
MARINA

Valentia, coratge, fe, il.lusió, determinació, se-
guretat i força. Costa de trobar una fotografia 
que il.lustri millor aquets sentiments, valors i 
ideas  com la de la Marina Ginestà feta el 1936 
pel fotògraf Hans Gutmann a l’Hotel Colón de 
Barcelona. Una fotografia gravada a la retina de 
tots nosaltres com un símbol de fortaleça i resi-
tencia barcelonina. La Marina, les dones del 36, 
i totes les altres dones que varen haver de patir 
la guerra, totes elles eres lluitadores pels drets i 
llibertats democràtiques de tota una societat a 
la qual pertenyien i en la que havien de dem-
ostrar dia rere dia la seva valia pel simple fet de 
ser dones, totes elles han esdevingut un símbol 
de la lluita feminista d’una empoca turbolenta 
a la historia de la nostre ciutat i del nostre pais. 

El mural Marina és la imatge de Hans Gutmann 
plasmada sobre sacs de trinxera de colors en 
homentatge a totes aquestes dones. Un mur de 
sacs que juga amb el paral.lisme amb les trixer-
es de guerra on es varen lluitar tantes batalles, 
però també amb les trinxeres socials d’una 
època encara extremadament patriarcal. Unes 
trinxeres socials del dia a dia, on dones com la 
Marina que varen lluitar activament a la guerra, 
però també totes aquelles dones que per altres 
raons varen haver de patir la perdua de marits i 
amants, fills i estimats quedant-se soles devant 
la societat i haver de tirar endevant elles soles 
families senseres, unes trinxeres no físiques que 
continuen existint i que encara avui segueixent 
formant part de la nostre societat com una ree-
invindicació del feminisme. trinxeres que ara 
prenen forma.

Marina és una mur de sacs de trinxera tractats 
amb pintura impermeavilitzant de diferents 
colors i omplerts amb materials organic lleuger 
tal com escorça de pi. Aquets sacs descansen so-
bre unes pletines horiztontals, de pletina a plet-
ina els sacs es lliguen amb una xarxa de forat 
gran per evitar el desmorament del mur. Alhora 
les pletines son les encarregades de repartir el 
pes als IPN que alhora transmeteixen les càr-
regues als fonaments. Per evitar el volc del mur, 
els IPN estan subjectats a la mitjanera mitjan-
zant una una fixació que permet el moviment 
vertical però no pas el horitontal. 
Es contemplen 3 obertures per mitjanera, una 
obertura en forma de finestra per a cada hab-
itatge. 
Aquesta nova façana de sacs afovereix a la pro-
tecció solar d’aquestes mitjaneres millorant les 
condicions tèrmiques dels habitatges als mesos 
més càlids de l’any, ja que projecten una ombra 
i la fan funcionar com una gran façana venti-
lada. Les noves obertures faciliten la ventilació 
i iluminació natural de les estances interiors, 
reduïnt els costos energètics per als veïns. Les 
dues mitjaneres de sacs funcionen com un gran 
amortiguador i aïllant del so aeri per als mateix-
os veïns, reduïnt especilament la reververació i 
augmentant l’absorció del sorroll a la mtjanera 
propera a Torrent de l’Olla on el tràfic és molt 
intens. 

1. cimentació i obertura de finestres 

2. Col.locació estructura vertical amb fix-
ació per evitar volcament

3. Instal.lació de pletines horitzontal de 
suport i arriostrament

4. Col.locació de sacs amb mosaic sobre 
les pletines horizontals i soportats amb 
malla
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1. IPN 160 X 20 unitas

2.  Pletines d’acer de 2 mm d’E de 18 me-
tres de llarg x 24 unitats

3. acs per a terres buïts  x 4155 unitats 

4. Pintura hidròfuga per a sacs, difer-
ents colors

5. Matèria orgànica (escorça de pi i al-
tres, closques de nous...) com a matèria 
d’ompliment per a sacs. 105 litres 

6. Reixa d’acer amb forat gros. 388 m2

- IPN 160 X 120 
unitats de 3000 mm 
   4500,00 €

- Pletinas d’acer 
   1198,00 € 

- Sacs de terra
   2749.50 €

- Pintura hidròfuga   
   1650,50 €

- Màteria orgànica
   2240,00 €

- Reixa de protecció 
   230,00 €
- Andamis de montatge
   9500,00 €
- Mà d’obra (1200 horas)
                          18.000,00€

Total              40.068,00 € 

Axonomètrica general de la proposta de les dues mitjaneres

el mar des de Gràcia. Vista de la mitjanera de Torrent de l’Olla. La Marina a la Plaça de les Dones del 36

Axonomètrica de detall

Montatge fotogràfic de concepte




