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Editorial

Abans que sigui 
massa tard 

El passat 22 de juny l’Ajuntament de Bar-
celona presentava el Pla de Barris a la 
Marina, una iniciativa amb la qual pre-
tén impulsar 16 accions socials, urbanes i 
econòmiques amb la participació dels ve-
ïns i veïnes del barri (Pàgines 10 i 11). I, 
precisament, en aquesta editorial volem 
incidir en aquest últim aspecte. Com bé 
diuen, una imatge val més que mil pa-
raules i veure una plaça de la Marina mig 
buida durant la presentació del Pla potser 
no és la millor notícia i, encara menys, en 
un barri com el nostre, amb un esperit 
lluitador envejable per altres espais de la 
ciutat. 
Que l’Ajuntament de Barcelona aposti per 
elaborar un seguit d’actuacions de mane-
ra participativa hauria de ser una notícia 
prou important per si mateixa, sempre 
que, la Marina demostri, un cop més, el 
seu interès i la seva participació activa.
Estareu d’acord amb nosaltres, que, per 
fortuna, la Marina del 2017 no té res a 
veure amb la de fa dècades. I això ha es-
tat possible gràcies al fet que molts veïns 
i veïnes van sortir al carrer a reivindicar, 
reclamar, rebutjar, denunciar o demanar 
allò que consideraven just per als seus 
barris i els seus ciutadans i ciutadanes. 
És indiscutible que la Marina té un mo-
viment veïnal sòlid amb anys de reivin-
dicacions a l’esquena. Ha guanyat moltes 
lluites que han permès millores que ningú 
ha regalat. Per això, ara, som on som. 
Sortir al carrer, opinar, manifestar-se... 
Són drets fonamentals que tenim com a 
ciutadans i ciutadanes i sens dubte és el 
camí a seguir si volem aconseguir uns bar-
ris dels quals sentir-nos més orgullosos. 
És veritat, que sempre trobarem opinions 
escèptiques. Però més enllà de les possibi-
litats reals d’aconseguir allò que volem, és 
injust no voler participar en les eines que 
ens ofereixen.
Gent gran i joves -evitem, si us plau, les 
típiques frases ‘són sempre els mateixos’- 
involucreu-vos i aprofiteu les eines parti-
cipatives que ens donen per expressar què 
voleu canviar i què no. Feu-ho abans que 
sigui massa tard.

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

 mirada crítica

Els veïns del carrer del Radi es van despertar la matinada del 20 de juny sorpresos pel 
fum provocat per un incendi que va tenir lloc de matinada quan una moto estacionada 
es va incendiar i va causar un efecte dominó que va calcinar un total de deu vehicles.
Els Mossos d’Esquadra investiguen les causes de l’incendi, que per ara es desconeixen. 
Tot i així, fonts policials afirmen que la hipòtesi més segura és que l’incendi no fos inten-
cionat i una de les motos provoqués el foc. La investigació, però, segueix oberta. ■

Un incendi calcina deu vehicles 
al carrer del Radi

Pilar Loscos
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Neus Linares, Yeray Bartolomé i Adrià Agenjo 
els alumnes del barri amb millor nota a les PAU

Tots tres han obtingut les millors notes a la 
darrera convocatòria de la selectivitat als 
instituts del nostre barri. Els hem reunit 
per valorar el seu pas per les proves més 
temudes dels estudiants de Batxillerat. 

Comencen la nostra trobada afirmant 
estar d’acord que amb la nota de Batxille-
rat ja s'asseguraven l’accés a les carreres 
que volien escollir i per tant, la Selectivi-
tat suposava per a ells un tràmit que pas-
sar, però amb comoditat. “Com vaig fer 
un bon Batxillerat i anava ben preparada, 
no vaig sentir nervis” afirma la Neus Li-
nares. 

Els canvis de les PAU, que enguany in-
troduïen la ponderació de l’assignatura  es-
pecífica realitzada a la fase general i que es 
repetia també a la fase específica, els supo-
sava “un salvavides” ha sentenciat en Yeray 
Bartolomé. 

“Es parla de l’institut en general i reco-
nec que per a algunes matèries he anat molt 
ben preparat i d’altres no, depèn del profes-
sor que t’ha preparat, però depèn del teu 
treball personal, del teu esforç, dels nervis 
del dia de la prova, del corrector o el temari 
que surti” assenyala l’Adrià Agenjo. ■

|| Man Hoh Tang 
|| Redacció

Yeray Bartolomé
18 anys

IES Montjuïc
Nota: 10,29
Estudiarà doble titulació en Engi-
nyeria Informàtica de Gestió i Siste-
mes d'Informació i Disseny i Produc-
ció de Videojocs al TecnoCampus

Neus Linares 
17 anys

IES Domènech i Muntaner
Nota: 12,9
Estudiarà International Business  
Economics a la Universitat Pompeu 
Fabra

Adrià Agenjo aguado
17 anys

IES Montjuïc
Nota: 12,77
Estudiarà doble grau en Dret + Cri-
minologia i polítiques públiques a la 
prevenció a la Universitat Pompeu 
Fabra
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L’historiador i veí del barri Ramon 
Anglès va el 13 de juny un homenat-
ge a la Biblioteca Francesc Candel, 
coincidint que el passat 24 de maig va 
complir noranta anys. 

A l’acte, iniciativa d’Oriol Grana-
dos del Centre d’Estudis Montjuïc, 
van acudir una seixantena de perso-
nes, entre aquestes, la seva família, 
amics i veïns del barri que van voler 
reconèixer la tasca i la personalitat 
d’Anglés als barris de la Marina. 

Un Anglés emocionat va rebre 
escrits, poesies i obsequis, entre els 
quals destaca una escultura de l’artis-
ta Benito Maín o un quadre del pin-
tor Josep Maria Torres. 

El Grup Montjuïc també va su-
mar-se a l’homenatge amb una can-
tada d’havaneres. ■

Homenatge a Ramon Anglès en 
el seu norantè aniversari

Si Catalunya només pot decidir 
collonadetes, vigilada per un tu-
tor, per què pot aportar diners 
com un major d’edat?

Si el Parlament de Catalunya hi ha qüesti-
ons que no pot tocar, és a dir, debatre, vol 
dir que no és un parlament sobirà. És com 
un menor, que, si bé pot mirar internet (per 
fer els deures) hi ha pàgines que té restrin-
gides pels encarregats de la seva tutela. Si 
això és així, si Catalunya és un país no so-
birà amb un Parlament amb tallafocs infan-
til, amb dret a decidir quatre collonadetes i 
prou, perquè sempre hi ha un tutor que vi-
gila, no és just que Catalunya aporti diners 
com un major d’edat per mantenir el tutor i 
els seus parents. No es pot ser una mica so-
birà, de la mateixa manera que no es pot ser 
una mica vegetarià o una mica promiscu.

Si Catalunya no és sobirana és anòmal 
que en altres èpoques de la vida ho hagi si-
gut? Si Catalunya no és sobirana és anòmal 
que justament els seus habitants en recla-
min la sobirania? Ara mateix al Parlament 
de Catalunya hi ha temes que no es poden 
ni esmentar, s’ha de prohibir parlar-ne, per-
què posen en qüestió els límits del regne de 
Felip VI (regne heretat de Joan Carles I, al 
seu torn heretat de Francisco Franco). Par-
lar del que volem per al nostre futur, en tant 
que habitants de Catalunya, no és legal. 

Si això és així, què han de fer els que vo-
ten partits republicans i sobiranistes? Pen-
sar que els deixaran existir mentre siguin 
minoria però que no podran mai dur a la 
pràctica allò que creuen just si són majoria, 
perquè llavors posaran en perill la unitat 
d’Espanya? És tan absurd com permetre un 
partit feminista a l’Iran per, un cop assolida 
la majoria, prohibir-li qualsevol gest per la 
igualtat entre sexes. Que em diguin, clara-
ment, que votar no em serveix de res, doncs. 

Mentrestant, dels diners que se’n van a 
Madrid i no tornen en diuen “solidaritat”, 
però la solidaritat es tria, no s’imposa. I quan 
els impostos són tan exagerats que provo-
quen desigualtats entre els que els paguen i 
els que els reben, i per tant, injustícia, és més 
exacte dir-ne “tributs” com sempre s’ha fet.  ■

L’Associació Benestar i Desenvolupament 
–ABD- coordina un projecte europeu que 
identifica les necessitats dels nois i noies 
migrants i refugiats. Aquest col·lectiu té “es-
pecials dificultats per tirar endavant quan 
arriben a Europa o sovint, fins i tot, quan ja 
fa anys que hi viuen”, explica la Mireia Mun-
té, coordinadora per part d’ABD del projecte 
“MYth Project: tècniques innovadores per ar-
ribar a joves migrants”. 

El “MYth Project” neix precisament de 
la inquietud dels educadors socials de dife-
rents països europeus d’entendre, compartir 
i treballar aquesta realitat coordinadament.  
“S’hi han involucrat fins a 6 entitats d’Itàlia, 
Espanya, Regne Unit, Bulgària i Grècia que 
comparteixen la voluntat d’ajudar aquests 
joves a guanyar confiança i superar les di-
ficultats en els durs processos que sovint 
afronten”, explica Munté.

El projecte treballa tant amb professionals 
com amb els mateixos joves, equipant-los 

amb tècniques innovadores i participatives. 
El gran objectiu final és l’articulació d'una 
xarxa europea de professionals que treba-
llen amb joves migrants, demandants d’asil 
o refugiats. Durant els 17 mesos que durarà, 
s'entrevistarà uns 60 tècnics per identificar 
els principals obstacles en l'aproximació als 
nois i noies i es capacitaran els professionals 
amb noves metodologies per fer-hi front. 
Finalment, es compartiran les experiències i 
reflexions i s’aplicarà el resultat a un total de 
300 joves dels diferents països. 

Es preveuen també diverses activitats de 
formació, la primera d'elles la imparteix 
l’entitat britànica SAFE del 26 al 30 de juny 
a Barcelona. Les inscripcions es poden fer 
escrivint a mmunte@abd-ong.org. Les for-
macions continuaran a l’agost a Itàlia, al Reg-
ne Unit al setembre, a Madrid a l'octubre, a 
Grècia al novembre i, finalment, a Bulgària 
al desembre del 2017. ■

Arriba el ‘MYth Work Project’ per a la 
inclusió de joves migrants i refugiats 

  Associació Benestar i Desenvolupament

Això no es toca

Empar Moliner 
escriptora

|| Eva Albiol 
|| Redacció

Rafel Vidal

Rafel VidalAgustín Forteza
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La gent opina: Us sentiu segurs marxant dels vostres habitatges durant les 
vacances? Quines mesures preneu?

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. Fes-nos arribar la teva opinió al correu: redaccio@lamarina.cat

La
 M

ar
in

a 
ni

 co
m

pa
rt

ei
x 

ni
 es

 re
sp

on
sa

bi
lit

za
 d

e l
es

 o
pi

ni
on

s d
el

s s
eu

s c
ol

·la
bo

ra
do

rs

ecentment s'ha fet obligatori que 
les bosses de plàstic es paguin 
a 2 cèntims, 3 cèntims o 5 cèn-
tims. Fins i tot, es poden multar 

els comerços que no ho facin. No crec que 
aquesta petita quantitat faci disminuir el seu 
consum de manera significativa. Si en comp-
tes d’aquesta quantitat cobressin les bosses 
de plàstic a 1 euro, aquest preu picaria més 
la butxaca i ens ho pensaríem dues vegades 

abans de dir ‘Posi’m una bossa’. Podrien ser 
més resistents i, fins i tot, de tela per a diver-
sos usos. El comerciant les podria comprar a 
l’Ajuntament o a l'organisme competent sen-
se cap benefici i aquests diners (amb un es-
tricte control) podrien destinar-se a sanitat, 
educació i obres socials. Tots sortiríem gua-
nyant, sobretot el medi ambient. Estic segur 
que si s’apliqués aquesta normativa, el seu 
consum baixaria d’una manera espectacular. 

Man Hoh Tang  / Rafel Vidal

Les bosses de plàstic a 1 euro 
Ramiro López

R quests contenidors d’escombra-
ries no haurien d’estar situats en 
aquest lloc, ja que no hi ha visi-
bilitat per poder creuar tranquil. 

Han estat a punt d’atropellar-me i això ja 
m’ha passat diverses vegades. 
En teoria, quan passes per un pas de via-
nants, en trepitjar-lo, els cotxes acostumen 
a parar, però en aquest cas has d’anar amb 
compte perquè encara que els cotxes vinguin 
de l’esquerra, els de la dreta no veuen quan 
comences a creuar i quan se n’adonen, ja és 
tard. Jo el controlo, però passarà alguna cosa 
en aquest encreuament si no es posa solució.

Contenidors carrer Foneria 
Tony Reverte

A

Pixabay.com

Estaria segur perquè cada any 
marxem i mai ens ha passat res. 
D'entrada, buidaria la bústia, dei-
xaria les persianes mig obertes i 
deixaria una còpia de les claus a 
algun familiar.

Martin 
Navarro
39 anys 
Operari de 
cadena

La veritat és que no. Cada vegada 
és més preocupant deixar la casa 
sola per vacances. Posaria una 
alarma per estar més segur.

Tinc alarma, no em preocuparia 
de res.

Vicky 
Santolaria 
41 anys 
Professora

No em sentiria segura deixant la 
casa sola. Donaria les claus a les 
meves germanes perquè passessin 
a revisar si tot està correcte.

Maria Jose 
Asensio
48 anys
Dona de fer 
feines

Rosa 
Anchirayco
40 anys 
Aturada

Ramon Pons 
59 anys 
Aturat
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L’acomodador
Juan Bibian

El jardí
Xavier Sanz

n plena onada de calor, les administracions 
despleguen tot un seguit de missatges d’ad-
vertència i prevenció per evitar problemes 
de salut, especialment en la gent vulnerable, 
nadons i gent gran. A les grans ciutats l’im-

pacte de les temperatures elevades dia i nit pot esdevenir 
important.

És en aquest context que té importància el paper de les 
elèctriques. Les companyies subministradores han de ga-
rantir que tots els clients puguin accedir a l’electricitat que 
en el nostre temps és imprescindible per assegurar una 
bona temperatura a les llars, sigui amb aire condicionat o 
un ventilador.

La pobresa energètica no només apareix amb el fred, de 
fet, les situacions extremes –i una onada de calor ho és- 
sempre afecten de forma més greu els més dèbils. Les 
administracions competents han de garantir el subminis-
trament i, en el cas de l’Ajuntament, vigilar a través dels 
serveis socials aquelles situacions més complexes.
I si coneixeu algun cas proper a vosaltres, doneu la veu 
d’alerta, millor prevenir que lamentar. Que tingueu un 
bon estiu!  ■

Calor i pobresa 
energètica

Punts de vista
Marc Guallar

l 28 de juny. Dia de l'orgull gai, dia de cele-
brar la llibertat i sobretot dia de celebrar que 
l'amor i el fet d’estimar no tenen fronteres per 
molt que alguns creguin tot el contrari. Dia, 
a més, on alhora es reivindiquen drets i es vi-

sualitza un col·lectiu (LGTBI+) que sempre ha estat mal 
mirat i maltractat per les societats, governs, etc.

L'origen d'aquesta celebració es remunta al 28 de juny del 
1969, quan van tenir lloc els coneguts com a disturbis de 
Stonewall (Nova York), que marquen l'inici de la lluita pels 
drets dels homosexuals. 

El dia de l'orgull, és necessari per a tots, i ha de seguir cele-
brant-se. Primer, per la història que ens porta a Stonewall. 
Segon, perquè res està escrit ni fet en matèria d'igualtat ni 
drets del col·lectiu LGTBI. Tercer, perquè crec que deixar 
de visualitzar que a avui dia se segueix discriminant un 
col·lectiu, és com donar mostres de rendició, i això, mai ha 
de permetre's. Quart, perquè l'amor no entén ni de fronte-
res, ni d'edats, ni d'atzagaiades que surten d'una església, i 
per tant és un dia on es pot reivindicar bàsicament el voler 
la persona que t'acompanya. ■

28-J: 
Molt necessari, 
aquest dia

La Parada de los 
monstruos en rosa

E El mes passat es va estrenar a Espanya Pieles, 
primera incursió en el llargmetratge de l'actor 
Eduardo Casanova, que ja es va poder veure 
amb gran èxit de crítica a principis d'any a la 
secció Panorama del passat Festival Internacio-

nal de cinema de Berlín.
Produïda per Álex de la Iglesia, Pieles suposa tota una sacse-
jada pel que fa a propostes arriscades dins del cinema espa-
nyol. Casanova ha creat un grup de personatges en el límit 
i fora de qualsevol convenció social per parlar-nos sobre la 
bellesa, la diferència i la crueltat humana. Personatges amb 
deformitats físiques, tares psicològiques i fins i tot amb un 
sistema gàstric invertit -amb l'anus on hauria d'estar la boca i 
la boca on hauria d'estar l'anus- interactuen en uns escenaris 
de tons roses i liles perquè reflexionem sobre la relativitat de 
l'aparença física, així com de la bellesa interior. Una pel·lícula 
amb un planter espectacular d'actors i actrius, entre els quals 
destaquen noms com Carmen Machi i Ana María Polvorosa 
-les seves companyes a Aída-, Jon Kortajarena, Candela Peña, 
Macarena Gómez, Secun de la Rosa o Joaquín Climent.
De forma clara el film recorda el clàssic de Tod Browning, 
el Poe del cinema, Freaks (1932). Sense arribar a la poesia 
del fet anormal d'aquella obra mestra, aquesta Parada de los 
monstruos de tints rosats a l'espanyola té suficient interès per 
destacar-la. ■

E
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Albert Deusedes
Barcelona. Primer Secretari de PSC 
Sants-Montjuïc, afiliat a UGT i soci de Médicos 
sin Fronteras.

Jordi Fexas
Barcelona. Llic. en Història. Activista so-
cial i polític. Ciutadà compromès amb el 
moviment veïnal i associatiu.

Barcelona.  Llicenciada en Ciències de la 
Informació, Postgrau en Anàlisi del Capi-
talisme Contemporani. Consellera  de La 
Marina.

Esther Pérez 

El PdB és un compromís d’aquest go-
vern per donar resposta a les mancan-

ces del barri. Més de 30 actuacions 
decidides pel veïnat orientades a 

impulsar l’economia, dignifi-
car l’espai públic, millorar la 

salut i l’educació o garan-
tir drets socials, entre 

d’altres. És el canvi 
que fa temps re-

clamem per a la 
Marina.

Sergi Sarri

Barcelona. Enginyer Tècnic Aeronàutic i Màster en 
Gestió Aeronàutica. Amant de la poesia i la llibertat.

El pla de barris de la Marina és una bona iniciativa, però 
hauria d’haver-se impulsat com una continuació ampli-

ada de la Llei de Barris que finalitza el 2018. Trobem a fal-
tar una aposta ferma pel comerç de proximitat i ens 

preocupa pensar que fins el 2019 no es podran 
licitar la majoria de projectes.

Molt positiva, ja que junt amb el Pla de Desenvolupa-
ment Econòmic, ha permès la creació d’una taula 
d’empresa per crear sinergies entre empreses del 
polígon Pedrosa i del barri amb el comerç i 
que ajudarà a revertir també l’ocupabi-
litat. Pel que fa a drets socials, des-
taquen l’activació de projectes 
que fomenten la convivèn-
cia i la cohesió social a 
través de l’esport.

És una mesura del govern de contingut insuficient 
i que li cal molt desenvolupament perquè plante-
ja dubtes en el què, qui i com. Tanmateix, celebrem 
que l’Ajuntament també faci previsió de desenvolupa-

ment a la Marina i enriqueixi l’entorn, perquè és molt 
necessari. Òbviament, en farem seguiment i 

control.

David Labrador
Barcelona. Llicenciat en Història. 
Conseller Portaveu del Districte de 
Sants Montjuïc.

Des de Cs sempre estarem a favor de potenciar la Marina. 
Per això, volem ser constructius amb el Pla de Barris. Igual-

ment, pensem que era necessari un Casal de Gent Gran 
a un dels locals del c/Química de forma perma-

nent, i no unes hores al dia com està previst. 
També tenim dubtes sobre el futur de 

les terrasses dels Jardins de la 
Mediterrània amb els ar-

ranjaments que es 
faran.M. Lluïsa Pahissa

Barcelona. Viu a Sants. Participa acti-
vament en el moviment independentis-
ta i és membre de Sants-Montjuïc per la 
Independència.

Dels 15M€ pressupostats, 12M€ van a 
infraestructures. Els canvis urbanístics 
faran molt atractiva la Marina per a la 
indústria hotelera i per al turisme. No té sen-
tit millorar equipaments i espais i fer pro-
jectes cohesionadors si dins del Pla no es 
preveu combatre la més que probable 
gentrificació del barri.

José Antonio 
Calleja

Funcionari de la Generalitat. Lli-
cenciat en Criminologia i Diplo-
mat en Recerca Privada. President 
del PP  Sants-Montjuïc.

El procés participatiu podria ha-
ver estat millor. Caldria concre-
tar les inversions dels anys 2018 
i 2019. Cal que comencin ja les 

inversions i serà important fer un seguiment de 
l'execució del Pla. A més, falta la piscina de la 

Marina i les dues sales de fitness i adquirir 
el Capri per ampliar la Sala Pepita Casa-

nellas.

La mirada dels set consellers portaveus del districte de Sants-Montjuïc sobre un mateix tema. 

Vols proposar preguntes als consellers? Escriu a les nostres xarxes socials 
o al nostre web: facebook.com/lamarinacat i lamarina.cat

Quina és la seva valoració del Pla de Barris de la Marina?
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Tapar forat 
a la vorera on hi hauria 
d’anar un arbre, davant 

de les escales del Club 
Natació Montjuïc. És 

perillós per als vianants 

Joan Gascueña
03/04/17

Solucionar 
el problema 

de l'arbre entrellaçat 
amb pal de llum.

Al carrer del Foc, a l'alçada 
antic Cap Carles Ribas 

  Elena Garcia
  13/03/17

Il·lustració: Daniel Navarro

Persisteix 
el problema de 
les furgonetes 

de romanesos que 
ronden pel barri

Vicenç Larrotge
Consell de barri

27/03/17

Continuem vigilant 
una per una les sol·licituds 

fetes per tot el veïnat.
Encara falta la teva. 

Truca'ns al 
932965007

Prendre mesures 
sobre gossos perillosos 

sense lligar 
pel carrer

Abdó Florencio
Consell de barri

27/03/17

Els veïns de La Vinya 
et conviden al primer 
campionat de 
Scalextric al barri 
Una oportunitat per gaudir del món del 
motor en miniatura amb tota la família 

Els veïns del Casal del barri de La Vinya i 
la botiga especialitzada en bicicletes Mari-
na Bikes han organitzat el primer campi-
onat de curses de motor de petita escala. 
Amb una pista de 5 metres de llargada 
en dues vies, els amants de la competició 
podran gaudir els dies 21, 22 i 23 de juli-
ol de 19 h a 21 h d’una trobada al voltant 
d’aquest món.

Es tracta d'una activitat gratuïta dirigida a 
totes les edats. En el cas dels menors podran 
participar els infants més grans de 8 anys si 
van acompanyats dels seus pares i de 14 anys 
si ho fan pel seu propi compte. El casal posa 
els cotxes, la pista i els controladors, mentre 
que el públic només cal que porti ganes de 
passar una bona estona gaudint de les emo-
cions d'una bona cursa de motor.

Per participar caldrà que us inscriviu prè-
viament del 17 al 20 de juliol al casal de barri 
de la Viña situat al carrer Alts Forns 87 de 10 
h a 13 h i 16 h a 20 h. Per a més informació 
teniu el web www.cblavinya.org i el telèfon 
93 331 44 40 o el 622 22 64 69. ■

|| Redacció “Scalextric va 
aparèixer el 1957 
quan el britànic 

B. Fred Francis va 
decidir instal·lar un 

motor a uns cotxes de 
carreres, anomenats 

Scalex”
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Les desigualtats socials i econòmiques a Bar-
celona no fan més que augmentar amb el pas 
dels anys. Des de l’inici de la crisi l’any 2007, 
la renda familiar dels barris amb menys re-
cursos s’ha reduït mentre la dels barris més 
rics ha augmentat. Per sota de la mitjana de 
la ciutat i a la cua de la taula es troben els 
barris de la Marina; sobretot la Marina del 
Prat Vermell, on els veïns veuen com la recu-
peració econòmica anunciada per les admi-
nistracions no posa fi a les problemàtiques 
de la zona. 

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat 
una dotació pressupostària extraordinària 
de 150 milions d’euros per reduir les desi-
gualtats a la ciutat i, d’aquests, 15 milions van 
destinats íntegrament a la Marina. Es tracta 
del Pla de Barris de la Marina, una iniciativa 
amb la qual s’impulsaran 16 accions socials, 
econòmiques i urbanes per cohesionar i do-
nar més recursos als veïns i veïnes de la Ma-
rina. El projecte s’allargarà fins al 2020. 

La regidora del districte de Sants-Montju-
ïc, Laura Pérez, va presentar el Pla de Barris 
el passat 3 de juliol en una roda de premsa 
en la qual va afirmar que “es tracta d’una 
aposta molt important” ja que, segons va 
apuntar “aquest barri mai ha estat objectiu 
de governs anteriors, hi han hagut moltes 
promeses incompletes que ha creat moltes 
dinàmiques al barri i volem que es torni la 
confiança a les institucions”.

Abans però, els veïns i veïnes de la Mari-
na van poder conèixer les característiques 
d’aquest projecte durant l’inici de la Festa 
Major de la Marina. Es va fer amb una con-
versa entre el president de l’Associació de 
Mitjans de Comunicació Local (que edita La 
Marina i les seves tres plataformes; premsa, 
ràdio i web), Joan Barutel; la consellera de la 
Marina, Esther Pérez; la cap de projecte sor-
tint, Carla Cors, i la cap de projecte entrant, 
Xitlali Hernández. 

Carla Cors ha explicat a La Marina que es 
tracta d’una “oportunitat extraordinària” i 

valora positivament el resultat final del do-
cument. “Sens dubte, contribuirà a revertir 
les desigualtats. El barri té moltes deficièn-
cies i necessitats. Cal, més enllà de les polí-
tiques ordinàries, dotar-se d’uns recursos 
extraordinaris que permetin accelerar pro-
cessos que d’altra manera seria difícil tirar 
endavant”, ha argumentat. 

En aquest sentit, l’encarregada del pla de 
Barris ha apuntat que els 15 milions d’euros 
d’inversió portaran diversos beneficis a llarg 
termini, com “que la gent se senti més or-
gullosa de viure a la Marina perquè té més 
oportunitats i un espai més dignificat”.

La implicació de les entitats i veïns del barri 
ha estat clau, d’una banda, en la definició de 
les necessitats reals del barri i, d’una altra, en 
el desplegament i desenvolupament del pla. 
José Asensio, de l’Ateneu l’Engranatge, ha es-
tat present en totes les sessions del Pla de bar-
ris de la Marina. “Hem tingut debat, hem vo-
tat mesures en contra, d’altres a favor…, però 
el resultat em sembla excel·lent”, ha afirmat. 

El govern municipal inverteix 15 
milions d’euros per reactivar la Marina

|| Sergio Segura 
|| Redacció 

Aran Comín

Aran Comín

L’Ajuntament impulsarà 16 accions socials, econòmiques i urbanes a través del Pla 
de barris de la Marina, que ha comptat amb la participació d’entitats i veïns



1Juliol-Agost  2017   //   www.tiaflm.org info

Juliol-Agost 2017  /  SUPLEMENT ESPECIAL  /  Nº 36

info
Projecte 
educatiu 
Baobab

pàg. 2

Mostra de 

Cultures 
del Món

pàg. 2

n nen de set anys truca per telèfon la seva monitora per 
demanar-li de fer una activitat. Això és educació en el 
lleure: que l’infant sàpiga que algú l’escolta i que pot ex-

pressar-se, que rebrà resposta, acompanyament, i motivació, que 
podrà deixar volar la imaginació.

Un grup de joves, orgullosos i orgulloses, fan una samarreta per 
finançar els seus projectes de curs. Hi diu: “No puc, tinc esplai”. 
Això és educació en el lleure: compromís i maduresa per priorit-
zar i decidir, i una mica d’autogestió, acompanyats pels monitors i 
monitores, per acomplir metes pròpies.

Arriben les colònies i un mural anuncia els grups de servei per 
als propers dies. Això és educació en el lleure: fer responsables els 
infants i joves, repartir les tasques i aprendre a conviure.

L’educació en el lleure és tot això i molt més. Parafrasejant el di-
buixant Joan Turu: “educar és donar les eines perquè els nens i 

nenes puguin ser qui ja són”. Per això l’esplai no recorda un siste-
ma educatiu ja rovellat que vol fer passar tothom pel mateix forat. 
L’educació en el lleure és aprenentatge i és joc, és reflexió i gimka-
nes, és un món on tot té un sentit: s’amalgama la diversió amb els 
valors.

L’esplai és, en definitiva, la societat que ens agradaria tenir a tots 
i totes els que hi formem part: un espai sense discriminacions de 
cap tipus, on les decisions es prenen de forma assembleària i els 
infants i joves són lliures per desenvolupar-se com a persones en 
un entorn que els acull i sobretot, que els estima.

Raquel M. Martínez Martínez 
SPAI-T

U
Nota Editorial

INFO JOVE:
Èxit de 

la primera 
Nit Jove

pàg. 4

Compromís i llibertat:                                                       l’educació en el lleure 
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Acaba el taller d’Habilitats 
Parentals per a famílies amb 

fills adolescents

Baobab és un projecte educatiu, impulsat per l’Ajunta-
ment de Barcelona a través de l’IMEB amb la finalitat de 
consolidar una oferta de lleure educatiu de base comu-
nitària als barris d’atenció preferent de Barcelona.

És un dels eixos estratègics per aquest mandat en Educa-
ció, que es contempla en el marc de Pla de Barris.  

El projecte aterra a cada barri amb diferents estratègies 
educatives i de suport per a donar resposta a les necessitats 
particulars de cada territori en matèria de lleure educatiu. 
Una d’elles és el campament urbà.

Els elements bàsics que defineixen el campament urbà, 
són:

• Què: diferents activitats amb sentit educatiu.
• Com: en coherència al model pedagògic de l’educació 
comunitària
• Quan: agost 2017
• Places: 80 places
• Organització: Torns de 15 dies. 40 places per torn
• On: escola pública SEAT
• Qui: infants del barri de P4 a 6è
• Horari base: de 10 a 16h. Inclòs servei de menjador

• Cost: activitat gratuïta
• Equips Educatius: Equip de 6 persones. 5 monitors/es 
i 1 director/a. 50% de la Federació de Lleure (Fundació 
Pere Tarrés) i 50% del territori.   

El campament urbà té present:

• Incloure la realització d’un petit projecte que posa en 
joc les competències d’infants i joves per aprendre a orga-
nitzar el seu propi temps lliure.
• Desenvolupar activitats en grup que permeten reflexio-
nar sobre les pròpies actituds i valors.

• Desenvolupar activitats en grup que generen relacions 
positives entre els seus membres i que uns aprenguin d’al-
tres.
• Desenvolupar activitats al medi obert en espais de refe-
rència del barri: reivindicant els espais públics, construint 
un sentit de vivència significativa.
• Incloure activitats amb famílies amb un rol actiu i par-
ticipatiu.

Els campaments urbans s’iniciaran per primer cop aquest 
estiu a La Marina del Port però el projecte continuarà 
desplegant-se amb les diferents entitats educatives, soci-
als i veïnals al llarg de l’any per afavorir la coneixença i 
l’accés al lleure educatiu per a tots els infants.
Per a finalitzar, recordar que el valor afegit d’aquest pro-
jecte educatiu és que es construeix des de i amb la comu-
nitat partint de les necessitats i prioritats de cada barri i 
comptant amb les potencialitats existents a la comunitat.
Perquè, entenem el temps lliure com a espai transfor-
mador i el territori com a una oportunitat.

Equip Baobab

  Gimcana pel barri amb famílies (Besós)

El projecte Imagina't/ La Marina del Prat Vermell creix i vol ampliar la seva acció a les famílies i a la comunitat, 
per això han posat en marxa una mostra d'activitats culturals que se celebrarà el proper 6 de juliol a partir de les 
17 h a la plaça Falset on es podrà veure la diversitat que hi ha al barri de la Marina. 

Des del projecte han contactat amb els Gegants de la Marina que recorreran els carrers amb les seves gralles, 
gegants i capgrossos, sense que hi falti el d’en Paco Candel, el nostre il·lustre veí. La Biblioteca que porta el seu nom 
portarà un conta-contes. A més, es faran diversos maquillatges del món als més petits. 

L'associació Guineana-Catalana Hijas de 
Bisilia participarà a la mostra amb balls an-
cestrals,  l'Espai Jove La Bàscula amb una 
actuació de Rap, l’Esquirol amb un projecte 
musical català i des del Tablao de Carmen 
un grup d’artistes col·laboraran amb una 
presentació.

Amb tot això el projecte Imagina’t/ la Ma-
rina del Prat Vermell vol posar en pràctica 
el seu objectiu general; donar suport i esti-
mular el desenvolupament educatiu, social i 
cultural de la comunitat.

 Projecte Imagina’t/La Marina del Prat
Vermell

La celebració s’emmarca en el projecte de fi de curs del projecte Imagina’t 
del proper 6 de juliol

Mostra de Cultures del Món al barri de la Marina 
del Prat Vermell

BAOBAB: Projecte de Lleure Educatiu Comunitari    
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El passat 6 de juny L'Orquestra Infantil de La 
Marina va realitzar un concert de gran format 
amb el grup Brincadeira, el Baktun Ensemble i 
la Coral Espígol en el Mercat de les Flors. Més 
de 400 persones van gaudir de l'actuació de les 
orquestres infantils de La Marina, formades 
per alumnes de les escoles públiques del barri. 
Van interpretar cançons populars, partitures 
d'estrena i creacions en temps real. Les famílies, 
la comunitat educativa i els col·lectius artístics 
convidats van destacar els resultats artístics i 
socials del projecte i la gratitud cap al treball de 
l'associació Integrasons. Els nens i nenes de les 
orquestres van ser els autèntics protagonistes 
de la vetllada i van demostrar que estan prepa-
rats per a actuar en grans escenaris i motivats 
per a nous reptes.

Acaba el taller d’Habilitats 
Parentals per a famílies amb 

fills adolescents

• Desenvolupar activitats en grup que generen relacions 
positives entre els seus membres i que uns aprenguin d’al-
tres.
• Desenvolupar activitats al medi obert en espais de refe-
rència del barri: reivindicant els espais públics, construint 
un sentit de vivència significativa.
• Incloure activitats amb famílies amb un rol actiu i par-
ticipatiu.

Els campaments urbans s’iniciaran per primer cop aquest 
estiu a La Marina del Port però el projecte continuarà 
desplegant-se amb les diferents entitats educatives, soci-
als i veïnals al llarg de l’any per afavorir la coneixença i 
l’accés al lleure educatiu per a tots els infants.
Per a finalitzar, recordar que el valor afegit d’aquest pro-
jecte educatiu és que es construeix des de i amb la comu-
nitat partint de les necessitats i prioritats de cada barri i 
comptant amb les potencialitats existents a la comunitat.
Perquè, entenem el temps lliure com a espai transfor-
mador i el territori com a una oportunitat.

Equip Baobab

Aquí tens a la Cristina Saltó I el Cristian Cobacho, modera-
dors del taller acompanyats dels participants. Aquest taller 
s'ha fet des del mes d'abril a l'Escola Seat. Marxem de vacan-
ces però al setembre tornem amb noves propostes. 

Si voleu més informació, podeu entrar en el nostre web 

www.tiaflm.org 
o enviar un mail a 

treballambfamilies@gmail.com

Èxit en l'estrena de l'Orquestra Infantil de La Marina 
en el Mercat de les Flors
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Gran èxit de convocatòria de la primera edició de la 
Nit Jove
L’Espai Jove la Bàscula ha celebrat aquest divendres la primera 
edició de la Nit Jove amb un gran èxit de convocatòria. Més de 
200 nois i noies d’entre 14 i 22 anys han gaudit d’una jornada 
que ha volgut reivindicar l’oci nocturn dels joves amb activitats 
pensades per a aquests.

La proposta ha comptat amb el suport dels Educadors de car-
rer de la Marina, el Servei d’Educadors Cívics i l’Espai Jove 
La Bàscula que han preparat una desena d’activitats simultànies 
per tots els racons dels espais. Entre aquestes, destaquen kara-
okes, campionats de futbol, tallers de dansa urbana, campionats 
del videojoc FIFA o concerts de rap.
En una entrevista a La Marina, la dinamitzadora del centre, 
Anna Campos, ha afirmat que la Nit Jove ha estat una realitat 
“gràcies al fet que els mateixos joves l’han organitzat i han estat 
dins des del principi i això ha suposat que el cartell d’activitats 
hagi estat pensat per als seus gustos”.

Segueix-nos a Facebook Espai Jove La Bàscula.

INFO JOVE, les notícies de l’Espai Jove la Bàscula
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Drets Socials

Ecologia urbana

Educació

Activitat econòmica

Es desenvoluparan programes d’educació emocional, 
afectiva i sexual entre joves i adolescents.

Es posaran en marxa dos espais específics al carrer 
de la Química: un per a entitats i un altre per a joves i 

adolescents.

S’edificarà un nou Centre d’Atenció Integral als Jardins 
de Can Farrero, que substituirà el Centre de Serveis Socials 

actual.

Es crearà un skate park dissenyat amb el col•lectiu de 
skaters i patinadors del barri.

Es portarà a terme un programa de recuperació de 
memòria històrica amb les associacions i entitats 

artístiques del barri.

Es renovarà el teatre de l’Escola Bàrkeno i s’obrirà 
al barri.

Es desenvoluparà un programa de rehabilitació de 
finques d’alta complexitat.

Es renovaran els Jardins de la Mediterrània i s’impulsaran 
accions que millorin la convivència en l’espai.

Es re-urbanitzaran els carrers de la Colònia Santiveri.

S’instal·laran dos ascensors per facilitar l’accés al Polvorí.

S’impulsarà un nou projecte educatiu de l’Escola 
Enric Granados.

Les escoles i instituts comptaran amb nous recursos 
professionals psicosocials.

S’enfortirà l’oferta d’educació en el lleure.

Es crearà un circuït sòcio-laboral a través de programes 
formatius i ocupacionals vinculats a les necessitats de les 

empreses del barri.

Es portarà a terme un programa de pre-emprenedoria 
per dones aturades.

Es desplegarà un programa de dinamització del teixit 
industrial.

Es fomentarà l’economia social i solidària.

Entitats i veïns han estat claus en la 
definició de les necessitats del barri 
i en el desenvolupament del pla

José Asensio agraeix al districte de 
Sants-Montjuïc l’oportunitat de poder re-
flectir les opinions dels veïns i que s’hagin 
aprovat mesures en relació amb les seves 
peticions. Un exemple, ha dit, és la consi-
deració que ha tingut el govern amb les 400 
firmes que es van recollir per construir pis-
tes esportives al barri. Finalment, el Pla de 
barris inclou la construcció de dues pistes de 
bàsquet i una de voleibol als Jardins de Can 
Ferrero. 

Des de la Unió d’Entitats de La Marina 
demanen que la iniciativa es posi en marxa 
com més aviat millor. El seu president, An-
tonio Guillén, es mostra molt optimista amb 
l’impuls que pot aconseguir la Marina a curt 
termini. “Són uns projectes molt diversifi-
cats que van des de la generació d’ocupació 
fins a l’actuació en determinats sectors de la 
població, com les dones, passant per la reur-
banització de determinades zones del barri. 
La suma de tot això -ha conclòs Guillén- fa 
previsible que millorin les condicions de 
vida del barri”.

Eli Rolando, president de la Coordinado-
ra-Fed. de les Associacions de Veïns i Co-
merciants de la Marina de Port i Prat Ver-
mell, aprova els nous projectes, però els veu 
insuficients”. Sempre voldríem que per al 
barri hi hagués una mica més”, ha assegurat. 
Tot i que considera que 15 milions d’euros 
és una bona inversió, destaca que la Marina 
és “el barri més desafavorit de Barcelona” 
i que aquests diners no reactivaran pas el 
barri. “Es farà alguna millora i jo, com a veí 
del Polvorí, potser sóc dels que més content 
estic, però la quantitat anunciada no ser-
virà per fer moltes coses”, ha lamentat. En 
aquesta línia, demana més participació no 
del veïnat, sinó del govern municipal per 
solucionar els problemes que pateix el barri. 

Més enllà de les entitats, els veïns també 
han pogut dir la seva i, de fet, són molts qui 
agraeixen tant la dinàmica de treball com 
el resultat final del pla. La Manoli, veïna de 
la Marina, veu amb bons ulls les propostes 
que recull el nou Pla de barris; sobretot, la 
de la construcció de dos ascensors per con-
nectar la barriada del Polvorí des de la pla-
ça de Buenaventra Durruti fins al carrer del 
Segura. “Jo estic amb un senyor gran que va 
amb cadira de rodes i no puc fer servir els 
escales. Haig d’agafar cada dia l’autobús per 
pujar i baixar, i triga molt a passar”, ha ex-
plicat la Manoli.

En general, els veïns i veïnes de la Mari-
na es mostren satisfets amb el nou Pla de 
barris: han vist l’oportunitat de poder parti-
cipar de les decisions que impulsin el barri 
i veuen ara l’oportunitat de poder millorar 
la qualitat de vida al barri. Ara, cal que les 
mesures es vagin executant i que els habi-
tants d’un dels barris amb la renda familiar 
més baixa de la ciutat no només vegin una 
progressiva transformació física, econòmi-
ca i social de la zona, sinó que també se’n 
vegin beneficiats. ■

“Són uns projectes molt 
diversificats. La suma fa 
previsible que millorin 
les condicions de vida 

del barri”

Àmbits d'actuació
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De nou, els barris de la Marina han estat de celebra-
ció. La tretzena edició de les Bacanals de Barcelona i 
les festes d’estiu de Can Clos, el Polvorí i la Vinya han 
omplert els carrers de música, espectacles, correfocs, 
gegants, sardanes, havaneres i  gastronomia popular. 

La feina dels veïns, veïnes i entitats del barri han 
fet que les festes d’enguany hagin estat, de nou, un 
èxit. A continuació, us oferim un resum en imatges 
(teniu la galeria completa al nostre web). ■

El barri de Sant Cristòfol rebrà entre el 7 i el 9 de juliol la seva festa d’estiu amb una progra-
mació per a totes les edats. Entre el gran ventall d’activitats previstes destaca l’actuació de la 
cantant i col·laboradora televisiva, Rosario Mohedano, que oferirà un concert en homenat-
ge a la gent gran del barri. ■

|| Eva Albiol 
|| Redacció 

La Marina s’engalana per Festa Major

Fotos: Rafel Vidal, Agustín Forteza, Aran Comín, La Marina Viva, Associació de veïns de 
Can Clos

Sant Cristòfol, a punt per 
celebrar la seva festa d’estiu
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Segons l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS) el tabac és una de les principals cau-
ses de defunció, malaltia i empobriment.

El tabac és una de les amenaces més im-
portants per a la salut pública que ha hagut 
d'afrontar el món. Mata més de 7 milions de 
persones a l'any, de les quals més de 6 mi-
lions són consumidores directes i al voltant 
de 890.000 són no fumadores exposades al 
fum aliè.

El 2008, l'OMS va adoptar un conjunt de 
mesures pràctiques amb l’objectiu d'intensi-
ficar l'aplicació de les principals disposicions 
en matèria de reducció de la demanda del 
Conveni Marc de l'OMS sobre el terreny: les 
mesures MPOWER, que són les següents:

 Vigilar el consum de tabac i les mesures 
de prevenció.

 Protegir la població del fum de tabac.
 Oferir assistència a les persones que de-

sitgin deixar de fumar.
 Advertir dels perills del tabac.
 Fer complir les prohibicions sobre pu-

blicitat, promoció i patrocini.
 Augmentar els impostos al tabac.

El tabac és perjudicial per a la salut. El 
fum del tabac conté més de 4.000 productes 
químics, dels quals se sap que almenys 250 
són nocius i més de 50 causen càncer.

En els adults, el fum aliè causa greus tras-
torns cardiovasculars i respiratoris i càncer 

de pulmó. Entre els lactants causa mort 
sobtada. En les dones embarassades ocasio-
na baix pes ponderal del nounat. El fum de 
tabac aliè causa al voltant de 890.000 morts 
prematures cada any.

En el CAP de la Marina, des de fa anys, 
oferim suport als pacients que volen deixar 
de fumar. Des de l'àmbit sanitari sabem que 
ajudar a superar aquesta malaltia influirà 
positivament en la salut dels fumadors i de 
la gent que els envolta.

Si encara ets fumador, convindria que 
llegissis també els beneficis que obtindràs si 
deixes de fumar. Després de cinc anys sense 
fumar, el risc de patir un infart s'equipara al 
d'una persona que mai ha fumat i el risc de 
patir un càncer de pulmó es veu reduït a la 
meitat. Després de deu anys sense fumar, el 
risc de patir càncer de pulmó s'haurà igualat 
al d'un no fumador.

Les indústries tabaqueres obtenen grans 
beneficis fent la gent addicta, la nicotina és 
la causant d'aquesta addicció. En els joves 
adolescents troben un gran mercat en ex-
pansió, que per desgràcia, segueixen caient 
en les seves xarxes. 

I tu, encara fumes?
Doncs repeteix amb nosaltres: Adéu ta-

bac, adéu.
No et diem que sigui fàcil, et diem que val-

drà la pena. ■
Bibliografia: Centre de premsa de la OMS

 Esther Pardo 
i Gimeno 
Naturòpata
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Doncs la primavera ha passat gai-
rebé sense adonar-nos i ja no po-
dem tornar enrere per recuperar 
les temperatures més agradables de 
l’any. I aquest any, la primavera ha 
marxat per la porta gran de l’estiu, 
deixant-nos unes temperatures ex-
tremadament altes, massa altes, en 
algun moment, altíssimes. El nostre 
cos no hi està acostumat.
Segurament us heu fixat, us heu mi-
rat les mans i els peus pensant que 
potser són una mica botits, sobre-
tot a la tarda quan ja portem hores 
de suportar calor. Alguns dies, fins 
i tot, ja ens aixequem semblant una 
mica globus. Això és una cosa que fa 
l’escalfor: Dilata els teixits del nostre 
cos. Els anells ens seguen els dits i 
les sabates semblen un número més 
petit que les que vàrem comprar fa 
només un mes. I tot l’afany és que ens 
hem d’aprimar.
Potser no cal posar-se a fer dietes 
que no ens duran enlloc i raciona-
litzar una mica què mengem què be-
vem. Ja sé que és difícil no asseure’s a 
la terrassa del bar a fer la cervesa i la 
tapa de... patates braves? 
El meu consell, com sempre, (i no 
em vull fer pesada) és que escolteu el 
vostre cos. Quan fa calor, el que mi-
llor va és hidratar-nos per dins i per 
fora, o sigui AIGUA. Ja sigui clara i 
transparent, com en forma d’amani-
des, de verdures i fruites. I poc su-
cre i poca sal, que fa que ens inflem 
en produir retenció, pocs aliments 
processats, la cuina lleugera i fresca i 
poc alcohol, que també infla. 
Que tingueu un bon estiu!!!!

El que fa el 
temps que fa

I tu, encara fumes?

Aquest estiu no et deixis la pell, 
protegeix-la!
Amb l’arribada de l’estiu les temperatures 
pugen i augmenta la gent que s’exposa als 
rajos solars. Aquest fet fa que s’incrementi la 
probabilitat de patir càncer de pell,  malaltia 
que es coneix científicament amb el nom de 
melanoma. 

Amb motiu del Dia del Melanoma, que 
es celebra el 13 de juny, el CAP Dr. Carles 
Ribas va posar una taula informativa per 
donar a conèixer aquesta malaltia i sensi-
bilitzar de la importància de prevenir-la i 
diagnosticar-la de manera precoç. 

    Factors de risc de càncer de pell 
	Tenir 50 anys o més. 
	Exposar-se o haver-se exposat al sol de 
forma perllongada o intensa.
	Tenir la pell clara o patir cremades so-
lars amb facilitat.
	Tenir més de 50 pigues.
	Tenir un òrgan trasplantat.
	Tenir antecedents familiars de melanoma

    Consells per prevenir-lo 
	Aprofiteu les hores més fresques del 
dia.
	Busqueu l’ombra quan sortiu al carrer, 
protegiu-vos la pell i els ulls portant sa-
marreta, barret i ulleres de sol.  
	Eviteu utilitzar cabines de bronzejat. 

	Hidrateu-vos constantment: 
 Porteu aigua quan sortiu al carrer i 
aneu bevent. 
 Apliqueu-vos protecció solar amb 
Factor de Protecció Solar (SPF) 
com a mínim del 30, sempre 20-30 
minuts abans de l’exposició al sol i 
aneu repetint aquest procés cada 
dues hores, després de banyar-vos o 
si sueu molt. 
 Protegiu-vos els llavis amb filtre so-
lar.
 Extremeu les mesures de protecció 
en cas dels infants i de la gent gran. 
 Reviseu-vos la pell de manera pe-
riòdica en cerca de pigues i valorar 

si han augmentat de número o han 
canviat de forma. No dubteu en 
consultar el vostre metge de capça-
lera si detecteu aquests símptomes.

 Cal recordar que totes aquestes mesures 
no ajuden només a prevenir el càncer de 
pell, sinó també l’onada de calor i les crema-
des solars. Protegiu-vos i protegiu-los!

Des del CAP us desitgem un feliç i salu-
dable estiu! ■

M Costalago 
Infermera CAP Dr. Carles Ribas

web.gencat.cat

freepik.com

Pixabay.com

 Rosario Hernández 
)metgessa de família( 

 )Natividad Martín )infermera 
CAP La Marina
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L'agenda de juliol-agost
Biblioteca Francesc Candel
Dimarts, 25 
ACTIVITATS ADULTS
Passi del vídeo "Som la Marina". 

"Som la Marina" és un documental social, 
realitzat pels veïns i veïnes amb les seves 
vivències i mirades, quant al passat, pre-
sent i futur del barri. 
Hora: 19h.  Lloc: Sala Polivalent
Organitza: Casa del Rellotge.

Centre Cívic Casa del 
Rellotge -
Sala Pepita Casanellas
TERRASSA D’ESTIU
Baixeu als Jardins de Can Farrero cada di-
jous de juliol al vespre, i gaudiu de la bona 
companyia de la família i les amistats  ve-
ient una bona pel·lícula o un espectacle a 
la fresca.
 

Dijous, 6 
CINEMA LA FRESCA
UN MONSTRUO VIENE A VERME 
Hora: 22 h
Darrere la separació dels seus pares, Con-

nor, un noi de 12 anys, haurà de fer-se càr-
rec de la casa seva, donat que la seva mare 
està malalta de càncer. 
On: Casa del Rellotge

Dijous, 20 
VILLAVICIOSA DE AL LADO
Hora: 22 h
Qui no hagi somiat alguna vegada que li 
tocava la loteria que aixequi la mà. Tots 
hem jugat a imaginar el que faríem si ens 
convertíssim en milionaris de la nit al dia. 
Però, què passaria si es complís aquest 
somni? 
On: Casa del Rellotge
 

Dijous, 13 
ESPECTACLES A LA FRESCA
HOP CABARET
Hora: 20 h
Forma part del HOP 2017: 7es trobades 
de dansa i cultura urbana organitzades per  
l’associació  El Generador.
On: Casa del Rellotge

Dijous, 27 
QUAN NO TOCÀVEM DE PEUS A TERRA 
Hora: 20 h
Espectacle de circ 
A càrrec de la Cia. Circ Pistolet
Un viatge en el temps a través dels records 
d’aquelles tardes de jocs i bones estones... 

Espai Jove la Bàscula
Dimecres, 5 
PARKOUR 

Hora: 19.00h 
Activitat gratuïta.  Lloc: Exterior

Dijous, 6 
Concert GUADALUPE MEDIAVILLA

Cicle Hivernacle
Hora: 20.30h 
Activitat gratuïta.  Lloc: Terrassa BAR

Dimarts, 11 
JAM SESSION 
Hora: 18:00h 
Activitat gratuïta.  Lloc: Sala Gran

Dimecres, 12 
SHUFFLE. DANSA 
Hora: 19.00h 
Activitat gratuïta.  Lloc: Sala Gran

El Far

Com ja sabeu, a l’agost la biblioteca tanca 
per vacances. Aquest any, però, hi ha un 
petit canvi;  la biblioteca tancarà del 31 
de juliol fins al 3 de setembre (ambdós 
inclosos). Us  refresquem la memòria: 

- Els documents agafats en préstec durant 
el mes de juliol a la nostra biblioteca te-
nen, de manera excepcional, data de re-
torn al setembre. Penseu que si els heu 
agafat a una biblioteca que no tanca per 
vacances la durada del préstec serà de 30 
dies com de manera habitual.
- Si voleu retornar els documents que te-
niu per agafar-ne més en préstec recordeu 
que la bústia de retorn estarà tancada fins 
que no torni a obrir la biblioteca, així que 
us haureu d’adreçar a una de les biblio-
teques que restin obertes durant el mes 
d’agost. La més propera és la biblioteca 
Vapor Vell.

Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar 
la pàgina web de biblioteques.

Només ens resta desitjar-vos un bon estiu 
i millors lectures!

Ens retrobem el proper dia 4!

Tancament per vacances de 
la Biblioteca Francesc Candel

Bon dia, bona tarda i bona nit segons quan 
es llegeixin aquestes paraules. Aquesta ve-
gada no entrevistaré cap músic sinó que 
exposaré com està la situació dels músics 
i la música en general. La cultura musical 
està decaient, fa temps que se sap, però 
no tota. Està ple de bons músics tocant a 
qualsevol bar de la ciutat comtal mentre la 
graella gran s'omple d'oportunistes, i enca-
ra que alguns ho fan bé, la majoria no. La 
gent acostuma a escoltar el que hi ha o de-
mana realment el que escolta? Això és com 
preguntar-se si va ser primer l'ou o la ga-
llina. La cultura musical es va esvaint poc 
a poc gràcies al fet que els diners manen, 
com en gairebé tots els camps. Cada vega-
da menys nens escolten música. Això sí, se 
saben el ‘Despacito’ de memòria, i et diuen 
grans i petits que és la cançó més escoltada 
a les llistes de bla, bla, bla... i tu et quedes 
amb cara de marcià/na. Sempre ha exis-
tit una moda, una tendència, uns patrons 
temporals per triar, però això d'ara no té 
nom. Abans sortien a la llum grans bandes 
i artistes, actualment això costa una mica 
més. És gairebé com veure un unicorn.

Sí, amics. Els músics lluiten, lluitem i se-
guirem fent-ho, perquè ens agrada el que 
fem, perquè estimem la música i no hi ha res 

millor que seguir fent una cosa que estimes. 
Això sí, caldria tenir una mica més d'unió 
entre nosaltres, els que ja hem fet un camí a 
poc a poc i malgrat les tempestes, els terra-
trèmols, els ciclons o els huracans seguim de 
peu mirant l'horitzó com si no hagués passat 
res. Encara que sí que passa. Cal aprendre a 
valorar-se més i no tocar per 4 cerveses. El 
circuit gran està agafat, el petit és nostre i 
aconseguirem qualitat si entre tots ens unim 

i entitats i locals col·laborem. No pot ser que 
la majoria de bandes paguin per tocar perquè 
els locals ens venen la moto que ens lloguen 
la sala i que cal pagar el tècnic de so. El tècnic 
de so és part del sou igual que els músics. Us 
imagineu que cobressin al tècnic de so per 
anar a treballar? Doncs amb els músics està 
passant. Jo no dic que els locals no tinguin 
despeses i que paguin un fix alt però, si els 
guanys són "X", haurà de sortir a repartir.

Després, a la tercera fase, tenim els festi-
vals. Ja m'agradaria poder assistir a un fes-
tival com el de la vaca de fa anys. On estan? 
Clar, si no t'agrada el que hi ha, és que no 
estàs a la moda. I què és la moda? El que ells 
volen i el que la resta menja. Així ens va.

Així que agraeixo a tots aquests músics de 
jazz, blues, funky, rock&roll, rock, reggae, 
música clàssica, rumba, flamenc o pop que 
han col·laborat en aquesta secció musical i 
han posat part del seu temps perquè sé que 
el seu temps és el més valuós i el que utilitzen 
per arribar a transmetre aquesta màgia amb 
la música.

Fins aquí arriben les meves paraules 
de comiat a ‘La Marina’. Últimament tinc 
menys temps i vull dedicar-lo a tocar una 
mica més, això sí, de tant en tant potser em 
seguiu trobant per aquí. Una forta abraçada 
elèctrica i gran! ■

“La gent acostuma a escoltar el que hi ha 
o demana realment el que escolta?”

|| Soraya Diebra 
|| Redacció 

“Els músics lluiten, 
lluitem i seguirem 

fent-ho, perquè ens 
agrada el que fem”

Soraya Diebra 
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El Port de Barcelona segueix avançant en el 
desenvolupament del seu Pla de Millora de 
la Qualitat de l’Aire i, més concretament, en 
l’impuls de mesures destinades a reduir de 
manera efectiva les emissions contaminants 
de l’activitat portuària. Dos projectes desta-
cats del pla –la posada en servei d’una unitat 
mòbil generadora a gas per a vaixells ro-ro 
durant l’estada a port i l’adaptació d’una ga-
varra per a subministrar gas natural liquat 
(GNL) als vaixells– han entrat en la fase prè-
via a la realització de les proves pilot, que es 
desenvoluparan durant els propers mesos. 
Ambdós projectes pilot, basats en l’ús de 
GNL com a combustible alternatiu, estan in-
closos en el projecte CORE-LNGas hive, co-
finançat per la Unió Europea (UE) i liderat 
per Puertos del Estado i Enagás.

Unitat mòbil generadora a GNL
En el cas del projecte per a posar en ser-

vei una unitat mòbil generadora elèctrica a 
gas per a vaixells ro-ro durant l’estada a port, 
substituint el funcionament dels motors au-
xiliars de la nau, es preveu que s’iniciïn les 
primeres proves reals durant aquest estiu. 

El projecte comprèn l’anàlisi tècnica i de 
viabilitat econòmica; l’anàlisi d’emissions 
dels motors dièsel ja existents per a poder 

comparar-les amb les del motor a gas; el 
disseny i construcció del motor generador 
elèctric i dels tancs per a GNL i les seves res-
pectives connexions; les modificacions ne-
cessàries tant al vaixell com al port; l’anàlisi 
de risc al port i a bord del vaixell; i el redactat 
d’un manual d’operacions; entre d’altres.

Els socis d’aquest projecte són l’empresa 
Guascor Dresser Rand, que construeix el 
generador elèctric; l’empresa HAM, que 

construeix els tancs de GNL; Flota Suardíaz, 
propietària del vaixell l’Audace amb el qual 
es realitzarà la prova pilot; Bureau Veritas, 
que certifica el motor per al seu ús marí; i els 
ports de Barcelona, Vigo i Tenerife, on es fa-
ran les proves pilot, que realitzen la logística 
del subministrament de GNL i redacten els 
respectius informes d’anàlisi de risc. 

Aquest projecte vol ser una solució versà-
til i flexible contra les emissions als ports ja 

que ha estat dissenyat per ser eficient i amb 
uns costos molt reduïts amb l’objectiu que 
pugui ser aplicable a qualsevol vaixell i en 
qualsevol port. 

Gavarra subministradora de GNL als 
vaixells

El projecte d’adaptació d’una gavarra per 
subministrar GNL als vaixells, també coor-
dinat pel Port de Barcelona, avança a bon 
ritme i es preveu que les primeres proves re-
als es realitzin a mitjans del 2018. En el pro-
jecte hi participen les companyies CEPSA, 
que s’encarrega de l’estudi de la previsió de 
demanda futura de GNL per a vaixells al 
Port de Barcelona, i per tant, del disseny de 
l’oferta del servei; Flota Suardiaz, que ja ofe-
reix serveis de bunquering a Barcelona i que 
construeix  la nova gavarra mixta per al sub-
ministrament de combustibles tradicionals i 
de GNL; HAM, que dissenya i construeix els 
tancs i les canonades per fer arribar el GNL 
als vaixells; Bureau Veritas que s’encarrega 
de la certificació dels canvis al vaixell; i el 
Port de Barcelona que dissenya la logística 
de l’operativa de subministrament dins la 
dàrsena i fa els estudis d’identificació de ris-
cos i la regulació del servei de bunquering de 
GNL al Port.

Avancen els projectes per promoure el GNL 
com a combustible alternatiu al Port de Barcelona
     Les proves pilot d’un generador mòbil per a subministrar electricitat a vaixells ro-ro i 
d’una gavarra per subministrar GNL als vaixells s’iniciaran durant els propers mesos

L’espai Bàrkeno acull un 
curs sobre la muntanya 
de Montjuïc

L’espai Bàrkeno (Passeig de la Zona Franca, 
56, segon pis) oferirà del 6 de juliol al 14 
de juliol un curs de guiatge i interpretació 
del medi natural i cultural de la muntanya 
de Montjuïc que busca “acostar l’espai na-
turalístic als barris de muntanya” segons ha 
explicat la tècnica de gestió de Comerç, Tu-
risme, Promoció Econòmica del districte de 
Sants-Montjuïc, Neus Tormo. 
Les persones més grans de 18 anys que es 
trobin en situació d’atur o estiguin estudi-
ant i no trobin feina, es podran beneficiar 

d’aquest programa, que constarà de tres 
parts; formació en guiatge i eines d’inter-
pretació de la natura; context històric i so-
cial de la muntanya de Montjuïc; i orienta-
ció laboral i recursos formatius. “Es tracta 
d’una activitat innovadora que vol acostar el 
context professional del guiatge de la natura 
i fomentar l’ocupació” apunta Tormo. 
La formació, organitzada pel mateix distric-
te amb la col·laboració de Barcelona Activa, 
el Centre d’Estudis Montjuïc i l’empresa de 
guiatge Naturalwalks, dona resposta a les 
propostes consignades al Pla de Desenvolu-
pament Econòmic (PDE), el Pla Estratègic 
de Turisme i el Pla de Barris de la Marina. ■

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

AGÈNCIA IMMOBILIARIA 
CENTURY 21 Dux3  
Foneria, 33

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

MASCOTAS
c/Mare de Déu de Port, 256
Telf. 93.174.66.06

PERRUNIS
c/Mineria, 17.  93 269 33 71

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

GESTORIA FRANCISCO 
JAVIER BOFILL LAMA
Mineria , 4-6  Esc. A 7º 4ª
Telf. 609932494 / 932989977

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

AUTOESCOLA FIRA
Ctra. del Prat, 46, 08038 BCN
Telf. 610 16 84 07

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

COPISTERIES
COPISTERIA SANT JORDI
C/ Foneria, 42.   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  

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

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

EXPENDURÍA Nº 276
Alts Forns, 70-72.  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

FARMÀCIA ROBERT-ESTELRICH
Mineria, 12  Telf. 93 332 10 75

FARMÀCIA FRANCESCA 
PANADES MAS 
Pg. Zona Franca, 226
Telf. 93.332.34.47

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

COMERCIAL ÁLVAREZ
Energia, 20.   93 421 59 77

TU CERRAJERIA.COM 
Pg. Zona Franca, 173.  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

CAFÈ I PÀ MÉS QUE BÓ 
Mineria, 18-20

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

GELATERIA 
JIJONENCA MINERIA
c/ Mineria, 10, local 3
Telf. 627.28.30.77

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

JOYERÍA LURA
Alts Forns, 75.   93 422 14 48

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.  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.  93 332 26 98

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

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

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

ROBA AMIGA (Projecte home) 
c/ Mare de Déu de Port, 337
Telf. 93. 298. 98.75

REFORMES INTEGRALS
NOUESPAI, S.C.P 
Pg. de la Zona Franca, 177
Telf. 93.517.63.18

TENMAN REFORMES
c/Mare de Déu de Port, 407-409
Telf. 629.82.92.85

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

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

LA PATATONA
Foneria, 40. Telf. 93 331 02 38

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

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

TOMA TAPA
Jardins de la Mediterranea, 
local 11.  Telf. 93 166 76 23

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

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

BAR PADDOCK
Passeig de la Zona Franca, 145-
149.  Telf. 93 331 84 33

BAR RTE. CAL CAMPÀ
Passeig de la Zona Franca, 109
Telf. 93 360 68 69

BAR RTE. CASINO SEAT 
Mecànica, 22

BAR-RESTAURANTE 
O'RINCÓN  Gran Via, 158
Telf. 93. 461. 61.48

CAFETERIA CERVECERIA LA DOR
c/Energia, 28.  Telf. 93.422.77.55

PIRIPIPAO 
Arquitectura, 20 (Carretera del Prat)
93.421.12.03  
Hospitalet de Llobregat

BOM CAFÉ
c/Mare de Déu de Port, 367
610.323.191

RESTAURANTE AUKIS
c/Mare de Déu de Port, 385

LLUNA DE MEL
c/Energia, 34
Tel: 93 518 06 63

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

SABATERIES
JUBEL ZAPATERIA 
c/Mare de Déu de Port, 252
Telf. 93.432.16.98

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

SOLUCIONS-ENGINYERIA-
CLIMATITZACIÓ
      VALCÁRCEL INGS., S.A
(NOU SOCI)
Carrer del Gaià, 10,
Telf. 933 31 58 12

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

TALLERS MECÀNICS
TALLERES J.F
Mare de Déu 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
(Jardins de la Mediterrània)
Tel. 93 421 56 17

Botigues associades: GARIBAL (Tienda de Cristales 
y tachuelas)  
c/Mare de Déu de Port, 252, 
local 17.  Telf. 93.192.73.66

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

VISTA 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.  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

DANI FERNANDEZ 
ESTILISTES  
Paseo de la Zona Franca, 132
934 32 15 90

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

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

CARNISSERIA ÀNGEL
Foneria, 26 b.  93 332 64 44

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

Ara que acaba el curs i que molts de vosaltres heu 
fet les proves de les PAU, potser encara no sabeu 
quina carrera universitària fareu.

El comerç necessita bons professionals, for-
mats en estudis superiors, per fer del sector un 
dels més qualificats  i respectats.

Per aquest motiu us volem donar a conèixer  
una de les carreres universitàries amb més futur 
del moment  el  Grau en Gestió d'Empreses en 
Comerç i Distribució. Aquest té com a objectiu 
proporcionar els coneixements, habilitats i com-
petències per ocupar llocs de responsabilitat i fer 
carrera professional en empreses de qualsevol 
sector, relacionades amb la venda de productes i 
serveis destinats al consumidor final.

Els estudis específics en comerç i distribució 
s’imparteixen a l’Escola Universitària de Co-
merç (ESCODI). És l’única escola universitària 
i de negocis del nostre país especialitzada en co-
merç, distribució i retail.  Des de l’any 2007 està 
adscrita a la UAB i des de l’any 2015 a la UB. La 
durada del grau són 4 cursos acadèmics. 

És un grau amb un ventall de sortides profes-
sionals com: 

Retail mànager: Direcció d’establiments co-
mercials amb diferents nivells de responsabilitat. 

Desenvolupament del negoci digital en empre-
ses de comerç i distribució de béns de consum. 

Direcció/Responsable de diferents departa-
ments o àrees funcionals com màrqueting, expan-
sió, vendes, compres, recursos humans o logística. 

Consultoria especialista en retail. 

Emprenedoria: Creador/a del teu propi negoci.
Està integrada pel Departament d’Empresa 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Terrassa, i la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Terrassa. 

Si volem que un dels models econòmics més 
importants de Catalunya no mori, necessitem 
gent ben formada, emprenedora, amb ganes de 
lluitar  i de tirar endavant un projecte de futur.  
Futur perquè el comerç dona vida als nostres 
barris i a les nostres ciutats.

US IMAGINEU UNA CIUTAT SENSE CO-
MERÇ? NOSALTRES NO, SERIA UN MALSON.

El Celler Peña va obrir les seves por-
tes l'any 1927, ara fa 90 anys. Han 
estat tres generacions d'aquest nego-
ci familiar des que  Cirilio Peña va 
muntar la Bodega. En aquest establi-
ment emblemàtic de la Marina han 
passat moltes coses, moltes persones, 
moltes històries.

L’esforç, la dedicació, el tracte per-
sonalitzat i la passió per la feina ben 
feta ha estat el secret de l'èxit de la 
continuïtat del negoci familiar.

La Maria Peña, que fa més de 40 
anys que encapçala el negoci familiar 

va tancar el passat 23 de juny defini-
tivament la persiana. Van ser molts 
amics, veïns i familiar que van arri-
bar fins a la Bodega Peña per acomi-
adar-se de la Maria Peña.

El comerç de la Marina queda 
orfe pel tancament d'una de les bo-
tigues més antigues del barri.  Des 
de l'Associació de Comerciants la 
Marina volem donar  les gràcies per 
tota la  implicació de la Maria Peña 
per la millora del barri. Et desitgem 
una merescuda llibertària i feliç ju-
bilació.

Estudiar grau en comerç El Celler Peña abaixa 
la persiana

▶ 

“El comerç dona vida 
als nostres barris i a les 

nostres ciutats”
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El Primer Torneig Akram i la gran 
temporada de l’E.F.C Performance

El cap de setmana del 17 de juliol es va cele-
brar el Primer Torneig Akram al camp mu-
nicipal del Club Atlètic Ibèria. Un campio-
nat de futbol organitzat per l’Escola Club de 
Futbol Performance en homenatge al jove 
esportista del barri que tràgicament va per-
dre la vida fa uns anys.

En el torneig varen participar 6 equips 
de l’E.F.C Performance que es van enfron-
tar a clubs de Catalunya com l’Horta, el 

Sant Gabriel, Gormal, el Sant Andreu o el 
Viladecans.

Com a gest emotiu, a l’inici de la jornada, 
el pare de l’Akram va rebre una placa recor-
datòria i seguidament, es va guardar un mi-
nut de silenci per l’Akram i pel Pol Gayá, el 
jove noi que recentment va perdre la vida al 
caure somnàmbul per un balcó. El Pol Gayá 
també havia estat jugador de l’E.F.C Perfor-
mance i està previst que s’organitzi un Segon 
Torneig Akram però dedicat al Pol.

Tots dos protagonistes, nois del barri 
que mereixien aquest reconeixement en un 

àmbit en el qual havien viscut moments de 
futbol molt feliços.

Durant el campionat també es va home-
natjar els equips campions de la temporada 
2016/2017 amb el típic passadís de campió 
a l’Aleví C i a l’Aleví A. I també van rebre 
un homenatge els altres equips de l’escola 
infantil i el Benjamí, ja que tots ells han 
competit a un gran nivell.

Un gran dia que va servir com a home-
natge a la passió pel futbol dels dos nois del 
barri i com a comiat a una gran temporada 
de tots els equips de l’E.F.C Performance. ■

|| Anna Casas 
|| Redacció 

El Grup LECXIT visita els 
estudis de La Marina FM

Delmer i Ariel: gràcies a 
ells, La Marina arriba a tu

Els integrants del grup LECXIT de la Bibli-
oteca Francesc Candel van visitar els estudis 
de La Marina FM el passat 19 de juny acom-
panyats dels seus voluntaris. El grup, format 
per nois i noies de 10 a 13 anys pertanyents 
a diferents escoles públiques de la Marina 
-Can Clos, Bàrkeno i SEAT-, es reunia cada 
dilluns durant el curs per tal de treballar la 
comprensió lectora.

El responsable de l’àrea de programes d’en-

treteniment, Aran Comín, va organitzar un 
programa especial perquè descobrissin com 
era la ràdio per dins i com funcionaven els 
equipaments tècnics. Gràcies a això, també 
van aprendre curiositats del llenguatge radi-
ofònic i el procés complet de l’emissió d’un 
programa, des de la redacció fins a l’antena.

El resultat d’aquesta experiència va ser 
emès el dissabte 24 de juny a les 12h perquè 
ells mateixos i tota l’audiència pogués escol-
tar el programa elaborat. Si us ho vau per-
dre, podeu escoltar el podcast al web www.
lamarina.cat. ■

En Delmer i l'Ariel són germans i des del 
passat mes de juny són els encarregats de 
fer arribar el diari als establiments i punts 

habituals. Procedents d'Hondures són 
participants d'El Submarí de la Fundació 
Mans a les Mans que col·laboren amb no-
saltres. Recorda, si els veus, demana'ls-hi 
La Marina. ■

|| Redacció

|| Redacció

Agustín Forteza

Agustín Forteza

Breus
La Unió d’Entitats celebra la 
seva assemblea ordinària
La Unió d’Entitats de la Marina va cele-
brar el passat 29 de juny la seva assem-
blea ordinària amb la presència dels 
representants de 24 entitats del barri. 
Durant l’acte es va presentar i aprovar el 
Pla de Treball i Pressupost de l’exercici 
del 2017. La Unió d’Entitats també va 
anunciar la celebració dels seus 30 anys.

Carina Mejías exigeix 
l'arribada de la L10 
La presidenta del Grup Municipal de 
Ciutadans, Carina Mejías, va visitar el 16 
de juny la Marina. En el marc d’aquesta 
trobada, Mejías va exigir a l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, i al president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont, “un 
calendari públic de l’arribada del Metro 
a la Marina” i que “posin data” al final de 
l’execució de les obres. 

El pati de Can Clos obrirà 
durant l’estiu
El pati de l’escola de Can Clos obrirà, per 
primera vegada, durant el juliol en hora-
ri de 18 h a 21 h i amb l’acompanyament 
de 2 monitors/es. Els veïns fa temps que 
demanaven poder utilitzar les pistes de 
l’escola perquè els nois i noies de la zona 
hi poguessin jugar. L’AV de Can Clos 
va recollir la petició i juntament amb la 
TIAF han donat resposta, recuperant 
així una iniciativa que havia desaparegut. 
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