la música a les deu del mati i no aturar-la fins 

les sis de la matinada durant varis dies. Entre d’altres raons, 

perquè és incompatible amb el turisme familiar.
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Qualsevol persona que conegui 

Vilanova ens recorda a tots els 

vilanovins la immensa  sort que 

tenim de viure en una ciutat com 

aquesta, però tenim una realitat 

que les fotografies no mostren: una  

olor molesta, una pudor a goma 

cremada, sintètica amb un aire 

metàl·lic, que la podem sentir des de 

gairebé qualsevol punt de Vilanova 

i Les Roquetes però especialment 

al voltant de la fàbrica CIE 

Automotive, S.A., és a dir, la zona de 

Solicrup, Roquetes i barris de llevant 

de Vilanova.

Durant 48 anys no hi havia hagut 

problemes doncs fonien alumini 

en lingots. Va ser al 2006 quan  

reben autorització per convertir-

se en gestors de residus, que van 

començar a treballar amb ferralla 

d’alumini. Per fondre-la, cal cremar 

també tota la porqueria que porta: 

gomes, pintures i altres elements 

desconeguts. Tot i que significa una 

millora econòmica per l’empresa, 

degut a la possible  perillositat de 

la contaminació dels fums, han 

d’extremar les mesures per evitar 

danys i molèsties a la ciutadania. 

I no només això sinó que, pels 

veïns més propers, el soroll de 

les vagonetes i el llançament del 

material als forns, suportable a les 

cinc de la tarda, es converteix en 

un turment quan ho fan a la nit o 

matinada, cosa molt freqüent.

L’any 2014 es va crear CVC (Col·lectiu 

de Veïns per la Convivència), amb la 

intenció,  de dialogar amb l’empresa 

per poder conviure-hi. Es van recollir 

900 signatures denunciant la situació 

de males olors, fum i sorolls,  i es 

va elaborar un dossier amb tota la 

informació recollida. 

Per Col·lectiu Veïns per la Convivència

UNA REALITAT 
INCÒMODA

CIE Vilanova ha utilitzat molta més ferralla de la que tenien autoritzada i ara 
estan intentant que la Generalitat els hi ho validi i els permeti seguir fent-ho. 
Nosaltres hi entrarem al·legacions per oposar-nos-hi, al menys fins que quedi 
absolutament clar que les emissions no són nocives i s’asseguri la convivència 
amb els veïns.
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Es va entrar a l’Ajuntament a 

començaments del 2015 i des de 

llavors els hem estat insistint per 

crear una taula a tres o quatre 

bandes on nosaltres hi fóssim 

representats, cosa que no ha estat 

possible; hem encarregat pel nostre 

compte un informe al Centre 

Tecnològic Químic de Catalunya que 

va donar concentracions alterades 

de benzè (altament cancerigen) 

juntament amb organoclorats. 

Encara que l’Ajuntament i la 

Generalitat ens diuen que l’informe 

no és concloent, creiem que aporta 

dades suficientment alarmants com 

perquè s’actuï d’ofici, amb celeritat 

i màxim rigor doncs el tema podria 

ser més important que les molèsties.

Vam trucar totes les portes 

possibles (Síndic de Greuges,  

Ajuntament Vilanova, Ajuntament 

de Sant Pere de Ribes, Generalitat) 

i, a principis  del 2016, es col·loca un 

mesurador per analitzar la quantitat 

de partícules inferiors a 2,5 

(perilloses donat que entren dintre 

del organisme i no les expulsem). 

Les dades que va donarmostren 

que estan per sota de la mitjana 

permesa. 

Però nosaltres defensem que ni 

s’han analitzat totes les partícules, 

ni val que es facin les mostres sense 

continuïtat ni que el 30% siguin 

fetes en cap de setmana quan 

l’activitat industrial es mínima.

Seguim insistint i el 19 desembre 

2016, a petició de la oposició en bloc, 

es presenta una moció per dotar de 

pressupost els estudis necessaris 

per assegurar la qualitat ambiental 

dels voltants de CIE Vilanova.

Volem una ciutat on puguem gaudir 

del nostre entorn amb plenitud, poder 

obrir  finestres, jugar al jardí i poder 

dormir sense sorolls ni fortes pudors.

És per això que ens agradaria que es 

prengués consciencia de la situació i 

que tothom que vol viure en un entorn 

amb l´aire net i sà,  prengui la iniciativa 

de col·laborar i ajudar  en aquesta 

lluita per millorar  la nostra ciutat.

 Plataforma CVC    

 Col·lectiu veïns 

 per la convivència

      cvc.vilanova@gmail.com

      CVC Vilanova 

      @cvcvilanova    

Aplicació gratuïta Nasapp 
(Iphone & Android) 
Sistema de gestió d’episodis 

d’olor amb participació 

ciutadana. Serveix per a notificar 

les incidències geogràficament, i 

s’emmagatzemen en una base de 

dades cronológica.

Creada per la fundació privada 

Centre Tecnològic de la Química 

de Catalunya. 

T’invitem a utilitzar-la! 

COL·LECTIU VEÏNS PER LA CONVIVÈNCIA
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Quan es parla de “camins escolars”, es parla d’itineraris segurs, voreres amples, 
netes, accessibles i ben il·luminades. carrers i places on trobar-se, espais 
agradables que fomentin l’autonomia, la convivència i enforteixin el teixit 
social. és per això que, en paraules del pedagog italià Francesco Tonucci: “una 
ciutat millor pels infants, és una ciutat millor per a tothom”. 

CAMINS ESCOLARS

En l’actual curs 2016-17 s’han 

matriculat més de 9200 alumnes 

als diferents centres educatius de 

lanostra ciutat. Això suposa més 

de 9200 famílies fent el mateix 

recorregut d’anada i tornada, una 

mitjana de tres vegades al dia, 

generant una circulació concentrada 

i intensa en els itineraris a les 

escoles, amb els mateixos horaris 

d’entrada i sortida, difícilment 

comparable amb cap altre col·lectiu.

Arran de la inquietud de les famílies 

per la manca de seguretat en 

aquests itineraris, l’octubre de 2016 

neix la Plataforma pels Camins 

Escolars VNG - Ciutat Educadora, 

una iniciativa ciutadana promoguda 

a través de les associacions de 

mares i pares (AMPA) de 22 de 

les 23 escoles de Vilanova, amb 

l’objectiu de canalitzar propostes 

concretes de millora a la via pública 

que garanteixin les condicions 

mínimes per poder fer aquest 

recorregut de forma segura, 

sostenible i saludable a tots els 

centres. Aquesta iniciativa es va 

presentar públicament a la darrera 

Assemblea Municipal Oberta 

(AMO) el 26 de novembre, on va ser 

aprovada per unanimitat. 

La Plataforma pretén obtenir 

el compromís de l’Ajuntament 

de dissenyar, conjuntament 

amb la ciutadania i de manera 

transversal amb totes les regidories 

relacionades, un Pla Específic de 

Camins Escolars, aconseguint així, 

a partir de millores en els espais 

públics, avançar cap a un model de 

ciutat més sostenible, respectuós i 

integrador.Ciutats com Pontevedra 

han esdevingut en pocs anys un 

referent en aquest sentit, revisant la 

seva planificació urbanística des del 

punt de vista del vianant.

Per Plataforma Camins Escolars VNG 
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EL CAMÍ DEL BARRI DE MAR
La concentració dels tres principals 

centres educatius del Barri de Mar 

en una mateixa zona, entre el carrer 

Àncora, la Plaça de Llevant i el carrer 

Canàries, fa que el seu camí escolar 

compartit sumi un inusual nombre 

de famílies usuàries: més de 1050. 

Les AMPA d’aquestes tres escoles 

treballen des de l’octubre passat 

identificant els punts més crítics 

dins dels itineraris més freqüentats 

en un radi d’uns 500m dels centres, i 

recopilant les propostes de famílies, 

veïns i comerciants.

Les principals queixes fan referència 

a l’amplada insuficient de les 

voreres, especialment als carrers 

Balears, Conxita Soler i Pere Ruidor, 

el mal estat del paviment, els passos 

de vianants que no compleixen 

la normativa d’accessibilitat, 

sense paviment podotàctil pels 

discapacitats visuals, la insuficient 

il·luminació del carrer Àncora, i les 

deposicions de gossos.

Pel que fa a situacions de risc 

que requereixen accions urgents, 

destaca la intensa circulació diària 

d’infants i joves en bicicleta o 

patinet per la calçada al carrer 

Àncora, entre els cotxes, a falta d’un 

carril bici que, tot i estar previst al 

Pla de Mobilitat de l’Ajuntament, no 

té encara data d’execució, així com 

la manca de visibilitat a la cruïlla del 

carrer Àncora amb la rambla de la 

Pau, on a més molts conductors no 

respecten la prioritat de pas. Molt 

criticat ha estat també l’augment de 

la circulació de vehicles circulant per 

la rambla de la Pau, malgrat el pas és 

teòricament restringit al veïnatge.

El lliure accés pel pas sota via ha 

estat de nou reivindicat, donat 

que les traves actuals dificulten la 

logística de moltes famílies, que 

necessiten travessar-lo per anar i 

tornar a l’escola.

CIUTATS QUE EDUQUEN, 
CIUTATS QUE CUIDEN
Diu un proverbi africà “es necessita 

tot un poble per educar un infant”. 

L’objectiu dels camins escolars 

és possar en relleu, no només 

mancances en qüestions d’urbanisme 

i seguretat vial, sinó també el 

potencial educador de l’espai públic i 

de tota la comunitat. Que els infants 

puguin anar sols a l’escola significa 

que les seves famílies han deixat de 

percebre el barri amb inseguretat, 

que confien en les capacitats dels 

seus fills i filles, i en la voluntat de 

veïns, veïnes, comerciants i de tota la 

comunitat, de respectar-se i cuidar-

se mútuament. Entendre el camí 

escolar com a catalitzador d’un canvi 

cap a un model de ciutat i de societat 

més amable.  

PLATAFORMA CAMINS ESCOLARS VNG 

 Plataforma pels Camins   

 Escolars VNG

      caminsescolarsvng@gmail.com

      @caminsescolarsvng     
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EIXAMPLE DE MAR

Qui no s’ha passejat per aquest 

entorn i s’ha imaginat com podria 

ser la zona de l’Eixample de Mar que 

està sense finalitzar? I finalitzada? 

Quedem-nos amb la primera 

visualització perquè la segona va  

per molt llarg.

Us proposem que us feu unes 

preguntes: Baix a Mar té  mancança 

endèmica d’infraestructures socials 

i culturals? Sembla que és evident. 

Heu estat al centre cívic?

Heu comparat el nostre centre 

cívic amb els altres que hi ha a la 

ciutat? Heu hagut de fer alguna 

reunió o taller mentre s’hi feien 

altres activitats, tenint en compte 

que la majoria d’espais no tenen 

sostre? Sembla evident que es 

necessita una remodelació a fons i 

un espai més gran.

Heu vist els solars abandonats de 

l’Eixample de Mar? Heu vist l’Edifici 

Calderes, espai que es va cedir a 

l’Ajuntament per equipaments quan 

es va enderrocar la fàbrica Pirelli? 

Està buit i abandonat. Ens costarà 

molts diners enderrocar-lo per 

fer-n’hi un altre i també ens costarà 

diners i prestigi no fer-hi res.

Ara que sembla que s’acabaran 

les construccions començades i 

l’Eixample de Mar s’omplirà de vida 

nova, no seria el moment de donar 

resposta en positiu a les preguntes 

anteriors?

Fem de l’edifici calderes el nou 

centre cultural del barri. Fem-hi la 

nova biblioteca de Vilanova, una 

aula d’estudi pel barri, el nou centre 

cívic. Compartim-ho amb altres 

activitats lúdico-culturals. 

Oi que hem apostat per un turisme 

familiar? Oi que ens encanta que 

ens visitin els forasters? Oi que 

estem orgullosos de que la ciutat 

de Vilanova pugui gaudir d’uns 

espais impressionants com és el 

front marítim? 

Doncs per què no obrim una mica 

l’horitzó i endrecem els solars 

abandonats mentre no s’hi fa res. 

Es pot pactar una cessió d’ús amb 

els seus propietaris i fer-hi una 

transformació  enfocada sempre 

amb els objectius citats.

En la darrera AMO (Assemblea 

Municipal Oberta) ho vam exposar 

i també ho vam exposar més 

detalladament a la Regidoria 

d’urbanisme del nostre Ajuntament. 

A la següent pàgina trobareu un 

gràfic explicatiu amb més detalls de 

la proposta. 

Que no hi ha diners, ens repeteixen. 

Bé, no hi ha diners a l’Ajuntament, 

ara. Però si que n’hi ha a Ports, 

a la Diputació, el fons FEDER, 

les empreses immobiliàries 

interessades en que el seu entorn 

sigui el més atractiu possible per 

facilitar la venda, les activitats que 

podrien complementar  les socials.... 

I a l’Ajuntament també n’hi hauran 

de diners, si quan n’hi hagin, no s’ha 

fet res i ni tan sols hi ha hagut la 

voluntat, estarem molt i molt lluny 

d’aconseguir-ho.

Per A.V. Barri de Mar
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Esbarjo. Zona oberta amb 

una font, taules de pedra 

o fusta i ombres. Amb 

diverses instal·lacions com 

muntanyetes petites per les 

bicis de la canalla, tirolina, 

pont de mico, etc.

Pipican. Zona tancada, ben 

ordenada i equipada amb 

un mínim de mobiliari urbà.

Serveis autogestió. Zona oberta  amb un parell 

d’edificis prefabricats (fusta) per cedir-los a 

esplais, grups de joves, escoltes, etc .

Skate Park. A semblança del que existeix ja 

darrera del cementiri. És important que pugui 

ser autogestionat pels seus usuaris. Existeixen 

skate parts mòbils i de geometria variable a gust 

del consumidor. Podrien compartir l’espai per 

desar eines i utensilis amb les instal·lacions del 

punt 4.

Parcour Park. Té similituds amb 

del punt anterior excepte que els 

usuaris no fan ús de cap vehicle 

(ni patinet, ni bicicleta, ni skate de 

cap tipus). Tot es fa amb el cos. És 

gimnàstica urbana. La franja d’edat 

dels usuaris s’apuja per la part baixa. 

Tot el que es diu en el punt anterior 

respecte de l’autogestió de l’espai 

també és aplicable a aquest.

Ping Pong. En un solar 

d’aquestes dimensions hi 

cabrien perfectament unes 

deu taules de ping pong de 

les que estan preparades per 

l’aire lliure. També pot ser 

autogestionable.

Sorral i font. Parc per la 

canalla petita. Crear-hi 

ombres amb pèrgoles 

modernes i compartir 

l’espai amb un sorral de 

dimensions considerables i 

jocs infantils a l’aire lliure. 

A.V. BARRI DE MAR
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El mes de setembre de 1985 

s’inaugurà una nova escola pública al 

Barri de Mar de Vilanova i la Geltrú, 

l’escola L’Arjau.

 

Les obres es van realitzar entre 

1984 i 1985, dirigides pels 

arquitectes Josep Maria Rovira i 

Cristina Azcona. L’edifici era diferent 

i modern, respecte les altres escoles 

del moment, rebent una menció 

honorífica d’arquitectura, de la qual 

se’n van fer ressò diverses revistes 

especialitzades.

El claustre i l’alumnat que van passar 

a formar part del centre venien de 

les aules habilitades repartides per 

diferents indrets de la vila, com la 

plaça de la Sardana, uns locals als 

baixos als blocs del Marqués, Can 

Pahissa, la Rambla de la Pau, la Sínia 

de les Vaques…. S’havia creat l’escola 

del Barri de Mar, on van anar tots els 

nens i nenes de l’entorn més proper.

S’escollí l’anagrama de l’escola, amb 

l’arjau (barra de ferro o de fusta 

que, fixada a l’eix del timó d’una 

embarcació menor, serveix per 

a moure’l), el far (com a element 

representatiu del barri ), la palmera 

(que era l’únic l’arbre que hi havia 

en aquell moment al pati de l’escola, 

conservat de l’antiga sínia i que, 

actualment, s’ha hagut de tallar per 

la plaga de l’escarabat morrut) i les 

lletres que recordaven barquetes  

sobre lesonades.

L’escola va néixer amb les ganes de 

vincular-se a un barri amb molta 

personalitat com és el Barri de Mar 

i d’integrar els nens i nenes a la vida 

cultural de Vilanova, una escola 

acollidora amb la població canviant 

del barri; una població que venia 

del barri de la Múrcia (l’ajuntament 

els va facilitar la vivenda a la Plaça 

Rajanta), nouvinguts d’arreu i, 

finalment un barri reformat, aportà 

un alumnat plural i molt semblant a 

qualsevol de les escoles de la vila.

Des d’un primer moment el projecte 

educatiu va destacar per projectes 

d’immersió i integració social i 

cultural; la celebració de les festes 

populars, el grup de sardanes, el 

cant coral, els esports, la ludoteca, 

conferències per a les famílies, 

concerts, “El Tafaner”, la revista de 

l’escola des de fa molts anys….

Som una escola compromesa amb 

la pedagogia actual, reflex d’una 

societat canviant, que ens posem 

a l’alçada de les noves mentalitats 

i les necessitats dels infants, ens 

replantegem i busquem una tasca 

educativa des d’una perspectiva que 

reculli, integri i potenciï cadascun 

dels alumnes des de la seva 

individualitat, tenint en compte que, 

tots i totes som diferents.

L’escola procura que els nens i nenes 

adquireixin la capacitat d’actuar 

en situacions diverses a partir 

dels coneixements, els valors, les 

habilitats i les experiències. Vetllem 

per la innovació pedagògica.

Per Comunitat educativa de l’escola L’Arjau

ARJAU
L’escola del Barri de Mar
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L’escola respon a un dret 

irrenunciable: Per a complir els 

seus objectius ha de ser viscuda 

per l’alumnat com una experiència 

gratificant!

Sempre hem treballat conjuntament 

amb l’AMPA de l’escola, amb la qual 

hem format un molt bon equip.

Tenim relació amb altres equips 

educatius del barri, com són 

l’Institut de Baix a Mar, la llar 

d’infants el Gavot, llar d’infants La 

Barqueta, la parròquia…amb els que 

fem activitats conjuntes: literàries, 

científiques, lúdiques, etc.  En algun 

moment ens hem ajudat compartint 

recursos i espais. Sempre és una 

relació molt fàcil i engrescadora, 

ja que compartim els valors  de 

l’escola pública i les ganes de fer la 

feina ben feta. La nostra manera 

de fer és mantenir el contacte amb 

les institucions i entitats  del barri, 

tot participant en aquells projectes 

d’interès per l’escola i aprofitar 

tots els recursos que aquest ens 

ofereix. Donem molta importància al 

sentiment de pertinença albarri.

Acabat el període de preinscripció 

pel curs 2016-17, se’ns va 

comunicar al centre la reducció 

de l’oferta d’una aula de P-3. 

La notícia del tancament va 

sorprendre tothom, tant pel fet 

que la Generalitat ho va anunciar 

acabat el període de preinscripció 

escolar, com perquè fàcilment es 

podien omplir els dos grups amb les 

sol·licituds de les famílies que no van 

entrar al centre, tot i que l’havien 

demanat com a segona opció.

Després d’un seguit de negociacions 

entre representants municipals de 

Vilanova i la direcció dels Serveis 

Territorials d’Ensenyament, la 

Generalitat assegura a l’ajuntament 

vilanoví que la supressió puntual 

d’una línia de P3 no suposarà cap 

reducció de recursos per a l’escola el 

curs 2016-17 i garanteix que l’Arjau 

continuarà sent de dues línies; que 

l’eliminació del grup de P3 serà una 

mesura puntual per aquest curs, 

fruit de la baixada depreinscripcions.

Després d’això, ens qüestionem:

• Per què no es baixen les ràtios 

d’alumnes a infantil per sota de 

25 i fem que no calgui tancar cap 

grup?  Ràtios inferiors, major 

qualitatd’ensenyament!

• Per què només es tanquen grups 

a la pública i no a la concertada?

• Per què no es tenen en compte 

altres criteris, com la ubicació de 

la nostra escola?

Són qüestions a les quals nosaltres 

no podem donar resposta, però això 

no ens fa defallir a l’hora de lluitar 

per l’escola que estimem.

COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ESCOLAL’ARJAU

 Comunitat educativa 

 de l’escola L’Arjau

      a8039586@xtec.cat

      93 815 13 71     
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QUÉ ÉS EL COL·LECTIU 
“PLATAFORMA SALVEM 
L’ORTOLL-SANT GERVASI”?
És una iniciativa ciutadana nascuda 

el juliol de 2011. Està formada per 

col·lectius i persones preocupades 

per l’estat de degradació 

progressiva i per l’abandonament,  

durant les últimes dècades, d’aquest 

territori, de Vilanova i la Geltrú, ben 

a tocar del barri de mar, a d’Adarró. 

Aquest espai natural té unes 100 

hectàrees -140 camps de futbol- 

(veure díptic adjunt).

Per accedir a aquesta zona hi 

podem arribar a peu per antics 

camins ramaders o bé mitjançant el 

transport públic amb el bus urbà (L1 

parada 28 – Plaça d’Adarró).

Com a ciutadans treballem 

cooperativament per tal 

d’aconseguir el  reconeixement de 

Ortoll-Sant Gervasi/Adarró com a 

pulmó i zona verda de la ciutat, per 

un  nou model de ciutat on gaudir 

d’un entorn natural recreatiu, 

recuperar la flora, la fauna i la 

historia. 

Tot això representa un pas endavant 

cap a la sostenibilitat mediambiental 

i econòmica per la nostra ciutat.

Ens proposem retornar els sectors 

de Ortoll-Sant Gervasi com a zona 

NO urbanitzable per tal de protegir-

la de l’especulació immobiliària 

desfermada durant els darrers anys.

Volem aconseguir que Ortoll-Sant 

Gervasi esdevingui un Espai Natural 

protegit, i que es conegui i valori per 

a generacions futures i presents.

Per Plataforma Salvem l’Ortoll-Sant Gervasi

PLATAFORMA SALVEM 
L’ORTOLL-SANT GERVASI
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QUÈ ESTEM FENT?
• Recuperar l’antic Camí d’Adarró a 

Cubelles, que s’uneix amb altres 

camins com el dels Molins fins 

a la Talaia i d’allà enllaça amb la 

Carrerada de la Cerdanya.(*)

• Recuperar, renaturalitzar i cuidar 

específicament el Turó del Sèu, 

parcel·la cedida en ús i custòdia 

mitjançant un conveni amb 

l’Ajuntament de Vilanova, amb 

una superfícies de gairebé una 

hectàrea, és el pas natural del 

camí d’Adarró.(*)

• Ens reunim i fem assemblees 

per tal de coordinar, debatre, 

investigar i  presentar mocions, 

instàncies i projectes específics de 

custòdia del territori(**)

• D’ençà el 2011 es realitzen 

passejades on es mostren les 

característiques del paisatge, la 

fauna, la flora i els seus valors 

culturals i arqueològics.  Itineraris 

interpretatius guiats mitjançant 

metodologies participatives i de 

forma vivencial, fomentem que les 

persones descobreixin de forma 

autònoma el patrimoni existent i 

les seves possibilitats Aprofitem 

les passejades per tal de netejar 

els abocaments il·legals protegint 

l’espai natural.

• Recuperem el bosc litoral 

mitjançant la recuperació de 

cocons i basses naturals, vivers, 

horts, bancs de llavors i marges de 

pedra seca, amb un projecte d’un 

rellotge humà amb la replantació 

d’espècies autòctones del Garraf.

• Fem investigació i descoberta 

del Patrimoni històric, natural i 

cultural. I inventari dels nostres 

camins pel seu reconeixement. 

Recollim documentació per tal 

d’impulsar un inventari i un pla de 

camins comarcals exhaustiu.

(*)  Cada tercer diumenge de mes 

i els dilluns al matí, a partir de les 

9:30 h.al Turó del Sèu. Qualsevol 

persona amb ganes de col·laborar 

o donar suport és benvinguda. 

El material necessari el posem 

nosaltres.

(**) Cada 4rt dijous de mes.

I ESPECIALMENT AQUEST 
2017: DUES NOVES LÍNIES 
PRIORITÀRIES DE TREBALL DE 
FORMA COOPERATIVA: 
1. La recuperació del Camí 
ramader de la Cerdanya a la 
Marina, per la Talaia.
Asseossorats per l’historiador 

local Sr.Vicenç Carbonell i Virella, 

juntament amb altres col·lectius 

de la ciutat i de Catalunya, des 

de ajuntaments com ara el de 

Vilanova, o Santa Margarida i els 

Monjos i altres col·lectius, estem 

recuperant aquesta carrerada 

que era el camí principal de la 

ramaderia i transhumància en 

segles passats de tota la Catalunya 

central. Abandonada la ramaderia 

tradicional volem que sigui un 

element de passeig, d’esport i 

coneixement i un lligam de les 

diverses comarques per les que 

transita.

2. Un Campus d’estiu
Durant l’estiu del 2017 

organitzarem un camp de treball 

voluntari juvenil i internacional. La 

finalitat és donar suport i posar en 

valor l’entorn natural i continuar els 

treballs de recuperació i custòdia 

del territori. Un camp de treball és 

un projecte de feina, convivència 

i aprenentatge comunitari dut a 

terme per un grup de persones 

voluntàries tant d’arreu del món 

com de la localitat.

Amb aquesta activitat, a més de 

continuar i millorar les tasques que 

ja hem explicat, volem:

• Fomentar el treball voluntari 

i cooperatiu, i transcendir-lo 

de l’àmbit local cap a l’àmbit 

internacional.

• Promoure la formació, l’educació 

i sensibilització mediambiental de 

les persones participants.

Envian’s un mail i contacte amb 

nosaltres per tal de treballar plegats. 

 Plataforma Salvem

 l’Ortoll - Sant Gervasi

http://parcnaturalortollsantgervasi.
blogspot.com.es

      ortollsantgervasiparcvng@    

       gmail.com

      @defensemlortoll

      @OrtollStGervasi

De setembre a juny, també 

podeu visitar el jaciment 

ibèric d’Adarró gestionat per 

la Diputació de Barcelona els 

dissabtes, diumenges i festius, 

d’11 a 14h. Allà, en Sr. Joan 

García Targa també us atendrà 

i explicarà com era la vida dels 

nostres ancestres.

Envian’s un mail i contacta amb 

nosaltres per tal de treballar plegats.  

Cada 3r diumenge de mes, o els 

dilluns al matí, al Turó del Sèu.

PLATAFORMA SALVEM L’ORTOLL-SANT GERVASI
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IOGA
PROFESSORA  Blanca Hernàndez
PREU socis 43 €, no socis 55 € 

El ioga és una tècnica de transformació dels estats mentals, que ens dóna 

l’oportunitat d’aconseguir equilibri, força, flexibilitat, concentració i pau mental.

Es treballen estiraments (asanas), control de la respiració (pranayama), i 

aprofundiment en els processos mentals (relaxació i meditació).

PINTURA
PROFESSORA  Emma Fenech
PREU socis 50 €, no socis 62 € 

Classes de pintura i dibuix per adults. S’ensenyen totes les tècniques pictòriques.

Per començar des de zero o per millorar la teva tènica. Apunta’t a gaudir d’una 

estona relaxada amb l’art. 

MOVIMENT CORPORAL I BIOENERGÈTICA
PROFESSORA  Teresa Montaner

PREU socis 43 €, no socis 55 €

Sessions grupals de bioenergètica que van encaminades a afluixar i alliberar les 

tensions musculars profundes que tenim al cos. L’objectiu és ajudar a l’individu a 

gaudir al màxim de les funcions bàsiques del cos: respiració, moviments, acte de 

expressió, sexualitat, sentiments i emocions.

CURSOS HIVERN 2017

ANGLÈS
PROFESSORAT  Supernova idiomes
PREU socis 77 €, no socis 89 € 

Amb professors nadius, llicenciats, professionals i molt experimentats, oferim 

classes d’anglès perquè aprenguis a comunicar-te amb aquesta llengua. 

Des del primer dia utilitzem l’anglès com a llengua de comunicació a l’aula, sense 

oblidar la importància de la lectura i l’escriptura en anglès.

ARTS MARCIALS TAO TZU JAN
PROFESSOR  Alejandro López, Associació Tao Tzu Jan Vilanova i la Geltrú 
PREU gratuït

La filosofia del sistema és la recerca del desenvolupament personal a partir 

del coneixement de la naturalesa humana i el seu entorn, així com l’equilibri de 

convivència social. Vine a conèixer la tècnica de mà de l’Alejandro López, d’aquesta 

art marcial fundada per Angel Marín. 

CHI KUNG
PROFESSOR  Rafael Morales 
PREU gratuït

El Chi Kung és una eina molt poderosa per relaxar el nostre cos i curar la nostra 

ment (tant emocions com sentiments o pensaments).

La pràctica de Chi Kung va dirigida a tothom, persones de qualsevol edat, sigui 

quina sigui la seva condició física, psíquica i 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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President Fèlix Senabre
Vicepresident Carles Andreu
Secretaria Roser Guasch
Tresoreria Carles Galisteo

Comunicació Mercè Insenser i Marta Elias
Seguiment i enllaç entitats Joan Colomer
Dinamització Orazio Sacco

Col·labora

LA VEU DE MAR

Som una associació esportiva que 

practica el rem (banc fix) en llagut 

català. El llagut és una embarcació 

tradicional utilitzada antigament 

pels pescadors.

El rem en llagut cada any creix arreu 

de les nostres costes i part de la 

zona hidrogràfica del riu Ebre.

La nostra associació està formada 

per 110 socis/es i comptem amb 

7 equips de diferents categories. 

Formem part de la Federació 

Catalana de Rem.

Les regates de llaguts són una 

antiga tradició marinera al nostre 

país. Abans de l’aparició del motor, 

els nostres pescadors, utilitzaven 

aquestes embarcacions ideals per 

avançar entre les onades i tornar a 

la llotja el més ràpid possible. 

La fal·lera d’arribar els primers a terra 

va crear un ambient de rivalitat entre 

les altres barques i a partir d’aquí, les 

primeres competicions de regates. 

Amb l’aparició del motor es va 

perdre tot aquest ambient de 

sana rivalitat i els rems van restar 

adormits sobre la orla de la barca 

durant dècades. 

Després d’aquest espai de temps, 

un grup (pescadors de Vilanova) 

d’entusiastes del mar,de les 

tradicions i de l’esport del rem van 

recuperar aquesta tradició. Van 

començar a entrenar i a competir 

amb els pobles de la costa catalana.

L’any 2007 van decidir deixar de ser 

un grup anònim i amb l’esperit de 

practicar un bell esport i mantenir 

una de les tradicions més marineres 

va néixer l’Associació Esportiva 

Llaguts de la Confraria de Pescadors 

de Vilanova i la Geltrú. 

Alguns dels objectius de l’associació 

són promocionar, fomentar i 

desenvolupar l’activitat esportiva.

Oferir la pràctica d’un esport 

tradicional d’equip, tot recuperant 

i conservant les tradicions 

marineres del país.

Fomentar la participació associativa 

a la nostra comarca, promovent 

la sostenibilitat ambiental de les 

activitats. Contribuir i implicar 

l’associació en projectes solidaris i 

en actes festius del municipi.

Vetllar per la conservació i el 

manteniment de les embarcacions, 

material i espai propis. 

A continuació us enumerem 

l’agenda d’activitats dels llaguts: 

• Desafiaments de llaguts a 

Vilanova i la Geltrú, Calafell i 

Torredembarra (estiu).

• Baixada del Riu Ebre: Mora la 

Nova – Deltebre (maig).

• Dia de l’esport: jornada de portes 

obertes (juny).

• Regata de Sant Pere durant la 

setmana del mar de Vilanova (juny).

• Control de regates al Campionat 

de Catalunya d’Aigües Obertes 

(juliol).

• Col·laboració en els actes de 

Festa Major de Vilanova i la 

Geltrú (agost).

• Col·laboració amb la Marató de 

TV3 (desembre).

• Sortides en llagut amb grups 

(primavera – estiu). 

• Participació en altres actes com 

Carnaval i St.Jordi (febrer, abril).

• Sopar del soci (novembre).

ASSOCIACIÓ DEL BARRI

A.E.Llaguts Confraria de 
Pescadors de Vilanova i la Geltrú
Per Jordi Conejero

Difusió i contacte

Jordi Conejero vicepresident  619 469 802     

      llagutsvilanova@gmail.com 

      Llaguts Vilanova   

POL DE MINGO MIGUEL PULIDO CHARO CARRERA






