
ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

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

www.avmolivent.org
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A la contra...

La sensibilitat social respecte a la protecció dels animals, s'ha vist incrementada aquests darrers
anys, ha canviat la relació dels ciutadans amb els animals. Sovint veiem en la nostra ciutat com
algunes persones alimenten animals urbans, gats o coloms.

Tot i que l'ajuntament té atribuïdes competències en el control d'aquests animals i l'ordenança
municipal de tinença d'animals recull com a infracció donar de menjar als animals en la via
pública, la gestió municipal no té voluntat sancionadora. L'objectiu és apropar-se a l'alimentador,
col.laborar, modificar conductes que poden produir problemes de convivència i potenciar d'altres
que poden afavorir la solució avantatjosa per tots. En aquest punt és molt important l’educació
i conscienciació del problema per obtenir resultats a mig i llarg termini.

Les colònies de gats controlades eviten la superpoblació de gats, ja que els gats estan esterilitzats,
la millora de la salubritat de l'entorn i el control sanitari dels animals, així aconseguim que
es minimitzin les molèsties i les queixes veïnals. Permet als cuidadors continuar amb la tasca
amb garanties higièniques, sanitàries i legals. És el mètode més efectiu a dia d'avui.
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La pèrdua de temps en qüestions capitals. Decidim ja.

El passat dia 11 de febrer va fer un any de la trobada convocada per l'alcaldessa de Vilanova
i la Geltrú, amb l'assistència de més de 300 persones, per parlar i decidir sobre la plaça del
port. Encara algú es pregunta perquè l'edifici de les drassanes està en peu, si el que volem
és una façana marítima transparent i diàfana. Ens temem que aquest estiu tindrem de nou
l'esmentat edifici com “estandard”, quina pena. El passat dia 16 de març s'han adjudicat els
premis guanyadors dels projectes presentats al concurs d'idees sobre la Plaça del Port i el
Passeig Marítim. De moment tirem endavant i dignifiquem el més aviat possible amb l'assignació
econòmica de que disposem, la Plaça del Port, i lluitem per aconseguir més inversions que
la ciutat es mereix donada la importància del nostre port.

Recordem les peripècies d'anys referides a la famosa “tanca perimetral” i la lluita de l'associació
de veïns del barri de mar, que ha durat un quants lustres. No ha estat tan greu treure-la, i
ha millorat molt la fisonomia. Quin inconvenient hi havia?.

Altres exemples poden ser: el cas Pirelli amb una pèrdua d'anys i enganxant la crisi, i la
urbanització de la Geltrú, en la que el malaurat senyor Esquiu es va deixar la pell per dignificar
el barri.

Ens imaginem com estaria ara el casc antic si no s'hagués fet l'operació de la Llei de Barris?

Acontentar totes les sensibilitats és difícil. Practiquem el seny i no perdem el temps, segur
que les noves generacions ens ho agrairan.

A l'espai de la conversa trobareu un resum de l'entrevista que varem fer al Dr. Antoni Yuste
Marco, metge geriatra que ens explica la seva visió de la sanitat a la comarca i la ciutat, sobre
l'atenció sanitària a la tercera edat, així com projectes conjunts amb altres institucions i
ciutats.

En aquest butlletí també trobareu algunes pàgines dedicades a temes d'actualitat, com ara
la taula de pobresa energètica i sobre el Consell Comarcal de la Gent Gran del Garraf.

Pel que fa al carnaval, estem molt satisfets per l’alta participació a tots els actes. Cal destacar
el motiu de la carrossa i el seguici de l'Arrivo: dedicar a reivindicar la figura de les comparseres
d'honor, que fins el 1975  eren filles de personalitats, que posaven les llaçades a les banderes,
i el 76-77 van ser els últims anys en que van participar dues vilanovines.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Molí de Vent
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Per la canalla...
Manualitats amb fil i agulla
Manualitats amb Goma Eva
Capoeira
Taekwondo
Hip Hop
Teatre musical
Grafit

Activitats culturals
Tallers aprenem
Patchwork
Restauració de mobles

Activitats físiques
Kundalini Ioga
Country
Zumba

Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans
Pilates
Capoeira
Reiki
Activa el teu cos

Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. I love salsa
Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitsu

ACTIVITATS DE PRIMAVERA AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Profoto VNG
Vilanova actua
Garrafcoopera
Associació Fem Unió
Edulis
Grup Dansa Vilanova
Associació Capoeira (CAMONGA)
Reiki-do Associació del Garraf per a la
practica i ensenyament del Reiki Usui

Serveis
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana
Les tertúlies del divendres
Trobades de Country
Recollida de menjar i roba

AV DEL MOLÍ DE VENT
Tel.: 93 815 18 45
avmolivent@avmolivent.org
www.avmolivent.org
De dilluns a divendres de 11.00 a 12.30h
i dilluns de 17.30 a 19.30h

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat
Dimarts i divendres de 10 a 12h
i dilluns a dijous de 17 a 20h

Riscos de les xarxes socials

Xerrades per a conèixer els riscos que poden tenir les xarxes socials.
Què compartim? Què coneixem?

 A càrrec de Miquel Esteve, agent de l'Oficina de Relació amb la Comunitat del Cos dels
Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Vilanova i la Geltrú.

Adreçada a infants i joves a partir de 9 anys.
Dilluns 4 de maig de 18 a 19 hores

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
Entrevistes en hores convingudes, telf 93 814 74 06

Correu electrònic defensor@vilanova.cat
centre Cívic de la Geltrú



Trobada amb l'Alcaldessa

En la tercera visita de l'Alcaldessa al barri, encara
que amb poca representació veïnal respecte a altres
convocatòries, van sorgir temes molt interessants,
fora dels habituals relacionats amb la neteja, sorolls,
il·luminació, els gossos etc...Com a entrant
l'Alcaldessa va avançar que en breu es faria un camí
per a vianants i bicicletes des del càmping Vilanova
Park fins a la ciutat amb la col·laboració de la
Diputació. Aquesta és una de les peticions que es
van fer per part dels veïns en una trobada anterior.
Ja dintre del torn de preguntes i queixes els presents
s'interessaren entre d'altres qüestions de perquè
s'encimenten els espais dels arbres quan aquests es
treuen i no se’n torna a plantar un altre, la pudor
del Torrent de Sant Joan a la desembocadura, la
supressió de contenidors a llocs del barri, la
convivència de terrenys agrícoles amb residencials
amb els inconvenients que això comporta pels veïns
i la situació de propietaris amb diferents valors
cadastrals per propietats idèntiques.
La regidora de via pública va explicar que tots els
arbres que han estat suprimits seran reposats quan
la situació econòmica ho permeti, entre tant el lloc
que ocupen es tapa per tal d'evitar accidents dels
vianants. També va afegir que molts dels arbres que
es treuen és perquè les arrels aixequen les voreres
amb el conseqüent risc pels ciutadans. Respecte a
la pudor del torrent va dir que són qüestions puntuals
quan es produeixen pluges.
El tema dels contenidors mereix un apart ja que el
moviment dels mateixos a molts llocs de la ciutat
es deu a que són cremats contínuament i el municipi
s'ha quedat sense reserves. Aquest fet ha significat
una redistribució dels mateixos per tal de portar-los
a zones amb índex més alts de població encara que
alguns ciutadans es vegin perjudicats pel fet de
tenir-los molt més lluny. La situació s'anirà
normalitzant quan vaguin arribant noves existències
i mentrestant els representants municipals van
demanar la comprensió dels veïns.

El Carnaval, va...

Fa tan poc que ha passat que encara estem recollint
les restes de la festa i fent les valoracions que any
rere any ens confirmen que per ara ho estem fent
be o com a mínim, correctament. La prova és la
presència de dos-centes parelles entre adults, infantils
i petits a les comparses d'enguany, un repte que fins
ara mai ens havíem proposat i que amb l'esforç i
col·laboració de tots hem estat capaços de tirar
endavant.
Per a la nostra Associació el carnaval sempre ha
estat una festa molt important, però que pel fet de
no ser una entitat pròpiament carnavalesca ens
suposa un esforç addicional en tots els aspectes. La
aposta per regenerar-lo i trobar un grup de gent,
sovint aliena a l'entitat, implicada en la festa ha
estat el secret de l'èxit.
No podem oblidar la participació a l'Arrivo, que com
diem a l'editorial reivindicava la tornada de les
comparseres d'honor a posar les llaçades i treure
l'espai als Vips.

També va haver-hi ple al carnaval infantil i
especialment al ball del comparser, una bona ocasió
perquè pares i fills es reptin a l'hora de demostrar
les seves habilitats ballant.
Res més a dir. Que esperem trobar-vos el proper any
amb les mateixes ganes de festa, per passar-ho millor
i fer-ho més bé.
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passa per millorar la eficiència, decidint en poc
temps per cada pacient quin serà l'atenció sanitària
més adient i planificar més bé la estada a l'hospital.
La decisió sobre com gestionar els recursos és sobre
tot política. Aquestes decisions  no las ha de prendre
un govern tècnic, però si que han d'escoltar als
tècnics. S'ha de decidir com gestionar la sanitat,
per exemple, si es destinen més recursos a la gent
gran, doncs tots volen gaudir d'un envelliment
saludable, i a més això té un bon rendiment social
i econòmic.

Creus que es necessiten més residències per la
gent gran? sembla que ja no hi ha molta
mobilització.

Jo penso que el sector sanitari es mobilitza bastant.
El departament de salut de la Generalitat és el que
porta un pressupost més alt. Ara les residències
estan buidant-se per que no es poden assumir les
despeses, però per la sanitat sempre és més econòmic
atendre a persones en residència que tenir-les a
domicili. El més adient és que estiguin en l'entorn
familiar, si poden ser atesos a casa, però la realitat
és diversa a les famílies. Hi haurà cada cop més gent
gran i més necessitat de places, però han de ser de
qualitat, tenir més no vol dir que siguin millors.

Si hi hagués un nou hospital, com funcionarien
els diferents espais?

El que es va plantejar, que està aturat per la situació
econòmica i per la posició política, és la Sanitat
Universal, que realment ja no existeix. Al nou hospital
es pot concentrar el 80% de l'activitat. Als altres
dos espais de Sant Antoni i Camils, amb petis
condicionaments, es podrien fer moltes activitats.
A l'espai de Sant Antoni es podria fer un Campus,
que podria integrar tot un conjunt de serveis
importants. Aquest Campus lligaria tota la part nova
amb la part antiga i amb la universitat a Neàpolis
per fibra òptica.

Quines noves oportunitats es podrien abordar?

Hem de saber allò que tenim que fem bé i reforçar-

La conversa

lo, i explorar nous sectors de recerca, com ara a
Vilafranca el sector del vi en relació amb la
alimentació i la salut. A Vilanova també tenim la
platja i un sector turístic del que podem treure més
profit quan s'acabi la crisi. S'han de prendre decisions.
Ara estem treballant el pla estratègic del Consorci,
on també participen representants de la comunitat,
per orientar els propers 4 o 5 anys, i el que veig és
que cal un relleu generacional per impulsar nous
projectes i reptes, amb persones creatives. També
hi ha persones que el que necessiten és que altres
els dirigeixen, s'ha de identificar a cada tipus de
persones i no s'han de fer comparacions.

Com veus els sector públic i privat a l'entorn dels
serveis sanitaris?

Em sembla bé que el que és un servei bàsic sigui
gratuït, però tampoc estic en contra de que pugui
haver iniciativa privada. Lo bo del sector privat és
que l'empresa pugui assumir riscos. La privatització
entesa com la capacitat d'assumir risc no es dolenta,
per que dona més autonomia de gestió. Tampoc no
volem que la empresa sigui deficitària, sinó que hagi
un guany per fer inversions i un guany també social.
A les universitats, el mateix: ha d'esser un servei
públic però amb capacitat de gestió. Jo sóc defensor
del servei públic, però també penso que s'ha d'agafar
el millor de cada sector, del públic i del privat. Ara
als hospitals públics es pot conèixer tot el que es
fa, hi ha molta transparència, hem de reclamar la
informació.

En quins temes treballaràs en el futur?

Ara estic més amb temes d'innovació, per exemple
en que faran els robots a la consulta dintre d'uns
anys. Hi ha solucions innovadores diferents per cada
lloc en funció de la seva cultura i costums, per això
no sempre es poden importar solucions d'altres llocs.
Moltes coses no las podem fer sense treballar en
xarxa, fent aliances amb els veïns, com es el cas de
les ciutats que envoltem Barcelona. Hem de ser bons
en algun aspecte. Per exemple amb la UPC volem
ser el Living Lab, provant innovacions de no gran
risc als domicilis amb la gent gran.



Una situació complicada és la que es produeix als
veïns del carrer Torre d'Enveja que llinden pel
darrere amb una Masia de la Ronda Ibèrica. La
convivència d'aquestes cases situades a terreny
residencial juntament amb terrenys agrícoles suposen
molèsties com ara la presencia de rossegadors,
insectes, invasió de plantes i males olors que
s'accentuen quan arriba l'estiu i la convivència es fa
impossible. La regidora de Medi ambient va
comprometre's a estudiar el tema i mirar de donar-
hi solució.
Finalment un altre veí va exposar els problemes que
arrossega per un tema relacionat amb els valors
cadastrals de la seva finca, idèntica a la d’altres
veïns seus però amb impostos diferents, qüestió de
la que es va prendre nota per trobar quina és la
situació cadastral de la finca.

Resolució al concurs de idees de la
Plaça del Port

El concurs d'idees de la Plaça del Port ja té projecte
guanyador porta el lema Voramar, i es basa en la
inserció amb la estructura general de tot el front
marítim. Parteix del concepte de continuïtat i per
la prioritat del vianant sobre el vehicle. Proposa la
construcció d'un aparcament soterrani de 500 places
a la Plaça dels Pescadors i un nou equipament de
ciutat a la Plaça del Port dintre d'un gran jardí.
La mobilitat es garanteix amb un vial de dos carrils
de doble direcció i s'eliminen les connexions dels
carrers Gas i Boters. Les connexions amb el port es
faran nomes per dos punts: dic de ponent i de
Llevant.
El projecte proposa quatre fases d'execució amb un
cost total de 22.681.400   amb participació pública
i privada pel sistema de concessions.
El projecte es interessant, ben definit i estructurat,
nomes cal que no acabi omplint els calaixos de
projectes del nostre Ajuntament.

Les properes eleccions

Aprofitant que aquest és el darrer butlletí abans de
les properes eleccions del 24 de maig i que de ben
segur hi haurà cares noves i nous partits a la
constitució del proper consistori, caldria fer algunes
consideracions des de la nostra perspectiva com a
representants de la participació ciutadana.
L’aportació a les tasques socials que es fa des de
l'entramat de les Associacions de veïns, hauria de
tenir continuïtat perquè no caiguéssim entre tots en
la temptació de deixar a banda tota la feina feta
fins ara i aturar els projectes pendents, així com els
Consells Municipals i de participació amb calendaris
més àgils i freqüents. Cal no caure en la paralització
de les institucions que és produeix quan arriben
períodes electorals, i aquest any tenim un festival
d'eleccions. També s'hauria de gestionar els crèdits
per tal de tenir més marge amb el termini i no ofegar
la tresoreria.
Nosaltres no deixarem de demanar que des de
l'Ajuntament es continuï reclamant a les institucions
allò que ens pertany perquè necessitem fer inversions
a la ciutat.

Premi a la lluita d'una associació

La CONFAVAC (Confederació d'Associacions de Veïns
de Catalunya) va entregar al gener els premis a les
lluites més importants que porten a terme les entitats
i plataformes de Catalunya. El premi a la lluita més
important va ser per l'Associació de Veïns de Can
Sant Joan de Montcada contra la incineració de la
cimentera Lafarge. El premi va estar concedit per
votació popular.
Aquest premi és la ratificació de que el camí d'aquesta
associació en contra de la incineració és l'adient per
tal de salvaguardar la salut de tots el ciutadans de
les localitats amb el problema i de tots els ciutadans
en general.
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Parlem amb el Doctor Antoni Yuste Marco

Quin es la teva activitat a l'Hospital de Sant
Antoni i al Consorci Sanitari?

Em vaig formar a la Universitat Autònoma i vaig fer
l’especialitat de geriatria a Guadalajara. Desprès
vaig tornar amb un contracte per 5 anys a l'Hospital
de Sant Antoni, però ja porto 20 anys realitzant
diferents tasques: metge geriatra, direcció
assistencial, direcció de recerca, innovació i docència
del Consorci Sanitari (Hospital de Sant Antoni, Hospital
de Sant Camil, i el Centre de Rehabilitació). Ara
Porto la docència dels residents de geriatria i els
professionals que venen a formar-se al Consorci
Sanitari. També estic com a gerent de la fundació
Sant Antoni Abad, treballant en innovació i recerca
amb més relació amb enginyers de la UPC i amb les
empreses, més enllà de la tasca purament
assistencial. La fundació es regeix per un patronat
presidit per l'alcaldessa. Quan es van fusionar Sant
Antoni i Sant Camil, es va configurar el Consorci
Sanitari del Garraf, també presidit per l'alcaldessa
de Vilanova. Amb la fusió, queden les dues fundacions:
Camils i Sant Antoni Abad, més lligada a la població,
que ens permet accedir a ajuts de recerca per
treballar en projectes europeus.

Els espais que ocupa l'hospital són del Consorci?

Els espais dels hospitals de Sant Antoni i dels Camils
estan cedits al Consorci per desenvolupar l'assistència
sanitària mentre no hi hagi un nou hospital. L'espai
de l'església és de la fundació però no està cedit a
l'hospital. També hi ha una cessió de terrenys que
és on hi ha la Plataforma de Servei a les Persones,
on estava abans el teatre Apolo.

Des de l'Associació de Veïns hem plantejat (a
l'Assemblea Municipal Oberta) la necessitat de
planificar els equipaments i serveis a més llarg
termini, per sobre de la situació política de cada
moment. Com veus la situació de la sanitat a la
comarca, del nou hospital, i l'atenció a la gent
gran?

Ens va agafar en plena crisi i aquesta va ser la única
comarca que no va poder reestructurar en 10 o 15
anys les seves infraestructures, quan ja ens tocava,
però si que es va poder fer el projecte i la previsió
d'espais a l'eixample nord. Es va apostar per un
model d'hospital amb menys llits, amb un control
simptomàtic en 24 a 72 hores. L'hospital del futur

Per José Antonio Román

Metge geriatra, director de recerca, innovació i docència del Consorci Sanitari
del Garraf i Gerent de fundació Sant Antoni Abat

Notícies

El doctor Antoni Yuste, des de la seva posició actual a l'Hospital Sant Antoni Abad i el seu
entorn, ara dintre del Consorci Sanitari del Garraf, ens explica la seva visió del sector sanitari

i el seu futur a la comarca i la ciutat.
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Medi Ambient

La memòria del PMUS i el barri
A finals de 2014 l'equip de redacció del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltrú
(PMUS) va presentar una memòria on desprès de fer
totes les explicacions necessàries respecte a la
metodologia del treball, desenvolupa un detallat
estudi de la ciutat envers la situació de la mobilitat,
estudiant tots els factors que intervenen, fent un
anàlisi global dels desplaçaments, el mitjà en el que
es fan i el grau d'utilització dels mateixos.
Davant l'amplitud de la memòria només farem
referència als aspectes que aquesta detalla en relació
al barri del Molí de Vent.
Començarem parlant dels aspectes relacionats amb
la mobilitat a peu. La memòria destaca que la major
part de les voreres del barri són d'amplada superior
als 1.80 metres. Per això es consideren voreres
accessibles. Aquesta qualificació rep especial
importància si considerem la gran quantitat de
desplaçaments a peu que es fan pels carrers
principals. El tram del carrer Francesc Macià entre
Zamenhof i Menéndez Pelayo rep un flux de entre
5.000 i 8.000 vianants diaris que augmenten si ens
apropem al centre de la ciutat i que és una de les
zones més transitades fora del propi centre. Aquest
flux també es reflecteix en el trànsit de bicicletes
a tot el barri i en especial al tram que hem referit,
encara que només amb una zona de convivència amb
vianants, el Torrent de Sant Joan. És l’avinguda
Francesc Macià que no té carril bici el que registra
un trànsit de entre 400 i 600 moviments diaris de
bicicletes. Una característica que presenta el barri
en algunes zones són els pendents dels carrers, en
ocasions superiors al 8% i sovint prolongats cosa que
fa que un futur carril bici en algunes zones no
compleixi els objectius de disseny.

En referència al transport públic cal destacar que
el barri disposa de connexió amb  les quatre línies
urbanes i vàries interurbanes amb destinació Cubelles,
Vendrell i Tarragona. Totes elles discorren
principalment pel carrer Dr. Zamenhof. Una de les
coses que sorprèn és que la parada del carrer
Zamenhof cantonada Torre d'Enveja és una de les
tres parades que més viatgers absorbeix a la ciutat
tant en pujades com en baixades fora de l'estació
d'Adif.
La mobilitat en vehicle privat torna a destacar el
carrer Zamenhof, la Ronda Iberica i la C-246  com
a vies primàries de la xarxa interna de la ciutat
tancant per la part oest la circumval·lació de la
ciutat i suportant un alt grau de saturació de vehicles
en especial a l'entrada i sortida de les escoles arribant
a tenir entre 7.000 i 11.000 vehicles diaris. També
defineix la Ronda Ibèrica com una via de circulació
de dos carrils en cada sentit, definició errada ja que
la via perd aquesta condició entre la rotonda de la
carretera de l'Arboç i la Rambla Arnau de Vilanova.
Deixant de banda d'altres aspectes com ara la càrrega
i descàrrega, els aparcaments i les qüestions
mediambientals, ja que en cap cas es superen els
nivells que marca la llei. Farem referència als punts
i trams de concentració d'accidents del que podem
dir que som líders. La memòria detecta al barri un
punt de concentració d'accidents que és la cruïlla
Zamenhof/Francesc Macià i un tram al carrer
Zamenhof entre Ronda Ibèrica i Torre d'Enveja.
Aquesta acumulació d'accidents ve definida per totes
les qüestions que hem especificat anteriorment.
Resumint breument l'exposició, és fàcil arribar a la
conclusió que el barri disposa d'un eix viari format
pels carrers Zamenhof i Francesc Macià que
absorbeixen la majoria dels trànsits que es fan. Tot
això ve marcat per la concentració de centres
educatius que hi ha al voltant (sis) i que són vies de
sortides de la circumval·lació nord i sud. En principi
la memòria no fa cap referència a solucions per tal
de descongestionar aquestes zones i evitar els
accidents que sovint es produeixen.
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Pobresa energètica
La Taula sobre la pobresa energètica es va reunir
els dies 18 de desembre de 2014 i 5 de febrer de
2015, convocada per la regidora de Serveis Socials,
medi ambient i esports, Blanca Albà.

La creació d'aquesta Taula forma part de la moció
aprovada  en el Ple Municipal del dia 1 de desembre
de 2014, a proposta de la Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca, presentada per el Grup Municipal de la
CUP, i amb el suport de tots els grups municipals.

En la primera reunió ens varem presentar els
membres de la Taula, formada per representats de
diverses entitats, associacions de veïns, membres
de Serveis Socials, Creu Roja, Càritas, companyia
d'aigües i representants de diferents grups municipals.

Es va presentar el programa d'ajuts per les famílies
a les persones que no poden arribar a cobrir els
subministraments bàsics, així com  el protocol per
evitar el tall del subministrament d'aigua potable a
les persones en situacions difícils, mitjançant la
intervenció del Serveis Socials.

Els Serveis Socials són els que reben la demanda de
l'ajut de les famílies amb dificultats, per valorar la
situació de necessitat i establir l'ajut corresponent
es fan servir alguns indicadors: Índex de renda de
suficiència de Catalunya, de 569 euros per persona,
tenint en compte els ingressos del nucli familiar, el
lloguer o hipoteca que han de pagar.  Es fa servir
un barem per mesurar les dificultats con la situació
d'atur. Amb l'ajut es defineix també un pla de treball
i de formació amb l'objectiu d'aconseguir la inserció
laboral que permeti a la família superar la situació
de dificultat.

El representant de la companyia d'aigües va explicar
el protocol que segueixen d'acord amb els Serveis
Socials per evitar el tall de subministrament a les
famílies amb dificultats, facilitant el pagament, així
com les bonificacions a que es poden acollir les
famílies amb baixos ingressos.

Es va tractar  la situació en que es troben les famílies
que han ocupat un habitatge per poder tenir un lloc
on viure. Sovint els tallen els subministraments

bàsics per que no tenen cap contracte de lloguer ni
són els propietaris. Es va parlar de trobar solucions
en aquests casos a través de Càritas, analitzant
experiències d'altres municipis, con Blanes o Ripollet,
per garantir els subministraments bàsics mitjançant
un “comptador solidari”.

Finalment es va acordar el pla de treball de la Taula,
els temes a treballar i la data de la següent reunió.

En la segona reunió es va explicar el programa
“sumem energies” i el “banc de l'energia”, per
promoure l'estalvi energètic, reduir el consum i les
despeses corresponents en els subministraments,
amb la col·laboració entre Medi ambient i els Serveis
Socials. Es calcula que amb aquestes mesures es pot
reduir un 20% les despeses. Els tècnics ens van
explicar el conjunt d'accions que es porten a terme.
També hi col·laboren en el programa diferents
empreses, l'associació Ecol3vng, i la Universitat
Politènica amb projectes final de carrera, per
analitzar com es pot reduir el consum, trobar el
millor contracte de subministrament i trobar el
màxim estalvi possible.

El representant de la companyia d'aigües va donar
dades de tancament i baixes trimestrals a Vilanova
i la Geltrú, i com des de l'any 2011 han aconseguit
disminuir els rebuts impagats.

Es va tractar també la proposta de comptadors
solidaris, amb l'experiència de Blanes i Ripollet, i
les dificultats que han trobat els serveis jurídics per
portar endavant aquesta proposta doncs es treballa
en situacions fora de la legalitat vigent, amb persones
que ocupen habitatges de les que no són titulars.
Es va trobar que la llei actual permet que els bancs
trobin la forma de mantenir els habitatges sense
que ningú els pugui aprofitar, i que s'hauria de fer
una reforma a la llei per que aquests habitatges
tinguin una utilitat social. A Vilanova i la Geltrú hi
ha uns 800 pisos buits, d'acord amb l'oficina local
d'habitatge, dels quals uns 300 són dels bancs.

Finalment es va acordar que la següent reunió de la
Taula seria el 9 d'abril a les 19h.
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Participació ciutadana
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El passat 11 de març a la seu del Consell Comarcal
del Garraf es va reunir el Consell Consultiu de la
Gent Gran de la comarca del Garraf. Va iniciar la
sessió el Conseller de la Gent Gran, Xavier Robert,
fent referència a la seva baixa del càrrec, durant el
proper mes de juny, per dedicar-se més a la vida
familiar.

Sobre el futur, va parlar sobre la necessitat que el
Consell tingués més presència, encara que l'assistència
a aquesta sessió va ser més nombrosa que en altres
ocasions. Seria molt interessant que més entitats
entressin al Consell Consultiu i també a la Permanent.
A continuació es va obrir un torn de paraules per
tractar noves expectatives amb els concurrents.

És evident que s'han de facilitar nous camins que
donin més rellevància als continguts dels assumptes.
Si es vol que la ciutadania s'involucri amb els temes
debatuts a nivell de consell, és necessària la difusió
transparent de les trobades aprofitant els mitjans
informatius i de comunicació de que disposa la
comarca i comarques limítrofes: ràdios locals,
televisió comarcal, premsa escrita i digital, xarxes
socials, portal municipals, etc.

Perquè això es porti a terme, és indispensable
mantenir contacte permanent amb els mitjans.

A les reunions haurien d'assistir-hi algun polític de
cada població, apart del conseller titular, doncs és
la forma de viure en directe les demandes del
col·lectiu, així con també és totalment necessària
la presència dels tècnics de l'ajuntament encarregats
dels assumptes de la gent gran. Aquesta vegada
només va assistir la tècnica municipal de l'ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.

Possiblement la ciutadania ha de saber les funcions
i l'organigrama dels consells comarcals. Seria
important en principi fer una xerrada sobre aquest
tema, per saber les regles del joc, per una part dels
gestors polítics i per l'altra de la participació
ciutadana. És segur que quedarien més clares les
posicions i motivaria la inquietud per millorar el
diàleg i la comprensió.

Participació ciutadana
Molinformatiu 74

La consecució per part de la plataforma Parlem VNG
de més de 2.400 signatures va provocar la celebració
d'una Audiència Pública el darrer dia del gener
d'aquest any per tal de debatre novament sobre el
futur de l'Eixample Nord però dintre d'un altre
format, més participatiu, on tots els implicats
poguessin exposar les seves opinions al respecte.

L'Alcaldessa va obrir l’acte fent referència a la
petició de celebració del mateix per part de la
plataforma i avalada per les firmes aconseguides.
Un representant de la plataforma va exposar els
motius que havien provocat aquesta audiència
malgrat els entrebancs posats per alguns grups de
l'Ajuntament,  remarcant que el col·lectiu i la
ciutadania "volem participar i intervenir en la
planificació de la ciutat", "encara que els experts
diuen que s'ha de créixer això no respon a la realitat".
Finalment va agrair a tots els signants i entitats que
van donar suport a la celebració de l'audiència.

A continuació tots els grups polítics representants
a l'Ajuntament van exposar el seu posicionament
respecte al futur de l'Eixample Nord, posicionaments
que no es van modificar respecte els que ja van
defensar a les jornades del passat mes d'octubre.
La majoria dels grups CIU, PSC, PP e ICV, excepte
la CUP van defensar que planejar no vol dir urbanitzar
i es van mostrar, en general, partidaris de complir
els compromisos i convenis  signats amb l'INCASOL
per tal de salvar Platja Llarga i fent referència que
aquest va ser un acord del ple per majoria dels grups
representats al consistori en  aquell moment i fruit
de llargues converses per tal de trobar un consens.

Per la seva part el representant de la CUP va aportar
gran quantitat de dades que qüestionen la necessitat
de tirar endavant el projecte apel·lant a les vivendes

buides, els barris encara per urbanitzar i l'estudi de
l'IDESCAT que diu que fins al 2050 no serà necessari
edificar a Vilanova. Va reconèixer que Platja Llarga
és l'única explicació per tal de tirar endavant el
projecte i va demanar pressionar l'INCASOL perquè
es fes càrrec del deute deixant fora la immobiliària
 ja que l'espai preservat és de tots els catalans, és
a dir, fer una mena de rescat com ja s'ha fet amb
altres empreses i va demanar un referèndum
vinculant.

Finalment es va obrir un torn de paraula on  els
presents van poder expressar la seva opinió o fer
una pregunta als representats a la taula. De seguida
va quedar clar que l'auditori es posicionava de tres
formes ben diferents. Una gran part contraria al
desenvolupament del projecte, representada per la
plataforma i la CUP; i l’altra, representada pels
propietaris dels terrenys en qüestió, que van defensar
lícitament els seus drets, fonamentalment tributaris,
sense decantar-se  per la urbanització o no de
l'Eixample, supeditant-lo a com els afectarà. Una
tercera i clarament en minoria, o com a minin
silenciosa o inactiva a l'auditori, però, representada
per la majoria de la voluntat popular a taula, CIU,
PSC, PP e ICV que apostaven pel compliment dels
compromisos introduint algunes modificacions als
acords i apostant per continuar negociant.

Les conclusions són ben clares: el temps se'ns tira
sobre i la ciutat té uns compromisos adquirits que
en el moment actual i encara que no estiguéssim en
crisi  suposen un cost  impossible de complir o una
hipoteca per generacions. Ara cal arribar al mateix
consens que en el seu dia es va aconseguir per tal
de preservar Platja Llarga, ara és el temps de la
bona política. De moment tot queda en "stand by"
esperant el nou consistori. Els ciutadans decidiran.

Consell Comarcal de la Gent Gran del Garraf.
Gent Gran, un col·lectiu cada vegada més nombrós. ALERTA!

Audiència Publica Eixample Nord

Audiència Publica Eixample Nord 31.01.2015

També es va debatre la importància de prioritzar
els temes d'acord amb les necessitats i dedicar els
esforços a solucionar o bé planejar, establint un
calendari que obligui a mantenir un compromís de
futur. Per aconseguir això es necessita la comunió
entre les parts. Les trobades haurien de realitzar-
se com a màxim cada dos mesos, per tal de mantenir
el foc viu de les propostes, intentant que sempre
siguin els mateixos interlocutors a fi de no perdre
el fil de les demandes, propostes i plantejaments.
Donat que moltes vegades les nostres demandes
queden a nivell d'ajuntament i/o comarca, és del
tot necessari tenir interlocutors a nivell de Parlament,
per tal de que no es quedin en un oasi molt “maco”
però sense respostes.

Estem en una comarca on posar-se d'acord amb els
temes comuns hauria de ser fàcil (estem parlant de
sis ciutats). Qüestions a tractar en tenim unes quantes
i ja van sortir a la palestra durant la reunió: hospital,
sanitat,  dependència, pobresa d'inversions a la
comarca, desnonaments, pobresa energètica, preus
dels peatges, tarifes Renfe, i d'altres. Com es pot
comprovar, tenim moltes propostes en comú entre
els ciutadans de la comarca. Per cert, a la jornada
vaig preguntar a la taula si coneixien què era el
Node Garraf. Pels rostres de perplexitats dels
assistents vaig deduir que no estaven informats, el
que demostra que els canals no acaben de funcionar.

Per cert, el passat dia 12 de març a la sala d'actes
de la UPC es va desenvolupar una jornada en la que
les alcaldesses i alcaldes de la comarca van fer
balanç dels exercicis de la legislatura. Va sorprendre
l'escassa assistència a l'acte (unes 25 persones). A
l'acte es fa fer palesa la manca d'acord en actuacions
urbanes comuns antre alguns municipis.

Quan parlem de crisi, penseu que els que tenim
certa edat hem viscut moltes, i subsistim. La nostra
responsabilitat és deixar a les noves generacions
una essencial premissa: “actuar amb seny i ésser
constructius”.

Us animo a participar.

Josep A. Vivanco



La continuïtat del carril bici ha comportat diverses solucions per tal de superar els obstacles urbanístics i de
mobiliari. Algunes han estat ben apropiades com la connexió del carril compartit del torrent de Sant Joan amb

el carril bici del carrer Montseny regulat amb semàfor per travessar la carretera C-246. D'altres pensem que fins
i tot són perilloses ja que la situació prèvia no permet les intervencions adients. Les fotos són ben significatives.

L'ampliació de l'asfalta't de la cruïlla Zamenhof-Ronda
Ibèrica, llargament demanada per l'associació ha
incrementat la fluïdesa del trànsit a la mateixa.

76

Molinformatiu 74 Molinformatiu 74
El Barri, fotosEl Barri, fotos

No ha estat el vent qui a tombat les papereres del
parc de la Quadra d'Enveja, si no el vandalisme habitual.

A la primera Assemblea Municipal Oberta del 16 de novembre de 2013 va ser aprovada la proposta de creació
d'una zona de picnic al Parc de la Quadra d'Enveja, la proposta va ser acceptada però encara està pendent de
execució. De moment s'han instal.lat taules de fusta als espais centrals del parc dintre de les microactuacions

desenvolupades a finals de 2014.

La crema de contenidors a la ciutat continua sent un
gran problema econòmic a part d’una incomoditat per

als veïns.

La convivència de zones residencials i agrícoles
provoquen molèsties als veïns com ara insectes,

rosegadors i olors.
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El passat 11 de març a la seu del Consell Comarcal
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sessió el Conseller de la Gent Gran, Xavier Robert,
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informatius i de comunicació de que disposa la
comarca i comarques limítrofes: ràdios locals,
televisió comarcal, premsa escrita i digital, xarxes
socials, portal municipals, etc.

Perquè això es porti a terme, és indispensable
mantenir contacte permanent amb els mitjans.

A les reunions haurien d'assistir-hi algun polític de
cada població, apart del conseller titular, doncs és
la forma de viure en directe les demandes del
col·lectiu, així con també és totalment necessària
la presència dels tècnics de l'ajuntament encarregats
dels assumptes de la gent gran. Aquesta vegada
només va assistir la tècnica municipal de l'ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.

Possiblement la ciutadania ha de saber les funcions
i l'organigrama dels consells comarcals. Seria
important en principi fer una xerrada sobre aquest
tema, per saber les regles del joc, per una part dels
gestors polítics i per l'altra de la participació
ciutadana. És segur que quedarien més clares les
posicions i motivaria la inquietud per millorar el
diàleg i la comprensió.
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una pregunta als representats a la taula. De seguida
va quedar clar que l'auditori es posicionava de tres
formes ben diferents. Una gran part contraria al
desenvolupament del projecte, representada per la
plataforma i la CUP; i l’altra, representada pels
propietaris dels terrenys en qüestió, que van defensar
lícitament els seus drets, fonamentalment tributaris,
sense decantar-se  per la urbanització o no de
l'Eixample, supeditant-lo a com els afectarà. Una
tercera i clarament en minoria, o com a minin
silenciosa o inactiva a l'auditori, però, representada
per la majoria de la voluntat popular a taula, CIU,
PSC, PP e ICV que apostaven pel compliment dels
compromisos introduint algunes modificacions als
acords i apostant per continuar negociant.

Les conclusions són ben clares: el temps se'ns tira
sobre i la ciutat té uns compromisos adquirits que
en el moment actual i encara que no estiguéssim en
crisi  suposen un cost  impossible de complir o una
hipoteca per generacions. Ara cal arribar al mateix
consens que en el seu dia es va aconseguir per tal
de preservar Platja Llarga, ara és el temps de la
bona política. De moment tot queda en "stand by"
esperant el nou consistori. Els ciutadans decidiran.

Consell Comarcal de la Gent Gran del Garraf.
Gent Gran, un col·lectiu cada vegada més nombrós. ALERTA!

Audiència Publica Eixample Nord

Audiència Publica Eixample Nord 31.01.2015

També es va debatre la importància de prioritzar
els temes d'acord amb les necessitats i dedicar els
esforços a solucionar o bé planejar, establint un
calendari que obligui a mantenir un compromís de
futur. Per aconseguir això es necessita la comunió
entre les parts. Les trobades haurien de realitzar-
se com a màxim cada dos mesos, per tal de mantenir
el foc viu de les propostes, intentant que sempre
siguin els mateixos interlocutors a fi de no perdre
el fil de les demandes, propostes i plantejaments.
Donat que moltes vegades les nostres demandes
queden a nivell d'ajuntament i/o comarca, és del
tot necessari tenir interlocutors a nivell de Parlament,
per tal de que no es quedin en un oasi molt “maco”
però sense respostes.

Estem en una comarca on posar-se d'acord amb els
temes comuns hauria de ser fàcil (estem parlant de
sis ciutats). Qüestions a tractar en tenim unes quantes
i ja van sortir a la palestra durant la reunió: hospital,
sanitat,  dependència, pobresa d'inversions a la
comarca, desnonaments, pobresa energètica, preus
dels peatges, tarifes Renfe, i d'altres. Com es pot
comprovar, tenim moltes propostes en comú entre
els ciutadans de la comarca. Per cert, a la jornada
vaig preguntar a la taula si coneixien què era el
Node Garraf. Pels rostres de perplexitats dels
assistents vaig deduir que no estaven informats, el
que demostra que els canals no acaben de funcionar.

Per cert, el passat dia 12 de març a la sala d'actes
de la UPC es va desenvolupar una jornada en la que
les alcaldesses i alcaldes de la comarca van fer
balanç dels exercicis de la legislatura. Va sorprendre
l'escassa assistència a l'acte (unes 25 persones). A
l'acte es fa fer palesa la manca d'acord en actuacions
urbanes comuns antre alguns municipis.

Quan parlem de crisi, penseu que els que tenim
certa edat hem viscut moltes, i subsistim. La nostra
responsabilitat és deixar a les noves generacions
una essencial premissa: “actuar amb seny i ésser
constructius”.

Us animo a participar.

Josep A. Vivanco
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La memòria del PMUS i el barri
A finals de 2014 l'equip de redacció del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i la Geltrú
(PMUS) va presentar una memòria on desprès de fer
totes les explicacions necessàries respecte a la
metodologia del treball, desenvolupa un detallat
estudi de la ciutat envers la situació de la mobilitat,
estudiant tots els factors que intervenen, fent un
anàlisi global dels desplaçaments, el mitjà en el que
es fan i el grau d'utilització dels mateixos.
Davant l'amplitud de la memòria només farem
referència als aspectes que aquesta detalla en relació
al barri del Molí de Vent.
Començarem parlant dels aspectes relacionats amb
la mobilitat a peu. La memòria destaca que la major
part de les voreres del barri són d'amplada superior
als 1.80 metres. Per això es consideren voreres
accessibles. Aquesta qualificació rep especial
importància si considerem la gran quantitat de
desplaçaments a peu que es fan pels carrers
principals. El tram del carrer Francesc Macià entre
Zamenhof i Menéndez Pelayo rep un flux de entre
5.000 i 8.000 vianants diaris que augmenten si ens
apropem al centre de la ciutat i que és una de les
zones més transitades fora del propi centre. Aquest
flux també es reflecteix en el trànsit de bicicletes
a tot el barri i en especial al tram que hem referit,
encara que només amb una zona de convivència amb
vianants, el Torrent de Sant Joan. És l’avinguda
Francesc Macià que no té carril bici el que registra
un trànsit de entre 400 i 600 moviments diaris de
bicicletes. Una característica que presenta el barri
en algunes zones són els pendents dels carrers, en
ocasions superiors al 8% i sovint prolongats cosa que
fa que un futur carril bici en algunes zones no
compleixi els objectius de disseny.

En referència al transport públic cal destacar que
el barri disposa de connexió amb  les quatre línies
urbanes i vàries interurbanes amb destinació Cubelles,
Vendrell i Tarragona. Totes elles discorren
principalment pel carrer Dr. Zamenhof. Una de les
coses que sorprèn és que la parada del carrer
Zamenhof cantonada Torre d'Enveja és una de les
tres parades que més viatgers absorbeix a la ciutat
tant en pujades com en baixades fora de l'estació
d'Adif.
La mobilitat en vehicle privat torna a destacar el
carrer Zamenhof, la Ronda Iberica i la C-246  com
a vies primàries de la xarxa interna de la ciutat
tancant per la part oest la circumval·lació de la
ciutat i suportant un alt grau de saturació de vehicles
en especial a l'entrada i sortida de les escoles arribant
a tenir entre 7.000 i 11.000 vehicles diaris. També
defineix la Ronda Ibèrica com una via de circulació
de dos carrils en cada sentit, definició errada ja que
la via perd aquesta condició entre la rotonda de la
carretera de l'Arboç i la Rambla Arnau de Vilanova.
Deixant de banda d'altres aspectes com ara la càrrega
i descàrrega, els aparcaments i les qüestions
mediambientals, ja que en cap cas es superen els
nivells que marca la llei. Farem referència als punts
i trams de concentració d'accidents del que podem
dir que som líders. La memòria detecta al barri un
punt de concentració d'accidents que és la cruïlla
Zamenhof/Francesc Macià i un tram al carrer
Zamenhof entre Ronda Ibèrica i Torre d'Enveja.
Aquesta acumulació d'accidents ve definida per totes
les qüestions que hem especificat anteriorment.
Resumint breument l'exposició, és fàcil arribar a la
conclusió que el barri disposa d'un eix viari format
pels carrers Zamenhof i Francesc Macià que
absorbeixen la majoria dels trànsits que es fan. Tot
això ve marcat per la concentració de centres
educatius que hi ha al voltant (sis) i que són vies de
sortides de la circumval·lació nord i sud. En principi
la memòria no fa cap referència a solucions per tal
de descongestionar aquestes zones i evitar els
accidents que sovint es produeixen.

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
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Pobresa energètica
La Taula sobre la pobresa energètica es va reunir
els dies 18 de desembre de 2014 i 5 de febrer de
2015, convocada per la regidora de Serveis Socials,
medi ambient i esports, Blanca Albà.

La creació d'aquesta Taula forma part de la moció
aprovada  en el Ple Municipal del dia 1 de desembre
de 2014, a proposta de la Plataforma d'Afectats per
la Hipoteca, presentada per el Grup Municipal de la
CUP, i amb el suport de tots els grups municipals.

En la primera reunió ens varem presentar els
membres de la Taula, formada per representats de
diverses entitats, associacions de veïns, membres
de Serveis Socials, Creu Roja, Càritas, companyia
d'aigües i representants de diferents grups municipals.

Es va presentar el programa d'ajuts per les famílies
a les persones que no poden arribar a cobrir els
subministraments bàsics, així com  el protocol per
evitar el tall del subministrament d'aigua potable a
les persones en situacions difícils, mitjançant la
intervenció del Serveis Socials.

Els Serveis Socials són els que reben la demanda de
l'ajut de les famílies amb dificultats, per valorar la
situació de necessitat i establir l'ajut corresponent
es fan servir alguns indicadors: Índex de renda de
suficiència de Catalunya, de 569 euros per persona,
tenint en compte els ingressos del nucli familiar, el
lloguer o hipoteca que han de pagar.  Es fa servir
un barem per mesurar les dificultats con la situació
d'atur. Amb l'ajut es defineix també un pla de treball
i de formació amb l'objectiu d'aconseguir la inserció
laboral que permeti a la família superar la situació
de dificultat.

El representant de la companyia d'aigües va explicar
el protocol que segueixen d'acord amb els Serveis
Socials per evitar el tall de subministrament a les
famílies amb dificultats, facilitant el pagament, així
com les bonificacions a que es poden acollir les
famílies amb baixos ingressos.

Es va tractar  la situació en que es troben les famílies
que han ocupat un habitatge per poder tenir un lloc
on viure. Sovint els tallen els subministraments

bàsics per que no tenen cap contracte de lloguer ni
són els propietaris. Es va parlar de trobar solucions
en aquests casos a través de Càritas, analitzant
experiències d'altres municipis, con Blanes o Ripollet,
per garantir els subministraments bàsics mitjançant
un “comptador solidari”.

Finalment es va acordar el pla de treball de la Taula,
els temes a treballar i la data de la següent reunió.

En la segona reunió es va explicar el programa
“sumem energies” i el “banc de l'energia”, per
promoure l'estalvi energètic, reduir el consum i les
despeses corresponents en els subministraments,
amb la col·laboració entre Medi ambient i els Serveis
Socials. Es calcula que amb aquestes mesures es pot
reduir un 20% les despeses. Els tècnics ens van
explicar el conjunt d'accions que es porten a terme.
També hi col·laboren en el programa diferents
empreses, l'associació Ecol3vng, i la Universitat
Politènica amb projectes final de carrera, per
analitzar com es pot reduir el consum, trobar el
millor contracte de subministrament i trobar el
màxim estalvi possible.

El representant de la companyia d'aigües va donar
dades de tancament i baixes trimestrals a Vilanova
i la Geltrú, i com des de l'any 2011 han aconseguit
disminuir els rebuts impagats.

Es va tractar també la proposta de comptadors
solidaris, amb l'experiència de Blanes i Ripollet, i
les dificultats que han trobat els serveis jurídics per
portar endavant aquesta proposta doncs es treballa
en situacions fora de la legalitat vigent, amb persones
que ocupen habitatges de les que no són titulars.
Es va trobar que la llei actual permet que els bancs
trobin la forma de mantenir els habitatges sense
que ningú els pugui aprofitar, i que s'hauria de fer
una reforma a la llei per que aquests habitatges
tinguin una utilitat social. A Vilanova i la Geltrú hi
ha uns 800 pisos buits, d'acord amb l'oficina local
d'habitatge, dels quals uns 300 són dels bancs.

Finalment es va acordar que la següent reunió de la
Taula seria el 9 d'abril a les 19h.



Una situació complicada és la que es produeix als
veïns del carrer Torre d'Enveja que llinden pel
darrere amb una Masia de la Ronda Ibèrica. La
convivència d'aquestes cases situades a terreny
residencial juntament amb terrenys agrícoles suposen
molèsties com ara la presencia de rossegadors,
insectes, invasió de plantes i males olors que
s'accentuen quan arriba l'estiu i la convivència es fa
impossible. La regidora de Medi ambient va
comprometre's a estudiar el tema i mirar de donar-
hi solució.
Finalment un altre veí va exposar els problemes que
arrossega per un tema relacionat amb els valors
cadastrals de la seva finca, idèntica a la d’altres
veïns seus però amb impostos diferents, qüestió de
la que es va prendre nota per trobar quina és la
situació cadastral de la finca.

Resolució al concurs de idees de la
Plaça del Port

El concurs d'idees de la Plaça del Port ja té projecte
guanyador porta el lema Voramar, i es basa en la
inserció amb la estructura general de tot el front
marítim. Parteix del concepte de continuïtat i per
la prioritat del vianant sobre el vehicle. Proposa la
construcció d'un aparcament soterrani de 500 places
a la Plaça dels Pescadors i un nou equipament de
ciutat a la Plaça del Port dintre d'un gran jardí.
La mobilitat es garanteix amb un vial de dos carrils
de doble direcció i s'eliminen les connexions dels
carrers Gas i Boters. Les connexions amb el port es
faran nomes per dos punts: dic de ponent i de
Llevant.
El projecte proposa quatre fases d'execució amb un
cost total de 22.681.400   amb participació pública
i privada pel sistema de concessions.
El projecte es interessant, ben definit i estructurat,
nomes cal que no acabi omplint els calaixos de
projectes del nostre Ajuntament.

Les properes eleccions

Aprofitant que aquest és el darrer butlletí abans de
les properes eleccions del 24 de maig i que de ben
segur hi haurà cares noves i nous partits a la
constitució del proper consistori, caldria fer algunes
consideracions des de la nostra perspectiva com a
representants de la participació ciutadana.
L’aportació a les tasques socials que es fa des de
l'entramat de les Associacions de veïns, hauria de
tenir continuïtat perquè no caiguéssim entre tots en
la temptació de deixar a banda tota la feina feta
fins ara i aturar els projectes pendents, així com els
Consells Municipals i de participació amb calendaris
més àgils i freqüents. Cal no caure en la paralització
de les institucions que és produeix quan arriben
períodes electorals, i aquest any tenim un festival
d'eleccions. També s'hauria de gestionar els crèdits
per tal de tenir més marge amb el termini i no ofegar
la tresoreria.
Nosaltres no deixarem de demanar que des de
l'Ajuntament es continuï reclamant a les institucions
allò que ens pertany perquè necessitem fer inversions
a la ciutat.

Premi a la lluita d'una associació

La CONFAVAC (Confederació d'Associacions de Veïns
de Catalunya) va entregar al gener els premis a les
lluites més importants que porten a terme les entitats
i plataformes de Catalunya. El premi a la lluita més
important va ser per l'Associació de Veïns de Can
Sant Joan de Montcada contra la incineració de la
cimentera Lafarge. El premi va estar concedit per
votació popular.
Aquest premi és la ratificació de que el camí d'aquesta
associació en contra de la incineració és l'adient per
tal de salvaguardar la salut de tots el ciutadans de
les localitats amb el problema i de tots els ciutadans
en general.
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Parlem amb el Doctor Antoni Yuste Marco

Quin es la teva activitat a l'Hospital de Sant
Antoni i al Consorci Sanitari?

Em vaig formar a la Universitat Autònoma i vaig fer
l’especialitat de geriatria a Guadalajara. Desprès
vaig tornar amb un contracte per 5 anys a l'Hospital
de Sant Antoni, però ja porto 20 anys realitzant
diferents tasques: metge geriatra, direcció
assistencial, direcció de recerca, innovació i docència
del Consorci Sanitari (Hospital de Sant Antoni, Hospital
de Sant Camil, i el Centre de Rehabilitació). Ara
Porto la docència dels residents de geriatria i els
professionals que venen a formar-se al Consorci
Sanitari. També estic com a gerent de la fundació
Sant Antoni Abad, treballant en innovació i recerca
amb més relació amb enginyers de la UPC i amb les
empreses, més enllà de la tasca purament
assistencial. La fundació es regeix per un patronat
presidit per l'alcaldessa. Quan es van fusionar Sant
Antoni i Sant Camil, es va configurar el Consorci
Sanitari del Garraf, també presidit per l'alcaldessa
de Vilanova. Amb la fusió, queden les dues fundacions:
Camils i Sant Antoni Abad, més lligada a la població,
que ens permet accedir a ajuts de recerca per
treballar en projectes europeus.

Els espais que ocupa l'hospital són del Consorci?

Els espais dels hospitals de Sant Antoni i dels Camils
estan cedits al Consorci per desenvolupar l'assistència
sanitària mentre no hi hagi un nou hospital. L'espai
de l'església és de la fundació però no està cedit a
l'hospital. També hi ha una cessió de terrenys que
és on hi ha la Plataforma de Servei a les Persones,
on estava abans el teatre Apolo.

Des de l'Associació de Veïns hem plantejat (a
l'Assemblea Municipal Oberta) la necessitat de
planificar els equipaments i serveis a més llarg
termini, per sobre de la situació política de cada
moment. Com veus la situació de la sanitat a la
comarca, del nou hospital, i l'atenció a la gent
gran?

Ens va agafar en plena crisi i aquesta va ser la única
comarca que no va poder reestructurar en 10 o 15
anys les seves infraestructures, quan ja ens tocava,
però si que es va poder fer el projecte i la previsió
d'espais a l'eixample nord. Es va apostar per un
model d'hospital amb menys llits, amb un control
simptomàtic en 24 a 72 hores. L'hospital del futur

Per José Antonio Román

Metge geriatra, director de recerca, innovació i docència del Consorci Sanitari
del Garraf i Gerent de fundació Sant Antoni Abat

Notícies

El doctor Antoni Yuste, des de la seva posició actual a l'Hospital Sant Antoni Abad i el seu
entorn, ara dintre del Consorci Sanitari del Garraf, ens explica la seva visió del sector sanitari

i el seu futur a la comarca i la ciutat.



Trobada amb l'Alcaldessa

En la tercera visita de l'Alcaldessa al barri, encara
que amb poca representació veïnal respecte a altres
convocatòries, van sorgir temes molt interessants,
fora dels habituals relacionats amb la neteja, sorolls,
il·luminació, els gossos etc...Com a entrant
l'Alcaldessa va avançar que en breu es faria un camí
per a vianants i bicicletes des del càmping Vilanova
Park fins a la ciutat amb la col·laboració de la
Diputació. Aquesta és una de les peticions que es
van fer per part dels veïns en una trobada anterior.
Ja dintre del torn de preguntes i queixes els presents
s'interessaren entre d'altres qüestions de perquè
s'encimenten els espais dels arbres quan aquests es
treuen i no se’n torna a plantar un altre, la pudor
del Torrent de Sant Joan a la desembocadura, la
supressió de contenidors a llocs del barri, la
convivència de terrenys agrícoles amb residencials
amb els inconvenients que això comporta pels veïns
i la situació de propietaris amb diferents valors
cadastrals per propietats idèntiques.
La regidora de via pública va explicar que tots els
arbres que han estat suprimits seran reposats quan
la situació econòmica ho permeti, entre tant el lloc
que ocupen es tapa per tal d'evitar accidents dels
vianants. També va afegir que molts dels arbres que
es treuen és perquè les arrels aixequen les voreres
amb el conseqüent risc pels ciutadans. Respecte a
la pudor del torrent va dir que són qüestions puntuals
quan es produeixen pluges.
El tema dels contenidors mereix un apart ja que el
moviment dels mateixos a molts llocs de la ciutat
es deu a que són cremats contínuament i el municipi
s'ha quedat sense reserves. Aquest fet ha significat
una redistribució dels mateixos per tal de portar-los
a zones amb índex més alts de població encara que
alguns ciutadans es vegin perjudicats pel fet de
tenir-los molt més lluny. La situació s'anirà
normalitzant quan vaguin arribant noves existències
i mentrestant els representants municipals van
demanar la comprensió dels veïns.

El Carnaval, va...

Fa tan poc que ha passat que encara estem recollint
les restes de la festa i fent les valoracions que any
rere any ens confirmen que per ara ho estem fent
be o com a mínim, correctament. La prova és la
presència de dos-centes parelles entre adults, infantils
i petits a les comparses d'enguany, un repte que fins
ara mai ens havíem proposat i que amb l'esforç i
col·laboració de tots hem estat capaços de tirar
endavant.
Per a la nostra Associació el carnaval sempre ha
estat una festa molt important, però que pel fet de
no ser una entitat pròpiament carnavalesca ens
suposa un esforç addicional en tots els aspectes. La
aposta per regenerar-lo i trobar un grup de gent,
sovint aliena a l'entitat, implicada en la festa ha
estat el secret de l'èxit.
No podem oblidar la participació a l'Arrivo, que com
diem a l'editorial reivindicava la tornada de les
comparseres d'honor a posar les llaçades i treure
l'espai als Vips.

També va haver-hi ple al carnaval infantil i
especialment al ball del comparser, una bona ocasió
perquè pares i fills es reptin a l'hora de demostrar
les seves habilitats ballant.
Res més a dir. Que esperem trobar-vos el proper any
amb les mateixes ganes de festa, per passar-ho millor
i fer-ho més bé.

112

Notícies

Molinformatiu 74
De l’Associació

Molinformatiu 74

passa per millorar la eficiència, decidint en poc
temps per cada pacient quin serà l'atenció sanitària
més adient i planificar més bé la estada a l'hospital.
La decisió sobre com gestionar els recursos és sobre
tot política. Aquestes decisions  no las ha de prendre
un govern tècnic, però si que han d'escoltar als
tècnics. S'ha de decidir com gestionar la sanitat,
per exemple, si es destinen més recursos a la gent
gran, doncs tots volen gaudir d'un envelliment
saludable, i a més això té un bon rendiment social
i econòmic.

Creus que es necessiten més residències per la
gent gran? sembla que ja no hi ha molta
mobilització.

Jo penso que el sector sanitari es mobilitza bastant.
El departament de salut de la Generalitat és el que
porta un pressupost més alt. Ara les residències
estan buidant-se per que no es poden assumir les
despeses, però per la sanitat sempre és més econòmic
atendre a persones en residència que tenir-les a
domicili. El més adient és que estiguin en l'entorn
familiar, si poden ser atesos a casa, però la realitat
és diversa a les famílies. Hi haurà cada cop més gent
gran i més necessitat de places, però han de ser de
qualitat, tenir més no vol dir que siguin millors.

Si hi hagués un nou hospital, com funcionarien
els diferents espais?

El que es va plantejar, que està aturat per la situació
econòmica i per la posició política, és la Sanitat
Universal, que realment ja no existeix. Al nou hospital
es pot concentrar el 80% de l'activitat. Als altres
dos espais de Sant Antoni i Camils, amb petis
condicionaments, es podrien fer moltes activitats.
A l'espai de Sant Antoni es podria fer un Campus,
que podria integrar tot un conjunt de serveis
importants. Aquest Campus lligaria tota la part nova
amb la part antiga i amb la universitat a Neàpolis
per fibra òptica.

Quines noves oportunitats es podrien abordar?

Hem de saber allò que tenim que fem bé i reforçar-

La conversa

lo, i explorar nous sectors de recerca, com ara a
Vilafranca el sector del vi en relació amb la
alimentació i la salut. A Vilanova també tenim la
platja i un sector turístic del que podem treure més
profit quan s'acabi la crisi. S'han de prendre decisions.
Ara estem treballant el pla estratègic del Consorci,
on també participen representants de la comunitat,
per orientar els propers 4 o 5 anys, i el que veig és
que cal un relleu generacional per impulsar nous
projectes i reptes, amb persones creatives. També
hi ha persones que el que necessiten és que altres
els dirigeixen, s'ha de identificar a cada tipus de
persones i no s'han de fer comparacions.

Com veus els sector públic i privat a l'entorn dels
serveis sanitaris?

Em sembla bé que el que és un servei bàsic sigui
gratuït, però tampoc estic en contra de que pugui
haver iniciativa privada. Lo bo del sector privat és
que l'empresa pugui assumir riscos. La privatització
entesa com la capacitat d'assumir risc no es dolenta,
per que dona més autonomia de gestió. Tampoc no
volem que la empresa sigui deficitària, sinó que hagi
un guany per fer inversions i un guany també social.
A les universitats, el mateix: ha d'esser un servei
públic però amb capacitat de gestió. Jo sóc defensor
del servei públic, però també penso que s'ha d'agafar
el millor de cada sector, del públic i del privat. Ara
als hospitals públics es pot conèixer tot el que es
fa, hi ha molta transparència, hem de reclamar la
informació.

En quins temes treballaràs en el futur?

Ara estic més amb temes d'innovació, per exemple
en que faran els robots a la consulta dintre d'uns
anys. Hi ha solucions innovadores diferents per cada
lloc en funció de la seva cultura i costums, per això
no sempre es poden importar solucions d'altres llocs.
Moltes coses no las podem fer sense treballar en
xarxa, fent aliances amb els veïns, com es el cas de
les ciutats que envoltem Barcelona. Hem de ser bons
en algun aspecte. Per exemple amb la UPC volem
ser el Living Lab, provant innovacions de no gran
risc als domicilis amb la gent gran.
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La pèrdua de temps en qüestions capitals. Decidim ja.

El passat dia 11 de febrer va fer un any de la trobada convocada per l'alcaldessa de Vilanova
i la Geltrú, amb l'assistència de més de 300 persones, per parlar i decidir sobre la plaça del
port. Encara algú es pregunta perquè l'edifici de les drassanes està en peu, si el que volem
és una façana marítima transparent i diàfana. Ens temem que aquest estiu tindrem de nou
l'esmentat edifici com “estandard”, quina pena. El passat dia 16 de març s'han adjudicat els
premis guanyadors dels projectes presentats al concurs d'idees sobre la Plaça del Port i el
Passeig Marítim. De moment tirem endavant i dignifiquem el més aviat possible amb l'assignació
econòmica de que disposem, la Plaça del Port, i lluitem per aconseguir més inversions que
la ciutat es mereix donada la importància del nostre port.

Recordem les peripècies d'anys referides a la famosa “tanca perimetral” i la lluita de l'associació
de veïns del barri de mar, que ha durat un quants lustres. No ha estat tan greu treure-la, i
ha millorat molt la fisonomia. Quin inconvenient hi havia?.

Altres exemples poden ser: el cas Pirelli amb una pèrdua d'anys i enganxant la crisi, i la
urbanització de la Geltrú, en la que el malaurat senyor Esquiu es va deixar la pell per dignificar
el barri.

Ens imaginem com estaria ara el casc antic si no s'hagués fet l'operació de la Llei de Barris?

Acontentar totes les sensibilitats és difícil. Practiquem el seny i no perdem el temps, segur
que les noves generacions ens ho agrairan.

A l'espai de la conversa trobareu un resum de l'entrevista que varem fer al Dr. Antoni Yuste
Marco, metge geriatra que ens explica la seva visió de la sanitat a la comarca i la ciutat, sobre
l'atenció sanitària a la tercera edat, així com projectes conjunts amb altres institucions i
ciutats.

En aquest butlletí també trobareu algunes pàgines dedicades a temes d'actualitat, com ara
la taula de pobresa energètica i sobre el Consell Comarcal de la Gent Gran del Garraf.

Pel que fa al carnaval, estem molt satisfets per l’alta participació a tots els actes. Cal destacar
el motiu de la carrossa i el seguici de l'Arrivo: dedicar a reivindicar la figura de les comparseres
d'honor, que fins el 1975  eren filles de personalitats, que posaven les llaçades a les banderes,
i el 76-77 van ser els últims anys en que van participar dues vilanovines.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Molí de Vent

Molinformatiu 74

Editorial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .
De l’Associació:

Notícies i resum d’activitats . . . . .
Participació ciutadana:

Memòria PMUS i el barri . . . . . . . .
Audiència Pública Eixample Nord . .

El Barri:
Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2-3

4
5

6-7

Participació ciutadana:
Pàgina de la FAV . . . . . . . . . . . . .

Medi Ambient:
Pobresa energètica . . . . . . . . . . .

La conversa:
Amb el Dr. Antoni Yuste Marco . . . .

De l’Associació:
Activitats Primavera al Molí de Vent

8

9

10-11

12

Per la canalla...
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Activitats culturals
Tallers aprenem
Patchwork
Restauració de mobles

Activitats físiques
Kundalini Ioga
Country
Zumba

Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans
Pilates
Capoeira
Reiki
Activa el teu cos

Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. I love salsa
Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitsu

ACTIVITATS DE PRIMAVERA AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Profoto VNG
Vilanova actua
Garrafcoopera
Associació Fem Unió
Edulis
Grup Dansa Vilanova
Associació Capoeira (CAMONGA)
Reiki-do Associació del Garraf per a la
practica i ensenyament del Reiki Usui

Serveis
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana
Les tertúlies del divendres
Trobades de Country
Recollida de menjar i roba

AV DEL MOLÍ DE VENT
Tel.: 93 815 18 45
avmolivent@avmolivent.org
www.avmolivent.org
De dilluns a divendres de 11.00 a 12.30h
i dilluns de 17.30 a 19.30h

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat
Dimarts i divendres de 10 a 12h
i dilluns a dijous de 17 a 20h

Riscos de les xarxes socials

Xerrades per a conèixer els riscos que poden tenir les xarxes socials.
Què compartim? Què coneixem?

 A càrrec de Miquel Esteve, agent de l'Oficina de Relació amb la Comunitat del Cos dels
Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Vilanova i la Geltrú.

Adreçada a infants i joves a partir de 9 anys.
Dilluns 4 de maig de 18 a 19 hores

DEFENSOR DE LA CIUTADANIA
Entrevistes en hores convingudes, telf 93 814 74 06

Correu electrònic defensor@vilanova.cat
centre Cívic de la Geltrú



Dr. Zamenhof, 1 (Molí de Vent)
Tel./Fax 93 815 80 81

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
autocentrevilanova@hotmail.com

· Mecànica i electricitat

· Muntatge i reparació de pneumàtics

· Manteniment i càrrega d’aire condicionat

· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions

· Servei Lubricants
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ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

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

www.avmolivent.org
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A la contra...

La sensibilitat social respecte a la protecció dels animals, s'ha vist incrementada aquests darrers
anys, ha canviat la relació dels ciutadans amb els animals. Sovint veiem en la nostra ciutat com
algunes persones alimenten animals urbans, gats o coloms.

Tot i que l'ajuntament té atribuïdes competències en el control d'aquests animals i l'ordenança
municipal de tinença d'animals recull com a infracció donar de menjar als animals en la via
pública, la gestió municipal no té voluntat sancionadora. L'objectiu és apropar-se a l'alimentador,
col.laborar, modificar conductes que poden produir problemes de convivència i potenciar d'altres
que poden afavorir la solució avantatjosa per tots. En aquest punt és molt important l’educació
i conscienciació del problema per obtenir resultats a mig i llarg termini.

Les colònies de gats controlades eviten la superpoblació de gats, ja que els gats estan esterilitzats,
la millora de la salubritat de l'entorn i el control sanitari dels animals, així aconseguim que
es minimitzin les molèsties i les queixes veïnals. Permet als cuidadors continuar amb la tasca
amb garanties higièniques, sanitàries i legals. És el mètode més efectiu a dia d'avui.

BUTLLETÍ SOCIAL

Colònies controlades de gats

Plaça del Port

Audiència Pública Eixample Nord
La pàgina de la FAV
Pobresa energètica
Parlem amb el Dr. Antoni Yuste
Activitats Primavera al Molí de Vent
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