
ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

A més de visitar-nos al nou Centre Cívic
ens podeu trobar a:

www.avmolivent.org
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A la contra...

La cruïlla Zamenhof-Ronda Ibèrica ens ha portat en les darreres setmanes un ampli mostrari
de solucions per tal d'evitar el continu deteriorament dels fanals de l’improvisat pàrquing
urbà. És d'agrair que es posi remei per preservar aquest mobiliari però potser caldria
intervenir ja d'alguna forma per tal de dignificar una de les principals entrades a la ciutat
fins que no es desenvolupi el desdoblament de la Ronda Ibèrica.

Els vilanovins ja tenim clar quin és l'estat en que es troba i el temps que porta així, que
no tenim diners, que hi ha una estació de gas i una masia i que probablement tampoc hi
ha projecte, però a molts dels visitants que utilitzen aquesta entrada a la ciutat els hi pot
semblar un símptoma de deixadesa i d'improvisació, i una imatge poc amable per la ciutat.
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Sumari

Els actius, els passius, el resultat i la mirada al futur.

És evident que les diverses forces polítiques de la ciutat defensen posicions
diferents respecte a les actuacions del passat, que, per alguns ha suposat
un canvi a la imatge de la ciutat, fent més amable la seva fisonomia (pensant
més en els vianants) i també per estructures patrimonials de centres de
cohesió social a banda d'altres actuacions que han dignificat la vida dels
barris. També la cobertura econòmica de serveis que depenen d'altres
administracions.

Per altra banda hi ha forces polítiques que creuen que es va fer una mala
gestió i que es va gastar més d'allò que era necessari i que és pel que tenim
un deute tan elevat. Òbviament l'equip de govern ha de fer equilibris per
tirar endavant els pressupostos, però és aquí on hem de prendre
determinacions i aprendre del passat, per tancar etapes i construir el futur
i per això és necessari demanar a les administracions superiors (Estat i
Generalitat) allò que ens correspon i que se'ns deu a més en projectes que
puguin il·lusionar i produir un benefici comú.

La nostra entitat va presentar una proposta a l'Assemblea Municipal Oberta
del 10 de maig. Aprovada per unanimitat ens caldrà fer el seguiment del
seu procés i de la implicació que s'ha de tenir per portar-la a bon fi.

Ens implicarem al nou Pla de Mobilitat que s'està treballant des de
l'Ajuntament, col·laborarem com sempre en aquelles actuacions que siguin
necessàries per un procés transparent i participatiu.

En rebre aquest butlletí serem al començament de la festa major del barri,
des d'aquí us convidem a passar una estona amb nosaltres i gaudir-la.

Bona festa major!
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• 17,00h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 18,00h: CAMPIONAT OCA-PARXÍS, al parc Molí de Vent

• 18,30h: al parc Molí de Vent: CONCURS INFANTIL DE DIBUIX Festa Major
        CONCURS Cartells de Carnaval 2015

DIVENDRES 5 JULIOL

(lliurament fins les 20 h.)

• 19,00h: al parc Molí de Vent: BERENAR SOLIDARI (pa amb xocolata)
(Hi haurà una guardiola per recaptar diners per una ONG)

• 23,00h: al parc Molí de Vent: DISCOTECA MÒBIL

DISSABTE 6 JULIOL
• 10,00h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 11,00h: OLIMPÍADES POPULARS, al parc Molí de Vent / Centre cívic

• 12,00h: al parc Molí de Vent: LLENÇAMENT 12 MORTERETS
• 13,00h: al parc Molí de Vent: BOTIFARRADA POPULAR
• 17,30h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 17,30h: CAMPIONAT DE PETANCA Festa Major, al parc Molí de Vent

• 18,00h, al parc Molí de Vent: TALLERS (scrap, maquillatge, manualitats amb fang)
• 18,00h: al Centre Cïvic: MOSTRA D’ENTITATS del Centre Cívic
• 23,00h, al parc Molí de Vent: GRAN REVETLLA POPULAR

           Amenitzada pel Grup QUARTZ

• 10,30h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 10,30h: PASSEJADA PER LES MASIES DEL BARRI (ruta descriptiva)
 Sortida i arribada al Parc Molí de Vent · A les 12h: SARDINADA pels assistents a la passejada

• 11,00h, al parc Molí de Vent: TALLER LLIURE per a nens
• 18,00h, al parc Molí de Vent: Lliurament de premis:

           campionat futbol, parxís, oca, pintura i olimpíades

• 18,30h, al parc Molí de Vent: Exhibicions: I LOVE SALSA i AMICS DEL COUNTRY
• 19,30h, al parc Molí de Vent: CONCURS DE MONÒLEGS i ACUDITS
• En acabar: LLENÇAMENT TRACA FI DE FESTA

DIUMENGE 7 JULIOL

• 10,00h, a la Pl. Beatriu Claramunt: INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
                 (Davant Restaurant Casablanca)

DIUMENGE 13 JULIOL



A voltes amb  l'autobús urbà

Sembla que dins del Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible (PMSU), del que parlem en un altre article
d'aquest número, l'Ajuntament de Vilanova va decidir
unificar parades del bus urbà, fent que en una
mateixa parada coincideixin varies línies com és el
cas que ens afecta.

Des de fa molts anys i quan només hi havien dues
línies, a l'avinguda de Francesc Macià a l'alçada del
número 165 hi havia la parada de referència que
donava servei als blocs. Al mes de maig aquesta
parada va desaparèixer i  va ser traslladada al carrer
Zamenhof 27, davant de l'Escola Aragai. Ha quedat
així una parada única per les línies de bus urbà 2 i
3 a més de les línies interurbanes, Bcn-Vilanova-
Vendrell.

Ens sembla bé que s'intenti millorar el servei
unificant parades i donant-li una millor funcionalitat,
però també seria interessant que es tingués en
compte als usuaris abans de fer-ho.

Estem parlant d'una parada que la feien servir
molt usuaris i la majoria gent gran, molts amb
mobilitat reduïda i que de cop i volta es troben que
la plataforma de la parada de sempre ha desaparegut.

La manera de realitzar el canvi no va ser gens
ortodoxa ja que es va treure la plataforma abans de
realitzar el canvi de parada. Ens han dit que  van
traslladar-la a un altre lloc on era molt necessària,
bé, però  durant uns quinze dies els usuaris van
haver de sortir al mig del carrer per agafar l’autobús,
amb el perill que comporta aquest fet perquè com
que no hi havia plataforma els cotxes aparcaven
davant la parada.

Quan es va realitzar el canvi de la marquesina a
la nova parada, oh! sorpresa, molts usuaris no sabien
res del canvi. No es va comunicar adequadament,
va sortir una publicació a la web municipal el dia 22
d'abril, però no tothom té accés a internet. Tècnics
de mobilitat ens han dit que es va penjar un cartell
a la parada, però va desaparèixer, i la informació
no va arribar als usuaris adequadament.

Pensem que es podien haver evitat malentesos
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- Serveis a petites empreses: Per la seva
internacionalització, per assessorar-les en la gestió
de la venda al l'exterior. Per millorar la seva
dimensió, a les petites empreses o autònoms, amb
clientela molt local, també intentem accions de
col·laboració entre les empreses de sectors afins
de la comarca, amb serveis o productes que poden
oferir conjuntament.

- Darrerament estem treballant en el sector de la
rehabilitació energètica d'edificis, que entenem
és una via de creació d'ocupació, és un sector que
només ha caigut un 5% amb la crisi, enfront del
60% o 80% a la construcció. Estem treballant amb
el Col·legi d'Enginyers en un document, per
compartir amb els professionals del sector, per
potenciar les avantatges fiscals i les  estratègies
conjuntes per alinear el sector públic i el privat.

En quant al patrimoni natural en quins projectes
esteu treballant?

El patrimoni natural és un important actiu del territori
que considerem que no esta ben cuidat ni explotat.
Ens dona una oportunitat de explotar recursos propis
i de creació d'activitat econòmica, com alternativa
a la instal·lació de  grans empreses al nostre territori,
que ja no veiem que sigui fàcil atraure en el
futur com  abans. En aquest àmbit ens estem
centrant en tres línies principals:

- Gestió forestal. Tenim un alt percentatge
de sol forestal però amb la dificultat de que
la propietat està molt atomitzada, el que
fa poc viable la seva explotació. Per superar
aquesta dificultat hem promogut la creació
de l'Associació de Propietaris Forestals Massís
del Garraf, que ja integren 1.500 hectàrees
(de les 12.000 hectàrees de sòl forestal al
massís del Garraf). Fem plans tècnics i
estudis, per l'aprofitament de la biomassa
de manera conjunta per potencials clients
consumidors de calor: poliesportius, hotels,
càmpings. Aquesta gestió comporta
avantatges amb boscos ben gestionats i
explotats localment.

La conversa

i problemes si en comptes de posar un cartell a la
parada, s'hagués fet arribar als veïns un Vilanova
Informa, (fulles DIN-A4 que es posen als portals dels
edificis), on es comuniqués la data efectiva del
trasllat, i no haver tret la plataforma fins que no es
portés a terme el trasllat.

Nova parada al carrer Zamenhof

Antiga parada al carrer Francesc Macià

Exposició Amela-Sabaté

Dins de les activitats del grup de dinamització
de l'associació, i coincidint amb la diada de Sant
Jordi, es va realitzar una exposició amb motiu del

 - Productes de proximitat. Tenim una xarxa de
productes de la terra per promoure la producció
local amb productes senyalitzats. A Sitges
col·laborem també amb el primer mercat de
productes de la terra, slow food. Això és també
un atractiu turístic.

- Banc de terrers. Fem una base de dades amb els
terrenys agrícoles no aprofitats o abandonats, per
promoure la seva explotació professional, no com
horts urbans, sinó com explotació empresarial. Es
tracta d'evitar la situació d'abandonament dels
terrenys i treure'n profit promovent acords. També
intentem promoure la creació d'una cooperativa
de consumidors de productes de proximitat. Es
podrien plantejar iniciatives semblants amb les
associacions de veïns.

Quines son les vostres  línies de futur?

Els nostres objectius són a llarg termini, i per tant
el que pretenem és consolidar les línies d'actuació
que estem desenvolupant amb la voluntat de que
les iniciatives que es generin tinguin una vida pròpia.
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Parlem amb Rafel Florenciano
NODE Garraf, Agència de Desenvolupament

Qui integra NODE Garraf i quan es va crear?
Es tracta d'un consorci públic que integra els sis
ajuntaments de la comarca del Garraf, el Consell
Comarcal del Garraf, l'Associació d'Empresaris del
Garraf, la delegació comarcal de la Cambra Oficial
de Comerç, la Escola de Vilanova de la UPC, que es
va adherir desprès, i els Sindicats majoritaris UGT
i CCOO. Per tant es un organisme públic/privat però
amb pes majoritari dels ajuntaments. Es va crear al
novembre de 2010 i va iniciar les seves activitats al
maig de 2011.

Amb quina finalitat es va crear i quins són els
seus principals àmbits d'actuació?
Es va crear fonamentalment per intentar atraure
activitat econòmica a la comarca i potenciar
l'economia del territori. Aquests objectius genèrics
els hem focalitzat en tres àmbits, orientats
bàsicament a les empreses: el turisme, el teixit
empresarial i el patrimoni natural.

Quins projectes esteu desenvolupant en l'àmbit
del turisme?
A Can Giró varem assumir les funcions del que era
el Consorci del Turisme del Garraf. En aquest àmbit
estem treballant en diferents programes, per
exemple:

- Fem l'adaptació d'elements turístics (empreses,
organismes, establiments) per la seva acreditació
al sistema SICTED, que és un sistema integral
d'àmbit estatal de “qualitat en el destí turístic”,
gestionat per una entitat a cada zona, que per
exemple assigna les banderes de qualitat als
restaurants i les platges. Cada dos anys les empreses
s'acrediten i fem cursos per l'adaptació als criteris
de qualitat. De fet som la comarca de Catalunya
que té més establiments o entitats acreditats pel
SICTED.

- Fem l'assistència a fires a traves de la Diputació
de Barcelona o directament, i tenim el nostre
espai per difondre la marca Costa de Barcelona,
la marca que fem servir des de fa un parell d'anys,
que ens permet  donar a conèixer més la comarca:
Sitges, i també productes turístics de Vilanova o
Cubelles.

- Fem accions de promoció del territori, per exemple
hem editat un tríptic de onze camins de comarca
per fer en bici o caminant pensats per turistes que
es poden descarregar al mòbil, per promoure la
comarca. Hem de pensar que a Sitges hi ha 5000
places hoteleres, i a Vilanova al càmping en tenim
8000, i d'aquesta forma fem promoció de tot el
territori als turistes. Encara que cada municipi té
les seves competències en turisme, treballem els
àmbits comuns.

Per al teixit empresarial quines són les vostres
línies de treball?

Treballem diverses línies per promoure noves
oportunitats al territori:

- Amb els 18 polígons industrials que tenim a la
comarca, cadascun amb la seva història, que es
concentren principalment a Vilanova i Ribes en
una espai en forma de creu a prop de la C15,
treballem problemàtiques comunes i tractem de
fer la promoció conjunta d'aquests polígons, dels
espai lliures i de les naus no prou utilitzades.

- La reempresa és un servei que oferim per empreses
que per diverses raons volen tancar. Tenim una
base de dades d'aquestes empreses, sense donar
dades personals, i fem de mediadors entre ells i
professionals que busquen oportunitats per tenir
activitat. Aquesta iniciativa es va iniciar a la
patronal de Terrassa fa uns 15 anys i es va estendre
a altres comarques. Nosaltres som el punt de gestió
d'aquesta iniciativa al Garraf.

Per Toni Roman

NODE Garraf Agència de Desenvolupament, amb seu social al nostre barri, avinguda  de Cubelles 88, a Can
Giró, és una entitat pública  amb la voluntat de millorar la situació econòmica de la comarca del Garraf,
impulsant estratègies compartides entre diferents administracions i sectors públics i privats. Pensem que
pot ser un element clau per trobar noves oportunitats de desenvolupament econòmic al territori i per la
generació d'ocupació. Amb l'objectiu de donar a conèixer els objectius i línies d'actuació d'aquesta Agència,
hem entrevistat a Rafel Florenciano, el seu Director.

seixantè aniversari del pintor vilanoví Pere Amela
Sabaté, veí del barri del Molí de Vent.

El dies 25, 26 i 27 d'abril la sala d'actes del Centre
Cívic es va omplir de color i de gent. Nombroses
persones van visitar l'exposició que va comptar en
tot moment amb la presencia de l'artista.

La temàtica de la seva obra és variada i en ella
es poden veure escenes de la vida quotidiana, indrets
de Vilanova, la comarca i bodegons. Una de les obres
que va tenir més acceptació per part del públic, és
la que li va dedicar al Molí de Mar on es pot veure
l'antic molí de baix a mar i al fons el far de Sant
Cristòfor.

Tot el que va passar per l'exposició va omplir una
enquesta triant les tres obres que més li agradaven.
El darrer dia es va realitzar un sorteig entre tots els
assistents i l'artista va regalar una de les seves obres
al guanyador.

Assistents a l'exposició Amela-Sabaté

Proposta de nova plaça del Port

Dimecres 28 de maig l'Alcaldessa de Vilanova va
explicar als veïns del Molí de Vent la nova proposta
de la plaça del port. Amb la projecció d'imatges
virtuals els assistents van poder fer-se una idea de
com quedaria la plaça amb els corresponents espais
i equipaments.

L'alcaldessa va voler deixar ben clar que aquesta
no era una prioritat de ciutat però que calia aprofitar
l'oportunitat que donava Ports de la Generalitat
d'endreçar aquest espai a cost zero per a la ciutat
i que no es podia deixar passar l'ocasió.

No tothom va entendre que en les circumstàncies
econòmiques actuals es dediquessin prop de dos
milions d'euros per aquesta intervenció. L'alcaldessa

Notícies
va afirmar que potser ella tampoc no ho hauria fet
però que l'aportació d'aquests diners tenien una
única finalitat.

Les darreres notícies que tenim abans que surti
aquest butlletí és que l'aprovació de la remodelació
de la plaça del Port ha estat ajornada per tal
d'encetar un procés participatiu i un concurs d'idees
per buscar “l'encaix del projecte en el futur projecte
d'un nou passeig marítim remodelat”.

Això suposarà l'endarreriment del projecte com
a mínim sis mesos més i part de l'aportació per la
remodelació de la plaça servirà per finançar el
concurs d'idees.

Amb aquest ajornament es pretén trobar el màxim
consens possible entre totes les forces polítiques i
els representants veïnals per què la decisió sigui més
sòlida.

Concert de la Jove Orquestra Eduard Toldrà

Dissabte 21 de juny  la Jove Orquestra Eduard
Toldrà  coincidint amb el dia internacional de la
música, va oferir un al Centre Cívic un concert de
cinc peses variades, dues sinfonietes, dues sardanes
i un himne. Els vint components de l'orquestra sota
 la direcció de Ramón Alonso van estrenar a Vilanova
la sardana Vora el mar, una peça de Joan Moliner,
mestre de l'escola municipal de música de Vilanova
i dedicada al desaparegut recentment Victor Valls.
Des de l'associació de veïns volem agrair a la Jove
Orquestra la seva disponibilitat i col·laboració amb
la nostra entitat per tal d'apropar la música clàssica
fora dels itineraris tradicionals.

Actuació de la Jove Orquestra Eduard Toldrà



Molta gent de Molí de Vent segurament considera
l'Ortoll l'obstacle que separa el seu barri de la platja
- 98 ha. de terreny abandonat, descuidat i
desaprofitat. Però no necessàriament ha de ser així.
En lloc de ser una barrera, podria ser un atractiu
pulmó verd que unís els barris de Sant Joan i Molí
de Vent amb la façana marítima. Centenars de
persones han participat en les activitats de la
Plataforma en Defensa de l'Ortoll i Sant Gervasi
perquè sigui així, i desprès de tres anys d'esforços
el resultat comença a ser ben visible.

Un dels primers grans objectius de la Plataforma
va ser netejar la zona que durant molts anys havia
estat utilitzada per llançar runes i tot tipus de
deixalles. Encara hi ha punts bruts però molt menys
que fa tres anys.

Un altre projecte va ser recuperar el camí
d'Adarró, que amb el temps havia anat degradant-
se fins tornar-se totalment intransitable amb els
marges ensorrats i el sòl totalment cobert d'arbustos
i herbes. Tots els tercers diumenges de cada mes,
grups de voluntaris treballem per a recuperar aquest
camí medieval que connecta el camí de Sant Gervasi
amb el camí vell de Cubelles. Volem que els tres
camins junts es converteixin en una via verda que
creui tot l'Ortoll i que permeti anar a peu o amb
bici des del col·legi Canigó fins a Cubelles
sense trobar cap cotxe que no sigui dels
pagesos de la zona.

Aquesta via verda és una de les nostres
propostes pel futur Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible, però n'hi ha moltes altres.
Especialment interessant pels veïns de
Moli de Vent és, segurament, la proposta
de crear una via verda entre la rotonda
del c. Dr. Zamenhof i l'extrem nord del
c. Joan d'Austria al barri de Ribes Roges,
prolongant el camí d'Ortoll cap a la via
del tren i aquí construir un pas sota la
via per a vianants i ciclistes.

Una activitat important de la
Plataforma és l'educació. Aquest més de
maig vam organitzar la tercera passejada
interpretativa amb més de cent
participants que, a més de netejar la
zona, van escoltar una xerrada de dos
arqueòlegs sobre la presència ibera i
romana a l'Ortoll. També col·laborem amb centres
educatius de primària, secundària i universitaris que
venen a realitzar recerques, treballs de camps, etc.
sobre el medi natural de l'Ortoll. Així, aquest més
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Medi Ambient

Segona Assemblea Municipal Oberta 10 de maig
La nostra Associació de Veïns va presentar una

proposta a l'Assemblea Municipal Oberta sota el títol
següent:
“REDACTAR UN PLA D'EQUIPAMENTS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA CIUTAT CONSENSUAT
AMB ELS CIUTADANS”

Actualment s'està parlant de l'actualització del
Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat
l'any 2001. Aquest pla senyala entre d'altres moltes
coses les zones específiques d'equipaments i vies de
trànsit i comunicació.

Els diferents governs de la ciutat (en majoria o
minoria) en els seus “Plans de Mandat” o “PAM” han
enumerat el tema sense fer cap actuació i tampoc
s'ha consensuat res al respecte que contempli els
equipaments necessaris i prioritaris tant de ciutat
com de capital de comarca que es resisteixen al
temps i les legislatures.

 Aquesta proposta pretén, en moments com els
actuals d'una certa atonia que convida a la reflexió,
revitalitzar l'esperit creatiu i al propi temps actualitzar
els potencials existents amb referència als
equipaments e infraestructures actuals, establir un
pla d'equipaments tenint en consideració la prioritat
de les necessitats de futur a curt, mig i llarg termini
i aconseguir el màxim consens ciutadà per no caure
en precipitacions i equivocacions.

També fer el mateix exercici en referència a les
infraestructures actualitzant el POUM per resoldre
de forma més àgil aspectes com la mobilitat urbana
e interurbana.

Aquesta proposta va obtenir una valoració de 59
a favor, 0 encontra i 7 abstencions.

Per il·lustrar el que representa la participació
ciutadana, es va fer referència als diferents processos
realitzats al barri del Molí de Vent,

Entre d'altres:
• Urbanització de la llera del Torrent de Sant

Joan, des de el Carrer de la Torre d'Enveja fins
la C-246.

• Procés participatiu per el desenvolupament
urbanístic de Mas Seró i MG.

• Millora i acondicionament dels Jardins del Molí
de Vent.

• Rehabilitació i millora dels espais entre blocs
(Esmeralda-Rubi, Esmeralda-Zafiro, Zafiro-
Topacio, Aghata-Onix).

• Definició d'espais i usos del nou Centre Cívic
del Molí de Vent.

• Pista esportiva del Cruyff-Courts

Conclusions:
L'AMO, pot ser un instrument de participació

ciutadana important, si l'essència del contingut de
les propostes que són aprovades es segueixen buscant
la complicitat, la implicació i el compromís de les
forces polítiques en el seu compliment, fent un
exercici de transparència real i d'aquesta manera
donar confiança al desenvolupament de les AMO.

Com a punt final esmentar que la proposta va
estar debatuda a nivell de Junta Directiva de l'AV
sobre l'oportunitat de presentar-la ja que hi havia
una certa desconfiança en si l'esforç tindria l'acollida
necessària i que en el cas de ser aprovada, veient
els antecedents sobre els projectes i la voluntat de
la participació ciutadana, desprès, aquestes propostes
quedin als calaixos.

Pel que fa a la pobre assistència en nombre de
persones ens ho hem de fer mirar i reflexionar sobre
aquest fet.

juny cinc classes d'ESO (dues de Vilanova i tres de
Sant Pere de Ribes) han fet el crèdit de síntesi al
camí d'Adarró.

Dos elements claus per la recuperació del paisatge
a l'Ortoll són la reconstrucció de les marges dels
camins i la replantació de vegetació autòctona
desapareguda o degradada. La tardor passada vam
organitzar un curset de pedra seca amb més de 20
participants, i durant aquesta primavera hem plantat
una cinquantena d'arbres, sobretot alzines.

Totes aquestes activitats tenen un objectiu comú:
volem que l'Ortoll deixi de ser zona urbanitzable.
L'actual planificació preveu convertir aquesta gran
zona verda en un bosc de ciment amb milers de
habitatges que no necessita ningú. Nosaltres volem
que sigui un bosc de veritat, un pulmó verd per als
vilanovins i una atracció turística per als forasters.
98 ha de pulmó verd pot semblar molt, però no ho
és si comparem amb alguns  parcs famosos com Hyde
Park a Londres (140 ha) i El Retiro a Madrid (118 ha).
La nostra proposta és que l'Ortoll sigui una interessant
barreja d'agricultura, horts, boscos, vies verdes i
activitats a l'aire lliure (potser amb instal·lacions de
picnic, amfiteatre, granja escola, etc.). No serà El
Retiro però potser igual d'atractiu.

L’Ortoll - el pulmó verd de Vilanova

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
        677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat

Pedro Gil Vila
Economista col·legiat:

pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:

pedrogilvila@icab.cat

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Vilanova.cat

Carsten Andersen

Passejada el passat mes de maig
pel recuperat camí d'Adarró.



en vehicle privat a la façana marítima. Aquests són
només tres situacions per les que caldrà molt consens
i decisions tècniques esclaridores per donar resposta
i solució.

En altres qüestions les coincidències van ser molt
més unànimes com ara la discontinuïtat del carril
bici, el fet que el bus en comptes d'urbà en alguns
trajectes passa a ser un bus turístic,  les seqüències
dels semàfors en la trama urbana de l'antiga C-246,
i la gran quantitat de voreres intransitables per
estretes i a sobre plenes de fanals, papereres, etc.

Participants en l'itinerari pel centre de la ciutat

Els tècnics de l'empresa redactora del PMUS, van
prendre bona nota de tots els neguits, preocupacions,
advertències i probables solucions als problemes
detectats pel ciutadans en els diversos itineraris. A
partir d'ara caldrà esperar a veure com els interpreten
i quines solucions s'aporten i si realment han estat
observacions enriquidores per desenvolupar la seva
feina.

Tots aquells que no vareu poder participar als
itineraris teniu l'oportunitat de dir la vostra
mitjançant una enquesta que podeu trobar a la
pàgina web de l'Ajuntament o als diversos Centres
Cívics de la ciutat. També trobareu tota la informació
sobre el desenvolupament del PMUS al blog
pmusvilanova.edas.cat.

El PMUS és una eina de futur on tots ens hem
d'implicar per tal de fer una ciutat millor.

Fermín de la Pinta
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Sembla que finalment tindrem un Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible (PMUS). Els treballs que van
començar amb la signatura del conveni entre
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació
de Barcelona el passat 15 de gener de 2013 comencen
a donar els primers fruits. En aquest cas dades de
quina és la realitat de la ciutat per tal d'engegar
aquests PMUS tant demanat.

Hem d'entendre que aquest Pla no pot ser només
una eina per abordar el temes de mobilitat com un
estudi del trànsit. La realitat ens demana “introduir
principis com la seguretat, la sostenibilitat, la
integració social, qualitat de vida, salut i l'augment
de la competitivitat, perquè moure's respectant
aquests principis és un dret, i a més, ha de tenir uns
costos acceptables pels ciutadans”.

Dissabte 14 de juny, tècnics de l'Ajuntament i de
la empresa redactora del Pla ens van oferir a la
seixantena de participants en la primera jornada
participativa una visió general de la situació de la
ciutat en els diferents àmbits de la mobilitat, amb
xifres de desplaçaments, de recepció externa,
d'afinitats amb altres ciutats veïnes, d'ús del transport
públic, bicicleta i vehicle privat també les primeres
valoracions dels ciutadans enquestats en la qualitat
dels diferents serveis que s'ofereixen.

Dintre de les 5 fases del PMUS ens trobem
actualment en la fase 3 i dintre d'aquesta en la
diagnosi participada que consisteix en trobar els
punts forts i febles al sistema de mobilitat. Per això
es van realitzar quatre itineraris per la ciutat, dos
a peu, -un pel centre de la ciutat i un altre per baix
a mar-, un en bicicleta i un  en transport públic per
tal de detectar les diverses problemàtiques del dia
a dia de les persones que ho viuen.

Representants de l'AV participàrem en els diversos
itineraris per la ciutat per tal de copsar la realitat
que sovint ignorem.

Les opinions dels participants són de tot tipus i
en un mateix tema es poden donar el dos extrems
més irreconciliables. Com a exemple podem posar
la circulació de bicicletes per la Rambla, l'augment
de carrers pacificats al centre de la ciutat o l'accés

Participació ciutadana
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El passat 27 de maig es va realitzar la trobada
semestral de la Mesa de la Gent Gran. Per part del
Govern Municipal van assistir:

Neus Lloveras, alcaldessa i Regidora de l'Àrea de
Gent Gran;  Ariadna Llorens, primera tinent
d'Alcaldia, Regidora d'Educació, Ocupació,
Tecnologies i Societat de la Informació; Glòria Garcia,
segona tinent d'Alcaldia, Regidora de Serveis Viaris
i Mobilitat; Francesc Xavier Sànchez , tercer tinent
d'Alcaldia, Regidor de Salut, Convivència, Equitat i
Seguretat i Protecció Ciutadana;  Blanca Albà,
regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports.

A l'acte es va notar la falta d'algun representat
en temes concrets, com per exemple en Salut, ja
que quan aquests hi són, la informació que donen
als presents és molt útil.

A la reunió prèvia que es va realitzar el dia 21
de maig es va confeccionar el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta anterior.
2.- Retorn de temes pendents.

• Ordenança de mesures per fomentar el
    civisme i la convivència (2015-2020).
•  Pla funcional de l' Hospital.
• Menjar de la Residència Plataforma.
• Ordenança municipal sobre tinença
    d'animals.
•  Pla de mobilitat urbana i sostenible, (Procés
   participatiu).
• Bancs per seure'ns a la Rambla Principals.
• Accés en transport públic a la Masia d'En
Cabanyes.
• Casal Municipal de Gent Gran (abans Caixa
Penedès).

3.- Plaça del Port.

Una vegada aprovada l'acta anterior, es va passar
a tractar l'ordre del dia previst.

El Regidor Francesc Sánchez, en referència a
l'Ordenança de mesures per fomentar el civisme i
la convivència, va fer una exposició dels treballs
realitzats durant un temps on es va posar de manifest
la participació ciutadana i les dificultats per arribar
a un consens amb l'oposició. Aquesta ordenança es
va aprovar al Ple.

El mateix Regidor en referència al pla funcional
de l'hospital va dir que des de la Conselleria de Salut

s'està realitzant un estudi provisional de les
necessitats previstes pel futur. En aquest punt es va
notar l'absència dels representants que també actuen
a través del Consell Comarcal, per establir una
informació detallada de les converses amb la
Conselleria.

Menjar Plataforma. Una representat de la Mesa,
va donar a conèixer les queixes dels familiars del
residents a la Plataforma sobre la manca de qualitat
del dinar que es serveix. El Sr. Sánchez va informar
que abans hi havia un servei de càtering, però a
causa de les queixes ara es fa a l'Hospital de Sant
Antoni i es porta a la Plataforma.

Pel que fa a l'ordenança sobre tinença d'animals,
com a tots els Forums i Consells Municipals les queixes
per part dels assistents van ser les mateixes de
sempre. La poca delicadesa sobre els escrements
dels gossos, deixar anar els gossos sense lligar, la
problemàtica dels coloms, les colònies de gats.

Sobre el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, la
Regidora Sra. Glòria Garcia, va comentar que s’està
realitzant un estudi conjuntament amb l'empresa
designada per la Diputació. El dia 14 de Juny dins
del procés participatiu, es realitzaran  4 rutes amb
sortida des de el Centre Cívic de la Sardana, dues
a peu, una pel Centre Vila i l'altra pel Barri de Mar,
una en bicicleta i la darrera en transport públic.

Sobre els bancs per seure a la Rambla Principal,
la queixa no és per manca de bancs sinó per què són
massa alts. S'estudiarà el tema.

Pel que fa al tema d'accés en transport públic a
la Masia Cabanyes, la Regidora Sra. Garcia, informa
que no es pot portar a terme tant per problemes
logístics com pel cost econòmic.

L'alcaldessa va exposar sobre la importància de
la operació en el tema del Casal de la Gent Gran,
(abans de Caixa Penedès), ja que és un espai amb
molta assistència i moltes activitats per la gent gran
i no es podia deixar perdre.

També va ser l'alcaldessa, la que es va referir a
les diverses trobades amb els ciutadans per explicar
el projecte de la Plaça del Port i al fet de no perdre
aquesta oportunitat amb la inversió de Ports de la
Generalitat a la nostra ciutat.

Aquest va ser l'últim tema que es va tractar en
la darrera reunió de la Gent Gran.

La pàgina de la
El Pla de Mobilitat, per fi una realitat

Mesa de la Gent Gran



Al passeig del Torrent de Sant Joan el fanal ha
desaparegut però el forat està present sense cap tipus

de protecció ni abalisament.
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Les tanques que acoten les rajoles aixecades entre
blocs, desprès d'un mes, semblen una part del mobiliari. El nostre barri no només ens ofereix imatges de manca de conservació (com les de la pàgina anterior), també

podem gaudir d'espais ben conservats i que li donen valor com aquesta vista de la masia d'En Dimes  des de
l'Avinguda de l'Aragai amb el mar de fons.

El passeig del Torrent de Sant Joan ofereix diversitat
de flora que a l'estiu, amb la varietat de colors es fa

més visible.

La vorera del carrer Molí de Vent a estat finalment
reparada encara que de forma un tant original, pot

ser per manca de panots?.

Llambordes aixecades i soltes sota un banc del Parc
del Molí de Vent.

Les necessitats ornamentals dels jardins d'algú han fet
desaparèixer les tanques del parc infantil de la Quadra

d'Enveja
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en vehicle privat a la façana marítima. Aquests són
només tres situacions per les que caldrà molt consens
i decisions tècniques esclaridores per donar resposta
i solució.

En altres qüestions les coincidències van ser molt
més unànimes com ara la discontinuïtat del carril
bici, el fet que el bus en comptes d'urbà en alguns
trajectes passa a ser un bus turístic,  les seqüències
dels semàfors en la trama urbana de l'antiga C-246,
i la gran quantitat de voreres intransitables per
estretes i a sobre plenes de fanals, papereres, etc.

Participants en l'itinerari pel centre de la ciutat

Els tècnics de l'empresa redactora del PMUS, van
prendre bona nota de tots els neguits, preocupacions,
advertències i probables solucions als problemes
detectats pel ciutadans en els diversos itineraris. A
partir d'ara caldrà esperar a veure com els interpreten
i quines solucions s'aporten i si realment han estat
observacions enriquidores per desenvolupar la seva
feina.

Tots aquells que no vareu poder participar als
itineraris teniu l'oportunitat de dir la vostra
mitjançant una enquesta que podeu trobar a la
pàgina web de l'Ajuntament o als diversos Centres
Cívics de la ciutat. També trobareu tota la informació
sobre el desenvolupament del PMUS al blog
pmusvilanova.edas.cat.

El PMUS és una eina de futur on tots ens hem
d'implicar per tal de fer una ciutat millor.

Fermín de la Pinta
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Sembla que finalment tindrem un Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible (PMUS). Els treballs que van
començar amb la signatura del conveni entre
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació
de Barcelona el passat 15 de gener de 2013 comencen
a donar els primers fruits. En aquest cas dades de
quina és la realitat de la ciutat per tal d'engegar
aquests PMUS tant demanat.

Hem d'entendre que aquest Pla no pot ser només
una eina per abordar el temes de mobilitat com un
estudi del trànsit. La realitat ens demana “introduir
principis com la seguretat, la sostenibilitat, la
integració social, qualitat de vida, salut i l'augment
de la competitivitat, perquè moure's respectant
aquests principis és un dret, i a més, ha de tenir uns
costos acceptables pels ciutadans”.

Dissabte 14 de juny, tècnics de l'Ajuntament i de
la empresa redactora del Pla ens van oferir a la
seixantena de participants en la primera jornada
participativa una visió general de la situació de la
ciutat en els diferents àmbits de la mobilitat, amb
xifres de desplaçaments, de recepció externa,
d'afinitats amb altres ciutats veïnes, d'ús del transport
públic, bicicleta i vehicle privat també les primeres
valoracions dels ciutadans enquestats en la qualitat
dels diferents serveis que s'ofereixen.

Dintre de les 5 fases del PMUS ens trobem
actualment en la fase 3 i dintre d'aquesta en la
diagnosi participada que consisteix en trobar els
punts forts i febles al sistema de mobilitat. Per això
es van realitzar quatre itineraris per la ciutat, dos
a peu, -un pel centre de la ciutat i un altre per baix
a mar-, un en bicicleta i un  en transport públic per
tal de detectar les diverses problemàtiques del dia
a dia de les persones que ho viuen.

Representants de l'AV participàrem en els diversos
itineraris per la ciutat per tal de copsar la realitat
que sovint ignorem.

Les opinions dels participants són de tot tipus i
en un mateix tema es poden donar el dos extrems
més irreconciliables. Com a exemple podem posar
la circulació de bicicletes per la Rambla, l'augment
de carrers pacificats al centre de la ciutat o l'accés
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El passat 27 de maig es va realitzar la trobada
semestral de la Mesa de la Gent Gran. Per part del
Govern Municipal van assistir:

Neus Lloveras, alcaldessa i Regidora de l'Àrea de
Gent Gran;  Ariadna Llorens, primera tinent
d'Alcaldia, Regidora d'Educació, Ocupació,
Tecnologies i Societat de la Informació; Glòria Garcia,
segona tinent d'Alcaldia, Regidora de Serveis Viaris
i Mobilitat; Francesc Xavier Sànchez , tercer tinent
d'Alcaldia, Regidor de Salut, Convivència, Equitat i
Seguretat i Protecció Ciutadana;  Blanca Albà,
regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports.

A l'acte es va notar la falta d'algun representat
en temes concrets, com per exemple en Salut, ja
que quan aquests hi són, la informació que donen
als presents és molt útil.

A la reunió prèvia que es va realitzar el dia 21
de maig es va confeccionar el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta anterior.
2.- Retorn de temes pendents.

• Ordenança de mesures per fomentar el
    civisme i la convivència (2015-2020).
•  Pla funcional de l' Hospital.
• Menjar de la Residència Plataforma.
• Ordenança municipal sobre tinença
    d'animals.
•  Pla de mobilitat urbana i sostenible, (Procés
   participatiu).
• Bancs per seure'ns a la Rambla Principals.
• Accés en transport públic a la Masia d'En
Cabanyes.
• Casal Municipal de Gent Gran (abans Caixa
Penedès).

3.- Plaça del Port.

Una vegada aprovada l'acta anterior, es va passar
a tractar l'ordre del dia previst.

El Regidor Francesc Sánchez, en referència a
l'Ordenança de mesures per fomentar el civisme i
la convivència, va fer una exposició dels treballs
realitzats durant un temps on es va posar de manifest
la participació ciutadana i les dificultats per arribar
a un consens amb l'oposició. Aquesta ordenança es
va aprovar al Ple.

El mateix Regidor en referència al pla funcional
de l'hospital va dir que des de la Conselleria de Salut

s'està realitzant un estudi provisional de les
necessitats previstes pel futur. En aquest punt es va
notar l'absència dels representants que també actuen
a través del Consell Comarcal, per establir una
informació detallada de les converses amb la
Conselleria.

Menjar Plataforma. Una representat de la Mesa,
va donar a conèixer les queixes dels familiars del
residents a la Plataforma sobre la manca de qualitat
del dinar que es serveix. El Sr. Sánchez va informar
que abans hi havia un servei de càtering, però a
causa de les queixes ara es fa a l'Hospital de Sant
Antoni i es porta a la Plataforma.

Pel que fa a l'ordenança sobre tinença d'animals,
com a tots els Forums i Consells Municipals les queixes
per part dels assistents van ser les mateixes de
sempre. La poca delicadesa sobre els escrements
dels gossos, deixar anar els gossos sense lligar, la
problemàtica dels coloms, les colònies de gats.

Sobre el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, la
Regidora Sra. Glòria Garcia, va comentar que s’està
realitzant un estudi conjuntament amb l'empresa
designada per la Diputació. El dia 14 de Juny dins
del procés participatiu, es realitzaran  4 rutes amb
sortida des de el Centre Cívic de la Sardana, dues
a peu, una pel Centre Vila i l'altra pel Barri de Mar,
una en bicicleta i la darrera en transport públic.

Sobre els bancs per seure a la Rambla Principal,
la queixa no és per manca de bancs sinó per què són
massa alts. S'estudiarà el tema.

Pel que fa al tema d'accés en transport públic a
la Masia Cabanyes, la Regidora Sra. Garcia, informa
que no es pot portar a terme tant per problemes
logístics com pel cost econòmic.

L'alcaldessa va exposar sobre la importància de
la operació en el tema del Casal de la Gent Gran,
(abans de Caixa Penedès), ja que és un espai amb
molta assistència i moltes activitats per la gent gran
i no es podia deixar perdre.

També va ser l'alcaldessa, la que es va referir a
les diverses trobades amb els ciutadans per explicar
el projecte de la Plaça del Port i al fet de no perdre
aquesta oportunitat amb la inversió de Ports de la
Generalitat a la nostra ciutat.

Aquest va ser l'últim tema que es va tractar en
la darrera reunió de la Gent Gran.

La pàgina de la
El Pla de Mobilitat, per fi una realitat

Mesa de la Gent Gran



Molta gent de Molí de Vent segurament considera
l'Ortoll l'obstacle que separa el seu barri de la platja
- 98 ha. de terreny abandonat, descuidat i
desaprofitat. Però no necessàriament ha de ser així.
En lloc de ser una barrera, podria ser un atractiu
pulmó verd que unís els barris de Sant Joan i Molí
de Vent amb la façana marítima. Centenars de
persones han participat en les activitats de la
Plataforma en Defensa de l'Ortoll i Sant Gervasi
perquè sigui així, i desprès de tres anys d'esforços
el resultat comença a ser ben visible.

Un dels primers grans objectius de la Plataforma
va ser netejar la zona que durant molts anys havia
estat utilitzada per llançar runes i tot tipus de
deixalles. Encara hi ha punts bruts però molt menys
que fa tres anys.

Un altre projecte va ser recuperar el camí
d'Adarró, que amb el temps havia anat degradant-
se fins tornar-se totalment intransitable amb els
marges ensorrats i el sòl totalment cobert d'arbustos
i herbes. Tots els tercers diumenges de cada mes,
grups de voluntaris treballem per a recuperar aquest
camí medieval que connecta el camí de Sant Gervasi
amb el camí vell de Cubelles. Volem que els tres
camins junts es converteixin en una via verda que
creui tot l'Ortoll i que permeti anar a peu o amb
bici des del col·legi Canigó fins a Cubelles
sense trobar cap cotxe que no sigui dels
pagesos de la zona.

Aquesta via verda és una de les nostres
propostes pel futur Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible, però n'hi ha moltes altres.
Especialment interessant pels veïns de
Moli de Vent és, segurament, la proposta
de crear una via verda entre la rotonda
del c. Dr. Zamenhof i l'extrem nord del
c. Joan d'Austria al barri de Ribes Roges,
prolongant el camí d'Ortoll cap a la via
del tren i aquí construir un pas sota la
via per a vianants i ciclistes.

Una activitat important de la
Plataforma és l'educació. Aquest més de
maig vam organitzar la tercera passejada
interpretativa amb més de cent
participants que, a més de netejar la
zona, van escoltar una xerrada de dos
arqueòlegs sobre la presència ibera i
romana a l'Ortoll. També col·laborem amb centres
educatius de primària, secundària i universitaris que
venen a realitzar recerques, treballs de camps, etc.
sobre el medi natural de l'Ortoll. Així, aquest més
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Medi Ambient

Segona Assemblea Municipal Oberta 10 de maig
La nostra Associació de Veïns va presentar una

proposta a l'Assemblea Municipal Oberta sota el títol
següent:
“REDACTAR UN PLA D'EQUIPAMENTS I
INFRAESTRUCTURES PER A LA CIUTAT CONSENSUAT
AMB ELS CIUTADANS”

Actualment s'està parlant de l'actualització del
Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) aprovat
l'any 2001. Aquest pla senyala entre d'altres moltes
coses les zones específiques d'equipaments i vies de
trànsit i comunicació.

Els diferents governs de la ciutat (en majoria o
minoria) en els seus “Plans de Mandat” o “PAM” han
enumerat el tema sense fer cap actuació i tampoc
s'ha consensuat res al respecte que contempli els
equipaments necessaris i prioritaris tant de ciutat
com de capital de comarca que es resisteixen al
temps i les legislatures.

 Aquesta proposta pretén, en moments com els
actuals d'una certa atonia que convida a la reflexió,
revitalitzar l'esperit creatiu i al propi temps actualitzar
els potencials existents amb referència als
equipaments e infraestructures actuals, establir un
pla d'equipaments tenint en consideració la prioritat
de les necessitats de futur a curt, mig i llarg termini
i aconseguir el màxim consens ciutadà per no caure
en precipitacions i equivocacions.

També fer el mateix exercici en referència a les
infraestructures actualitzant el POUM per resoldre
de forma més àgil aspectes com la mobilitat urbana
e interurbana.

Aquesta proposta va obtenir una valoració de 59
a favor, 0 encontra i 7 abstencions.

Per il·lustrar el que representa la participació
ciutadana, es va fer referència als diferents processos
realitzats al barri del Molí de Vent,

Entre d'altres:
• Urbanització de la llera del Torrent de Sant

Joan, des de el Carrer de la Torre d'Enveja fins
la C-246.

• Procés participatiu per el desenvolupament
urbanístic de Mas Seró i MG.

• Millora i acondicionament dels Jardins del Molí
de Vent.

• Rehabilitació i millora dels espais entre blocs
(Esmeralda-Rubi, Esmeralda-Zafiro, Zafiro-
Topacio, Aghata-Onix).

• Definició d'espais i usos del nou Centre Cívic
del Molí de Vent.

• Pista esportiva del Cruyff-Courts

Conclusions:
L'AMO, pot ser un instrument de participació

ciutadana important, si l'essència del contingut de
les propostes que són aprovades es segueixen buscant
la complicitat, la implicació i el compromís de les
forces polítiques en el seu compliment, fent un
exercici de transparència real i d'aquesta manera
donar confiança al desenvolupament de les AMO.

Com a punt final esmentar que la proposta va
estar debatuda a nivell de Junta Directiva de l'AV
sobre l'oportunitat de presentar-la ja que hi havia
una certa desconfiança en si l'esforç tindria l'acollida
necessària i que en el cas de ser aprovada, veient
els antecedents sobre els projectes i la voluntat de
la participació ciutadana, desprès, aquestes propostes
quedin als calaixos.

Pel que fa a la pobre assistència en nombre de
persones ens ho hem de fer mirar i reflexionar sobre
aquest fet.

juny cinc classes d'ESO (dues de Vilanova i tres de
Sant Pere de Ribes) han fet el crèdit de síntesi al
camí d'Adarró.

Dos elements claus per la recuperació del paisatge
a l'Ortoll són la reconstrucció de les marges dels
camins i la replantació de vegetació autòctona
desapareguda o degradada. La tardor passada vam
organitzar un curset de pedra seca amb més de 20
participants, i durant aquesta primavera hem plantat
una cinquantena d'arbres, sobretot alzines.

Totes aquestes activitats tenen un objectiu comú:
volem que l'Ortoll deixi de ser zona urbanitzable.
L'actual planificació preveu convertir aquesta gran
zona verda en un bosc de ciment amb milers de
habitatges que no necessita ningú. Nosaltres volem
que sigui un bosc de veritat, un pulmó verd per als
vilanovins i una atracció turística per als forasters.
98 ha de pulmó verd pot semblar molt, però no ho
és si comparem amb alguns  parcs famosos com Hyde
Park a Londres (140 ha) i El Retiro a Madrid (118 ha).
La nostra proposta és que l'Ortoll sigui una interessant
barreja d'agricultura, horts, boscos, vies verdes i
activitats a l'aire lliure (potser amb instal·lacions de
picnic, amfiteatre, granja escola, etc.). No serà El
Retiro però potser igual d'atractiu.

L’Ortoll - el pulmó verd de Vilanova

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
        677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat

Pedro Gil Vila
Economista col·legiat:

pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:

pedrogilvila@icab.cat

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Vilanova.cat

Carsten Andersen

Passejada el passat mes de maig
pel recuperat camí d'Adarró.
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Parlem amb Rafel Florenciano
NODE Garraf, Agència de Desenvolupament

Qui integra NODE Garraf i quan es va crear?
Es tracta d'un consorci públic que integra els sis
ajuntaments de la comarca del Garraf, el Consell
Comarcal del Garraf, l'Associació d'Empresaris del
Garraf, la delegació comarcal de la Cambra Oficial
de Comerç, la Escola de Vilanova de la UPC, que es
va adherir desprès, i els Sindicats majoritaris UGT
i CCOO. Per tant es un organisme públic/privat però
amb pes majoritari dels ajuntaments. Es va crear al
novembre de 2010 i va iniciar les seves activitats al
maig de 2011.

Amb quina finalitat es va crear i quins són els
seus principals àmbits d'actuació?
Es va crear fonamentalment per intentar atraure
activitat econòmica a la comarca i potenciar
l'economia del territori. Aquests objectius genèrics
els hem focalitzat en tres àmbits, orientats
bàsicament a les empreses: el turisme, el teixit
empresarial i el patrimoni natural.

Quins projectes esteu desenvolupant en l'àmbit
del turisme?
A Can Giró varem assumir les funcions del que era
el Consorci del Turisme del Garraf. En aquest àmbit
estem treballant en diferents programes, per
exemple:

- Fem l'adaptació d'elements turístics (empreses,
organismes, establiments) per la seva acreditació
al sistema SICTED, que és un sistema integral
d'àmbit estatal de “qualitat en el destí turístic”,
gestionat per una entitat a cada zona, que per
exemple assigna les banderes de qualitat als
restaurants i les platges. Cada dos anys les empreses
s'acrediten i fem cursos per l'adaptació als criteris
de qualitat. De fet som la comarca de Catalunya
que té més establiments o entitats acreditats pel
SICTED.

- Fem l'assistència a fires a traves de la Diputació
de Barcelona o directament, i tenim el nostre
espai per difondre la marca Costa de Barcelona,
la marca que fem servir des de fa un parell d'anys,
que ens permet  donar a conèixer més la comarca:
Sitges, i també productes turístics de Vilanova o
Cubelles.

- Fem accions de promoció del territori, per exemple
hem editat un tríptic de onze camins de comarca
per fer en bici o caminant pensats per turistes que
es poden descarregar al mòbil, per promoure la
comarca. Hem de pensar que a Sitges hi ha 5000
places hoteleres, i a Vilanova al càmping en tenim
8000, i d'aquesta forma fem promoció de tot el
territori als turistes. Encara que cada municipi té
les seves competències en turisme, treballem els
àmbits comuns.

Per al teixit empresarial quines són les vostres
línies de treball?

Treballem diverses línies per promoure noves
oportunitats al territori:

- Amb els 18 polígons industrials que tenim a la
comarca, cadascun amb la seva història, que es
concentren principalment a Vilanova i Ribes en
una espai en forma de creu a prop de la C15,
treballem problemàtiques comunes i tractem de
fer la promoció conjunta d'aquests polígons, dels
espai lliures i de les naus no prou utilitzades.

- La reempresa és un servei que oferim per empreses
que per diverses raons volen tancar. Tenim una
base de dades d'aquestes empreses, sense donar
dades personals, i fem de mediadors entre ells i
professionals que busquen oportunitats per tenir
activitat. Aquesta iniciativa es va iniciar a la
patronal de Terrassa fa uns 15 anys i es va estendre
a altres comarques. Nosaltres som el punt de gestió
d'aquesta iniciativa al Garraf.

Per Toni Roman

NODE Garraf Agència de Desenvolupament, amb seu social al nostre barri, avinguda  de Cubelles 88, a Can
Giró, és una entitat pública  amb la voluntat de millorar la situació econòmica de la comarca del Garraf,
impulsant estratègies compartides entre diferents administracions i sectors públics i privats. Pensem que
pot ser un element clau per trobar noves oportunitats de desenvolupament econòmic al territori i per la
generació d'ocupació. Amb l'objectiu de donar a conèixer els objectius i línies d'actuació d'aquesta Agència,
hem entrevistat a Rafel Florenciano, el seu Director.

seixantè aniversari del pintor vilanoví Pere Amela
Sabaté, veí del barri del Molí de Vent.

El dies 25, 26 i 27 d'abril la sala d'actes del Centre
Cívic es va omplir de color i de gent. Nombroses
persones van visitar l'exposició que va comptar en
tot moment amb la presencia de l'artista.

La temàtica de la seva obra és variada i en ella
es poden veure escenes de la vida quotidiana, indrets
de Vilanova, la comarca i bodegons. Una de les obres
que va tenir més acceptació per part del públic, és
la que li va dedicar al Molí de Mar on es pot veure
l'antic molí de baix a mar i al fons el far de Sant
Cristòfor.

Tot el que va passar per l'exposició va omplir una
enquesta triant les tres obres que més li agradaven.
El darrer dia es va realitzar un sorteig entre tots els
assistents i l'artista va regalar una de les seves obres
al guanyador.

Assistents a l'exposició Amela-Sabaté

Proposta de nova plaça del Port

Dimecres 28 de maig l'Alcaldessa de Vilanova va
explicar als veïns del Molí de Vent la nova proposta
de la plaça del port. Amb la projecció d'imatges
virtuals els assistents van poder fer-se una idea de
com quedaria la plaça amb els corresponents espais
i equipaments.

L'alcaldessa va voler deixar ben clar que aquesta
no era una prioritat de ciutat però que calia aprofitar
l'oportunitat que donava Ports de la Generalitat
d'endreçar aquest espai a cost zero per a la ciutat
i que no es podia deixar passar l'ocasió.

No tothom va entendre que en les circumstàncies
econòmiques actuals es dediquessin prop de dos
milions d'euros per aquesta intervenció. L'alcaldessa

Notícies
va afirmar que potser ella tampoc no ho hauria fet
però que l'aportació d'aquests diners tenien una
única finalitat.

Les darreres notícies que tenim abans que surti
aquest butlletí és que l'aprovació de la remodelació
de la plaça del Port ha estat ajornada per tal
d'encetar un procés participatiu i un concurs d'idees
per buscar “l'encaix del projecte en el futur projecte
d'un nou passeig marítim remodelat”.

Això suposarà l'endarreriment del projecte com
a mínim sis mesos més i part de l'aportació per la
remodelació de la plaça servirà per finançar el
concurs d'idees.

Amb aquest ajornament es pretén trobar el màxim
consens possible entre totes les forces polítiques i
els representants veïnals per què la decisió sigui més
sòlida.

Concert de la Jove Orquestra Eduard Toldrà

Dissabte 21 de juny  la Jove Orquestra Eduard
Toldrà  coincidint amb el dia internacional de la
música, va oferir un al Centre Cívic un concert de
cinc peses variades, dues sinfonietes, dues sardanes
i un himne. Els vint components de l'orquestra sota
 la direcció de Ramón Alonso van estrenar a Vilanova
la sardana Vora el mar, una peça de Joan Moliner,
mestre de l'escola municipal de música de Vilanova
i dedicada al desaparegut recentment Victor Valls.
Des de l'associació de veïns volem agrair a la Jove
Orquestra la seva disponibilitat i col·laboració amb
la nostra entitat per tal d'apropar la música clàssica
fora dels itineraris tradicionals.

Actuació de la Jove Orquestra Eduard Toldrà



A voltes amb  l'autobús urbà

Sembla que dins del Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible (PMSU), del que parlem en un altre article
d'aquest número, l'Ajuntament de Vilanova va decidir
unificar parades del bus urbà, fent que en una
mateixa parada coincideixin varies línies com és el
cas que ens afecta.

Des de fa molts anys i quan només hi havien dues
línies, a l'avinguda de Francesc Macià a l'alçada del
número 165 hi havia la parada de referència que
donava servei als blocs. Al mes de maig aquesta
parada va desaparèixer i  va ser traslladada al carrer
Zamenhof 27, davant de l'Escola Aragai. Ha quedat
així una parada única per les línies de bus urbà 2 i
3 a més de les línies interurbanes, Bcn-Vilanova-
Vendrell.

Ens sembla bé que s'intenti millorar el servei
unificant parades i donant-li una millor funcionalitat,
però també seria interessant que es tingués en
compte als usuaris abans de fer-ho.

Estem parlant d'una parada que la feien servir
molt usuaris i la majoria gent gran, molts amb
mobilitat reduïda i que de cop i volta es troben que
la plataforma de la parada de sempre ha desaparegut.

La manera de realitzar el canvi no va ser gens
ortodoxa ja que es va treure la plataforma abans de
realitzar el canvi de parada. Ens han dit que  van
traslladar-la a un altre lloc on era molt necessària,
bé, però  durant uns quinze dies els usuaris van
haver de sortir al mig del carrer per agafar l’autobús,
amb el perill que comporta aquest fet perquè com
que no hi havia plataforma els cotxes aparcaven
davant la parada.

Quan es va realitzar el canvi de la marquesina a
la nova parada, oh! sorpresa, molts usuaris no sabien
res del canvi. No es va comunicar adequadament,
va sortir una publicació a la web municipal el dia 22
d'abril, però no tothom té accés a internet. Tècnics
de mobilitat ens han dit que es va penjar un cartell
a la parada, però va desaparèixer, i la informació
no va arribar als usuaris adequadament.

Pensem que es podien haver evitat malentesos
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- Serveis a petites empreses: Per la seva
internacionalització, per assessorar-les en la gestió
de la venda al l'exterior. Per millorar la seva
dimensió, a les petites empreses o autònoms, amb
clientela molt local, també intentem accions de
col·laboració entre les empreses de sectors afins
de la comarca, amb serveis o productes que poden
oferir conjuntament.

- Darrerament estem treballant en el sector de la
rehabilitació energètica d'edificis, que entenem
és una via de creació d'ocupació, és un sector que
només ha caigut un 5% amb la crisi, enfront del
60% o 80% a la construcció. Estem treballant amb
el Col·legi d'Enginyers en un document, per
compartir amb els professionals del sector, per
potenciar les avantatges fiscals i les  estratègies
conjuntes per alinear el sector públic i el privat.

En quant al patrimoni natural en quins projectes
esteu treballant?

El patrimoni natural és un important actiu del territori
que considerem que no esta ben cuidat ni explotat.
Ens dona una oportunitat de explotar recursos propis
i de creació d'activitat econòmica, com alternativa
a la instal·lació de  grans empreses al nostre territori,
que ja no veiem que sigui fàcil atraure en el
futur com  abans. En aquest àmbit ens estem
centrant en tres línies principals:

- Gestió forestal. Tenim un alt percentatge
de sol forestal però amb la dificultat de que
la propietat està molt atomitzada, el que
fa poc viable la seva explotació. Per superar
aquesta dificultat hem promogut la creació
de l'Associació de Propietaris Forestals Massís
del Garraf, que ja integren 1.500 hectàrees
(de les 12.000 hectàrees de sòl forestal al
massís del Garraf). Fem plans tècnics i
estudis, per l'aprofitament de la biomassa
de manera conjunta per potencials clients
consumidors de calor: poliesportius, hotels,
càmpings. Aquesta gestió comporta
avantatges amb boscos ben gestionats i
explotats localment.

La conversa

i problemes si en comptes de posar un cartell a la
parada, s'hagués fet arribar als veïns un Vilanova
Informa, (fulles DIN-A4 que es posen als portals dels
edificis), on es comuniqués la data efectiva del
trasllat, i no haver tret la plataforma fins que no es
portés a terme el trasllat.

Nova parada al carrer Zamenhof

Antiga parada al carrer Francesc Macià

Exposició Amela-Sabaté

Dins de les activitats del grup de dinamització
de l'associació, i coincidint amb la diada de Sant
Jordi, es va realitzar una exposició amb motiu del

 - Productes de proximitat. Tenim una xarxa de
productes de la terra per promoure la producció
local amb productes senyalitzats. A Sitges
col·laborem també amb el primer mercat de
productes de la terra, slow food. Això és també
un atractiu turístic.

- Banc de terrers. Fem una base de dades amb els
terrenys agrícoles no aprofitats o abandonats, per
promoure la seva explotació professional, no com
horts urbans, sinó com explotació empresarial. Es
tracta d'evitar la situació d'abandonament dels
terrenys i treure'n profit promovent acords. També
intentem promoure la creació d'una cooperativa
de consumidors de productes de proximitat. Es
podrien plantejar iniciatives semblants amb les
associacions de veïns.

Quines son les vostres  línies de futur?

Els nostres objectius són a llarg termini, i per tant
el que pretenem és consolidar les línies d'actuació
que estem desenvolupant amb la voluntat de que
les iniciatives que es generin tinguin una vida pròpia.
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Sumari

Els actius, els passius, el resultat i la mirada al futur.

És evident que les diverses forces polítiques de la ciutat defensen posicions
diferents respecte a les actuacions del passat, que, per alguns ha suposat
un canvi a la imatge de la ciutat, fent més amable la seva fisonomia (pensant
més en els vianants) i també per estructures patrimonials de centres de
cohesió social a banda d'altres actuacions que han dignificat la vida dels
barris. També la cobertura econòmica de serveis que depenen d'altres
administracions.

Per altra banda hi ha forces polítiques que creuen que es va fer una mala
gestió i que es va gastar més d'allò que era necessari i que és pel que tenim
un deute tan elevat. Òbviament l'equip de govern ha de fer equilibris per
tirar endavant els pressupostos, però és aquí on hem de prendre
determinacions i aprendre del passat, per tancar etapes i construir el futur
i per això és necessari demanar a les administracions superiors (Estat i
Generalitat) allò que ens correspon i que se'ns deu a més en projectes que
puguin il·lusionar i produir un benefici comú.

La nostra entitat va presentar una proposta a l'Assemblea Municipal Oberta
del 10 de maig. Aprovada per unanimitat ens caldrà fer el seguiment del
seu procés i de la implicació que s'ha de tenir per portar-la a bon fi.

Ens implicarem al nou Pla de Mobilitat que s'està treballant des de
l'Ajuntament, col·laborarem com sempre en aquelles actuacions que siguin
necessàries per un procés transparent i participatiu.

En rebre aquest butlletí serem al començament de la festa major del barri,
des d'aquí us convidem a passar una estona amb nosaltres i gaudir-la.

Bona festa major!
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De l’Associació:
Programa de Festa Major Molí de Vent
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• 17,00h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 18,00h: CAMPIONAT OCA-PARXÍS, al parc Molí de Vent

• 18,30h: al parc Molí de Vent: CONCURS INFANTIL DE DIBUIX Festa Major
        CONCURS Cartells de Carnaval 2015

DIVENDRES 4 JULIOL

(lliurament fins les 20 h.)

• 19,00h: al parc Molí de Vent: BERENAR SOLIDARI (pa amb xocolata)
(Hi haurà una guardiola per recaptar diners per una ONG)

• 23,00h: al parc Molí de Vent: DISCOTECA MÒBIL

DISSABTE 5 JULIOL
• 10,00h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 11,00h: OLIMPÍADES POPULARS, al parc Molí de Vent / Centre cívic

• 12,00h: al parc Molí de Vent: LLENÇAMENT 12 MORTERETS
• 13,00h: al parc Molí de Vent: BOTIFARRADA POPULAR
• 17,30h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 17,30h: CAMPIONAT DE PETANCA Festa Major, al parc Molí de Vent

• 18,00h, al parc Molí de Vent: TALLERS (scrap, maquillatge, manualitats amb fang)
• 18,00h: al Centre Cïvic: MOSTRA D’ENTITATS del Centre Cívic
• 23,00h, al parc Molí de Vent: GRAN REVETLLA POPULAR

           Amenitzada pel Grup QUARTZ

• 10,30h: II TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6 a les pistes CRUYFF-COURTS

• 10,30h: PASSEJADA PER LES MASIES DEL BARRI (ruta descriptiva)
 Sortida i arribada al Parc Molí de Vent · A les 12h: SARDINADA pels assistents a la passejada

• 11,00h, al parc Molí de Vent: TALLER LLIURE per a nens
• 18,00h, al parc Molí de Vent: Lliurament de premis:

           campionat futbol, parxís, oca, pintura i olimpíades

• 18,30h, al parc Molí de Vent: Exhibicions: I LOVE SALSA i AMICS DEL COUNTRY
• 19,30h, al parc Molí de Vent: CONCURS DE MONÒLEGS i ACUDITS
• En acabar: LLENÇAMENT TRACA FI DE FESTA

DIUMENGE 6 JULIOL

• 10,00h, a la Pl. Beatriu Claramunt: INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA
               (Davant Restaurant Casablanca)

DIUMENGE 13 JULIOL
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ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

A més de visitar-nos al nou Centre Cívic
ens podeu trobar a:

www.avmolivent.org
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A la contra...

La cruïlla Zamenhof-Ronda Ibèrica ens ha portat en les darreres setmanes un ampli mostrari
de solucions per tal d'evitar el continu deteriorament dels fanals de l’improvisat pàrquing
urbà. És d'agrair que es posi remei per preservar aquest mobiliari però potser caldria
intervenir ja d'alguna forma per tal de dignificar una de les principals entrades a la ciutat
fins que no es desenvolupi el desdoblament de la Ronda Ibèrica.

Els vilanovins ja tenim clar quin és l'estat en que es troba i el temps que porta així, que
no tenim diners, que hi ha una estació de gas i una masia i que probablement tampoc hi
ha projecte, però a molts dels visitants que utilitzen aquesta entrada a la ciutat els hi pot
semblar un símptoma de deixadesa i d'improvisació, i una imatge poc amable per la ciutat.

BUTLLETÍ SOCIAL

Diversitat de mobiliari

Carrer Torre d’Enveja / Zamenhof

Notícies i activitats
La pàgina de la FAV
L’Ortoll, el pulmó verd de Vilanova
Parlem amb Rafel Florenciano
Actes Festa Major Molí de Vent
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