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Tema del mes 

Les Associacions 
de Veïns de la 
Marina qüestionen 
el seu paper 
reivindicatiu (Pàg. 9)

Els veïns de la Marina es juguen el seu 
futur a les urnes                                             (Pàg. 8)

A tan sols un mes de les eleccions municipals els 
partits polítics plantegen propostes i alternatives 
de noves polítiques públiques. L'atur, els desnona-

ments, la gestió del turisme, la qualitat i gratuïtat a 
l'educació i en tots els serveis socials són assignatu-
res pendents que haurà d'assumir el nou alcalde.

Veïns i Presidents de les associacions veï-
nals qüestionen la seva accionar davant el 
panorama de crisi social. Plantegen la ur-
gència de canvis polítics i a nivell organit-
zatiu per millorar la qualitat de vida dels 
barris de la Marina.

Actualitat 

Lluita contra 
l'Alzheimer. Més 
de 36 milions de 
persones al món 
pateixen la malaltia 
(Pàg. 3)
La iniciativa del Dinar Solidari contra 
l’Alzheimer de José Maria Pérez col·labora 
amb la Fundació Pasqual Maragall per re-
captar fons per la investigació de la malaltia.
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Amb el suport de:

 mirada crítica

L'accés al Centre Pepita Casanellas, en servei des d'abril de 2007, deixa molt a desitjar. La 
no arribada del metro també ha comportat altres inconvenients, entre ells, accedir al Centre 
Pepita Casanellas, el qual és un despropòsit de nyaps. L'entrada és un gran sot que provoca 
un desnivell des de la vorera a la part central, un fet que ens obliga a passejar escoltats per les 
balles metàl·liques que tapen l’accés al no ascensor, del no metro. A més, tenim una caseta 
d’un transformador amb un bonic tros de mur mig enderrocat. Si la Senyoreta Pepita veies 
que, tants anys després d’aquella inauguració, encara estem en aquesta situació faria copiar, 
a la pissarra, a algun responsable, unes cent vegades: “Acabaré allò que començo abans de 
penjar-me la medalla”. ■   Antonio Rubio

Pots fer-nos arribar la teva foto-denúncia al correu electrònic: redaccio@amcl.cat
O per correu a: c/Foc, 128. Espai Musical La Bàscula, 1a planta, 08038, Barcelona

Les eleccions municipals d’aquest any su-
posaran un impàs per la política catalana. 
El 24 de maig no només s’escollirà el nou 
alcalde o alcaldessa de Barcelona sinó que 
també es decidirà cap a on es dirigeix Ca-
talunya.  Segons els resultats d’aquestes 
pròximes eleccions es podrà comprovar si 
els ciutadans de Barcelona volen un can-
vi o seguiran resignats per la mala gestió 
dels governs anteriors. El dret a vot és una 
eina que tenim els ciutadans per expressar 
el nostre desacord davant de tantes falses 
promeses. Els veïns i veïnes del barri de 
La Marina poden criticar el govern per la 
mala gestió davant la interminable línia 9 i 
10 del metro, per l’alta taxa d’atur registra-
da, tot i el seu descens gradual, per la falta 
de seguretat als barris i, sobretot, pels casos 
de desnonaments. Cap polític de l’escenari 
actual se salva d’haver fet promeses que 
posteriorment no s’han complert. Aquest 
fet desanima als ciutadans a votar. Alguns 
creuen que la política no va amb la gent del 
carrer perquè al final sempre són els ma-
teixos els que surten perdent. No votar mai 
ha sigut la solució i, resignar-se amb allò 
que tant critiquem, tampoc. Els ciutadans 
hauríem d’entendre que el canvi es troba a 
les nostres mans. Tenim el dret i deure de 
decidir el nostre futur. 

El canvi està 
a les nostres 

mans 

Editorial
Antonio Rubio

En la nostra propera 
publicació:

Les entrevistes amb els can-
didats a la Conselleria per 
Sant Montjuïc.

Quin paper juguen els 
consellers i quin poder de 
decisió tenen realment a 
l'ajuntament?

A més… Continuem les en-
trevistes amb els Presidents 
de les Associacions de Veïns.
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L’Alzheimer és la forma de demència més co-
muna: la pateixen més de 36 milions de per-
sones al món. Amb l’augment de l’esperança 
de vida augmenta el risc de patir la malaltia, 
i es calcula que l’any 2050 el nombre de ca-
sos s’haurà triplicat. El tret més conegut de 
l’Alzheimer és la pèrdua de memòria, però 
també suposa canvis en la personalitat i pèrdua 
de la capacitat cognitiva del malalt. “És una 
malaltia lletja que encara s’amaga molt”, lamen-
ta el doctor Jordi Camí, director de la Fundació 
Pasqual Maragall, que el passat 26 de març va 
donar una xerrada sobre aquesta malaltia a la 
Biblioteca Francesc Candel. José Maria Pérez, 
veí del barri i transportista del port, va enten-
dre tot el que suposava l’Alzheimer quan el 
van diagnosticar a la seva mare fa set anys, i va 
decidir fer-hi alguna cosa: des d’aleshores, or-
ganitza el Dinar Solidari contra l’Alzheimer al 
Port de Barcelona, que el 23 de maig celebrarà 
la seva quarta edició, i la recaptació del qual va 
dirigida a la Fundació Pasqual Maragall per la 
recerca contra la malaltia.  

Més de 36 milions de persones 
al món pateixen alzheimer i es 
calcula que el 2050 el nombre 
de casos s'haurà triplicat

“Moltes persones ens donen bones idees, 
però poques les fan, com el José Maria” 
comenta el Jordi Camí. El José Maria ex-
plica que la idea va sorgir en veure actuar 
l’Alzheimer no només en la seva mare, sinó 
també en altres pacients. “Vaig pensar que 
això no podia ser, era brutal veure-ho”, re-
corda. “No tinc diners, però em puc moure, 
fer alguna cosa”. Els dinars solidaris compten 
amb la col·laboració de diverses entitats ubi-
cades al Port, com el sindicat de transportis-
tes Cotraport i l’Autoritat Portuària de Barce-
lona (APB), i de l’Ajuntament de Barcelona, 
però el José Maria Pérez té molt clar que una 
de les condicions per col·laborar és acceptar 
no rebre res a canvi: “Els agraïments els dic jo 
segons el meu criteri, a cap empresa ni partit: 
a persones. I totes les actuacions del dinar, 
gratis”. El primer dinar solidari, celebrat l’any 
2009, va tenir una assistència de 170 persones 
i va comptar amb la presència de les càme-
res de TV3 i de BTV, que van informar sobre 
l’acte. El segon dinar solidari va ser el 2011 i 
hi van assistir més de 400 persones, segons la 
Fundació Pasqual Maragall. Es van recaptar 
17.000 euros destinats al projecte científic de 
la fundació. L’any 2013 es va celebrar el ter-
cer dinar: aquell any van aconseguir reunir 
més de 500 persones, es van recaptar més de 
15.000 euros i va haver-hi un gest especial: 
es va destinar part dels diners recaptats al 
tractament mèdic del fill d’un treballador del 
Port. “Ho vaig dir a la Fundació i em van dir 
que d’acord”, comenta el José Maria. “El nen 
va venir al dinar i Pasqual Maragall el va tenir 
en braços tota l’estona, va ser molt bonic”.

El nombre de participants en el dinar soli-
dari ha anat augmentant, i el repte aquest any 
són 1000, tot i que no hi ha pressió: “Em que-
do molt en pau tant si som 20 com som 2000”, 
explica el José Maria Pérez. La celebració del 
dinar “és una satisfacció molt gran, només 

veus el costat bo de tothom”, afegeix. L’any 
2014 la Fundació Pasqual Maragall va comp-
tabilitzar 2.058 socis, pels 797 socis i petits 
donants de l’any 2013. “Es nota que hi ha més 
sensibilització”, aprecia Jordi Camí. “Enca-
ra no s’ha traduït en un suport més gran a 
la recerca, però arribarà, estem sensibilitzant 
entre tots”, conclou el director de la fundació. 

El nombre de participants en 
el dinar solidari ha anat aug-
mentant i el repte aquest any 
és arribar als 1000

L’Alzheimer és una malaltia cara, en tots 
els sentits. Econòmicament, es calcula que el 
cost mitjà per malalt és d’uns 22.000 euros, 
tot i que varia segons la fase de la malaltia i el 

nivell de capacitat del pacient. Segons la Fun-
dació Pasqual Maragall, la família assumeix 
el 87% de la despesa de les cures. A Catalun-
ya, l’espera per accedir a una residència pú-
blica és d’entre 2 i 5 anys, segons la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
(Fatec). El cost mitjà mensual d’una residèn-
cia privada volta els 1.800 euros. La majoria 
de famílies assumeixen l’atenció directa, fet 
que suposar estar les 24 hores pendents dels 
malalts. Cuidar d’una persona amb Alzhei-
mer “té costos psicològics i físics”, adverteix 
Jordi Camí. José Maria Pérez ho sap de prime-
ra mà: “No t’imagines el patiment a mesura 
que avança la malaltia”. La Fundació Pasqual 
Maragall compta amb un programa de grups 
terapèutics dirigit als cuidadors de malalts 
d’Alzheimer perquè comparteixin experièn-
cies i per ensenyar-los a “cuidar una persona 
que es va fonent”, en paraules de Jordi Camí. 
La fundació també desenvolupa, en aquest 
sentit, la tasca de treballar per l’acceptació i 
la normalització de l’Alzheimer, el que inclou 

promoure el suport tant de malalts com dels 
seus cuidadors. Saber afrontar el deteriora-
ment cognitiu de la persona que pateix Al-
zheimer és essencial donat l’interrogant que 
envolta la malaltia: l’Alzheimer és incurable i 
no se’n coneixen ni l’origen ni el perquè és la 
forma de demència més comuna.

La Fundació Pasqual Mara-
gall investiga els factors de 
risc i els indicadors biològics 
que poden incidir en el desen-
volupament de la malaltia

Aquest interrogant és un dels proble-
mes principals a l’hora de trobar cures per 
l’Alzheimer; Jordi Camí creu que hi ha me-
dicaments que poden funcionar, però que 
s’haurien d’administrar abans no apareguin 
els primers símptomes, el que duu a investi-
gar què provoca la malaltia. “S’està treballant 
per saber què passa en l’Alzheimer”, explica 
el doctor Camí. “Quin és l’origen, si hi ha 
orígens diferents i què s’espatlla per donar 
lloc a aquesta degeneració”. En aquest sentit, 
l’estudi Alfa de la Fundació Pasqual Mara-
gall fa proves a descendents de pacients amb 
Alzheimer per la investigació dels factors 
de risc i els indicadors biològics que poden 
incidir en el desenvolupament de la malal-
tia. Ara, el més important pel director de la 
fundació és trobar-hi solucions. “És la il·lusió 
que tenim”, comenta. I per aconseguir-ho, 
primer se n’ha de parlar. Pel José Maria Pérez, 
ajudar a través dels dinars solidaris i d’altres 
iniciatives relacionades només té coses posi-
tives: “Em sento molt pagat fent-ho”. No es 
planteja deixar-ho de fer: “Li vaig jurar a la 
meva mare de lluitar mentre pugui per ajudar 
que acabi la malaltia”. ■

Combatre l'alzheimer amb solidaritat

|| Judit Valdés 
|| Redacció

La iniciativa del Dinar Solidari contra l’Alzheimer de José Maria Pérez col·labora amb la Fundació Pasqual 
Maragall per recaptar fons per la investigació de la malaltia.

Thais Campmany
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Les millors piulades

@lamarinacat - facebook.com/lamarinacat

Una manifestació en contra les sentèn-
cies de l’efecte Can Vies causa desperfec-
tes a la seu del Districte

Manuel Coronado Lozano: Quin 
incivisme. Per sort, tenim eines per 

mostrar el nostre rebuig a les sentències 
judicials. Destruir i fer malbé el nostre en-
torn i la nostra ciutat no és el camí.

Barcelona entre les deu primeres ciutats 
del món en reputació i atractiu laboral

Jaume Roqueta: Molts negocis, 
molts negocis  i així hem d’anar 

marxant tots perquè quatre ‘friquis’ amb 
pasta s’ho estan quedant... Com els "fons 
buitres", els xinesos (que no sé quin acord 
tenen amb l’Ajuntament), i les grans super-
fícies comercials. Mentre els petits tallers, 
la gent de tota la vida, les petites tendes se 
n'hi han d'anar cada cop més lluny... La 
marca Barcelona cada cop s’assembla més 
a una mescla entre la d'Abu Dhabi, New 
York... us ho esteu carregant tot.

El Centre Cívic La Cadena realitza ta-
llers per pares i mares amb adolescents

Eva Creus: Bona iniciativa però no 
és gaire bon horari per la gent que 

treballa. Moltes d'aquestes iniciatives es 
fan en horaris difícils de conciliar per la 
majoria de gent treballadora. Enteneu-
me, que no critico aquest taller i el veig 
molt interessant, però m'ha fet pensar en 
la conciliació familiar i laboral.

Carrega’t d’informació amb La Marina
A iQUIOSC.cat hi trobaràs les millors publicacions en català  

Descarrega-les al teu dispositiu mòbil o llegeix-les des del teu navegador 
Gaudeix de la cultura quan vulguis, on vulguis i en la nostra llengua

La gent opina: Què li sembla el panorama electoral?

Una mica enredat i variat, no està gaire clar. 
Sembla que les noves formacions polítiques 
és el que vol la gent per veure si la situació 
es redreça. 

No el veig gaire clar tot i que crec que les 
noves forces polítiques emergiran amb for-
ça. Hauríem de tindre més confiança amb la 
gent que entra nova.

Jo no vull que em donin res, no demano cap 
promesa electoral. El que vull és que no em 
prenguin res. 

Antonio, 55 anys 

Conserge

Tomàs Navarro, 
83 anys

María Teresa, 
65 anys
Cuidadora

La marina agraeix les cartes dels lectors. Totes les cartes hauran d'anar signades, tenir una extensió no superior a 10 línies, l'adreça i el telèfon. 
La publicació es reserva el dret de resumir o extractar-ne el contingut. 

Poca seguretat al Districte

Fa uns dies a la carretera de Sants els veïns del barri vam poder compro-
var el nou estil de robatoris. Un ciclomotor és la nova eina per fer més 
àgils aquests actes delictius. L’home que es dedica a realitzar aquests ro-
batoris va conduint una moto amb la qual fa el seu joc més àgil. Una dona 
que portava una bossa penjada va veure com amb pocs segons aquest 
l’hi era robada d’una manera tan ràpida que quan va cridar la moto ja 
s’havia saltat el semàfor. I aquest no és l’únic cas, a la rambla Badal fa uns 
dies van robar-li el mòbil a un company de l’escola del meu fill. La seva 
tècnica consta en aprofitar-se de la bondat de la gent, demanant si tenen 
una moneda o si els ajuden amb alguna cosa, el nen, innocent, els va 
voler ajudar i amb un moment el mòbil l’hi va volar sense ell adonar-se’n. 
Em queixo perquè això l’hi pot passar a tothom i sembla que en aquest 
Districte on hi ha tanta delinqüència i drogues estem desprotegits ara si, 
per ficar multes i intentar extreure’ns els diners el Mossos sí que corren 
darrere nostre per qualsevol cosa.

María  Veïna de Sants @
Com utilitzar més els espais existents

No sé si algú més s’ha plantejat la idea de com es podria utilitzar l’espai 
que ocupa la Fira de Barcelona a la Gran via, que només es veu conco-
rreguda quan hi ha una Fira. La resta del temps és un espai mort que 
no té molt sentit. I que fins i tot es torna un espai massa solitari, el qual 
comporta un perill associat. De veritat que a ningú li ha passat pel cap 
de donar-li un altre servei. Em semblen molts metres quadrats agafats al 
barri, que de ben segur es podrien tenir per serveis més necessaris.

Joan Pérez La Marina del Port @

Caminar sense entrebancs

Tot i que crec que és un tema recurrent, m’agradaria fer una crida des 
d’aquestes línies per tal que alguna autoritat pugui posar fil a l’agulla 
ben aviat. Sóc una persona gran que ha d’anar amb bastó i els carrers del 
nostre barri i en general de la nostra ciutat són una cursa d’obstacles. Hi 
ha voreres aixecades, rajols mal posats, uns més a munt que els altres, 
això comporta anar vigilant constantment on poses els peus i el bastó, 
el que no fa gens fàcil sortir a fer un vol amb tranquil·litat, que és el que 
m’agradaria. Trobo que darrerament s’han fet moltes obres, però el més 
essencial del dia a dia s’ha quedat per fer. Pot ser que penséssim una mica 
a facilitar les coses als veïns, sobretot en una cosa tan essencial com és 
sortir a caminar.

Mercè Montalà Zona Franca @

Ho veig fatal. És tot una mentida. Tots diuen 
que faran molt i a l’hora de la veritat no és 
cert. Ja he perdut l’esperança.

José Pedro, 
31 anys
Mosso de 

magatzem

Redacció i fotografia: Anna Rabassó
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S'ha estrenat “Pasolini “d'Abel Ferrara, amb polè-
mica prèvia d'aquest film sobre les últimes hores 
del poeta i cineasta italià. Veus a favor i en contra 
a parts iguals. Jo estic amb aquests últims. Ferrara 
porta la història al seu terreny i fa la seva pel·lícula 
sobre Pier Paolo. No es tracta d'un documental, ni 
sobre un rigorós i segurament pesat biopic defini-
tiu sobre la vida de Pasolini. 
La caracterització i la interpretació de Willen De-
foe és excel·lent, continguda, sentida, profunda 
sembla el seu doble, és com si hagués sortit del mi-
rall de la casa de Pasolini. Profana, sentida, lluny 
de sensacionalismes, fugint de la mitificació mal-
grat el mític del personatge. 
Ferrara deixa que traguem les nostres pròpies con-
clusions. Adorem a la seva mare, coneixem més a 
Ninetto i li acompanyem  en cada cop fins a morir 
en una platja de Ostia. Dóna la sensació en Pa-
solini que el poeta, narrador, assagista i cineasta 
italià estava buscant d'alguna forma la seva expia-
ció i martiri quan va acudir a aquesta sòrdida cita 
sexual en una sin sabor nit del 2 de novembre de 
1975. Hi haurà opinions enceses a favor i en con-
tra, jo crec que Ferrara s'ha enfrontat a l'autor de 
"Mamma Roma", "Salo" o "Teorema" amb passió, 
coneixement i serietat i ha aconseguit un film per-
sonal i notable. 
No busca l'enfrontament amb el mestre, sinó al-
guna cosa tan difícil com fer justícia amb conci-
sió, rigor, coneixement de causa i gran capacitat 
de comprensió de la seva complexa identitat . “Un 
cor com el seu, una ment com la seva, una persona 
com la que era, amb l'ànima que tenia, és eterna”, 
Ferrara, diu. ■

L’acomodador
Juan Bibian

Columna grega
Myriam Reyes

El jardí
Xavier Sanz

“Pasolini”

Eixamplar l'ánima
"És senzill confondre la necessitat amb el desig... 
per aquest motiu moltes vegades ens envaeix la 
frustració, la por..."

Havia llegit les ultimes notícies, llambregat les me-
ves anotacions de l'ultim seminari que vaig assistir 
de filosofia política, d'això fa ja gairebé sis anys ... 
Vaig endreçar alguns records. I vaig pensar en la 
meva àvia... L'única que segueix entre nosaltres... 
Vaig sentir ganes d'anar veure-la… i de sobte em 
vaig trobar amb un petit escrit... que deia: 

“Des de fa un any el mes d'Abril s'ha instal·lat en la 
meva biografia per recordar-me que  fins a  l'últim 
alè podem "eixamplar l'ànima"... un regal per a tota 
la vida. Una altra manera d'aprendre, de tornar als 
ancestres... a les cavernes... a confiar en l'instint... a 
mirar com a mamífer... i a estar agraïda una vegada 
més a la vida, a univers, a la família i als amics al 
meu estimat company de viatge... abril malgrat tot 
sempre serà  el despertar  d´una nova aventura en 
aquest planeta … de noves lluites internes i exter-
nes amb mes de calma i recursos ...  que  el temps 
passat m'ha deixat. Abril s'hi ha instal·lat definitiva-
ment a la meva biografia... ja ho deia al començar, a 
la meva vida …tal com ho va fer un dia a la joven-
tut el poema de “palabras para Julia” de José Agus-
tín Goytisolo... 

Gràcies Julia... per estar i ser aquí. ■

Eleccions de proximitat
En unes setmanes els catalans i catalanes estem cridats a les urnes 
per escollir els alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores dels nos-
tres Ajuntaments. Les eleccions municipals, enguany el 24 de maig, 
són sempre un escenari d’exercici democràtic d’enorme proximitat 
i transcendència. En aquest sentit, l’administració local és la més 

propera als ciutadans i, en conseqüència, la que hi té una relació 
més directa.
En aquests anys de crisi, l’exigència de serveis als Ajuntaments per 
part dels ciutadans s’han incrementat de forma exponencial al ma-
teix temps que ho feien les seves dificultats financeres.
Cal tenir molt present que el govern dels pobles i ciutats orienten 
moltes polítiques públiques que afecten la nostra vida quotidiana i, 
per tant, és molt rellevant quin color polític o formació aconsegueix 
les majories.
No serà en aquesta ocasió que des d’aquest espai s’orienti el vot de 
ningú, com mai hem fet; cal però fer una crida decidida a la par-
ticipació; la nostra opinió és important especialment en allò més 
proper, no estan d’acord? ■

Va haver-hi un temps en què Barcelona no 
era una marca, ni una ciutat olímpica, ni 
tan sols un congrés de mòbils. Va haver-
hi un temps en què Barcelona feia olor 
d'olla, a maleta de cartró, a barraca. És a 
dir, a misèria. Memòria viva -que no insti-
tucionalitzada- d'aquells anys és Custòdia 
Moreno, veïna del barri del Carmelo, ac-
tivista veïnal i barraquista. No es confon-
guin: la fragilitat física d'aquesta dona de 
72 anys, amb la seva crossa a coll i els seus 
implants de metall en el cos (“semblo la 
dona biònica”, bromeja) amaga una força 
de caràcter
que li va permetre sobreviure a la dura 
vida en una barraca durant vint-i-cinc 
anys, treure's la carrera d'infermeria i, de 
pas, tenir fills i lluitar activament per una 
existència digna pels barraquistes del Car-
melo. Per tot això, a Custòdia, en veritat li 
quadra el nom.
Vespreja. Estem en el cim de la muntan-
ya Carmelo, tal vegada la millor vista de 
la ciutat, un excepcional mirador de 360 
graus des del qual es dominen tots els 
racons de Barcelona: de les xemeneies 
de Badalona a Montjuïc, del Tibidabo a 
Canyelles. Aquí, durant la guerra civil, es 
van emplaçar búnquers armats de canons 
(“encara que mai van disparar un tir”, iro-
nitza), que més tard van servir de base per 
a les barraques

que després construirien homes i dones 
vinguts de la resta d'Espanya. Gents que 
fugien de la misèria o de la repressió po-
lítica. O d'ambdues alhora. “Arribem de 
Granada en 1947” -recorda- “i només 
arribar sofrim la primera decepció: a 
Barcelona teníem uns amics, que es van 
encarregar de llogar-nos un pis en Grà-
cia. Quan arribem, vam veure que estava 
ocupat per quatre famílies més. El que 
passava és que a cada família li llogaven 
una habitació ‘amb dret a cuina’, com es 
deia llavors”.
La família Moreno era humil, però a Gra-
nada almenys vivia a la seva pròpia casa. 
Llavors els amics (“als quals mai podrem 
agrair-los tot el que van fer per nosaltres”) 
es van oferir per acollir-los en la seva prò-
pia llar, en el perdut i inaccessible barri 
del Carmelo. “I va resultar ser una barra-
ca”. Allí van viure fins que, al poc temps, 
va quedar lliure una altra barraca prope-
ra, per la qual van pagar “una barbaritat”: 
tres-centes pessetes d'aquell temps. Al-
guna cosa que deixa a les clares que per 
més d'un la immigració va ser un autèntic 
negoci. “Es van adonar que construint ba-
rraques per als nouvinguts es feia diners. 
A més, la muntanya sencera era propietat 
de famílies importants de Barcelona, que 
tant bon punt van ensumar el negoci van 
començar a parcel·lar i vendre el terreny”.
Custòdia va viure en aquesta barraca fins 
a 1972, any en què es va casar. Una barra-
ca era, en essència, una habitació única 
on convivia tota la família -en alguns ca-
sos, fins a dotze persones- i on hi havia el 

llit plegable, el fogó de petroli per cuinar 
i la ribella per endreçar-se - “primer ens 
rentàvem la part de dalt del cos, després 
la de abaix”, recorda-. I que, per descomp-
tat, mancava dels mínims serveis bàsics: 
ni llum, ni gas, ni aigua corrent, ni cla-
vegueram. Per no haver-hi, no hi havia 
ni contenidors on dipositar les escom-
braries. “La primera lluita que vam fer al 
carrer va ser per aconseguir contenidors. 
Vam haver de tallar la carretera del Car-
melo, apilant borses d'escombraries fins 
a formar una muntanya de més de cinc 
metres d'alt”, explica. La repressió llavors 
era feroç, i la policia -els famosos grisos- 
no tenien escrúpols a bastonejar i detenir 
a mansalva. “Per reivindicar coses per als 
barris, el primer que vam haver de fer va 
ser sacsejar-nos de damunt la por”.
No obstant això, malgrat les penúries, re-
corda aquella vida amb afecte: “dormíem 
amb les portes obertes i com no teníem 
res, ho compartíem tot. I els veïns eren 
d'un combatiu impressionant. A més, 
allà a dalt a la muntanya, amb la vista i 
les pinedes, érem els reis del mambo”. 
Precisament està en marxa una iniciativa 
per reivindicar la memòria de les barra-
ques -de les quals va arribar a haver-hi 
més de sis mil en tota Barcelona-, en la 
qual està implicada una Comissió Ciu-
tadana de la qual forma part Custòdia. 
Entre les accions que es duran a terme, 
està la col·locació de plaques commemo-
ratives als principals barris barraquistes: 
Somorrostro, Camp de la Bota, Montjuïc, 
el Carmelo, Poblenou, la Perona, la Pros-
peritat.
Va ser a partir de la dècada dels setanta 
quan, a força de lluitar, els barraquistes 
van ser aconseguint les seves reivindica-
cions: van arribar la llum, l'aigua i els em-
bornals. I també l'autobús, trencant així el 
secular aïllament del Carmelo.
Fins i tot es va aconseguir que 
l'Ajuntament construís habitatges dignes: 
Els que no van voler abandonar el barri es 
van allotjar en els anomenats pisos verds 
(pel color amb què van decidir pintar-los 
els veïns), en el sector conegut com a “Ra-
món Casellas”. Els altres van ser ressituats 
a Canyelles i en el Passeig Urrutia, en la 
Guineueta. Precisament, l'únic moment 
en què la seva veu ferma es trenca per 
l'emoció, és quan relata com se sentien 
els barraquistes en accedir a un pis: “Una 
veïna em va dir: és la primera vegada en 
vint-i-cinc anys que el meu marit i jo tin-
drem una habitació per a nosaltres sols, i 
el mateix els nostres fills. 
Tu saps el que és això?”.  ■

“Els barraquistes érem tan 
pobres que ho compartíem tot”

Entrevista a Custodia Moreno, activista veïnal i barraquista

JOAN LINUXBCN

|| Luis Caldeiro 
|| FAVB
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I tu... 
Ets saludable?
Ser saludable està de moda. Cada cop trobem 
més opcions i facilitats al nostre voltant per 
motivar-nos a portar un estil de vida saludable, 
i dins d’aquestes l’exercici físic està adquirint 
molt protagonisme. Per què? Doncs pels múl-
tiples beneficis que té sobre la salut, com per 
exemple la millora de l’estat d’ànim i la depres-
sió,  reducció de l’estrès, dormir millor, enfor-
tir la musculatura per prevenir malalties com 
l’artrosi, l’osteoporosi i les fractures;  ajuda a 
controlar el pes i, per tant, mantenir a ratlla 
malalties com la hipertensió i la diabetis; fins 
i tot mitjançant l’entrenament guanyem capa-
citat pulmonar i això beneficia a pacients amb 
malalties pulmonars cròniques. Tants i tants 
avantatges trobem a l’exercici físic i tot i així 
són encara pocs els que s’animen a practicar-
lo. I es que la majoria pensem que cal invertir 
esforç, hores i diners en anar al gimnàs per 
ser saludables i en realitat és ben al contrari. 
Només calen 30 minuts al dia d’activitat mo-
derada per ser saludable. Entenem per mode-
rada aquella activitat que accelera una mica el 
cor (pulsacions) de manera que costi parlar 
mentre es realitza. 30 minuts de 1.440 minuts 
que té el dia! Com podem fer-ho? Passejant 
a marxa ràpida, anant en bici, patinant, fent 
feines a casa, ballant...

Per a obtenir els beneficis de l’exercici físic, 
s’ha d’incorporar progressivament en la nos-
tra rutina diària i també entendre’l com un 
moment agradable del nostre dia, per estar 
en contacte amb la natura, passar una estona 
amb amics e inclús fer noves amistats. Acti-

vitats que promouen aquestes idees són per 
exemple jugar amb els infants, fer turisme, 
excursions, etc. Si no es disposa de molt de 
temps lliure, hi ha petits gestos que marcaran 
la diferència: canviar l’ascensor per les esca-
les, utilitzar el transport públic o caminar per 
desplaçar-se sempre que es pugui, aprofitar les 
trucades telefòniques per passejar i respirar 
millor, entre d’altres.

Dins del marc del Dia Mundial de L’Activitat 
física, aquest proper 6 d’Abril, el PAFES (Pla 
Activitat Física Esport i Salut) ha organitzat 
diverses activitats amb la finalitat de facilitar 
entorns, mitjançant la identificació, creació i 
disseny de rutes saludables i recursos per re-
alitzar activitat física en l'ambit local. Amb el 
lema Sedentarisme = malaltia, Activitat Física 
= salut proposen fàcils tests per esbrinar quin 
grau de sedentarisme portem o si seguim una 
dieta adequada a la nostra edat i activitat, tot 
des de la seva plataforma web (www.pafes.
cat). També des d’allà es poden consultar ru-
tes saludables molt a prop nostre, concursos 
que promouen la salut inclús petits trucs per 
incorporar l’activitat física al nostre dia a dia.

Anima’t a compartir la teva experiència i 
gaudeix en primera persona els beneficis de 
ser saludable! Mai ha estat tan fàcil! ■

#DMAF2015 #moute30minuts

I.Boba, C.Casas 
Metges 

CAP Dr. Carles Ribas

Coneixes els recursos de reducció de danys?
És evident que el consum de drogues en zo-
nes urbanes socialment deprimides existeix 
i que la gran majoria d'usuaris de drogues 
viuen també al carrer. 

Mias, una noia marroquina de 31 anys, 
usuària de cocaïna i heroïna per via injectada 
des de fa 3 anys, la vaig conèixer ahir mentre 
intentava localitzar una vena per on poder 
pal·liar el seu 'mono'. M'explicava com n’és de 
dura la vida al carrer i com de fort s’ha de 
ser... La seva parella està a la presó. Especta-
cular dona marroquina que arriba a Espanya 
amb un nou projecte de vida, omple de tota 
la il·lusió que li oferia el nostre país. Actual-
ment ha perdut més de 10 quilos, no té famí-
lia i és portadora d'anticossos per al virus de 
la immunodeficiència humana i hepatitis C. 
És incapaç de seguir un tractament i un se-
guiment, viu enganxada a una agulla i la seva 
ansietat es focalitza a poder recuperar tots 
aquests gots sanguinis que actualment estan 
'cremats' per poder consumir la següent dosi.

També vaig estar amb Juan, un jove asturià 
de 27 anys. Recordo el dia que el vaig conèi-
xer, fa aproximadament sis mesos, passejant 
pels carrers del Raval. Havia ingressat en una 
comunitat terapèutica dels afores de Barcelo-

na des del seu Astúries natal, però no havia 
aguantat la pressió i havia decidit escapar-se. 
No té documentació ni targeta sanitària, no 
té família, amics... està en una ciutat des-
coneguda. Ell consumia cocaïna inhalada, 
marihuana i alguna amfetamina. Des de fa 
3 mesos està consumint per via injectada 
cocaïna i heroïna i viu entre el carrer i el pis 
d'un 'amic' al que li fa favors a canvi de dro-
ga. Així passen els dies mentre pensa en com 
obtenir els diners per tornar a la seva terra.

Són les 00 h, la ciutat es buida, ens anem 
a descansar mentre ells pensen on passar 
una freda nit de novembre, a la ciutat de 
Barcelona, plena de mantes i roba d'abrigar 
que, afortunadament, desenes d'entitats han 
tingut l'amabilitat de repartir. Podria se-
guir compartint històries dels més de 100 
usuaris que he tingut l'ocasió de conèixer 
durant aquest temps però no vull entrar en 
tòpics. La reducció de danys és una estratè-
gia d'intervenció en drogodependències que, 
entenent que existeixen persones que desen-
volupen aquests comportaments i que no van 
a deixar de fer-ho de moment, pretén reduir 
els riscos associats als mateixos (malalties, 
sobredosis...) a més de posar-los en contacte 

amb la xarxa assistencial normalitzada (gene-
ralment desenvolupen la seva vida en entorns 
marginals i no tenen accés a recursos norma-
litzats).

La reducció de danys és una es-
tratègia d'intervenció en dro-
godependències que, entenent 
que existeixen persones que 
desenvolupen aquests com-
portaments, pretén reduir els 
riscos associats als mateixos 
(malalties, sobredosis...)

He tingut l'oportunitat de treballar amb 
equips d'aquest tipus de recursos a Barce-
lona. Professionals que, alhora que saben 
explicar les conseqüències de la droga, no 
solament són capaces d'explicar-los i ajudar-
los a realitzar-ho en les condicions menys 

perjudicials, sinó que guareixen diàriament 
infeccions de la pell producte de la mala tèc-
nica de veno-punció. 

Acompanyaments per a seguiment de 
malalties cròniques, generalment lligades 
amb el consum de drogues. També orienten i 
acompanyen per a tràmits administratius de 
papers, empadronaments, obtenció de tar-
geta sanitària, allotjament. Ajuden a buscar 
treball i fins i tot acompanyen a les entrevis-
tes. S'ofereixen totes les facilitats existents 
per a recursos de desintoxicació.

Professionals que són capaços de valorar 
el benefici d'una dutxa. Professionals im-
plicats, d'una gran generositat, sense preju-
dicis, simplement preocupats pel benestar 
dels seus pacients i que acaben sent refe-
rents de l'usuari creant una relació basada 
en el respecte.

Perquè ja deia l'emperador Marco Aurelio 
que “la saviesa és l'art d'acceptar allò que no 
pot ser canviat, de canviar allò que pot ser 
canviat i, sobretot, de conèixer la diferència”. ■

Ana Marqueño Ellacuria 
Metgessa Resident CAP La Marina
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Pas a pas, 
fent camí i col·laborant
En veure la notícia de Valentina, una nena xi-
lena de 14 anys, que demanava a la presidenta 
del seu país que la deixés posar-se una injec-
ció per dormir-se per sempre em va impactar. 
Sí, és portadora de la fibrosi quística, malaltia 
genètica que va adquirir en néixer. A partir 
d'aquí i per aquests avatars que li succeeixen 
a un en la vida vaig buscar informació sobre 
aquest tema. Em vaig assabentar que aquí ma-
teix en La Marina hi ha diverses famílies amb 
fills que la pateixen.

 Encara que és una malaltia catalogada 
com a minoritària, un de cada 5000 nens la 
sofreix, degrada tant la qualitat de vida que 
l'esperança de vida mitjana que tenen els 
malalts actualment és de 50 anys. 

“Aquí mateix a La Marina hi 
ha diverses famílies amb fills 
que la pateixen”

Existeixen més de 2.000 mutacions 
d'aquesta malaltia, per la qual cosa el seu es-
tudi resulta difícil i molt extens. És Important 
detectar-la quan les persones neixen, o al més 
aviat possible, ja que afecta directament als 
pulmons i al pàncrees, dificultant-los molt 
respirar. 

Els afectats necessiten un seguiment i 
tractament hospitalari per a tota la vida i una 
ajuda de la família constant. D'allí que em 
vaig immiscuir en la labor de l'Associació 
Catalana de  Fibrosis Quística, que col·labora 

en les recerques, medicines, instal·lacions 
hospitalàries, i assistència a la família.

Intentem que existeixi una cadena de 
col·laboradors per seguir investigant sen-
se parar, i acudir a tapar aquests forats que 

deixa la crisi. Aquí destaca la labor de pa-
drins, socis, aportacions voluntàries i acti-
vitats per recollir fons, a més d'altres inicia-
tives. 

“Intentem que existeixi una 
cadena de col·laboradors per 
seguir investigant sense pa-
rar”

Per això desitjo informar-los que durant 
els mesos d'abril, maig i juny tots els comer-
ços i empreses de la Marina, rebran la visita 
d'un representant de l'Associació Catalana 
de Fibrosis Quística, persona que potser ja 
coneixen, doncs és un veí del barri des de fa 
40 anys i soci col·laborador de l'entitat. Desi-
tja aclarir els vostres dubtes i sol·licitar la 
vostra col·laboració per seguir lluitant con-
tra aquesta malaltia, que ara com ara segueix 
sent incurable.

Per ser una entitat pública sense ànim de 
lucre, totes les donacions són desgravables de 
la renda. Necessitem la vostra col·laboració 
a fi d'aconseguir que aquesta malaltia sigui 
més coneguda i aconseguir deixi de ser in-
curable.

breus
>> La centenària Sala de Plens es 
restaura
La sala de plens del Districte de Sants-
Montjuïc ha celebrat el seu centenari amb 
una restauració en profunditat. En total, 
s’han invertit uns 60.000 euros que han 
permès arreglar tot l’interior de la sala de 
l’edifici municipal. En concret, s’han resti-
tuït els tons de les parets, els vitralls, el te-
rra, les làmpades, els capitells, fins i tot els 
bancs i la part frontal gràcies a una neteja i 
restauració de les pedres i les pintures.

>> Nou poliesportiu a La Marina 
del Port
Aquesta primavera s’iniciaran les obres 
d’un nou equipament esportiu al barri de 
la Marina del Port. El nou poliesportiu, im-
pulsat per l’ajuntament de Barcelona, equi-
pat amb pistes esportives cobertes, grades 
per als espectadors, vestidors i altres serveis 
associats, estarà situat al carrer Energia.

>> Ascensors per les finques de 
Can Clos
Els propietaris de les finques construïdes 
als anys seixanta a la zona de Can Clos 
podran impulsar projectes d’instal·lació 
d’ascensors en els seus edificis, gràcies a 
unes ajudes de l’Ajuntament dotades de 
75.000 euros. Aquestes subvencions per-
metran instal·lar ascensors en 11 escales de 
la zona de Can Clos. A més, el Consorci 
de l’Habitatge de Barcelona té previst dotar 
de 206.000 euros a la mateixa zona de Can 
Clos, La Vinya i Plus Ultra. 

Emilio Espadas Gómez, veí de la Marina



8 Abril  2015   //   www.lamarinadigital.catTEMA DEL MES

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB. Amb especialitat en 
pediatria va treballar com a mèdic pediatre a l'Hospital Infantil de 
Vall d'Hebron. Amb una llarga trajectòria com a mèdic, va exercir 
diferents càrrecs en l'administració pública. Va ser també director 
general de l'Institut Català de la Salut (ICS) i conseller de Sanitat, 

a més de conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya en 1996. L'any 2000 va ser 
el president i portaveu del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés dels Diputats, a més de 
president de la Comissió de Ciència i Tecnologia. Des del 2003 va ser regidor a l'Ajuntament de 
Barcelona i des de juliol del 2011 és alcalde de Barcelona.

“La lluita contra l’atur ha estat i continua sent la primera prioritat del govern de la ciutat i també 
al barri de La Marina”. CiU afirma haver creat llocs de treball gràcies a la inversió municipal, que 
atenen unes 20.000 persones aturades cada any i donen orientació i formació a moltes persones. 
Pel que fa a la problemàtica del transport, l’alcalde de Barcelona assegura “fer tot el possible 
perquè l’arribada de la L10 al barri sigui una realitat al més aviat”. La Marina per Xavier Trias és 
“un barri treballador i lluitador, que s’està convertint en una de les zones amb més potencial 
de futur de Barcelona.”

Comença  la cursa per aconseguir l'alcaldia
Els candidats presenten els seus compromisos amb els barris de la Marina.

Escriptor i historiador. Ha estat 
professor a la Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat Autònoma de Be-

llaterra, Universitat Autònoma de Madrid, a més d'universitats 
d'Anglaterra, Àfrica i Estats Units. Autor de diversos llibres. Va 
treballar en la candidatura olímpica de Barcelona i després en 
el COOB’92. Va ser portaveu de la plataforma Barcelona De-
cideix, que va organitzar la consulta sobre la independència el 
10 d'abril de 2011. Actualment és diputat al Congrés Nacional 
i cap de files d'ERC/RCat/Catalunya Sí al Congrés de Madrid.

ERC vol treballar per evitar els desnonaments, donant resposta 
a les necessitats de les famílies afectades: “Volem que cada any 
hi hagi 4.500 pisos nous de lloguer públic, per exemple, perquè 
tothom tingui accés a l'habitatge”. A més entenen la importàn-
cia  d’estimular l'economia. El partit d’Alfred Bosch creu que 
amb el suport de l'Ajuntament, amb les mesures adequades, les 
empreses podran crear 100.000 nous llocs de treball durant la 
legislatura vinent. Bosch es compromet a fer arribar el metro 
fent que de les tres parades previstes almenys una s'obri al pú-
blic en els pròxims quatre anys. Per Alfred Bosch els barris de 
la Marina “aporten molt econòmicament a la ciutat i reben 
poc a canvi, han estat ignorats completament.”

Advocat, va cursar els seus estudis 
universitaris en la UAB i la UB. En 
1996 va aconseguir la Presidència del 

Partit Popular de Catalunya. En 1999 va ser Candidat a la Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya, Diputat en el Parlament i 
President del Grup Parlamentari Popular. En el 2001 va ser Se-
nador i actualment és President del Grup Municipal del PPC a 
l'Ajuntament de Barcelona i és Vocal de l'Ajuntament en el Con-
sorci de la Zona Franca, Membre del Consell General de la Fira 
de Barcelona i Regidor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Des del Partit Popular volen aplicar un pla de xoc contra l'atur, 
concertat amb els principals agents econòmics, socials i edu-
catius de la ciutat, perquè les persones en atur puguin trobar 
treball. Quant als desnonaments, garantiran el dret a l'habitatge 
amb la dotació d'un parc d'habitatge públic i social suficient 
per donar resposta a la demanda social adaptada a la situació 
actual. El partit Popular creu urgent posar en funcionament 
almenys les parades de metro de Foneria i Foc/Cisell, en el pri-
mer trimestre del 2016. Alberto Fernández Diaz assegura que 
La Marina “són barris molt lluitadors i treballadors, amb 
molta història però amb un present i molt futur al davant.”

Advocat, llicenciat per la UB. En 
1992 Va ser secretari general de 
l'Associació de Joves Estudiants de 

Catalunya. Va impulsar el Gabinet Tècnic de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya i va participar en diferents pro-
jectes de formació i desenvolupament socioeconòmic. Va ser 
conseller del Districte d'Horta-Guinardó, i des del 2005 fins 
al 2010 va assumir la Coordinació del Grup Parlamentari So-
cialista al Parlament de Catalunya. L'any 2010 va entrar com a 
diputat al Parlament de Catalunya per Barcelona.

El PSC espera generar feina a través de polítiques de reacti-
vació econòmica, com per exemple el pla de rehabilitació de 
l’habitatge urbà. Pel que fa al tema desnonaments, volen evi-
tar la pèrdua de l’habitatge incrementant els ajuts al lloguer. A 
més pensen continuar apostant per l’arribada del metro.  Jau-
me Collboni afirma que “La Marina és Barcelona i vol els 
mateixos drets”. De les converses que he tingut amb les enti-
tats en les meves visites al barri, m’he quedat amb la idea d’una 
gent participativa, acollidora, reivindicativa, que s’estima el 
barri i treballa perquè es trenqui aquella  imatge negativa que 
s’havia tingut”.

XAVIER TRIAS, CIU

ALFRED BOSCH, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA 

Investigadora i activista de drets humans. Va estudiar filosofia a 
la UB, Ha publicat nombrosos articles i dos llibres. Amb llarga 
trajectòria en l’activisme social, destaca la seva implicació en el 
moviment veïnal (primer a Ciutat Vella, després com a membre 
de la Junta de la CONFAVC i de la FAVB) i en el moviment pel 

dret a l’habitatge. Va ser una de les fundadores, i destacada portaveu durant 5 anys, de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Des de 2007 treballa a l’Observatori Drets Econòmics, 
Socials i Culturals.

Per Barcelona en Comú els problemes de desnonaments “són senzills si hi ha voluntat política.” 
Sobre el tema de l’atur, Ada Colau aposta per generar ocupació de qualitat i no un “monocultiu 
turístic que genera una ocupació de mala qualitat, temporal i precària”. Per portar la línia 9 del 
metro al barri, aquest partit emergent, el primer que creu convenient és realitzar una auditoria 
per conèixer com s’ha gestionat l’obra i com han endeutat l’administració. Per Ada Colau La 
Marina és una “memòria obrera, d’orgull i dignitat”.

ADA COLAU, 
BARCELONA EN COMÚ 

ALBERTO 
F E R N A N D E Z , 
PARTIT POPULAR 
DE CATALUNYA 

JAUME 
COLLBONI, 
PARTIT SOCIA-
LISTA DE CATALUNYA

Nascuda a Barcelona l’any 1957. Treballa d’administrativa a l’Hospital 
de Sant Pau des de l’any 1975. Activista sindical de la Federació de 
Treballadors i Treballadores de Catalunya (FTC-IAC) membre del 
comitè d’empresa i forma part del grup de Sanitat de la CUP. És 
membre de l’Assemblea dels Drets Socials de l’Eixample i sòcia del 

casal independentista La Cruïlla.

La CUP creu important accelerar la inauguració del metro, habilitar línies de bus cap a Sants, 
el CAP Manso i el Clínic i ampliar l’oferta nocturna. Multar els pisos buits en mans de bancs 
i si cal expropiar-ne l’usdefruit, així com prohibir els talls de subministrament. Acabar amb 
l’absentisme escolar, fomentar l’autoocupació i el cooperativisme, que s’instal·lin organismes 
de l’administració al barri  i una reindustrialització sostenible ecològicament. María José Lecha 
defineix el barri de La Marina com “un diamant en brut que, si sap recuperar la combativitat 
i capacitat d’autoorganització que demostrà als anys setanta, aconseguirà el metro o el que 
es proposi.”

MARÍA JOSÉ LECHA, 
CUP - Capgirem Barcelona

Advocada. Llicenciada en Dret per la UB i Màster Universitari en 
Estudis Humanístics i Socials per la UOC, a més d'altres estudis. Va 
exercir com a Procuradora dels Tribunals a Barcelona de 1990-2002. 
És afiliada de Ciutadans des de 2013, després de presentar-se com a 
independent en les eleccions autonòmiques de Catalunya de 2012 

amb Ciutadans. Actualment treballa com a advocada en un bufet jurídic i és diputada i porta-
veu del grup parlamentari de C’s en el Parlament de Catalunya i membre de l'Executiva de Foro 
España Hoy.

Ciutadans té present la principal problemàtica d’aquests barris que fa molts anys reivindiquen 
l'arribada del transport públic. A més d’aquesta problemàtica aquest partit polític, que sorgir  
l’any 2005, proposa una sèrie de mesures econòmiques i una reforma de la llei hipotecaria. Vo-
len ficar en marxa ” la segona oportunitat”, una iniciativa perquè les famílies puguin negociar 
amb els bancs una quitació del seu deute. Carina Mejías creu que aquests són “els barris de 
l'esforç, la tenacitat i la reivindicació”

CARINA MEJÍA, 
CIUTADANS 

|| Yohany Limpias / Anna Rabassó 
|| Redacció 
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Davant la conjuntura electoral 

Les organitzacions veïnals de la Marina 
plantegen la necessitat de canvis

A tan sols un mes de les eleccions municipals 
i en una conjuntura en la qual sembla que el 
tauler polític tradicional d'Espanya comença a 
canviar, moltes són les veus que parlen de la 
fi del bipartidisme, (propi d'Espanya, encara 
que no de Catalunya) i d'una nova configura-
ció política. La veritat és que si les eleccions a 
Andalusia, salvant la particularitat d'aquest te-
rritori, marquen una tendència o almenys per-
meten albirar per on poden anar les eleccions 
municipals, autonòmiques i generals, resulta 
que com a mínim, hi haurà la irrupció de nous 
partits polítics en l'exercici del poder de llarg a 
llarg de tot el país. 

Queda per respondre si aquesta irrupció 
contribuirà a millorar l'exercici mateix de la 
política, tan qüestionada per tots els ciuta-
dans. Referent a això és que consultem i con-
traposem les opinions de Veïns i presidents de 
les associacions d'aquests, tots dels barris de la 
Marina. 

José Rolando Álvarez, President de 
l'Associació de Veïns El Polvorí, creu que en-
cara que la situació electoral és complexa per 
la falta de credibilitat dels partits tradicionals, 
això mateix va facilitar el naixement de les 
noves forces polítiques. Considera que si bé 
aquestes noves forces modifiquen la dinàmica 
de la política, no s'aconseguiran canvis pro-
funds si no s'implementen plans d'acció gai-
rebé immediats. 

Coincidentment, Maria Ortega, Presiden-
ta del Centre Cultural de l'Àmbit de la Dóna 
Ancora, i històrica per la seva lluita a favor de 
les dones considera que l'èxit dels nous partits 
polítics radica que “tot el nou crida l'atenció”. 
Pensa que és la joventut, amb ràbia i il·lusió 
la que més suport els dóna. És contundent en 
definir-se partidària que ningú governi amb 
majoria absoluta doncs pensa que la coalició 
entre tots o entre varis permetrà una gestió 
més transparent. 

Tot l'oposat als anteriors es mostra Enrique 
Rubio, President de l'Associació de Veïns La 
Vinya, que es declara un incrèdul de la polí-

tica. És taxatiu en afirmar que no creu en cap 
partit polític, ni en el que puguin o vulguin fer. 
“No és que no facin gens, és que passen de no-
saltres, és que els és igual”, manifesta. 

Similar opinió té Encarna Satorre, Vicepre-
sidenta d'Ancora i igualment veïna d'aquests 
barris. Assenyala que la gent està decebuda i 
dolguda perquè no se'ls proporciona el que 
realment necessiten. “Votes pensant en el ben 
comú i després el que surt és tot el contrari, no 
estranya que la gent no tingui embranzida ni 
gens”, afirma. 

“No sé si els veïns no es mobi-
litzen perquè les associacions 
no ens movem, o si les asso-
ciacions no ens movem, per-
què els veïns no es mobilitzen”

Consultats sobre la particularitat dels barris 
de la Marina i les seves necessitats tots coin-
cideixen en la percepció que continuen sent 
barris marginats i abandonats. En què les ne-
cessitats desateses àdhuc són moltes i que en 
general superen a les de la resta de la ciutat. 

Concorden que el més urgent és comptar 
amb un sistema de transport eficient. Després 
de més de 20 anys de lluita per aconseguir que 
el metro arribi a la zona encara no ho tenen i 
tampoc figura als pressupostos municipals. El 
transport públic a la zona es basa en els busos 
municipals i el temps mig d'espera per aconse-
guir un és de 20-25 minuts. Asseguren a més 
que aquests busos estan en males condicions 
i no compten amb seients adequats per a les 
persones majors. 

Un altre problema, cada vegada més crei-
xent és la inseguretat a la zona. Segons els 
mateixos veïns en els últims mesos es van 
produir més de deu robatoris en domicilis, a 
més d'altres menors i ocasionals. Rubio, per 
exemple, explica que en un edifici situat al ca-
rrer Altos Hornos a l'ascensor d'una escala, els 

lladres esperen al fet que la gent ingressi i els 
assalten. Un altre cas, assenyala Álvarez va ser 
el del seu veí, que va escoltar un soroll en la 
cuina i en verificar va trobar a un lladre dins 
que immediatament va arrencar a córrer. 

Encara que urgents i primordials no són els 
únics problemes que té aquesta zona. Rubio 
reconeix que últimament el municipi es “ha 
deixat veure més amb la neteja i altres assump-
tes” però que els temes estructurals segueixen 
sense atendre's: la delinqüència, la venda de 
drogues, la venda ambulant, l'atur; referent a 
això qüestiona que Barcelona Activa en el dis-
tricte continuï sense mostrar veritables resul-
tats quant a ubicació d'aturats. 

Rolando Álvarez, per la seva banda apro-
fundeix en aquest apartat referint-se a l'atur 
com l'arrel desencadenant d'altres males pràc-
tiques: “la falta de diners porta a buscar-se la 
vida a manera individual, amb el furt, la venda 
d'estupefaents, són sortides que busca la gent”. 
Assegura que l'atur, i les limitacions que pro-
voca causen un sofriment que a llarga com-
porta depressió en les persones i que aquesta 
depressió facilita el consum d'estupefaents. 

A més, són barris que tenen més atur, sos-
té, perquè són els més pobres, els més aban-
donats, perquè hi ha hagut menys educació, 
perquè no hi havia alternatives clares, perquè 
els fills havien de treballar molt ràpid. És una 
cadena de pobresa, reflexiona, més pobresa i 
enfonsament moral. “Hi ha més atur ara però 
és el resultat de tot el mal fet anteriorment, els 
que menys guanyaven, els que no anaven a es-
cola, etc. ” Explica. 

I Ortega fita la seva reflexió narrant la seva 
vivència amb dones: “Hi ha les que estan sepa-
rades, tenen fills, no tenen treball i el marit no 
els pot pagar la quota dels fills perquè tampoc 
té ocupació, no poden comprar un cartó de 
llet. I segueix: també hi ha les que estan capa-
citades per fer un treball però no ho troben, no 
els importa ja si és fregar, ni on hagin d'anar, 
els és igual però no ho poden aconseguir. 
“Quan la gent no troba respostes es va tancant 
en si i no dóna participació de la seva desespe-
ració a ningú, això agreuja les coses”, afirma. 

Davant la paradoxa dels barris de la Marina 
de ser referents històrics d'organització i mo-

bilitzacions veïnals, ja que van néixer a la calor 
del desenvolupament industrial a Barcelona i 
relegats del que inicialment era la ciutat, sor-
geix la pregunta de si aquesta inacció política 
de la qual parlen els presidents de les associa-
cions els aconsegueix a ells i als seus veïns en 
l'actualitat. 

Referent a això, Álvarez reconeix que les 
associacions de veïns han quedat relegades 
“a poc més que organitzar festes” i planteja la 
disjuntiva del perquè: “No sé si els veïns no 
es mobilitzen perquè les associacions no ens 
movem, o si les associacions no ens movem, 
perquè els veïns no es mobilitzen”. Creu que 
la poca participació, en part és encara fruit de 
l'herència cultural que va deixar la dictadura i 
que la joventut no és conscient de la necessitat 
de participar i aprofundir més la democràcia. 

En això últim coincideix María Ortega, qui 
a més afegeix que una altra raó per a la desmo-
bilització radicaria que “ens hem deixat con-
vèncer que la crisi passaria ràpid i a força de 
repetir-ho tots i tantes vegades, sembla que ho 
acabem creient”. Encarna Satorre, per la seva 
banda, considera que les persones primer de 
tot necessiten cobrir les seves necessitats bàsi-
ques. “No és que no vulguin participar, és que 
no arriben”, afirma. 

“Ens hem deixat convèncer 
que la crisi passaria ràpid i a 
força de repetir-ho tots i tan-
tes vegades, sembla que ho 
acabem creient”

Enrique Rubio, es mostra més optimista en 
aquest tema i assenyala que les associacions de 
veïns de la zona s'estan unint per reclamar mi-
llores i tenir major força davant les autoritats. 
Va informar que actualment debaten el rumb 
que ha de prendre la Unió d'Entitats de la 
Marina; si només es queda amb el seu “paper 
cultural” i si les associacions decanten en una 
nova entitat més reivindicativa. ■

|| Yohany Limpias 
|| Redacció 

Sandra Valero
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Diada de Sant Jordi 2015

ADMINISTRACIÓ LOTERIA
ADMÓN. LOTERIA 137 COSTA
Mare de Déu de Port, 379-381
Tel. 93 331 52 98

ANIMAL DOMÈSTIC
MON ANIMAL
Foneria, 43-45 
Telf. 93 431 74 02

     PERRUNIS (NOU SOCI)
c/Mineria, 17
93 269 33 71

ASSESORIES-GESTORIES
ANNA MARIA MADRID
ASSESSORIA SLP
Gran Via, 146 7è 2a
Telf. 607 338 236

GESTORIA FRANCISCO 
JAVIER BOFILL LAMA
Mineria , 4-6  Esc. A 7º 4ª
Telf. 609 932 494  
93 298 99 77

AUTOESCOLES
AUTOESCOLA ZONA FRANCA
PG ZONA FRANCA, 186
Telf. 93 331 86 12

AUTOMÒBILS
KIA AR MOTORS
Pg. Zona Franca, 6- 8
Telf. 93 223 92 88

BRICOLATGE 
(Parquet, portes, cuines)
BRICOLAGE ZONA FRANCA
Foneria, 43
 Telf. 93 432 32 54

BUGADERIA-TINTORERIES
BUGADERIA-TINTORERIA MARI
Alts Forns, 81
Telf. 93 332 28 96

CELLERS
CELLER PEÑA
Aviador Franco, 15
Telf. 93 332 63 95

COPISTERIES
COPISTERIA SANT JORDI
Mare de Déu de Port,337-339
Telf.93 421 33 23

CORREDURIES 
D’ASSEGURANCES
ICALI CORREDURÍA 
DE SEGUROS
Mare de Déu de Port,  252
Telf. 93 223 33 09

ELECTRODOMÈSTICS
ELECTROUTLET
Alts Forns,78
Telf. 93 421 17 89

ELECTRODOMÈSTICS 
VANWARD 
PG. Zona Franca, 124
Telf. 93 535 52 52

ESTANCS
ESTANC ZONA FRANCA
pg. Zona Franca, 244
Tel. 93 332 69 46

EXPENDURÍA Nº 276
Alts Forns, 70-72
Telf. 93 332  65 66

FARMÀCIES
FARMÀCIA CUSCÓ
Pg. Zona Franca, 162
Telf. 93 421 81 29

FARMÀCIA FORNS-GIRÓ
Mare de Déu de Port, 234
Telf.93 332 21 94

FERRETERIES -LAMPISTERIES
BAYOT COLLADO, S.L
Mare de Déu de Port, 168-
170
Telf. 93 421 49 22

COMERCIAL ÁLVAREZ
Energia, 20
Telf. 93 421 59 77

TU CERREJERIA.COM 
Pg. Zona Franca, 173
Telf. 661 991 144

FORNS DE PA
365. CAFÈ I FORN DE PA  I 
DEGUSTACIÓ
Mare de Déu de Port, 271
Telf.93 421 87 26

365.CAFÈ FORN DE PA I 
DEGUSTACIÓ
Mare de Déu de Port, 379
Telf.93 422 38 47

FOTOGRAFIA
FOTOSISTEMA
PG. Zona Franca, 177- 179
Telf. 93 332 57 97

JOIERIES
JOIERIA RAMON CARNÉ
Ruiz de Alda, 8
Telf. 93 332 02 06

JOYERÍA LURA
Alts Forns, 75
93 422 14 48

LLAMINADURES
LA PIRULETA
Aviador Ruiz de Alda, 6
Telf. 93 667 22 77

LLAR D’ INFANTS
EL GALL I LA GALLINA
Mare de Déu de Port,  355
Telf. 93 332 26 78

LLAR D’ INFANTS 
ELS GEGANTS
Jardins de la Mediterrània s/n.
Telf. 93 296 48 18

LLAR D’ INFANTS XUMETS
Energia, 10. 
Telf. 93 431 76 72

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
MACARRO
Ferrocarrils Catalans,  87-89
Telf. 93 332 78 56

MOBLES
MUEBLES EL CISNE
Pg. Zona Franca, 224
Tel. 93 332 26 98

QUEVIURES
ALIMENTACIÓN RUIZ
Energia, 3
 Telf. 93 332 31 43

CARNISSERIA ÀNGEL
Foneria, 26 b
Telf. 93 332 64 44

CHARCUTERIA SANTY
Alts Forns, 74
Tel. 93 431 01 82

CONDIS SUPERMERCATS
Pg. Zona Franca, 210- 214
Telf. 93 431 84 78

QUEVIURES MIQUEL CARNÉ
Mare de Déu de Port, 198
Telf. 93 250 22 96

RESTAURACIÓ
TAVERNA DEL CONDE 
Foneria, 46
Telf. 93 527 08 42 

GRANJA ELENA, S.C.P
Pg. Zona Franca,  228
Telf. 93 296 98 43

MAMMA MIA
Foneria, 37-39
Telf. 93 331 10 06

LA PATATONA
Foneria, 40
Telf. 93 331 02 38

ROSTISSERIA LA PLAÇA  
Pg. Zona Franca, 174- 176
Telf. 93 432 25 96

WOK PALACIO MANDARIN 
Pg. Zona Franca, 241-243
Telf. 93 421 87 15

BAR EL BOCAITO 
c/Mare de Déu de Port, 261
93 422 15 99

CERVECERIA DEL PORT
c/Mare de Déu de Port, 321
Telf: 666 363 155

CA LA JUANI 
c/Ferrocarrils Catalans, 83

BAR JUEVES 5
Pg. Zona Franca, 151 08034 Bcn
934324022

TOMA TAPA
Mare de Déu de Port, 305 local 11
Telf. 93 166 76 23

ENRIC I PAU 
Minería, 4-6
Telf. 93 332 25 62

LA SAL DEL PORT 
Foc, 84
Telf. 93 007 59 88

BAR CANITO
Mare de Déu de Port, 305

      BAR PADDOK (NOU SOCI)
Passeig de la Zona Franca, 
145-149
Telf. 93 331 84 33

     BAR MAJONIA (NOU SOCI)
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 144 interior

      BRACAFE (NOU SOCI)
Mineria, 12
Telf. 635602604

REVISIÓ CARNET DE CONDUIR
CERMASA CENTRE MÈDIC
Gran Via, 162
Telf. 93 431 431 05 89

SALUT 
CENTRE D’ INFERMERIA 
I PODOLOGIA
Mineria, 17
Telf. 93 332 14 98

TEXTIL- DECORACIÓ- LLAR
TOLDOS DURAN
Mare de Déu de Port, 260
Telf. 93 331 63 49

TALLERS MECÀNICS
TALLERES J.F
Mare de Dèu de Port, 279
Telf.  93 332 89 95

TALLERES PÉREZ- ALONSO
Mare de Déu de  Port, 124
Telf. 93 223 30 42

TELECOMUNICACIONS
I.T.C. SYSTEMS
Mare de Déu de Port, 305-319
Tel. 93 421 56 17

Botigues associades: MacMOBLES 
ZONA FRANCA
Pg. Zona Franca, 141
Telf. 93  432 37 99

MacMOBLES 
ZONA FRANCA -2
Ctra. Del Prat, 11
Telf. 93 421 20 70

MODA I COMPLEMENTS
EXIT DONA I COMPLEMENTS
Mare de Déu de Port, 337- 339
Telf. 93 296 88 92

WALA SPORT
Pg. Zona Franca, 191-205
Telf. 93 332 04 13

ÒPTIQUES
JOSA ÒPTICS
Pg. Zona Franca,  155
Telf. 93 432 24 98

ZONA ÒPTICA
Mare de Déu de Port, 252
Telf. 93 331 40 47

PAPERERIES
PAPELERIA NAVARRO
Pg. Zona Franca, 181
Telf. 93 332 57 94

PASTISSERIA CREATIVA
ZAS! CAKE 
Mare de Déu de Port, 272 
Telf. 93 141 97 75

PERFUMERIES I DROGUERIES
DROGUERIA FELI
Alts Forns,  74
Telf.688 89 30 77

DROGUERIA RAMIRO 
LÓPEZ GARCÍA
pg. Zona Franca, 228 
Tel. 93 332 22 12

PERRUQUERIES
BALLESTERS PERRUQUERS 
UNISEX
Mare de Déu de Port, 413 
bxs local 3. Telf. 93 422 10 48

QUADRES I MARCS
ART I DECORACIÓ
Mineria, 17
Telf. 93 296 70 03

Ja tenim aquí la Diada de Sant Jordi 2015.
Enguany la jornada estarà plena d’activitats per als  
nens i nenes del barri.
Volem transmetre el valor dels llibres i dels jocs tra-
dicionals. Ens agradaria que els nostres nens jugues-
sin  relacionant-se entre ells, que compartissin les 
alegries dels jocs de tota la vida. 
Escoltarem contes a càrrec de la mini-biblioteca de 
l’Associació de Veïns d’Eduard Aunós.
Farem un fantàstic taller de rebosteria creativa a cà-
rrec de l’Imma, directora de Zas-Cake i les roses que 
elaborem després serviran per berenar .
També farem una recollida de material escolar.
Recordeu: us esperem el dia 23 d’abril, a les 17 h a 
la plaça de la Marina.

La Marina fa 
el vermut
Ara que ve la primavera volem fer sortir al carrer 
els  veïns i veïnes a gaudir del moment de llum i bon 
temps que aquesta estació ens prepara.
Juntament amb els restauradors hem organitzat :  
 “La Marina fa el Vermut”
Amb aquesta iniciativa farem un recorregut pel barri  per descobrir racons emblemàtics a plena llum del dia, en família, 
tastant el típic vermut de Reus. Els restauradors han preparat uns platets per degustar la gastronomia del barri, cadascun 
amb la seva especialitat. Entre els participants farem el  sorteig d’una tauleta tàctil . Per participar haureu de tastar totes les 
propostes gastronòmiques  i amb això ja tindreu la possibilitat de  participar en el sorteig. 
Prepareu les agendes i els dissabtes i diumenges des del 15 d’abril al 9 de maig, veniu a fer el vermut.

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 
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Nota Editorial

La diversitat, 
una oportunitat per a la força ciutadana i la convivència

A   l'hora de preguntar-nos sobre què és la diversitat, acostumem a pensar 
que ens referim a la procedència de les persones en algun territori con-
cret. De fet, el més habitual és pensar-la com una situació excepcional, 

una anormalitat. No obstant això, si som capaços de mirar ‘el social’ des d'una 
perspectiva més aviat escèptica, és fàcil adonar-se que la diversitat és un intrínsec 
de la col·lectivitat quotidiana.
Fer una passejada pels nostres barris, sobretot avui en dia, amb estructures pro-
fessionals tan complexes i mobilitats urbanes tan recurrents, és transitar entre 
una bona amalgama d'espais comuns, plens de particularitats personals. Si his-
tòricament les ciutats com Barcelona han estat cartografiades seguint concentra-
cions més aviat homogènies, de les quals destaquen barris paradigmàtics com 
el de Sant Cristòfol, íntegrament ocupat per treballadors i treballadores de la 
indústria SEAT, o com Can Clos o el Maresme, un bon gruix de El Polvorí o de 
Porta, Prosperitat, etc., on es va concentrar en el seu dia bona part de les famílies 
procedents de barris de barraques, de classes treballadores, nascudes en altres te-
rritoris de l'Estat espanyol i sense arrelament familiar a Catalunya. Si durant gran 
part de la història de Barcelona,   l'heterogeneïtat entre territoris i l'homogeneïtat 
intra-barris ha estat la característica principal de l'urbanisme de la ciutat, ja fa un 

temps que, si bé la diversitat continua desigualment distribuïda, la majoria dels 
barris de la ciutat han transitat cap a l'heterogeneïtat intra-territorial.
És important reconèixer la diversitat social més enllà de l'origen poblacional. 
Resulta especialment útil contemplar que, encara que formem part del mateix 
entorn o hàgim nascut al mateix lloc, creguem o no en un Déu o en un altre, 
acostumem a menjar certes coses i a detestar altres, ens dediquem a una profes-
sió, a una altra o a diverses, les nostres societats contemporànies estan travessa-
des per la diversitat, entesa des de tots els prismes, com un valor a aprofitar, més 
que com un repte a afrontar. És precisament en ella on podem conjurar la prin-
cipal força ciutadana per combatre les amenaces sobre la supervivència social 
que ens brinda la desigualtat, la principal malaltia dels nostres entorns urbans 
contemporanis, especialment el de Barcelona,   castigat per una crisi econòmica 
que va camí d'eternitzar i de polaritzar a la seva població. Aprofitem l'oportunitat 
i impedim que passi!
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El setembre de 1998, un matrimoni gitano va iniciar a l’església Evangèlica Philadelphia un 
projecte de nom Escola Dominical. Un membre actiu de l’entitat ens fa un repàs pel pas del 
temps i com han sigut aquests anys d’activitat a l’Escola Dominical Plus Ultra.
“Nosaltres vàrem començar aquest projecte amb una cosa petita, veien que teníem molts 
nens al carrer sense fer res no ens podíem quedar de braços plegats així va sorgir aquest 
projecte al barri. Un dels primer objectius era clar, donar a conèixer la paraula de Déu amb 
ètica moral i cristiana. Després de 18 anys hem crescut molt i som més tenim 44 nens, amb 
una franja d’edat entre 2 i 16 anys.
Amb la col·laboració especial dels joves de la nostra església aquest projecte ha estat pos-
sible, ja que porta feina. Nosaltres vàrem començar al local de la nostra església, però ara 
mateix estem al costat amb, en un local cedit. Molts de vosaltres us preguntareu que fem 
allà, fem tot tipus d’activitats com per exemple repàs escolar, classes de cuina, piano, guita-
rra espanyola, cant i percussió entre altres.
Amb un grup de 6 adults des del voluntariat el que fem és dinamitzar l’espai i organitzar totes 
les activitats amb els nens i nenes. Som del barri de la Marina, i agraïm el respecte que ens te-
nen els diferents col·lectius de la zona. Participem en les diferents activitats que s’organitzen 
al barri, com la Jornada de la TIAF, la Festa Major i ara mateix amb La Marina Viva.
Un dels projectes dins de l’Escola Dominical del qual ens sentim molt orgullosos, és el banc 
d’aliments que tenim per les famílies de la zona que ens demanen ajuda i nosaltres com no 
podia ser d’altra manera li facilitem. Nosaltres estem oberts a tota iniciativa per part del 
veïnat, sí que és veritat que la majoria de membres de l’espai està format per gitanos però 
això no resta que tots estigueu convidats.
Volem donar l’oportunitat a tots aquells que per un motiu en concret no tinguin els estudis 
complets. Nosaltres a través de l’assistenta social de la Marina i els educadors de carrer, 
intentem donar solució i fer una reinserció tan social com pot ser laboral a través de Bar-
celona Activa.
Ara ja estem treballant amb la segona generació de nens i això ens gratifica tot el treball i 
esforç que fem, ja que vol dir que ho estem fent bé. És un treball bonic i és una experiència 
molt satisfactòria. 
El nostre horari és de dilluns a divendres de 17 a 20 hores. 
Carrer Aviador Ruiz d’Aldà. 

Obert a tot el barri!

Escola Dominical
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Sessions Informatives d’Acollida i Acompanyament 
per a Persones Immigrades

Les Sessions Informatives d’Acollida i Acompanyament per a Persones Immigrades van dirigides tant a persones que acabin d’empadronar-se a Barcelona com a aque-
lles persones immigrades que tot i portar un temps residint a la ciutat necessiten informació sobre serveis i recursos. La durada habitual de cada sessió és de 2 hores. Es 
facilita un servei de traducció en la llengua d’origen en cas que sigui necessari.

Què es fa a les sessions?
Una professional especialitzada en immigració imparteix els continguts, que són:
- Informació bàsica sobre la ciutat i el districte, els seus contextos sòcio-culturals, l’organització política i territorial, etc.
- Informació sobre tràmits bàsics de caràcter general: empadronament, obtenció de la targeta sanitària, sistema educatiu, etc.
- Els drets i deures dels ciutadans i ciutadanes i  les normes de convivència.
- Orientació sobre tràmits bàsics d’estrangeria.
- Orientació sobre recursos per a la inserció laboral.
- Informació d’equipaments, serveis i oficines municipals diversos (biblioteques, centre cívics, oficina d’habitatge, Punt d’Informació i Atenció a la Dona, etc.)
- Orientació per l’aprenentatge de les llengües oficials (escoles d’adults, Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats que ofereixen cursos de llengües, etc..)
- Informació sobre homologacions i convalidacions de títols i d’estudis realitzats en altres països.

Calendari i altres dades d’interès
Les sessions es realitzen un dia fix al mes,  a la Seu del Districte de Sants-Montjuïc, C/Creu Coberta, núm. 104, en horari de 18 a 20 h. L’any 2015 es realitzaran 

els dimecres  dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 22 d’abril, 27 de maig, 17 de juny,  22 de juliol, 30 de setembre, 28 d’octubre, 25 de novembre i 16 de des-
embre. Es pot consultar el calendari al nostre web: http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/acollida/soa.html

Es compta amb audiovisual adaptat als recursos del territori i s’entrega material d’acollida amb informació de la ciutat.
En finalitzar la sessió, es lliura un certificat d’assistència, el qual pot servir per complementar la documentació necessària per a la sol·licitud de l’informe d’Arrelament 

Social, renovació de permisos i accés a la nacionalitat.
També s’ofereixen sessions itinerants que es poden realitzar a les seus d’altres serveis i entitats, així com entrevistes personalitzades. Per a més informació:  acollida3@

bcn.cat i al telèfon 625.177.743.

SOS Racisme convida a participar els veïns i veïnes de 
la Marina del Prat Vermell al projecte 

La Família del costat 
SOS Racisme Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, impulsa el projecte La Fa-
mília del costat per afavorir el coneixement mutu entre veïns i veïnes d'orígens culturals diversos 
a la ciutat de Barcelona. Al barri de la Marina del Prat Vermell, s'organitzaran àpats entre l'abril i 
el juny d'aquest any. 
El projecte La Família del costat arriba a La Marina de la mà d'entitats del barri. Es tracta d'un 
projecte que pretén posar en contacte persones que tot i viure al mateix barri (a la mateixa escala 
de veïns, al carrer del costat, al barri...), no tenen cap relació.  A partir de facilitar un àpat entre 
les respectives famílies participants, es pretén crear un espai per al coneixement mutu, desmuntar 
tòpics i estereotips vinculats a la diversitat cultural i fer que  veïns i veïnes comparteixin allò que 
tenen en comú. 
«La novetat de la iniciativa és que es pretén treballar per les relacions veïnals i l'antiracisme fent 
un pas important respecte altres projectes, passant de l'espai públic al privat», afirma una de les 
portaveus del projecte, Mar Carrera. És el repte de La Família del Costat, un format que ja s'ha fet 
durant quatre edicions a SOS Arrazake-
ria de Guipúscoa, al País Basc. 

Com apuntar-s'hi?
Hi ha dues maneres de participar al projecte, com a famílies participants i com a acompanyants. El 
concepte de “família” que s'empra al projecte és totalment ampli: una família són una, dues, tres per-
sones, parelles homosexuals, heterosexuals, famílies monomarentals o monoparentals, avis, àvies, 
amics o simplement companys de pis. 
Per apuntar-s'hi, es pot contactar directament amb SOS Racisme o omplir el formulari corresponent 
al web: el formulari de les famílies (http://www.lafamiliadelcostat.cat/index.php/inscripcions/or-
ganitza-un-dinar) i el formulari dels i les acompanyants (http://www.lafamiliadelcostat.cat/index.
php/inscripcions/vine-com-acompanyant). SOS Racisme es posa en contacte amb les persones 
participants per explicar tots els detalls. Fins al maig hi ha temps per apuntar-s'hi, però és recoma-
nable fer-ho ja. 
Més informació al web del projecte  www.lafamiliadelcostat.cat, al Facebook, al telèfon 93 301 05 
97 o als mails projectes@sosracisme.org o sensibilitzacio@sosracisme.org. 
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Neix l'Espai Jove a la Bàscula!

El passat 14 d’abril, es va desenvolupar a la Biblioteca Francesc Candel, el 1r Plenari de la TIAF  amb la te-
màtica “Adolescència.”

Aquesta primera trobada  estava  oberta  a professionals, membres d’entitats i  serveis i aquelles persones 
interessades en el món de la infància i adolescència per debatre, compartir experiències i impressions en-
vers de l’adolescència.

La intenció va ser la de crear un espai de treball i aprenentatge compartit;  on es poguessin intercanviar 
informacions, conèixer persones que treballen en el territori i identificar altres projectes que s’estiguin 
desenvolupant. 

Després d'aquesta primera iniciativa satisfactòria es vol seguir realitzant més jornades de treball per trac-
tar temes d'interès per a professionals, adolescents i famílies.

Sabies 

què?

Després d'anys de treball ja el tenim aquí: l'Espai Jove de La 
Marina ja ha començat a funcionar i, un cop passada la set-
mana santa oferirà un espai de trobada per a tots els joves que 
vulguin acostar-s'hi, els dimecres de 16 h a 20 h i dijous de 17 
h a 20 h; el lloc és a la primera planta de l'edifici del Poliespor-
tiu del recinte de La Bàscula. Aquest espai, equipat amb sofàs 
i un futbolí, és l'idoni per als joves que senzillament vulguin 
un espai de trobada informal però també, en breu, acollirà 
tot un seguit d'activitats tant dirigides (tallers, xerrades, cicles 
temàtics) com obertes, focalitzades en la prevenció i les rela-
cions dels joves del barri.

Però això no és tot: la planificació d'activitats de l'Espai Jove 
està oberta a la participació d'entitats i col·lectius de joves o 
bé orientades al treball amb joves de manera que, des de la 
participació, es pugui arribar a cobrir eficaçment la manca 
d'espais i activitats per a joves al barri de La Marina, vetllant 
per a què l'oferta de l'equipament es correspongui de manera 
efectiva a les necessitats reals del jovent.

Paral·lelament l'Espai Musical de la Bàscula també està 
potenciant les activitats musicals en les quals la participació 
dels joves és central. L'escola taller té un nombre ascendent 
d'alumnes joves que, any rere any, creixen en les seves habi-
litats musicals i desimboltura dalt de l'escenari, tal com vam 
poder gaudir en la inauguració del nou escenari de la Sala 

Gran, el passat dia 21 de Març, en un acte on van participar, 
a més dels joves alumnes, els grups residents de La Bàscula: 
Brincadeira amb un fragment del seu aclamat nou espectacle 
«Evolution», la Societat Coral La Joia de Montjuïc que ens va 
obsequiar amb el seu repertori de clàssics i la formació roc-
kera del barri nascuda dels tallers de combo, els Scale Dogs, 
que van descarregar el seu directe per tancar l'acte.

Sense deixar els àmbits de joventut i música, és també un 
motiu d'orgull el naixement de l'orquestra infantil de La Ma-
rina, formació que acull l'Espai Jove i Musical La Bàscula, 
fruit de la col·laboració entre el districte de Sants-Montjuïc i 
l'associació Integra Sons, projecte que en els darrers anys ja 
ha consolidat amb èxit les orquestres infantils i juvenils de 
Badalona i Poblesec.

Que la satisfacció pel que s'ha aconseguit i la molta feina 
que s'ha dut a terme no siguin excuses per a perdre el ritme, 
hi ha reptes de futur en els que ja s'està treballant, a saber, 
consolidar l'Espai Jove en el sentit que el jovent del barri se'l 
senti com a espai propi i aconseguir que l'accés a la cultura 
dels joves de La Marina es doni en igualtat de condicions, 
qualitat i preu que a la resta del districte i la ciutat.

Els serveis i entitats participants en el Grup de Treball de 
Joves així com l'equip de La Bàscula es complauen doncs en 
presentar aquesta nova aposta, amb la il·lusió i l'esperança 
de cobrir molt millor la demanda d'espais del jovent de La 
Marina.

Laura Cuenca 
Espai Jove La Bàscula
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S’obre la inscripció per a un 
curs de voluntariat contra 
la pobresa energètica

  Associació Benestar i Desenvolupament

A l'abril, el Fuel Poverty Group, un projecte per combatre la po-
bresa energètica, organitza un nou curs per formar voluntaris/
àries. L'objectiu és oferir eines per portar a terme les interven-
cions a llars vulnerables.

El Fuel Poverty Group (www.energiajusta.
org) és un projecte per combatre la pobre-
sa energètica que afecta les persones que es 
troben en situació de major vulnerabilitat 
social i les conseqüències en la seva salut, en 
la seva economia i en el seu rendiment físic 
i cognitiu.

Els propers 13, 14 i 15 d'abril, els respon-
sables del Fuel Poverty Group, que impulsen 
conjuntament la Fundació Acció, Benestar i 
Desenvolupament (ABD) i l'Associació Eco-
serveis, impartiran una nova edició del  curs 
de formació de voluntaris/àries. Les persones 
que estiguin interessades es poden inscriure a 
través del formulari que trobaran al web del 
projecte, a l’apartat de l’agenda.

La xarxa de voluntaris/àries del Fuel Po-
verty Group, que avui dia compta amb 25 
persones implicades, actua com a agent 
d'  educació en l'estalvi i en l'eficiència ener-
gètica, promovent l'accés i l'adquisició de 
coneixements en aquest àmbit a persones i a 
famílies vulnerables. Al llarg de l'any, duen a 
terme tallers d’alfabetització energètica, punts 
d’informació, assessories a domicili i inter-
vencions en llars vulnerables, per buscar so-
lucions als problemes derivats de la manca de 
recursos per fer front a les despeses dels sub-
ministraments d'aigua, de gas i d'electricitat. ■

Dates: 13, 14 i 15 d'abril de 2015, 
de 17 a 20 h
Lloc: Seu ABD Associació Benestar i 
Desenvolupament
C/ Quevedo, 2 Baixos  Barcelona
93 289 05 30 | info@energiajusta.org

Twitter: @Energia_Justa
Facebook: Energia Justa
Web: www.energiajusta.org 
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Prova de sirenes 
d'alarma de risc químic 
per a dilluns dia 13 
d'abril

  EL CONSORCI INFORMA

Barcelona, 9 d’abril 2015.- La Direcció 
General de Protecció Civil du a terme 
cada sis mesos una prova de so de les si-
renes de la xarxa general d’alarmes i co-
municacions de Protecció Civil adscrita 
al Pla d’emergències del sector químic 
de Catalunya, PLASEQCAT. La propera 
prova de sirenes es durà a terme dilluns 
13 d’abril. 

El Consorci de la Zona Franca col·labora 
activament amb la Generalitat de Catalunya 
per a familiaritzar a la població amb aquest 
so d’avís. En aquest sentit, els comuniquem 
que el toc d’alerta sonarà a la nostra àrea a les 
11.00 hores del dilluns, i la sirena de fi d’alerta 
s’activarà a les 11.10 hores, podeu descarregar 
la informació mitjançant l’enllaç http://ftpw.
el-consorci.com/web/cartellsirenes.pdf 

Durant la prova, les empreses del polí-
gon poden fer seguiment de l’activació de 
les sirenes al Twitter de Protecció Civil @

emergenciescat. També els facilitem la web 
de consells sobre el risc químic a on podran 
trobar tota la informació: www.gencat.cat/
interior/riscquimic

Protecció Civil demana que facin la 
màxima difusió entre els seus treballadors 
i entre els seus serveis de seguretat i/o pre-
venció. Al final de la citada prova s’avaluarà 
tècnicament la qualitat i extensió del so de 
les sirenes ubicades a la Zona Franca, pel 
que els sol·licitem que ens facin arribar les 
seves impressions i suggeriments omplint 
l’enquesta que a la que poden accedir mi-
tjançant l’enllaç http://ftpw.el-consorci.
com/web/Enquestaaudició.xls al correu 
electrònic bustia.stpc@gencat.cat 

Gràcies per la seva col·laboració.

Nou espai 
‘TU RECOMANES’ 
a la biblioteca

Ens interessa moltíssim la vostra opinió.

Vols contagiar a altres usuaris la teva pas-
sió per una novel·la? Quin grup musical 
no es pot deixar perdre el món? Amb 
quin conte infantil la teva filla ha après a 
somiar? La teva pel•lícula de culte és… 
Si alguna cosa en saps de la història de la 
teva ciutat és gràcies al llibre… Ara tens 
un aparador on escriure sobre les lectu-
res, les pel·lícules o els CD de la biblioteca 
que més t’han impactat. 

Compartim el coneixement, la diversió, 
l’emoció. Demana les butlletes als taulells: 
TU RECOMANES i… 

Que giri la roda!

El FarL'agenda d'abril
Biblioteca Francesc Candel
Del 8 al 30 de maig
Exposició: 'Dimensionisme', de Joaquim 
Torredeflot
Mostra de reproduccions d'obres de dife-
rents èpoques de la història de la pintura.
Inauguració: Divendres, 10 d'abril, a les 
18:30h, amb música en directe.

Dijous, 16 
Hora: 19.00 h. El folk i el pop anglosaxó. A 
càrrec de Raúl Costafreda i Dani Celrà.
Interpretació de versions que fa un recorre-
gut per la música d'aquests gèneres explicant 
el context historicomusical i biogràfic dels 
autors proposats. 

Dilluns, 20 
Hora:  18.00h. Taller fem roses per tothom. 
Vine a fer roses i accessoris per posar-les. A 
càrrec de la Fundació Stop Accidents

Dimarts, 21 
Hora:  19.00h . Presentació del llibre de 
poesia: 'Voces y gritos del silencio', de Ni-
canor López.
Presentació a càrrec de: Genís Sinca, perio-
dista i escriptor.

Dimecres, 22 
Hora:  19.00h. Festa literària d’ Edicions 
Carena Sant Jordi 2015
Festa de confraternització cultural amb au-
tors d'aquí i d'allà. Actuarà el cantautor cubà 
Alexis Hechavarría 
A càrrec de: Ediciones Carena 

Centre Cívic Casa del 
Rellotge
Del 9 al 30 d'abril
RACONS HISTÒRICS DELS BARRIS DE 
LA MARINA
Pintures de Josep María Torres
Espai expositiu de la Casa del Rellotge
Visita guiada cada dijous a les 18 h
Activitat gratuïta

Dijous, 7 de maig
OMBRES I COLORS
Treballs fets als tallers de pintura del Centre 
Cívic
Inauguració: 7 de maig a les 20 h
Lloc: Espai expositiu de la
Casa del Rellotge
El taller de pintura de la Casa del Rellotge 
és un espai de realització de l’experiència 
creativa impulsat per l’amor a l’art i conduit 
per la llarga trajectòria docent i artística de 
la tallerista Carme Sabaté. Els alumnes gau-
deixen de l’activitat creadora a través de la 
pràctica de diferents tècniques: pintura a
l’oli, acrílic i aquarel·la. 

Sala Pepita Casanellas
Diumenge, 19
CAPSA DE CURCULLES
Hora: 12.00 h
Edat recomanada: a partir dels 3 anys
Conte musical de creació a càrrec
de la Cia. Terranegra
La Sakura és una nena molt enginyosa
que, amb l’ajuda de l’àvia Yoshi i els seu gos, 

en Perrins, construeix petits instruments 
musicals a partir d’objectes que les onades 
han deixat a la sorra. A la nit, però, un es-
trany personatge sorgit d’una antiga llegen-
da japonesa vol robar-li les troballes.

Divendres, 24
THE MASKS BEHIND DOORS I LAPSO
Hora: 20.00 h
2 peces de dansa contemporània.
The Mask a càrrec de Rudi Cole i Julia Robert 
i Lapso, a càrrec la Cia Nadine Nadine Gers-
pacher. Us oferim dues propostes escèniques 
amb motiu del Dia Internacional de la dansa, 
el 29 d’abril. 

Espai Musical La Bàscula 
Dissabte, 18
Festival Metalcova 
Estil: Metal
Hora: 19.00h. Lloc: Bar
Preu a la web

Dijous, 23
Oriol Tramvia concert
Estil: Canço d'autor 
Hora: 20.30h. Lloc: Bar
Activitat gratuïta

Divendres, 24
Festival Brot. Estil: Eclèctic 
Hora: 21.30h. Lloc: Sala gran 
Activitat gratuïta
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L’escola Can Clos i la biblioteca Francesc Candel 
organitzen un concurs de foment de la lectura infantil
L’Escola Can Clos, en col·laboració amb 
la Biblioteca Francesc Candel, ha posat 
en marxa un concurs per engrescar el seu 
alumnat en la lectura i fer-ne un hàbit diari. 
El concurs anomenat “El millor lector!” fa 
ja un trimestre que està en marxa i la valo-
ració que se’n fa és molt positiva. 

Es tracta que les nenes i els nens acon-
segueixin punts cada vegada que visiten la 
Biblioteca, fan una recomanació literària a 
l’escola o agafen en préstec llibres i revistes 
per llegir a casa. Aconseguits deu punts as-
soleixen un nivell de perfeccionament lector 
i reben com a premi una revista escollida 
per ells mateixos. Completats els cinc nivells 
del concurs, passen a ser considerats com a 
lectors de categoria màster i reben un premi 
especial que, de moment, encara no s’ha des-
vetllat quin és per procurar de mantenir la 
il·lusió fins al final. 

Cada infant disposa del seu propi carnet 
pel concurs, en el qual va col·leccionant els 
punts que aconsegueix. “Els nens i les nenes es 
mostren molt motivats de participar en aquest 
concurs perquè veuen que el seu esforç rep una 
recompensa. Arribar fins al nivell final no és 
fàcil, però es fa menys feixuc si aconsegueixen 
premis quan assoleixen cadascun dels nivells 
intermedis”, assenyalen la directora Assump-
ta Bosch i el mestre Jordi Mateu de l’Escola  
Can Clos. 

“Per nosaltres 
és molt important 
col·laborar amb esco-
les que entenen que 
la Biblioteca és un 
equipament per a uti-
litzar amb freqüència 
i no només en visites 
puntuals. De fet, pen-
sem que la Biblioteca 
hauria de conside-
rar-se com una àrea 
més del currículum. 
Animem la resta 
d’escoles de La Mari-
na que s’engresquin 
amb iniciatives com 
aquestes”, afirmen 
la directora Àngels 
Migueles i la biblio-
tecària Àngels de Lla-
nos de la Biblioteca 
Francesc Candel. Es 
comparteix que “aquesta col•laboració està 
sent cabdal perquè gràcies a la implicació 
de l’equip de bibliotecàries i de mestres s’ha 
aconseguit establir una xarxa d’intercanvis 
de la qual ambdues parts en sortim benefi-
ciades”. 

L’Escola Can Clos visita freqüentment la 
Biblioteca Francesc Candel en horari lec-

tiu, no només per a llegir o agafar llibres en 
préstec. També s’hi adrecen per tal d’apropar 
l’alumnat al coneixement del funcionament 
més intern de l’equipament cultural, tal com 
s’ha fet en les visites dels “Secrets de la Bi-
blioteca”. A més a més, els infants de l’Escola 
Can Clos han pogut gaudir d’unes visites co-
mentades a l’exposició de pintures ”Els pai-

satges de Paco Candel” de la mà del mateix 
autor, en Josep Maria Torres. Com a cloenda 
d’aquest projecte de col•laboració, al maig 
tindran l’oportunitat de conèixer en persona 
l’escriptor i traductor David Nel•lo, de qui 
l’alumnat de l’escola fa temps que en llegeix 
una de les seves novel•les més divertides, “Els 
rebels de la cabanya”.  ■

Una escultura de Benito Maín al barri de La Marina

L’exposició que el Centre d’Estudis de Mon-
tjuïc i la Biblioteca Francesc Candel varen 
organitzar l’octubre de 2013, ens va posar 
al descobert el treball creatiu i el valor de  
l’obra, per cert molt desconeguda, d’aquest 
artista i gran professional de la forja i del 
treball amb ferro. L’ interès que desvetllà la 
mostra entre veïns i ciutadans de Barcelo-

na, va fer perllongar-la durant els primers 
mesos del 2014. En el decurs de l’exposició, 
el dia 28 d’octubre, els veïns de La Marina 
varen fer a Benito Maín un acte de reconei-
xement on el regidor del Districte Sants-
Montjuïc, Sr. Jordi Martí, des de la presi-
dència de l’acte, va proposar a aquest artista 
la realització d’una escultura pel barri.

L'escultura que l’autor va oferir era l’ 
Al·legoria de La Marina, una obra que Be-
nito havia dissenyat i  realitzat un model 
en petit format, amb la intenció que algun 
dia es pogués col·locar en algun espai pú-
blic del barri. Però, com gran part de la 
seva obra, no s’havia donat a conèixer per 
la gran discreció i humilitat del seu autor, 
i, per aquest motiu, va ser escollida per ser  
exposada entre les 22 peces de la mostra de 
la Biblioteca Francesc Candel. 

En  aquesta escultura, que té un valor 
simbòlic, es combinen dos dels elements 
que per l’artista han caracteritzat històrica-
ment el barri que ell ha conegut, juntament 
amb el conreu dels camps. 

 D'una banda, les xemeneies, tan pre-
sents en un paisatge d’una  zona que va 
ser un important assentament industrial 
des del segle XIX, amb fàbriques que van 
viure, algunes d’elles, fins a una etapa molt 
recent  i, per això, han estat conegudes per 
un amplia part de la població de La Mari-
na. L’únic testimoni avui conservat com a 
mostra d’aquesta activitat industrial, és la 
xemeneia de la fàbrica Miniwatt que s’alça, 
de moment solitària, a La Marina del Prat 
Vermell.

De l’altre, el mar amb les barques de pes-
ca que varaven a les desaparegudes platges 
de Can Tunis  o de La Farola (el Far o To-
rre del Riu Llobregat). Alguns dels veïns 
actuals del barri són descendents d’aquells 
pescadors o guarden el record de les platges 
i de les barques que avui ja no existeixen, 
engolides per les instal·lacions portuàries, 

que han desconnectat de La Marina de la 
costa, a qui deu el barri el seu nom.

La Marina és un barri que al llarg de les 
darreres dècades ha anat perdent els seus re-
ferents històrics. Esperem que alguns algun 
dia es recuperin.

L’escultura té, en aquest sentit, una funció 
de memòria d’una part de l’origen d’aquest 
lloc, un referent simbòlic per tal que les no-
ves generacions i els nou vinguts es puguin 
saber que aquesta part de la ciutat té la seva 
pròpia història, ara desdibuixada per la gran 
transformació del barri.

El lloc triat pel seu emplaçament és la nova 
plaça projectada per l’arquitecte Japonès Toyo 
Ito, plaça ubicada al passeig de la Zona Franca 
amb la cruïlla del carrer del foc. Un ampli es-
pai que forma part del gran projecte del com-
plex d’oficines i de comerç anomenat Porta 
Firal de l’arquitecte Oscar Tusquets Blanca.

Dins la plaça, s’ha triat un dels jardins es-
pirals amb gespa i arbrets, el més proper al 
passeig, per col·locar al centre l’escultura.

Els dos elements que composen aquesta 
escultura, són peces independents:

La xemeneia, construïda amb quatre tubs 
d’alçada creixent cap al central.

Alternen els diferents materials, que per-
meten donar color i definir millor la forma. 
L’exterior és d’acer inoxidable, el següent de 
planxa d’acer corten convertida en tub, al que 
segueix, interiorment, un altre tub de coure 
i un tub central, el més alt, d‘acer inoxidable. 
Tots estan calats en formes corbes, per donar 
relleu, profunditat i transparència, alhora 
que una sensació més etèria per tal emular el 
fum. En total supera el 2,50 metres.

L’altre element és la proa de nau. Està ela-
borada amb ferro i acer inoxidable.

La vela, que substitueix al pescador inicial, 
és reticulada feta amb varetes d’acer inoxida-
ble, flexionades per donar-li moviment.

Una simbiosi entre l’artista Benito Maín i 
l’arquitecte Jaime Pérez, ambdós veïns de la 

Marina, dona forma final a l’escultura i al seu 
suport.

Ambdós elements es disposen sobre un 
basament format per dues pedres naturals 
suportades per tres columnes d’acer inoxi-
dable. La pedra natural forma dos nivells 
esglaonats, que ens recorden el nivell més 
alt de la plana deltaica que conforma La 
Marina amb les seves fàbriques, i un nivell 
més baix, que correspon a la mar i a la platja. 
Tot quedarà fixat a terra per un fonament 
de formigó. Aquesta base tindrà un aspec-
te lleuger i transparent  i així farà destacar 
l’escultura enlairant-la del terra. L’alçada to-
tal de l’escultura sobre el seu basament serà 
d’uns quatre metres.

El projecte de l’obra va ser presentat a 
l’Ajuntament i les comissions pertinents de 
l’àmbit d’escultura urbana van donar la seva 
aprovació.

Cal afegir que aquesta escultura en el ba-
rri de La Marina és també un reconeixement 
a un ciutadà que, des de la seva arribada, 
ha dedicat de forma desinteressada el seu 
temps als seus conciutadans fent possible 
moltes de les activitats que s’han dut i es 
duen a terme. Així, a més d’artesà artista és 
una veritable ànima del barri, estimat i ad-
mirat per tots els veïns. En aquest sentit ana-
va orientat el reconeixement veïnal i el del 
mateix Regidor del Districte Sants-Montjuïc 
oferint l’escultura de Benito Maín pel barri.

El conjunt estat finançat pràcticament tot 
ell per l’Ajuntament, amb una petita part que 
coberta per les petites aportacions testimo-
nials que s’esperen vinguin dels veïns i veïnes 
del barri, com a partícips en l’enriquiment 
ornamental de La Marina, que farà sentir-la 
com a pròpia.

En aquest moment s’estan ultimant detalls 
del basament i molt aviat La Marina tindrà 
una escultura de Benito Maín que, amb les 
d’altres artistes locals, aniran enriquint el 
paisatge del barri. ■

|| Oriol Granados 
|| CEM 

Biblioteca Francesc Candel
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L'evolució dels creuers al Port de Barcelona ha 
anat paral·lela a l’ascens de la ciutat com a des-
tinació turística a partir dels anys noranta. Avui 
no es pot parlar de creuers a la Mediterrània 
sense parlar del port de la capital catalana, que 
consolida la seva posició com a líder i referent 
europeu, a més de quart port base del món.

El de creuers és un tràfic especialment sensi-
ble a la conjuntura, als serveis complementaris 
i l'atractiu de la destinació; però tant Barcelona 

com el seu port compten en tots aquests àmbits 
amb bases indiscutibles per mantenir-se en la 
cúspide. Això és fruit de l'intens treball realitzat 
per la Comunitat Portuària i el sector turístic 
de la ciutat i s'ha vist reconegut, any rere any, 
no només a les estadístiques, sinó també amb la 
concessió de premis i distincions.

La satisfacció dels creueristes es tradueix en 
l'aposta constant de les navilieres pel Port de 
Barcelona. Actualment operen a Barcelona 39 

navilieres de creuers, la pràctica totalitat de les 
companyies d'aquest àmbit presents a la Medi-
terrània. Tant el propi reclam turístic de la ciu-
tat com els nivells d'eficiència dels serveis que 
es presten i la qualitat de les sis terminals de 
creuers repercuteixen en l'alt grau de fidelitza-
ció de les navilieres.

Una altra realitat del sector és que la tendèn-
cia a la desestacionalització d'aquest tràfic es fa 
cada vegada més palpable. El 2015, per exemple 

el Norwegian Epic (Norwegian Cruise Line) 
prolongarà la seva operativa al Port durant tot 
l'any, igual que faran vaixells d'altres compan-
yies que escalen a Barcelona des de fa anys, com 
MSC i Aida. 

Aquest any el Port de Barcelona rebrà un to-
tal de 12 vaixells de creuer en primera escala, 
alguns d'ells nous al mercat, com és el cas de 
l’Anthem of the Seas i el Quantum of the Seas 
(Royal Caribbean), el Britannia (P & O) o el 
Costa Diadema (Costa Crociere). A més, des-
prés d'acollir l'any passat al creuer més gran del 
món, l’Oasis of the Seas (Royal Caribbean), el 
Port rep durant tota aquesta temporada diver-
ses escales de l’Allure of the Seas, el seu bessó; 
i Royal Caribbean ja ha anunciat que al 2016 
tornarà a confiar en Barcelona com a port base 
del creuer més gran i innovador del món, el 
tercer de la classe Oasis nomenat Harmony of 
the Seas.

Per a una operativa encara més eficient 
d'aquests i altres grans creuers, al Port de Bar-
celona s'executen contínues millores. Així, 
s’instal·larà una nova passarel·la per unir les 
terminals B i C. D'altra banda, la companyia 
Creuers del Port de Barcelona SA, que gestio-
na les terminals públiques del port, té prevista 
l'actualització d'equipaments i inversions en 
fingers en les seves instal·lacions. I d'altra ban-
da, un cop acabada el 2014 l'ampliació i millora 
de la seva terminal Palacruceros, es preveu que 
la companyia Carnival Corporation & plc pu-
gui iniciar la construcció de la nova Terminal E.

Aquests i altres factors confirmen la con-
fiança del mercat al Port de Barcelona i perme-
ten assegurar la solidesa i fidelització de la seva 
oferta de creuers. ■

Barcelona: port líder en creuers
El Port informa
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L'AMCL posa en marxa una nova emissora digital 
de cultura i música en català SONARÀDIO.cat

La música i la cultura en català 
també té lloc dins del món radio-
fònic. Així ens ho mostra la nova 
emissora de l’AMCL, SONARÀDIO.
CAT, que estrenarà les emissions 
regulars el dia 23 d’abril, coinci-
dint amb la diada de Sant Jordi. 
Per conèixer de primera mà quin 
contingut ofereix aquesta nova 
emissora l’Aran Comín, el direc-
tor de SONARÀDIO.cat, ens expli-
ca el perquè del seu naixement.

Com va sorgir la idea de crear una emis-
sora centrada en la música i la cultura en 
català? 

L’Associació de Mitjans de Comunicació 
Local tenia al cap des de feia temps crear 
una emissora cultural en català. Només calia 
trobar el moment adequat per iniciar el pro-
jecte, i ha estat aquest any mateix. La cultura 
i la música en català està en auge a la nostra 
nació i es mereix un altaveu radiofònic cen-
trat exclusivament en el seu protagonisme.

Quins continguts oferiu als vostres oients? 
SONARÀDIO.cat és una emissora de rà-

dio per Internet només de música i cultura 
en català. Oferim una fórmula musical amb 
els èxits de sempre en català i les novetats del 
moment. Principalment busquem que sigui 
un aparador de tota la música que es crea a 
casa nostra, alternant els grups més impor-
tants amb aquells emergents.

Per això hem creat diferents franges 
horàries on emetrem música més especialit-
zada. Dilluns serà el dia de les balades amb 
“SONA Tendre”, dimarts escoltarem versions 
en català a “SONA Igual”, dimecres és el dia 
del rock amb “SONA Rock”, dijous apostem 
pels ritmes més alternatius i innovadors a 
“SONA Diferent”, i acabem la setmana el 
divendres amb els èxits més moguts amb 

“SONA Festa”. A més a més, cada dia també 
es podran escoltar durant una hora només 
clàssics a “SONA Reserva” i només èxits del 
moment i novetats a “SONA Abans”.

Entre la programació musical s’alternaran 
diferents espais informatius que hem eti-
quetat com a “SONA Extra”. Seran unes càp-
sules amb l’actualitat musical i cultural en 
català que es podran tornar a escoltar i llegir 
a través del portal. També comptarem amb 
entrevistes als grups i cantants catalans que 
es podran escoltar i recuperar en podcast.
Com s’escolta una emissora online?

Hem apostat per centrar-nos en un en-
torn modern de la ràdio, el que passa per In-
ternet i, per això, no emetrem per FM. La rà-
dio es podrà escoltar a través del nostre web 
www.sonaradio.cat i amb les aplicacions per 

a mòbils Android i iOS que es podran des-
carregar gratuïtament a les botigues corres-
ponents. També es podrà escoltar amb apli-
cacions i portals de tercers com ara TuneIn.
Amb quin objectiu heu tirat endavant 
aquesta emissora?

Volem que els joves catalans coneguin la 
cultura i la música que els envolta, que neix 
molt a prop d’ells. Per això donarem difusió 
als artistes catalans, les sales de concerts, els 
esdeveniments culturals... per potenciar-ne 
el consum. I no menys important, aquesta 
ràdio permetrà obrir la nostra associació a 
nivell de Catalunya. ■

   @sonaradiocat           sonaradiocat 

|| Anna Rabassó 
|| Redacció 

Raquel Caizapanta condueix “Actualitat Llatina”

La Marina FM estrena un espai llatí

Parla'ns una mica de tu, qui és Raquel Cai-
zapanta?

Sóc Equatoriana migrada, amb 18 anys de 
residència a Barcelona. Des que vaig arribar 
a aquest país el que he volgut és formar part 
d'ell, sentir-me com una ciutadana més, com 
una veïna més, al meu país era psicòloga i pro-
fessora. Ara tinc dos fills. Aquí treball com a 
coordinadora del Taller Equatorià d'Art i Cul-
tura i sóc Secretària de la taula per a la convi-
vència d'Hospitalet i per descomptat, locutora 
de la Marina FM en Actualitat Llatina, que ho 
fem de dilluns a divendres, d'una a quatre de 
la tarda. 
De què es tracta i a qui es dirigeix el programa? 

Actualitat Llatina en La Marina FM és un 
magazine informatiu, musical i d'orientació. 
Va néixer bàsicament de la necessitat que te-
níem els migrants. En arribar aquí no sabíem 
on dirigir-nos, un lloc on ens informessin on 
empadronar-se, com sol·licitar la targeta sani-
tària, etc. 

Pensa que el pro-
grama ja té onze anys 
i al principi estava di-
rigit només al col·lectiu 
migrat, actualment el 
programa va canviant. 
Ara com ara nosaltres 
ens anem reinventat.

Ara la nostra idea és 
que a través del progra-
ma puguem conèixer 
les diferents cultures 
que convivim a Barce-
lona i a Catalunya, som 
persones de diferents 

llocs del món i la intenció és apropar tant tot 
el que succeeix a Catalunya, de diferents llocs, 
com a veïns de Barcelona, com també donar a 
conèixer part de la nostra cultura i d'aquesta 
manera, ajudar a la convivència, respectant-
nos, això és Actualitat Llatina. 
Quins sectors té el programa? 

Ara mateix compta amb un espai anome-
nat “cotichisme” de la tafaneria que es diu 
aquí i de la xafarderia que diem a Llatinoa-
mèrica. A un altre espai parlem de faràndula 
i riem una mica. Cada dia també abordem 
les notícies nacionals, d'aquí d'Espanya i les 
notícies de Llatinoamèrica. Procurem infor-
mar de tot, sobretot del positiu que també 
existeix.
Què més…

Els dies dimecres hi ha un altre espai que es 
diu “veïns del món” on entrevistem a diferents 
col·lectius o associacions i ens expliquen el tre-
ball que realitzen, poden ser de qualsevol lloc 
del món. I els dijous tenim a una “coach” que 
ens ajuda a créixer a nivell personal, emocio-
nal i inclusivament en l'àmbit empresarial. És 
una part fonamental i molt bonica que ha anat 
naixent de la reinvenció que hem tingut.

Hi ha una mica de tot… 
Sí i els dies divendres tenim un espai que 

es diu “alternativa jove”. Està dirigit i dedicat 
a aquells joves que volen mostrar el seu talent 
a través de la música, la pintura i la cultura o 
a través de diferents expressions. És un espai 
creat perquè ells. 
I l'equip, qui t'acompanyen? 

En la Marina FM el nostre equip ho com-
ponen Mario Rei, que porta la part tècnica, els 
controls i la part de producció. Aldo Salgado 
porta les xarxes socials i Silvia Fernández és 
nostra “coach”. 
Explica'ns alguna anècdota d'actualitat lla-
tina? 

Són moltes, però si haig d'explicar-te una, 
és quan no hi havia tantes xarxes socials i era 
solament la veu, aquesta veu que és afectuosa, 
que arriba a la gent i que la gent t'ho diu. 

Que en qualsevol lloc, se t'apropin, que 
t'abracin i que et diguin que ets part del seu 
dia a dia. Que tu els acompanyes, que ets 
qui els anima, que en algun moment que ho 
van passar malament et van sintonitzar per 
animar-se i sentir-se acompanyats, et prome-
to que això no té cap preu! Una persona, per 
exemple, que va venir sola de l'Equador i que 
treballava cuidant a una persona major, em va 
explicar que l'única companyia que va trobar 
va ser la ràdio. El dia que ens vam conèixer 
em va dir.: És com si et conegués de sempre, 
ets com una germana! (hi ha silenci i té els ulls 
plorosos). 

A mi em dóna molta satisfacció el saber que 
estic ajudant a la gent, que hi ha qui riu amb 
tu, plora amb tu, que s'emociona amb tu. 
I com és que inicies en la ràdio? 

Per mitjà d'una associació, quan nosaltres 
arribem aquí el primer que vam fer va ser 
rescatar el tema associatiu, el Taller Equato-
rià d'Art i Cultura, (TEAC), és una associa-

ció que s'encarregava de rescatar i difondre 
la cultura equatoriana a través de diferents 
expressions artístiques, quan arribem aquí 
com a migrants, a més de buscar treball per 
sobreviure i tal vam tornar a muntar aquest 
taller per reunir-nos entre nosaltres, i tornar 
a retrobar-nos amb la gent. Perquè malgrat la 
distància no es perdi el que som. 
I així… 

Llavors a través d'aquest taller em van con-
vidar a un programa de ràdio a parlar del ta-
ller i de les activitats que realitzàvem i després 
de parlar i escoltar-me em van proposar fer 
una agenda a nivell del col·lectiu migrat en la 
ràdio, mai hi havia pensat fer ràdio. Després 
va néixer la idea que pogués fer un programa 
en la primera ràdio llatina que va haver-hi a 
Barcelona que es deia “Barcelona Llatina” i 
allí neix Actualitat Llatina que ha passat per 
diverses emissores i ara estem molt contents 
d'estar en la Marina FM. 
Què significa entrar en La Marina FM? 

Per a nosaltres és molt important, entrar a 
una ràdio catalana que a més forma part d'una 
associació com és l'Associació de Mitjans de 
Comunicació Locals (AMCL). Em sento aco-
llida i també és un repte fer un programa més 
plural per a totes les persones que ens sintonit-
zen. Fins ara només havíem estat en radis cent 
per cent llatines. Nosaltres veiem que cada dia 
més, tant les persones d'aquí, com els que hem 
vingut de diferents llocs, hi ha una obertura 
cap a altres cultures i això ens sembla molt im-
portant perquè al final tots som veïns. ■

La Marina FM emet “Actualitat 
Llatina” de dilluns a divendres 
d'una a quatre de tarda. 
Benvinguda Raquel! 

|| Yohany Limpias 
|| Redacció 

Anna Rabassó
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Primeres oportunitats

▶ Per a mi fer ràdio és una 
oportunitat. Fer un direc-
te és una experiència que 
els estudis no m'ho do-

nen, és a dir allí tot està controlat i en la ràdio no, 
això no passa i quan de debò t'enfrontes a alguna 
cosa, toca aprendre reaccionar abans de res el que 
ocorre. 

José Manuel Ramírez 

▶ He après molt sobre el 
món de la ràdio, com es 
fan i es duen a terme els 
programes. També vaig 

aprendre a usar tots els equips. Fer les coses en 
directe, malgrat espantar-me molt, és el que més 
m'ha agradat.

Andrea Pérez 

▶ La Marina ha estat un 
gran pas per a la meva ca-
rrera de futur. He après a 
fer tant programes en di-
recte com a gravats. Vaig 

aprendre a utilitzar les taules de mescles de so, i em 
servirà per presentar la meva experiència de cara al 
futur. 

José Díaz 

▶ Estar en la Mari-
na m'aporta molt en 
l'experiència, em sento 

molt a gust i aprenc a veure com funciona un periò-
dic, m'agrada la fotografia, tot el temps estic pen-
sant en com fer-les.

▶ M'ajuda a créixer com 
a fotògrafa, ja que fer fo-
tografies i seleccionar-les 
em fa tenir un sentit crític, 
saber per què he escollit 

aquesta fotografia i què és el que vull transmetre a 
través d'ella. És l'oportunitat que tinc de saber com 
funciona un periòdic ja que en un futur m'agradaria 
seguir treballant en això. 

▶ L'estar en la Marina, la 
veritat, em dóna la pos-
sibilitat d'experimentar 

al món laboral, saber com funciona un periòdic i 
conèixer llocs i gent nova. 

Thaís Campmany 
Sandra Cabrerizo Sara Valero 

Estudiant de 

Fotografia Artística 

Estudiant de 
Fotografia Artística Estudiant de 

Fotografia Artística 

Estudiant 
de Tècnic de so 

Estudiant de tècnic de
                         video Disc-jockey i So 

Estudiant de tècnica 

de Video Disc-jockey i So 

L'AMCL i els seus mitjans, la Marina, La Marina FM i lamarinadigital.cat té signats diversos convenis de col·laboració amb centres 
educatius i universitats. Els estudiants realitzen les seves pràctiques per tenir el seu primer contacte amb la vida laboral.



Aquest estiu s'organitza el V Campus Me-
morial Angel Pedraza, des del 29 de juny al 
31 de juliol a La Bàscula. El primer campus, 
organitzat pels familiars i amics d’Angel, va 
néixer l'estiu del 2011 després de la seva defun-
ció al gener del mateix any. Aquesta activitat 
s'organitza per a nens i nenes de tota Barcelo-
na en edats compreses entre els 4 i els 14 anys, 
però la seva principal ràdio d'acció se situa en 
el districte Sants-Montjuïc. El campus té pro-
gramades diverses activitats en l'àmbit de tec-
nificació futbolística, natació, i alguna sortida 
per visitar el museu del FC Barcelona, club que 
col·labora desinteressadament amb el campus, 
aportant també material publicitari.

S'organitza amb una idea de tint solidari. 
L'any anterior, i veient la greu situació econò-

mica general, i en particular de la zona on se 
situa, es va organitzar un menjador solidari. 
Aquest va consistir a donar menjar de forma 
gratuïta, a cinc nens en risc greu d'exclusió, du-
rant els 25 dies que va durar el campus; prèvia 
reunió amb el casal del Submarí, que van ser 
els qui van facilitar el contacte amb aquestes 
famílies.

Per a altres famílies que tenen problemes 
econòmics i que no poden portar els seus fills 
al campus, s'organitza ‘l’amic visible’, que con-
sisteix que un nen/a del campus, pot convidar 
a un amic un dia complet a passar-ho amb no-
saltres, pel mòdic preu de 6€.

Els assistents al campus gaudeixen d'un am-
bient natural al peu de la muntanya de Mon-
tjuïc, i d'una organització i exercicis adaptats a 

les edats de cadascun amb 1 
monitor per cada 10-12 nens. 
Cada dia s'efectuen dues ses-
sions d’entrenaments mati-
nals, amb una pausa al des-
dejuni on als assistents se'ls 
dóna una ració de fruita fres-
ca, una sessió diària de pisci-
na i a les tardes tornejos entre 
els participants. Al final de 

cada setmana es 
reparteixen di-
ferents obsequis 
de les signatures 
que col·laboren 
amb el campus 
i se sorteja una 
samarreta signa-
da del FC Bar-
celona. A més 
aquest any sorte-
jarem unes botes 
Adidas com les 
de Messi o unes 
Nike Magista, cada setmana. Cal destacar que 
arran de la realització del primer campus, i a 
petició dels pares dels nens/es que van assistir 
al mateix, es va poder realitzar un somni que 
teníem al cap amb Ángel, que va ser la creació 
d'una escola de futbol pels nens dels barris de 
la Marina.

Al llarg de la celebració dels diferents 
campus, hem tingut la sort de gaudir amb la 
presència de persones de primer nivell al món 
del futbol, com Andrés Iniesta, Andoni Zu-
bizarreta, Guillermo Amor, Ramón Calderé, 
Paco Clos. I al campus de l'any passat van venir 

Abraham González jugador del RCD Español i 
Jordi Masip del FC Barcelona.

A partir del dia 14 d'Abril, s'obre el perío-
de per a inscripcions i sol·licitud de beques 
per tots aquells que desitgin sol·licitar-les. 
Per a qualsevol contacte per al campus o 
l'escola de futbol es poden dirigir a:

efangelpedraza@gmail.com 
o al tel. 639 962 076 

Sr. Guillermo
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V Campus Memorial Angel Pedraza
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Barcelona posa 
en marxa l'oficina 
d'atenció als clubs

El complex poliesportiu del Poble-Sec ha 
reobert les seves portes aquest mes d’abril 
després d’un període d’inactivitat i aturada 
a causa de les obres de millora. L’equipament 
presenta diverses millores, la més notòria de 
les quals és la cobertura, el nou sostre que 
s’hi ha instal·lat, que permetrà als diversos 
equips de futbol, bàsquet i voleibol que hi 
juguen de disputar els seus partits i entre-
naments sense dependre per a res de les 
condicions meteorològiques. A banda d’això 
també s’ha millorat la il·luminació, la ven-
tilació i s’ha instal·lat un nou paviment, ara 
antilliscant. L’equipament ha acabat també 
d’adaptar-se a les persones discapacitades i 
ha instal·lat un nou sistema d’obtenció de 
la calefacció a través de l’energia solar. Al 
marge d’això també s’han ampliat els vesti-
dors i les dutxes i la pista que passa a tenir 
un total de 500 metres quadrats, cosa que 
fa que pugui combinar-se per acollir simul-
tàniament diversos entrenaments, partits i 
competicions. ■

Reobre renovada la pista poliesportiva de les Tres Xemeneies
|| Jordi Gispert 
|| Redacció 

Era un dels punts previstos en el Pla Estratègic 
de l’Esport 2012-2022. Un pla consensuat amb 
tots els actors del món esportiu de la ciutat amb 
dos objectius: millorar-ne la xarxa d’esport de 
base i així mateix situar Barcelona com a capital 
internacional de l’esport, amb una xarxa sòlida 
de clubs i amb l’organització d’esdeveniments 
de repercussió. I és just aquest mes d’abril que 
ha entrat en funcionament aquesta nova eina 
gestionada per la Unió d’Entitats Esportives de 
Catalunya (UFEC). 

L’Oficina d’Atenció als Clubs constitueix 
doncs una eina de suport que pot facilitar 
gran part de la feina d’ara endavant, sobretot 
a aquelles entitats que disposen de menys re-
cursos. És i pot ser una gran ajuda, per als que 
ja funcionen o per a emprenedors que, sense 
afany de lucre, vulguin compartir la seva pas-
sió, ensenyar-la i divulgar-la. El nou organisme 
oferirà assessorament legal, d’una banda, bàsic 
per controlar i saber gestionar tots els passos 
que són necessaris per crear i mantenir un club 
esportiu (constitució legal, estatuts, legislació 
fiscal, etc). Serà també una referència consul-
tiva en materia econòmica. Sobretot, en aquest 
apartat, la seva tasca se centrarà a orientar els 
dirigents per optimitzar els seus recursos i 
mantenir una bona gestió  (quadrar el balanç, 
cercar nous recursos, valorar possibles inver-
sions o noves empreses, etc.). Així també ofe-
reix la possibilitat d’orientar les entitats de cara 
a la recerca de beques o subvencions de les ad-
ministracions, sempre amb la finalitat de poder 
dur a terme amb el màxim nivell d’excel·lència 
possible, la seva activitat esportiva. 

L’Oficina estarà oberta i destinada a qualse-
vol dels clubs de la ciutat de Barcelona sense 
exclusió ni preferència, i oferirà també de ma-
nera prioritària altres serveis com formació 
específica sobre la gestió d’entitats i les obliga-
cions que se’n deriven, servei de premsa i co-
municació, serveis relacionats amb la imatge 
corporativa o assessorament també en altres 
camps com el lingüístic o la comptabilitat. 
Tothom que vulgui hi pot contactar presen-
cialment al local de la Rambla de Catalunya 81 
o bé a través d’internet.  ■

|| Jordi Gispert  
|| Redacció 

Totes les entitats esportives podran comptar amb 
assessorament i ajuda gratuïtes en aquest nou espai 
amb seu al número 81 de la Rambla Catalunya. 

ara.cat

▶ Els diversos clubs dels nostres barris ja se'n poden beneficiar.
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