Un espai encara per descobrir

Ara fa dos anys tancàvem la contra del Molinformatiu 75 amb una reclamació que avui seria
novament d' actualitat, més que res perquè res ha canviat des de llavors. En aquell moment
titulàvem la crònica com "Un espai per a descobrir", avui afegim l'adverbi encara perquè
encara res no s'ha fet i la degradació de l'espai continua.
Un espai dotat de tots els mitjans necessaris per a l'assaig i que encara no han estat estrenats, amb garanties caducades i on no s'espera solució per al moment.
Ningú no podrà dir que des de l'Associació de Veïns no hem fet cap esforç, ni cap reivindicació ni hem insistit a trobar la solució des del primer moment.
Amb insistència també vam aconseguir que tres anys després de la inauguració es posés un
rètol amb el nom del centre, i ara, en aquest tema, no ens queda més remei que continuar
fent la feina com sempre l'hem fet, insistint. Alguns poden pensar que és una rebequeria per
no aconseguir que el projecte del procés participatiu tirés endavant, res més lluny de la
realitat, només ha estat una altra oportunitat
Ara, després d'aquest Molinformatiu monogràfic sobre els bucs d'assaig, esperarem a veure
si algú s'assabenta i es posa a treballar i troba la solució i uns calerons.

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

www.avmolivent.org
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Editorial
2017
DIVENDRES 30 DE JUNY

DIUMENGE 2 JULIOL

• 17.00 h., a les pistes CRUYFF COUR
(segons nombre d‛inscrits)

• 10.00h:

V TORNEIG FESTA MAJOR DE FUTBOL 6

IV PASSEJADA TEMÀTICA:

“Les zones verdes del barri” (noms i història)

• 18.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

TALLER DE CIRC PER NENS I NENES

Sortida i arribada: Centre Cïvic Molí de Vent
En acabar,

• 18.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

BINGO

SARDINADA per als participants

• 11.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

IV CONCURS INFANTIL
DE DIBUIX FESTA MAJOR

• 21.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

SOPAR DE VEÏNS I VEÏNES

Tema: El Barri de Molí de Vent

• 22.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

Actuació de JOSÉ SANJUAN
i VANESSA LEBRU

• 12.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

MAG ZAPPA

DISSABTE 1 JULIOL

• 18.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

• 10.00h i 17.00 h., a les pistes CRUYFF COURT

LLIURAMENT DE PREMIS

V TORNEIG FESTA MAJOR DE FUTBOL 6

Campionat de Futbol i Concurs de Dibuix

• 11.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

ANIMACIÓ INFANTIL amb el Grup
“VA DE REGALS”

• 18.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

• 12.00 h., als Jardins del Centre Cívic Molí de Vent

Amics del Country (durada aprox. 0.30h)
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Una vida no té preu.
Ja fa temps hi havia la necessitat als centres cívics i casals, a causa del gran nombre
d’usuaris i per seguretat personal, de disposar d’aparells desfibril·ladors.
Amb la creació per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels pressupostos
participatius, i d’acord amb les normes i reglamentació d'aquests, s’ha pogut proposar
l’adquisició dels esmentats aparells. La proposta anterior, feta per part de la Federació
d’Associacions de Veïns de Vilanova i la Geltrú, ha estat reconeguda per un nombre de
vots suficients per realitzar-la. Des de la nostra perspectiva, i veient la resposta dels
ciutadans, l’experiència ha estat molt positiva.
Aquest any, com en els dos darrers, la Festa Major la farem al Centre Cívic Molí de Vent,
per aprofitar les innumerables avantatges que ens ofereix: confort, sanitat, neteja,
seguretat i caliu associatiu adreçat a totes les edats. Trobareu el programa a la darrera
pàgina.
Dins el contingut d’aquest butlletí, trobareu un informe sobre la Jornada dedicada al
“Maltractament a les persones grans” que va organitzar el Consell Comarcal del Garraf.
També trobareu, a l’espai dedicat a “La Conversa”, una interessant entrevista amb Albert
Cases, Conseller Delegat i Cap de Recursos Humans del Càmping Vilanova Park de la
nostra ciutat.
Us recordem que al web de la nostra associació:
http://www.avmolivent.org/butlleti.htm podeu trobar els darrers 12 números del
nostre butlletí Molinformatiu, on podeu revisar els temes pendents i els realitzats, així
com un interessant recorregut per l’hemeroteca.
Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur.
Junta Directiva de l’Associació
de Veïns Molí de Vent

EXHIBICIONS i ACTUACIONS:

LLANÇAMENT DELS 12 MORTERETS

José Sanjuan, Vanessa Lebru i Rosa Negra (aprox. 1.30h)

• 13.00 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

Monòlegs (durada aprox. 0.30h-0.45h)

• 18.30 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

• 22.00 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

BOTIFARRADA POPULAR

Llançament de TRACA Final i Fi de Festa

ACTUACIONS:

Sevillanes (durada aprox. 0.45h)
Grup d‛Animació de L‛Espai (durada aprox. 1.00h)

• 23.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

(L‛organització es reserva el dret de modificar o anul·lar
qualsevol acte d‛aquest programa.)

“GUATEQUE” amb música del segle XX
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De l’Associació

Notícies
L'Estat de la ciutat

El passat 21 de març de 2017 va tenir lloc
l'Assemblea General Ordinària corresponent al
període 2016. En primer lloc es va passar a la
votació per l'aprovació de l'acta del 2015 que ho va
ser per unanimitat. Seguidament es van presentar
les dades econòmiques corresponent a l'any 2016
amb un total d'ingressos de 28.962,30€ i unes
despeses de 28.841,60 € amb un balanç positiu de
120,70€. A continuació es va presentar el
pressupost econòmic per l'any 2017 que arriba fins
als 30.475,00€, totes aquestes xifres van ser
aprovades per unanimitat dels socis presents.
Posteriorment es va presentar la memòria
d'activitats del 2016 i el projecte 2017. Cal
destacar, que a part de les activitats tradicionals,
aquest darrer any es va posar en funcionament la
web www.jocsmolidevent, que era una gimcana de
preguntes i respostes sobre el barri i la ciutat amb
patrocinadors i premis. Aquesta mateixa pàgina web
ha estat també aprofitada per fer tota la publicitat
relativa al Festi Bucs que es va fer el 3 de juny.
Finalment i en aplicació dels estatuts de l'entitat es
va procedir a la renovació de Junta Directiva que
s'havia de fer al complir l'actual dos anys.

Dilluns 19 de juny es va fer un ple monogràfic sobre
l'estat de la ciutat. En primer lloc va parlar
l'Alcaldessa fent una valoració positiva dels dos anys
de govern i destacant el fet que la ciutat està millor
que sis anys abans. També va ressaltar la inversió
social, la reducció dels crèdits, l'actualització dels
crèdits amb tercers i la reducció de 14 milions
d'euros en aquest exercici. Finalment va assegurar
que s'havia complert el 50% del PAM.

Presidenta:

Vilanova.cat

Seguidament van parlar els representants dels
partits que formen l'equip de govern (PDEcat i PSC)
que van valorar positivament la feina feta dintre de
les limitacions econòmiques donant prioritat a les
polítiques socials i a la disminució del deute. També
es va parlar d'accions en cultura i la introducció
d'usos hotelers al centre de la ciutat per posar
Vilanova i la Geltrú al mapa turístic de qualitat.

Rosa M. Luque Blanco

Vicepresident: Pablo Municio Garcia
Tresorera:

Estela González Álvarez

Secretari:

José Antonio Román Jiménez

Vocals:

Josep Anton Vivanco Alonso
Miguel Egea Gasca
Francisco Rivadeneyra Fernández
Beatriz Pardo González
Diego Jiménez Llamas
Marc Segarra Sabio

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

La conversa

Tenim calculat que en un any poden passar unes 8500
famílies. El nostre establiment per volum sumaria com
els tres o quatre hotels més grans de Sitges.

Assemblea General Ordinària 2016

La nova junta va quedar constituïda de la següent
manera:
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A continuació va ser el torn dels grups de l'oposició,
primerament va intervenir el representant de la
CUP que va retreure al govern el fet que aquest
debat no s'hagués fet en un lloc més ampli per tal
d'encabir a molts més ciutadans, va dir també que
era un pacte de govern buit i que no sabien
gestionar, que hi havia un front de partits
burocràtics i apoltronats i un altre molt més obert,
participatiu i reivindicatiu.

va iniciar la línia a Barcelona ha estat extraordinari
per nosaltres en el sentit que el nostre client sap
que de la porta del nostre establiment pot anar
directament a Barcelona. El servei urbà també fa
una labor fonamental per apropar els clients a la
ciutat i la platja. En aquest aspecte no tenim cap
queixa.

Revisant puntuacions de webs de contractació
turística trobem una valoració del càmping i els
serveis superior al 8 sobre 10. Quina valoració
féu de les opinions que donen les diverses webs
i agencies. Feu algun tipus de seguiment?
Sí, sí que ho fem. Al final jo crec que totes són justes,
quan opina tanta gent, sigui per un mitjà o per l'altre,
el mètode si és bo, és bo per tothom i si és dolent
també per tothom que està valorat als portals.
Pot ser, en algun moment hi ha crítiques molt dures
i amb les que no estem d'acord. Ens queixem de les
dolentes i ens agraden les bones. Nosaltres contestem a moltes de les que ens diuen que no es compleixen les expectatives que tenien, encara que
sovint ens agradaria poder arribar a un "careo" per
tal d'aclarir-lo.
Les crítiques també ens ajuden a fer-ho millor.

Com es troba el projecte de nou càmping de
Cubelles?
Si el projecte se'ns aprova i esperem que així sigui,
amb el condicionant que la tèrmica desapareix-hi,
ho tirarem endavant. Hem treballat molt per tenir
el vistiplau de tothom, tant de l'Ajuntament, que
creiem que estan encantadíssims amb el projecte,
com també dels grups de l'oposició. Teníem clar
que havia de ser un projecte per tothom i que tots
ho tinguéssim clar i fer-lo sense problemes i sense
enfrontaments. Hem d'invertir en un projecte que
serà molt costós però en el que tenim una gran
il·lusió i per tot això volem fer-ho bé.
Se'ns va presentar l'oportunitat d'adquirir aquests
terrenys, ben comunicats i a prop de la platja i no
van dubtar. La veritat és que tenim moltes ganes
de portar el projecte endavant.

Està pendent la construcció d'un carril per a
bicicletes i vianants adossat a la carretera de
l'Arboç, sabeu com esta el tema? Quins són els
problemes d'accessibilitat que teniu?
Això ja està aprovat per la Diputació, el problema
ara és saber quan es farà i quan es dotarà de pressupost. Nosaltres ja fa temps que van rebre la
visita del representant corresponent de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament amb el compromís de tirar-lo endavant, no només com un servei
per la mobilitat del càmping sinó com una necessitat de tots els veïns que viuen al voltant de la
carretera de l'Arboç.
Respecte d'altres accessos, en particular la possibilitat de poder accedir per la C-32 des de Barcelona, haig de dir que en una conversa amb l'Ajuntament ja fa anys se'ns va dir que estava previst
l'accés i que per algun motiu la concessionària no
ho va fer, però que pensaven que més tard o més
d'hora es faria. I així estem. Si l'administració ha de
portar-se mèrits, el millor és que faci allò que es
compromet.
Per altra banda, pel que respecta als serveis
públics de transport, d'ençà que l'empresa Mon Bus

Com us pot afectar la proliferació de pisos i
apartaments turístics?
Jo tot el que sigui legal benvingut, entenc que és
sumar-hi competències de la mateixa manera que
nosaltres anem a fer un nou càmping i pot ser competència per altres. Tot pot restar però no ens
preocupa, nosaltres tenim altres canals, això si tot
el que es faci ha d'estar dintre dels canals reglats.

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Economista col·legiat:
pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:
pedrogilvila@icab.cat
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La conversa

Parlem amb Albert Cases
Conseller Delegat i Cap de Recursos Humans del Càmping Vilanova Park
Per Fermin de la Pinta
Ens trobem amb l'Albert a una de les diverses terrasses que disposa aquest allotjament, en un dia de juny
molt lluent i a l'ombra d'uns pins pot ser centenaris. El passejar de clients és continu encara que no ens
trobem en els dies de màxima ocupació. No són les set de la tarda i molts clients estrangers comencen a
prendre posicions a les taules del restaurant. La idea d'aquesta entrevista és endinsar-nos en un dels establiments turístic més emblemàtics i guardonat de la comarca, que no deixa de ser una petita ciutat dintre de
Vilanova i saber com es viu, quins són els problemes i quines les inquietuds de tots aquells relacionats amb
el Càmping. Estem convençuts que l'Albert ens posarà al dia de tots els temes.
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l'acta corresponent al Consell del 14 de febrer i
seguidament es va explicar el punt proposat pel
govern corresponent a la campanya de civisme que
consistirà a fer accions per tal de crear controvèrsia
i conscienciar la ciutadania dels seus actes. En
aquesta campanya s'ha realitzat un estudi per
trobar els punts en els quals s'ha d'actuar i
focalitzar les mesures a emprendre. En principi la
campanya ja està en marxa i aviat començarem a
veure els resultats.

La regidora Quety Vinyals representant d'ERC va
parlar de l'oferiment que va fer en el seu moment
per tal d'aprovar els pressupostos que consistia en
un milió d'euros sobre els 74 de pressupost per
afavorir aspectes socials i que l'equip de govern va
rebutjar. Va demanar la revisió del POUM a la
brevetat més gran perquè ja fa temps que es parla
i encara no s'ha fet res. Vinyals va demanar també
que es fes una inspecció sobre els pisos turístics
pirates que hi ha a la ciutat i que pensa que poden
superar els 300.

El tercer punt, la FAV VNG va demanar un
aclariment sobre el procés de l'IBI i el cadastre
2018.
Els representants veïnals van demanar pedagogia
per tal de poder explicar als veïns les diferències
tan grans que hi havia en els preus de l'IBI, com
podia ser que a un terç li ha baixat, un altre terç els
ha pujat fins al 100€ i un altre terç més de 100€,
fins i tot gent que li ha pujat un 100% .

Pel grup de Ciutadans va parlar el seu regidor
Francis Álvarez que va retreure a l'equip de govern
que en alguns aspectes no se'l té en consideració i
va preguntar pel deute de 2 milions d'euros que la
Generalitat encara té pendent amb la ciutat.
Enver Aznar, representant de Som VNG, va retreure
a l'equip de govern el desconeixement de
l'administració envers la realitat de la ciutadania,
la realitat que a Vilanova encara hi ha 4000
persones a l'Atur, la necessitat de fer projectes de
futur i no només comercials o turístics i també fer
una auditoria dels crèdits.

Fes-nos cinc cèntims dels orígens del Càmping
Vilanova Park.
El càmping va néixer l'any 1982, ja té 35 anys de
vida, va sorgir com una idea de dos empresaris del
sector del càmping que ja tenien altres a la Costa
Brava i a la Costa Daurada i que buscaven iniciar un
projecte més a prop de Barcelona, dins de la seva
recerca per establir el projecte els va convèncer la
finca que van trobar i van establir el càmping aquí,
al Mas Roquer. L'idea era fer un tipus de càmping
diferent del que hi havia als anys 80 i van apostar
per introduir els bungalows tal com es feia a
Europa des de feia anys com alternativa de turisme, és a dir, que els clients contractessin un allotjament del mateix càmping. A part de l'allotjament
tradicional i els bungalows també es van introduir
tot tipus de serveis que havien de formar part del
dia a dia de totes les persones que estiguessin allotjades com ara: restaurants, supermercat, boutique,
premsa, animació, esports, piscines, etc. Al llarg
d'aquests 35 anys de vida ens hem anat modernitzant amb tots els avanços i les noves tecnologies
per donar els serveis que reclamen els clients. Per
exemple, donem senyal de televisió als clients

dels diversos països i per això ens hem hagut
d'adaptar als nous sistemes de la mateixa forma que
la resta de negocis. És tota una evolució que el
ritme de la societat ens anirà portant. No deixem
d'intentar donar el mateix servei durant tot l'any.
Quines són les xifres del càmping, places, ocupació, empleats?
Les xifres canvien molt segons la temporada, l'ocupació màxima la tenim a l'estiu i podríem estar
parlant de 1400 famílies, és a dir, unes 5000 persones que suposa un 95% d'ocupació aproximadament,
arribar al 100% és difícil perquè hi ha molta competència. Sí que fem el 100% en bungalows però en
acampada no s'aconsegueix gairebé mai, s'ha perdut
molt client de càmping.
Respecte als empleats a l'estiu tenim uns 150 i
durant tot l'any uns 75 que són fixos de plantilla.
Després hi ha contractacions eventuals a raó de la
demanda que es produeix a diverses èpoques així
com per donar les vacances als empleats fixos.
Aquesta eventualitat va en relació al fet d'haver de
donar servei tot l'any i d’altres que es produeixin.
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El president de l’Av del Barri de Mar i membre de la
FAV-VNG va contraposar els plantejaments que en
el seu dia es van fer amb les bonificacions per
justificació social i la realitat actual, ja que per
exemple moltes persones jubilades se'ls ha pujat el
0,25% anual i en molts casos, per circumstàncies
personals no és compatible el seu patrimoni amb la
seva liquiditat real.

Pel PP, va parlar el seu representant Carlos
Remacha, va criticar el catastrofisme d'alguns i
demanar que la concessió de subvencions es faci de
manera més raonable, és a dir, que no es donin
subvencions per acontentar a alguns. També va
demanar que l'IBI abusiu reverteixi en solucions a la
via pública i que la Generalitat doni un cop de mà
amb més inversions.

Al quart punt els veïns van demanar a l'equip de
govern que els informés on es faran les
intervencions dels 60.000€ que hi ha per inversions
en la via pública.
A la part de torn obert de paraula es va preguntar
per quan es tenia previst anomenar el relleu del
defensor de la ciutadania. La resposta va ser que
probablement pel setembre s'anomenaria el nou
Defensor.

En un segon torn de paraules, va haver-hi
intervencions de l'Alcaldessa i dels diferents grups
que van rebatre les afirmacions de l'equip de
govern.
Va ser una jornada relativament tranquil·la i no es
va fer molta sang de tot plegat. Les formes van ser
molt correctes.
L' impressió general és que falten dos anys per a les
eleccions i tothom està preparant el camí per
aquest esdeveniment. S'ha de treballar més el dia a
dia perquè encara hi ha moltes mancances.
Consell Municipal d'Associacions de Veïns i Veïnes
Dimecres 21 de Juny es va fer el Consell
d'Associacions de veïns, amb un ordre del dia
ampliat en dos punts més a petició de la FAV VNG
ja que l'Ajuntament només contemplava un únic
punt a l'ordre del dia. Primerament es va aprovar

La pujada de l'IBI dels
habitatges ha estat
motiu de discrepàncies
entre
ciutadans
i
Administració.
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Participació Ciutadana

La pàgina de la
Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació d’idees i contrastos per enriquir el diàleg.

Mitjans de comunicació i Jornades amb participació de la FAV
Una de les prioritats que a les últimes reunions que
s’ha mantingut, tant en Junta com a la trobada
d’associacions, és tenir més presència als mitjans
de comunicació. Al Canal Blau Ràdio, una vegada al
mes, fan presencia quatre representants d’associacions de veïns, donant difusió de les incidències que
es produeixen a nivell de barris i ciutat. Al propi
temps, a Onda Ràdio, la Federació ha concertat
cada dilluns la presència d’un president, acompanyat del president de la Federació, per donar veu a
les inquietuds del veïnat.

destacar que per preveure la situació cal saber el
que passa exactament però, precisament en el
tema dels maltractaments a la gent gran, manca
molta informació, i fins i tot, hi ha certa opacitat.
Específicament, el tema dels maltractaments a
ningú (ni les víctimes, ni els familiars, ni les autoritats) li agrada parlar-ne. Per tant, si no es detecta,
difícilment es pot preveure ni intervenir adequadament.
Les persones grans tenen encara socialment una
etiqueta negativa, ja que se’ls visualitza sempre en
negatiu, com un cost social, mai en positiu, com
una aportació al col·lectiu, i aquesta situació
també fa que siguin invisibles altres qüestions i
problemàtiques.

Jornada sobre “Maltractament a les persones
grans”.
El passat 18 de maig de 2017, al Casal Municipal de
la Gent Gran, va tenir lloc aquesta trobada. L’objectiu de la jornada era debatre entre el col·lectiu
de la gent gran del Garraf els temes tractats al 7è
Congrès Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

No obstant cal ser positius i destacar que en els
darrers deu anys s'ha avançat molt, però encara
falta camí per fer. En nom de la gent gran es fan
molt poques reivindicacions, potser perquè som
una societat que ens fa por envellir i ens fa por
morir.

En aquest cas, es va portar a terme una sessió sobre
el tema dels maltractaments de la gent gran en
resposta a la demanda feta pels membres del
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

Socialment és una qüestió poc abordada i, generalment, no estem preparats per afrontar els canvis i
les conseqüències que l’envelliment suposa.

La jornada va constar de diverses intervencions
d’experts i professionals en la temàtica a la Comarca del Garraf i Catalunya.

En l’àmbit de la gent gran s’evidencia que falten
protocols d'actuació homologats per a tots els territoris i nivells d'administració. A poc a poc anem
tenint experts, professionals, entitats i associacions que treballen aquest tema i posen en relleu
aquest problema latent.

L’objectiu era conèixer, debatre i saber de quina
manera ens afecta com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf, i que es pot fer per millorar o
resoldre aquesta situació.
Tot seguit va tenir lloc la salutació institucional per
part de la presidenta del Consell Comarcal del
Garraf, la Sra. Glòria Garcia, i la regidora de Vilanova i la Geltrú, Sra. Blanca Albà. La presentació de la
jornada i del programa la va fer la tècnica de Gent
Gran del Consell Comarcal, Sra. Nina Serrano.

S'ha de positivitzar la situació, perquè sinó s’està
instal·lant entre les persones grans que han de renunciar als seus drets i a la seva dignitat, i sovint no troben
la força necessària o el suport per enfrontar-se a la
situació que pateixen. De vegades els mateixos
maltractadors (que en molts casos són familiars) no en
són conscients o no volen admetre que ho són.

La ponència inicial titulada “Els maltractaments de
les persones grans, una realitat”, va estar a càrrec
del Sr. Jordi Muñoz, Advocat i president de l’Associació EIMA, i el va presentar el Sr. Joaquim Millan,
expert de la consultora TACTIC, i coordinador de la
jornada. Amb la seva intervenció, el Sr. Muñoz va
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sorgir d'un procés participatiu en què els veïns van
donar la seva opinió com havia de ser aquest
equipament i quins espais hauria de tenir. La
necessitat de disposar dels bucs va ser una de les
propostes majoritàries.
Ens preguntem si, les humitats en comptes
d’aparèixer a la planta soterrani, haguessin sortit a
qualsevol altre lloc, que hauria passat? S'hauria
tancat el Centre i deixat el barri i la ciutat sense
aquest equipament?, o s'hauria reclamat a
l'empresa constructora que fes els treballs
necessaris per solucionar el problema? Per què no
es va fer amb els bucs?
Cal reflexionar si hem fet el correcte fent aquesta
proposta. La resposta és sí.
Ni reunions, ni promeses, ni preguntes i mocions als
plens, amb tot tipus de color polític al davant han
solucionat el problema i aquesta era una nova
oportunitat de reclamar el que creiem que és just.
L'any que ve, si ningú posa remei, tornarem a
provar, amb la mateixa proposta i el 2n Festi Bucs.

Una vegada presentada la proposta i per
aconseguir que es votés per part de la ciutadania
vàrem creure que fer un Festival on grups locals
poguessin actuar i conscienciar-los a tots que els
bucs són perquè la gent pugui assajar. Mitjançant
la web www.jocsmolidevent, la nostra pàgina de
Facebook i amb la publicació d'un cartell es va
obrir la inscripció. Finalment van ser sis les
inscripcions rebudes entre grups i solistes. Gerard
Martín, José Sanjuan, Espot i Manyé, Set 52,
Maggot Temple i Violet Mistake van omplir amb la
seva música la tarda de dissabte 3 de Juny.
Per nosaltres el Festi bucs ha estat una
experiència molt positiva, vàrem comprovar el
talent musical que hi ha a la nostra ciutat i una
vegada més comprovar que la ciutat disposa d'un
espai multifuncional on es pot realitzar qualsevol
activitat. Des d'aquestes línies volem agrair als
artistes i grups que van participar en el festival,
amb estils molt diferents, amb actuacions d'una
hora aproximadament ens van deixar una bona
mostra de la seva música i el seu art a tots els
assistents. Després de set anys es van poder
estrenar part del material que formen part de
l'equipament dels bucs i que mai ningú els havia
utilitzat.

Crítiques a part, el procés és molt interessant,
totes les propostes escollides són importants,
raonables i útils per a la ciutadania i com sempre
caldrà posar-lo en quarantena fins a exhaurir l'any
que és quan podrem comprovar que les propostes
estan concloses o com a mínim que s'han començat
a desenvolupar els projectes.

També volem agrair especialment a José Sanjuan la
seva feina al davant de la pàgina web de promoció
de Festi Bucs, a Israel Milla pel disseny del cartell
i també a Ramon Soler i Laura de Canal Blau per la
seva col·laboració en la promoció de l'acte. Agrair
també la presència del regidor Jordi Medina que va
poder comprovar personalment l'estat dels bucs.
Malauradament la nostra proposta no ha estat
suficientment votada per tal poder optar a
l'arranjament dels bucs, la nostra Associació no
decaurà en l'intent que es facin els treballs
necessaris perquè l'espai doni el servei pel qual es
va fer. Que sigui obert a tots els artistes que ho
puguin necessitar pels seus assajos.
Com és conegut, el Centre Cívic del Molí de Vent va

Per altra banda en els maltractaments de la gent
gran tenim la barrera de la intimitat o la protecció
de dades, que en el cas del maltractament de
gènere no existeix. També serveix d'excusa per no
actuar ni intervenir.
4
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Pressupostos participatius VNG i Festi Bucs
votar, de les prop de 56.000 persones que podien
exercir el dret de vot només ho van fer 1.900, és a
dir, el 3,4% del cens, una quantitat molt petita si
tenim en compte que es van presentar 320
propostes.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar el
mes de març un procés participatiu per tal que la
ciutadania pogués proposar millores a l'espai
públic, equipaments municipals o de competència
municipal que no superessin els 30.000 € per
invertir 150.000 € dels pressupostos municipals del
2017. Durant un mes tots els vilanovins de més de
setze anys van poder fer arribar les seves.

D'altra banda hem de dir que van votar més les
dones (62%) que els homes (38%) i que la joventut
va passar d'aportar als pressupostos participatius,
només van votar un 11% dels joves entre 16 i 29
anys. La franja d'edat més participativa va ser la
compresa entre els 30 als 49 anys amb el 62% de
tots els vots. No podem culpar l'Ajuntament perquè
no hagi fet una bona campanya de publicitat, els
ciutadans no podem al·legar desconeixement.

Una vegada rebudes les 320 propostes, els tècnics
municipals van fer la tria dels projectes per tal de
descartar tots aquells que no complien els criteris o
que eren repetides o similars. Algunes de les
propostes rebutjades ho van ser per superar el
pressupost, altres per fer referència amb
actuacions relacionades sobre espais privats i les
que tenien elements comuns es van unificar. De
totes aquestes propostes només en van quedar 61.

Totes aquestes dades fan pensar que hi ha poca
implicació dels ciutadans quan se'ls hi dóna la
possibilitat de decidir on volen que vagin una part
dels seus impostos, o pot ser que el procés de
votació era dificultós, o que no pensen votar
propostes d'actuacions que són d'obligació diària de
l'Ajuntament, o que pensen que no val la pena
perquè com gran quantitat de projectes romandran
oblidats al fons d'un calaix de la Casa Gran.

Posteriorment es va obrir el període de votació; per
exercir el dret a vot calia donar-se d'alta a la web
municipal, ser major de 16 anys i estar empadronat
a Vilanova i la Geltrú. Dintre dels projectes hi havia
de tot tipus, principalment predominaven aquells
que afecten la mobilitat com ara semàfors, passos
de vianants, carril bici, reparació de voreres i
asfaltat. També molts relacionats a la millora dels
espais públics i altres relacionats amb les noves
tecnologies.

Com a exemple tenim moltes de les propostes que
s'aprovaren en el seu dia a les diferents AMO's i que
romanen aparcades a les diferents regidories.

Les propostes guanyadores van ser:
1. Col·locació de caixes niu per a controlar el
mosquit tigre.
2. Un teatre de pel·lícula.
3. Instal·lació de desfibril·ladors als Centres
Cívics, Casal de la Gent Gran i Compex.
4. Zona d'ombra a l'escola Ginesta.
5. WIFI gratuït en alguns espais públics.
6. Millorar l'accessibilitat a les platges.
7. Millores als passos de vianants.
8. App per la neteja de la via pública.
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Cal millorar molt l'àmbit de la justícia, els
recursos, els protocols i les eines que hi ha perquè
siguin més eficients i eficaces.

El més perjudicial de les situacions de maltractament en persones grans és la pèrdua de la dignitat
humana, de l’autoestima i el reconeixement propi,
sovint comporta més solitud, aïllament i un sentiment de tristesa o fins i tot depressió.

Per últim el Sr. Muñoz va destacar que calia informar bé dels recursos i drets que tenen les persones
grans perquè puguin utilitzar-los, cal ser solidari i
responsable socialment, cal fer cas als professionals i mantenir el dret de la persona gran i respectar la seva decisió en cada moment.

Per últim va tenir lloc la darrera taula rodona titulada "Experiències als territoris".
Aquesta sessió fou presentada i moderada per la
Sra. Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell
Comarcal del Garraf.

Després de diverses preguntes del públic va tenir
lloc la primera taula rodona "Abordatge i prevenció" presentada i moderada per la Nina Serrano.

El Dr. Moya va explicar les conseqüències i l’actuació
especial que han de tenir els professionals de la salut
amb els pacients que són conscients de la situació
que els ha tocat viure. Va explicar quin és l’acompanyament que fan en funció de la casuística detectada.

La Sra. Mireia Ferret va plantejar els eixos principals que s’han de portar a terme:
1.- Prevenció: pacte social.
2.- Detecció: a través de bons professionals.
3.- Avaluació: consensuant eines àgils i pràctiques.
4.- Intervenció.

La Sra. Tamayo va explicar com des de l’associació
que ella representa fan un acompanyament domiciliari i sovint es troben amb una realitat oculta
darrera les portes dels domicilis que senten que
haurien de denunciar però, les persones grans en
lloc d’explicar-ho procuren minimitzar-ne la situació, excusar-ho o negar-ho.

Hi han diversos problemes afegits:
a.- Salut mental i emocional.
b.- Manca d'experiència en aquestes qüestions tan
desagradables.
c.- Dependència econòmica.
d.- Dependència habitatge.
e.- Les dones són més febles.
f.- Elevat estrès que genera aquesta situació.

Finalment, i després del torn de debat i preguntes
per parts dels assistents la tècnica de gent gran del
Consell Comarcal del Garraf Nina Serrano va fer les
conclusions i cloenda de la jornada excusant a la
Consellera Delegada de Gent Gran del Consell
Comarcal de la Gent Gran Sra. Paqui Carrasquilla,
qui no va poder assistir, per causes sobrevingudes a
la clausura de la jornada.
Josep A. Vivanco

La Sra. Antonia Gahete ens va explicar els diferents
recursos que tenim al Garraf, com s’avaluen, de
quina manera s’intervé, què poden fer i quines
limitacions tenen, com poden garantir el dret a
decidir i el principi d’autonomia de les persones.
Sovint genera conflictes en els professionals entre
el que s’hauria de fer i el que la persona gran manifesta que vol o no vol que es faci.
Com definim el maltractament? El maltractament
pot ser de molts tipus, emocional, de condicions de
l'habitatge, sexual, econòmic, social, institucional,
és tan ampli que es dilueix en definicions.

La nostra proposta
L'Associació de Veïns va aprofitar aquest procés per
fer arribar la seva proposta, l'arrengament dels
bucs d'assaig situats a la planta soterrani del
Centre Cívic del Molí de Vent que mai han funcionat
perquè es van inundar amb les primeres pluges
després de la seva inauguració i des de les hores no
s'ha solucionat mai el problema d'humitats que
pateixen. Recordem que el Centre es va inaugurar
el juliol del 2010.

La realització d'aquestes 8 propostes suposarà una
despesa de 154.000 € del pressupost municipal.
Fins aquí el procés i el resultat d'aquest. Ara potser
caldria
fer
unes
valoracions
del
seu
desenvolupament.
Les votacions
En primer lloc podríem dir que encara que van ser
moltes les propostes van ser molt pocs els que van
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Les fotos del Festi Bucs

Maggot Temple (Temple de cucs) està format per
Miguel (Vocalista), Neil (Guitarra), Ale (Guitarra),
Cristian (Bateria) i Henry (Baix). Les seves músiques són
Hard Rock/metal/stoner Rock/rapcore/groove metal.

José Sanjuan. És cantautor i te dos discos publicats, a
part també dona classes de guitarra al Centre Cívic. Ha
estat un dels responsables de la celebració del Festi
Bucs.

Dintre de les diverses actuacions d'asfaltat que s'han fet darrerament a la ciutat, el barri ha estat premiat amb
la rehabilitació del pas de vianants que es troba en el carrer Zamenhof entre els carrers Aigua i Torre d'Enveja.
Aquest pas estava molt deteriorat amb sots a l'entrada del mateix amb el perill que suposa especialment pels
vehicles de dues rodes. Encara així tot aquest tram es troba en condicions dolentes i caldria ben aviat realitzar
un nou asfaltat complet.

El nom del grup "Set 52" prové de quan tots coincidíem
al tren de les 7:52 del matí a l'estació de Vilanova i la
Geltrú i va ser allà on va sorgir la idea de crear el grup.
Adrià Cantó (Veu i guitarra), Mariona Galimany (Trompeta), Martí Burcet (Bateria), Gerard Minella (Baix),
Pol García (Trombó) i Gerard M. Görbig (Teclats).

Violet Mistake està formt per Daira (Baix), Edgar
(Bateria) i Òscar (Guitarra i vocal). La seva música és
PunkRock, Alt Rock. Psychodelic i Post Punk. Aquesta va
ser la seva primera actuació com a grup.

Espot i Manyer. L'Espot toca la guitarra i el Manyer
canta. Així de simple. Cantem cançons d'altres perquè
nosaltres encara no en sabem prou. Però al tanto amb
el repertori. Pots sentir de Riba, Sisa, Llach, Serrat,
etc.

Gerard Martín va començar a tocar la guitarra amb 10
anys i va aprendre a cantar de forma autodidacta. El
rock ha estat sempre la base musical d'aquest jove
cantautor i guitarrista que té com a referents del panorama musical nacional a M-Clan, Quique González, Los
Rodríguez, Pereza/Leiva, entre d'altres.

6

Finalment la cruïlla de Menéndez Pelayo amb Aigua ha estat modificada la seva configuració. S'han protegit amb
pilons i aparcaments per a motos les zones de visibilitat per travessar el carrer de l'Aigua, s'han col·locat bandes
sonores i s'ha apropat el senyal de stop a la línia del mateix carrer. A part de tot això, el carrer Menéndez Pelayo
ha estat reconvertit en sentit únic entre Aigua i Torre d'Enveja. Esperem que amb aquestes actuacions es redueixi
l'índex d'accidentalitat de la cruïlla.
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Pressupostos participatius VNG i Festi Bucs
votar, de les prop de 56.000 persones que podien
exercir el dret de vot només ho van fer 1.900, és a
dir, el 3,4% del cens, una quantitat molt petita si
tenim en compte que es van presentar 320
propostes.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar el
mes de març un procés participatiu per tal que la
ciutadania pogués proposar millores a l'espai
públic, equipaments municipals o de competència
municipal que no superessin els 30.000 € per
invertir 150.000 € dels pressupostos municipals del
2017. Durant un mes tots els vilanovins de més de
setze anys van poder fer arribar les seves.

D'altra banda hem de dir que van votar més les
dones (62%) que els homes (38%) i que la joventut
va passar d'aportar als pressupostos participatius,
només van votar un 11% dels joves entre 16 i 29
anys. La franja d'edat més participativa va ser la
compresa entre els 30 als 49 anys amb el 62% de
tots els vots. No podem culpar l'Ajuntament perquè
no hagi fet una bona campanya de publicitat, els
ciutadans no podem al·legar desconeixement.

Una vegada rebudes les 320 propostes, els tècnics
municipals van fer la tria dels projectes per tal de
descartar tots aquells que no complien els criteris o
que eren repetides o similars. Algunes de les
propostes rebutjades ho van ser per superar el
pressupost, altres per fer referència amb
actuacions relacionades sobre espais privats i les
que tenien elements comuns es van unificar. De
totes aquestes propostes només en van quedar 61.

Totes aquestes dades fan pensar que hi ha poca
implicació dels ciutadans quan se'ls hi dóna la
possibilitat de decidir on volen que vagin una part
dels seus impostos, o pot ser que el procés de
votació era dificultós, o que no pensen votar
propostes d'actuacions que són d'obligació diària de
l'Ajuntament, o que pensen que no val la pena
perquè com gran quantitat de projectes romandran
oblidats al fons d'un calaix de la Casa Gran.

Posteriorment es va obrir el període de votació; per
exercir el dret a vot calia donar-se d'alta a la web
municipal, ser major de 16 anys i estar empadronat
a Vilanova i la Geltrú. Dintre dels projectes hi havia
de tot tipus, principalment predominaven aquells
que afecten la mobilitat com ara semàfors, passos
de vianants, carril bici, reparació de voreres i
asfaltat. També molts relacionats a la millora dels
espais públics i altres relacionats amb les noves
tecnologies.

Com a exemple tenim moltes de les propostes que
s'aprovaren en el seu dia a les diferents AMO's i que
romanen aparcades a les diferents regidories.

Les propostes guanyadores van ser:
1. Col·locació de caixes niu per a controlar el
mosquit tigre.
2. Un teatre de pel·lícula.
3. Instal·lació de desfibril·ladors als Centres
Cívics, Casal de la Gent Gran i Compex.
4. Zona d'ombra a l'escola Ginesta.
5. WIFI gratuït en alguns espais públics.
6. Millorar l'accessibilitat a les platges.
7. Millores als passos de vianants.
8. App per la neteja de la via pública.
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Cal millorar molt l'àmbit de la justícia, els
recursos, els protocols i les eines que hi ha perquè
siguin més eficients i eficaces.

El més perjudicial de les situacions de maltractament en persones grans és la pèrdua de la dignitat
humana, de l’autoestima i el reconeixement propi,
sovint comporta més solitud, aïllament i un sentiment de tristesa o fins i tot depressió.

Per últim el Sr. Muñoz va destacar que calia informar bé dels recursos i drets que tenen les persones
grans perquè puguin utilitzar-los, cal ser solidari i
responsable socialment, cal fer cas als professionals i mantenir el dret de la persona gran i respectar la seva decisió en cada moment.

Per últim va tenir lloc la darrera taula rodona titulada "Experiències als territoris".
Aquesta sessió fou presentada i moderada per la
Sra. Nina Serrano, tècnica de gent gran del Consell
Comarcal del Garraf.

Després de diverses preguntes del públic va tenir
lloc la primera taula rodona "Abordatge i prevenció" presentada i moderada per la Nina Serrano.

El Dr. Moya va explicar les conseqüències i l’actuació
especial que han de tenir els professionals de la salut
amb els pacients que són conscients de la situació
que els ha tocat viure. Va explicar quin és l’acompanyament que fan en funció de la casuística detectada.

La Sra. Mireia Ferret va plantejar els eixos principals que s’han de portar a terme:
1.- Prevenció: pacte social.
2.- Detecció: a través de bons professionals.
3.- Avaluació: consensuant eines àgils i pràctiques.
4.- Intervenció.

La Sra. Tamayo va explicar com des de l’associació
que ella representa fan un acompanyament domiciliari i sovint es troben amb una realitat oculta
darrera les portes dels domicilis que senten que
haurien de denunciar però, les persones grans en
lloc d’explicar-ho procuren minimitzar-ne la situació, excusar-ho o negar-ho.

Hi han diversos problemes afegits:
a.- Salut mental i emocional.
b.- Manca d'experiència en aquestes qüestions tan
desagradables.
c.- Dependència econòmica.
d.- Dependència habitatge.
e.- Les dones són més febles.
f.- Elevat estrès que genera aquesta situació.

Finalment, i després del torn de debat i preguntes
per parts dels assistents la tècnica de gent gran del
Consell Comarcal del Garraf Nina Serrano va fer les
conclusions i cloenda de la jornada excusant a la
Consellera Delegada de Gent Gran del Consell
Comarcal de la Gent Gran Sra. Paqui Carrasquilla,
qui no va poder assistir, per causes sobrevingudes a
la clausura de la jornada.
Josep A. Vivanco

La Sra. Antonia Gahete ens va explicar els diferents
recursos que tenim al Garraf, com s’avaluen, de
quina manera s’intervé, què poden fer i quines
limitacions tenen, com poden garantir el dret a
decidir i el principi d’autonomia de les persones.
Sovint genera conflictes en els professionals entre
el que s’hauria de fer i el que la persona gran manifesta que vol o no vol que es faci.
Com definim el maltractament? El maltractament
pot ser de molts tipus, emocional, de condicions de
l'habitatge, sexual, econòmic, social, institucional,
és tan ampli que es dilueix en definicions.

La nostra proposta
L'Associació de Veïns va aprofitar aquest procés per
fer arribar la seva proposta, l'arrengament dels
bucs d'assaig situats a la planta soterrani del
Centre Cívic del Molí de Vent que mai han funcionat
perquè es van inundar amb les primeres pluges
després de la seva inauguració i des de les hores no
s'ha solucionat mai el problema d'humitats que
pateixen. Recordem que el Centre es va inaugurar
el juliol del 2010.

La realització d'aquestes 8 propostes suposarà una
despesa de 154.000 € del pressupost municipal.
Fins aquí el procés i el resultat d'aquest. Ara potser
caldria
fer
unes
valoracions
del
seu
desenvolupament.
Les votacions
En primer lloc podríem dir que encara que van ser
moltes les propostes van ser molt pocs els que van
8

(Martes CERRADO
por fiesta semanal)

Dr. Zamenhof, 3
Tel. 93 815 99 99
VILANOVA I LA GELTRÚ
5
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La pàgina de la
Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació d’idees i contrastos per enriquir el diàleg.

Mitjans de comunicació i Jornades amb participació de la FAV
Una de les prioritats que a les últimes reunions que
s’ha mantingut, tant en Junta com a la trobada
d’associacions, és tenir més presència als mitjans
de comunicació. Al Canal Blau Ràdio, una vegada al
mes, fan presencia quatre representants d’associacions de veïns, donant difusió de les incidències que
es produeixen a nivell de barris i ciutat. Al propi
temps, a Onda Ràdio, la Federació ha concertat
cada dilluns la presència d’un president, acompanyat del president de la Federació, per donar veu a
les inquietuds del veïnat.

destacar que per preveure la situació cal saber el
que passa exactament però, precisament en el
tema dels maltractaments a la gent gran, manca
molta informació, i fins i tot, hi ha certa opacitat.
Específicament, el tema dels maltractaments a
ningú (ni les víctimes, ni els familiars, ni les autoritats) li agrada parlar-ne. Per tant, si no es detecta,
difícilment es pot preveure ni intervenir adequadament.
Les persones grans tenen encara socialment una
etiqueta negativa, ja que se’ls visualitza sempre en
negatiu, com un cost social, mai en positiu, com
una aportació al col·lectiu, i aquesta situació
també fa que siguin invisibles altres qüestions i
problemàtiques.

Jornada sobre “Maltractament a les persones
grans”.
El passat 18 de maig de 2017, al Casal Municipal de
la Gent Gran, va tenir lloc aquesta trobada. L’objectiu de la jornada era debatre entre el col·lectiu
de la gent gran del Garraf els temes tractats al 7è
Congrès Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

No obstant cal ser positius i destacar que en els
darrers deu anys s'ha avançat molt, però encara
falta camí per fer. En nom de la gent gran es fan
molt poques reivindicacions, potser perquè som
una societat que ens fa por envellir i ens fa por
morir.

En aquest cas, es va portar a terme una sessió sobre
el tema dels maltractaments de la gent gran en
resposta a la demanda feta pels membres del
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf.

Socialment és una qüestió poc abordada i, generalment, no estem preparats per afrontar els canvis i
les conseqüències que l’envelliment suposa.

La jornada va constar de diverses intervencions
d’experts i professionals en la temàtica a la Comarca del Garraf i Catalunya.

En l’àmbit de la gent gran s’evidencia que falten
protocols d'actuació homologats per a tots els territoris i nivells d'administració. A poc a poc anem
tenint experts, professionals, entitats i associacions que treballen aquest tema i posen en relleu
aquest problema latent.

L’objectiu era conèixer, debatre i saber de quina
manera ens afecta com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf, i que es pot fer per millorar o
resoldre aquesta situació.
Tot seguit va tenir lloc la salutació institucional per
part de la presidenta del Consell Comarcal del
Garraf, la Sra. Glòria Garcia, i la regidora de Vilanova i la Geltrú, Sra. Blanca Albà. La presentació de la
jornada i del programa la va fer la tècnica de Gent
Gran del Consell Comarcal, Sra. Nina Serrano.

S'ha de positivitzar la situació, perquè sinó s’està
instal·lant entre les persones grans que han de renunciar als seus drets i a la seva dignitat, i sovint no troben
la força necessària o el suport per enfrontar-se a la
situació que pateixen. De vegades els mateixos
maltractadors (que en molts casos són familiars) no en
són conscients o no volen admetre que ho són.

La ponència inicial titulada “Els maltractaments de
les persones grans, una realitat”, va estar a càrrec
del Sr. Jordi Muñoz, Advocat i president de l’Associació EIMA, i el va presentar el Sr. Joaquim Millan,
expert de la consultora TACTIC, i coordinador de la
jornada. Amb la seva intervenció, el Sr. Muñoz va
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sorgir d'un procés participatiu en què els veïns van
donar la seva opinió com havia de ser aquest
equipament i quins espais hauria de tenir. La
necessitat de disposar dels bucs va ser una de les
propostes majoritàries.
Ens preguntem si, les humitats en comptes
d’aparèixer a la planta soterrani, haguessin sortit a
qualsevol altre lloc, que hauria passat? S'hauria
tancat el Centre i deixat el barri i la ciutat sense
aquest equipament?, o s'hauria reclamat a
l'empresa constructora que fes els treballs
necessaris per solucionar el problema? Per què no
es va fer amb els bucs?
Cal reflexionar si hem fet el correcte fent aquesta
proposta. La resposta és sí.
Ni reunions, ni promeses, ni preguntes i mocions als
plens, amb tot tipus de color polític al davant han
solucionat el problema i aquesta era una nova
oportunitat de reclamar el que creiem que és just.
L'any que ve, si ningú posa remei, tornarem a
provar, amb la mateixa proposta i el 2n Festi Bucs.

Una vegada presentada la proposta i per
aconseguir que es votés per part de la ciutadania
vàrem creure que fer un Festival on grups locals
poguessin actuar i conscienciar-los a tots que els
bucs són perquè la gent pugui assajar. Mitjançant
la web www.jocsmolidevent, la nostra pàgina de
Facebook i amb la publicació d'un cartell es va
obrir la inscripció. Finalment van ser sis les
inscripcions rebudes entre grups i solistes. Gerard
Martín, José Sanjuan, Espot i Manyé, Set 52,
Maggot Temple i Violet Mistake van omplir amb la
seva música la tarda de dissabte 3 de Juny.
Per nosaltres el Festi bucs ha estat una
experiència molt positiva, vàrem comprovar el
talent musical que hi ha a la nostra ciutat i una
vegada més comprovar que la ciutat disposa d'un
espai multifuncional on es pot realitzar qualsevol
activitat. Des d'aquestes línies volem agrair als
artistes i grups que van participar en el festival,
amb estils molt diferents, amb actuacions d'una
hora aproximadament ens van deixar una bona
mostra de la seva música i el seu art a tots els
assistents. Després de set anys es van poder
estrenar part del material que formen part de
l'equipament dels bucs i que mai ningú els havia
utilitzat.

Crítiques a part, el procés és molt interessant,
totes les propostes escollides són importants,
raonables i útils per a la ciutadania i com sempre
caldrà posar-lo en quarantena fins a exhaurir l'any
que és quan podrem comprovar que les propostes
estan concloses o com a mínim que s'han començat
a desenvolupar els projectes.

També volem agrair especialment a José Sanjuan la
seva feina al davant de la pàgina web de promoció
de Festi Bucs, a Israel Milla pel disseny del cartell
i també a Ramon Soler i Laura de Canal Blau per la
seva col·laboració en la promoció de l'acte. Agrair
també la presència del regidor Jordi Medina que va
poder comprovar personalment l'estat dels bucs.
Malauradament la nostra proposta no ha estat
suficientment votada per tal poder optar a
l'arranjament dels bucs, la nostra Associació no
decaurà en l'intent que es facin els treballs
necessaris perquè l'espai doni el servei pel qual es
va fer. Que sigui obert a tots els artistes que ho
puguin necessitar pels seus assajos.
Com és conegut, el Centre Cívic del Molí de Vent va

Per altra banda en els maltractaments de la gent
gran tenim la barrera de la intimitat o la protecció
de dades, que en el cas del maltractament de
gènere no existeix. També serveix d'excusa per no
actuar ni intervenir.
4
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Parlem amb Albert Cases
Conseller Delegat i Cap de Recursos Humans del Càmping Vilanova Park
Per Fermin de la Pinta
Ens trobem amb l'Albert a una de les diverses terrasses que disposa aquest allotjament, en un dia de juny
molt lluent i a l'ombra d'uns pins pot ser centenaris. El passejar de clients és continu encara que no ens
trobem en els dies de màxima ocupació. No són les set de la tarda i molts clients estrangers comencen a
prendre posicions a les taules del restaurant. La idea d'aquesta entrevista és endinsar-nos en un dels establiments turístic més emblemàtics i guardonat de la comarca, que no deixa de ser una petita ciutat dintre de
Vilanova i saber com es viu, quins són els problemes i quines les inquietuds de tots aquells relacionats amb
el Càmping. Estem convençuts que l'Albert ens posarà al dia de tots els temes.
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l'acta corresponent al Consell del 14 de febrer i
seguidament es va explicar el punt proposat pel
govern corresponent a la campanya de civisme que
consistirà a fer accions per tal de crear controvèrsia
i conscienciar la ciutadania dels seus actes. En
aquesta campanya s'ha realitzat un estudi per
trobar els punts en els quals s'ha d'actuar i
focalitzar les mesures a emprendre. En principi la
campanya ja està en marxa i aviat començarem a
veure els resultats.

La regidora Quety Vinyals representant d'ERC va
parlar de l'oferiment que va fer en el seu moment
per tal d'aprovar els pressupostos que consistia en
un milió d'euros sobre els 74 de pressupost per
afavorir aspectes socials i que l'equip de govern va
rebutjar. Va demanar la revisió del POUM a la
brevetat més gran perquè ja fa temps que es parla
i encara no s'ha fet res. Vinyals va demanar també
que es fes una inspecció sobre els pisos turístics
pirates que hi ha a la ciutat i que pensa que poden
superar els 300.

El tercer punt, la FAV VNG va demanar un
aclariment sobre el procés de l'IBI i el cadastre
2018.
Els representants veïnals van demanar pedagogia
per tal de poder explicar als veïns les diferències
tan grans que hi havia en els preus de l'IBI, com
podia ser que a un terç li ha baixat, un altre terç els
ha pujat fins al 100€ i un altre terç més de 100€,
fins i tot gent que li ha pujat un 100% .

Pel grup de Ciutadans va parlar el seu regidor
Francis Álvarez que va retreure a l'equip de govern
que en alguns aspectes no se'l té en consideració i
va preguntar pel deute de 2 milions d'euros que la
Generalitat encara té pendent amb la ciutat.
Enver Aznar, representant de Som VNG, va retreure
a l'equip de govern el desconeixement de
l'administració envers la realitat de la ciutadania,
la realitat que a Vilanova encara hi ha 4000
persones a l'Atur, la necessitat de fer projectes de
futur i no només comercials o turístics i també fer
una auditoria dels crèdits.

Fes-nos cinc cèntims dels orígens del Càmping
Vilanova Park.
El càmping va néixer l'any 1982, ja té 35 anys de
vida, va sorgir com una idea de dos empresaris del
sector del càmping que ja tenien altres a la Costa
Brava i a la Costa Daurada i que buscaven iniciar un
projecte més a prop de Barcelona, dins de la seva
recerca per establir el projecte els va convèncer la
finca que van trobar i van establir el càmping aquí,
al Mas Roquer. L'idea era fer un tipus de càmping
diferent del que hi havia als anys 80 i van apostar
per introduir els bungalows tal com es feia a
Europa des de feia anys com alternativa de turisme, és a dir, que els clients contractessin un allotjament del mateix càmping. A part de l'allotjament
tradicional i els bungalows també es van introduir
tot tipus de serveis que havien de formar part del
dia a dia de totes les persones que estiguessin allotjades com ara: restaurants, supermercat, boutique,
premsa, animació, esports, piscines, etc. Al llarg
d'aquests 35 anys de vida ens hem anat modernitzant amb tots els avanços i les noves tecnologies
per donar els serveis que reclamen els clients. Per
exemple, donem senyal de televisió als clients

dels diversos països i per això ens hem hagut
d'adaptar als nous sistemes de la mateixa forma que
la resta de negocis. És tota una evolució que el
ritme de la societat ens anirà portant. No deixem
d'intentar donar el mateix servei durant tot l'any.
Quines són les xifres del càmping, places, ocupació, empleats?
Les xifres canvien molt segons la temporada, l'ocupació màxima la tenim a l'estiu i podríem estar
parlant de 1400 famílies, és a dir, unes 5000 persones que suposa un 95% d'ocupació aproximadament,
arribar al 100% és difícil perquè hi ha molta competència. Sí que fem el 100% en bungalows però en
acampada no s'aconsegueix gairebé mai, s'ha perdut
molt client de càmping.
Respecte als empleats a l'estiu tenim uns 150 i
durant tot l'any uns 75 que són fixos de plantilla.
Després hi ha contractacions eventuals a raó de la
demanda que es produeix a diverses èpoques així
com per donar les vacances als empleats fixos.
Aquesta eventualitat va en relació al fet d'haver de
donar servei tot l'any i d’altres que es produeixin.
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El president de l’Av del Barri de Mar i membre de la
FAV-VNG va contraposar els plantejaments que en
el seu dia es van fer amb les bonificacions per
justificació social i la realitat actual, ja que per
exemple moltes persones jubilades se'ls ha pujat el
0,25% anual i en molts casos, per circumstàncies
personals no és compatible el seu patrimoni amb la
seva liquiditat real.

Pel PP, va parlar el seu representant Carlos
Remacha, va criticar el catastrofisme d'alguns i
demanar que la concessió de subvencions es faci de
manera més raonable, és a dir, que no es donin
subvencions per acontentar a alguns. També va
demanar que l'IBI abusiu reverteixi en solucions a la
via pública i que la Generalitat doni un cop de mà
amb més inversions.

Al quart punt els veïns van demanar a l'equip de
govern que els informés on es faran les
intervencions dels 60.000€ que hi ha per inversions
en la via pública.
A la part de torn obert de paraula es va preguntar
per quan es tenia previst anomenar el relleu del
defensor de la ciutadania. La resposta va ser que
probablement pel setembre s'anomenaria el nou
Defensor.

En un segon torn de paraules, va haver-hi
intervencions de l'Alcaldessa i dels diferents grups
que van rebatre les afirmacions de l'equip de
govern.
Va ser una jornada relativament tranquil·la i no es
va fer molta sang de tot plegat. Les formes van ser
molt correctes.
L' impressió general és que falten dos anys per a les
eleccions i tothom està preparant el camí per
aquest esdeveniment. S'ha de treballar més el dia a
dia perquè encara hi ha moltes mancances.
Consell Municipal d'Associacions de Veïns i Veïnes
Dimecres 21 de Juny es va fer el Consell
d'Associacions de veïns, amb un ordre del dia
ampliat en dos punts més a petició de la FAV VNG
ja que l'Ajuntament només contemplava un únic
punt a l'ordre del dia. Primerament es va aprovar

La pujada de l'IBI dels
habitatges ha estat
motiu de discrepàncies
entre
ciutadans
i
Administració.

3

Molinformatiu 79

De l’Associació

Notícies
L'Estat de la ciutat

El passat 21 de març de 2017 va tenir lloc
l'Assemblea General Ordinària corresponent al
període 2016. En primer lloc es va passar a la
votació per l'aprovació de l'acta del 2015 que ho va
ser per unanimitat. Seguidament es van presentar
les dades econòmiques corresponent a l'any 2016
amb un total d'ingressos de 28.962,30€ i unes
despeses de 28.841,60 € amb un balanç positiu de
120,70€. A continuació es va presentar el
pressupost econòmic per l'any 2017 que arriba fins
als 30.475,00€, totes aquestes xifres van ser
aprovades per unanimitat dels socis presents.
Posteriorment es va presentar la memòria
d'activitats del 2016 i el projecte 2017. Cal
destacar, que a part de les activitats tradicionals,
aquest darrer any es va posar en funcionament la
web www.jocsmolidevent, que era una gimcana de
preguntes i respostes sobre el barri i la ciutat amb
patrocinadors i premis. Aquesta mateixa pàgina web
ha estat també aprofitada per fer tota la publicitat
relativa al Festi Bucs que es va fer el 3 de juny.
Finalment i en aplicació dels estatuts de l'entitat es
va procedir a la renovació de Junta Directiva que
s'havia de fer al complir l'actual dos anys.

Dilluns 19 de juny es va fer un ple monogràfic sobre
l'estat de la ciutat. En primer lloc va parlar
l'Alcaldessa fent una valoració positiva dels dos anys
de govern i destacant el fet que la ciutat està millor
que sis anys abans. També va ressaltar la inversió
social, la reducció dels crèdits, l'actualització dels
crèdits amb tercers i la reducció de 14 milions
d'euros en aquest exercici. Finalment va assegurar
que s'havia complert el 50% del PAM.

Presidenta:

Vilanova.cat

Seguidament van parlar els representants dels
partits que formen l'equip de govern (PDEcat i PSC)
que van valorar positivament la feina feta dintre de
les limitacions econòmiques donant prioritat a les
polítiques socials i a la disminució del deute. També
es va parlar d'accions en cultura i la introducció
d'usos hotelers al centre de la ciutat per posar
Vilanova i la Geltrú al mapa turístic de qualitat.

Rosa M. Luque Blanco

Vicepresident: Pablo Municio Garcia
Tresorera:

Estela González Álvarez

Secretari:

José Antonio Román Jiménez

Vocals:

Josep Anton Vivanco Alonso
Miguel Egea Gasca
Francisco Rivadeneyra Fernández
Beatriz Pardo González
Diego Jiménez Llamas
Marc Segarra Sabio

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat
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Tenim calculat que en un any poden passar unes 8500
famílies. El nostre establiment per volum sumaria com
els tres o quatre hotels més grans de Sitges.

Assemblea General Ordinària 2016

La nova junta va quedar constituïda de la següent
manera:
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A continuació va ser el torn dels grups de l'oposició,
primerament va intervenir el representant de la
CUP que va retreure al govern el fet que aquest
debat no s'hagués fet en un lloc més ampli per tal
d'encabir a molts més ciutadans, va dir també que
era un pacte de govern buit i que no sabien
gestionar, que hi havia un front de partits
burocràtics i apoltronats i un altre molt més obert,
participatiu i reivindicatiu.

va iniciar la línia a Barcelona ha estat extraordinari
per nosaltres en el sentit que el nostre client sap
que de la porta del nostre establiment pot anar
directament a Barcelona. El servei urbà també fa
una labor fonamental per apropar els clients a la
ciutat i la platja. En aquest aspecte no tenim cap
queixa.

Revisant puntuacions de webs de contractació
turística trobem una valoració del càmping i els
serveis superior al 8 sobre 10. Quina valoració
féu de les opinions que donen les diverses webs
i agencies. Feu algun tipus de seguiment?
Sí, sí que ho fem. Al final jo crec que totes són justes,
quan opina tanta gent, sigui per un mitjà o per l'altre,
el mètode si és bo, és bo per tothom i si és dolent
també per tothom que està valorat als portals.
Pot ser, en algun moment hi ha crítiques molt dures
i amb les que no estem d'acord. Ens queixem de les
dolentes i ens agraden les bones. Nosaltres contestem a moltes de les que ens diuen que no es compleixen les expectatives que tenien, encara que
sovint ens agradaria poder arribar a un "careo" per
tal d'aclarir-lo.
Les crítiques també ens ajuden a fer-ho millor.

Com es troba el projecte de nou càmping de
Cubelles?
Si el projecte se'ns aprova i esperem que així sigui,
amb el condicionant que la tèrmica desapareix-hi,
ho tirarem endavant. Hem treballat molt per tenir
el vistiplau de tothom, tant de l'Ajuntament, que
creiem que estan encantadíssims amb el projecte,
com també dels grups de l'oposició. Teníem clar
que havia de ser un projecte per tothom i que tots
ho tinguéssim clar i fer-lo sense problemes i sense
enfrontaments. Hem d'invertir en un projecte que
serà molt costós però en el que tenim una gran
il·lusió i per tot això volem fer-ho bé.
Se'ns va presentar l'oportunitat d'adquirir aquests
terrenys, ben comunicats i a prop de la platja i no
van dubtar. La veritat és que tenim moltes ganes
de portar el projecte endavant.

Està pendent la construcció d'un carril per a
bicicletes i vianants adossat a la carretera de
l'Arboç, sabeu com esta el tema? Quins són els
problemes d'accessibilitat que teniu?
Això ja està aprovat per la Diputació, el problema
ara és saber quan es farà i quan es dotarà de pressupost. Nosaltres ja fa temps que van rebre la
visita del representant corresponent de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament amb el compromís de tirar-lo endavant, no només com un servei
per la mobilitat del càmping sinó com una necessitat de tots els veïns que viuen al voltant de la
carretera de l'Arboç.
Respecte d'altres accessos, en particular la possibilitat de poder accedir per la C-32 des de Barcelona, haig de dir que en una conversa amb l'Ajuntament ja fa anys se'ns va dir que estava previst
l'accés i que per algun motiu la concessionària no
ho va fer, però que pensaven que més tard o més
d'hora es faria. I així estem. Si l'administració ha de
portar-se mèrits, el millor és que faci allò que es
compromet.
Per altra banda, pel que respecta als serveis
públics de transport, d'ençà que l'empresa Mon Bus

Com us pot afectar la proliferació de pisos i
apartaments turístics?
Jo tot el que sigui legal benvingut, entenc que és
sumar-hi competències de la mateixa manera que
nosaltres anem a fer un nou càmping i pot ser competència per altres. Tot pot restar però no ens
preocupa, nosaltres tenim altres canals, això si tot
el que es faci ha d'estar dintre dels canals reglats.

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Economista col·legiat:
pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:
pedrogilvila@icab.cat
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DIVENDRES 30 DE JUNY

DIUMENGE 2 JULIOL

• 17.00 h., a les pistes CRUYFF COUR
(segons nombre d‛inscrits)

• 10.00h:

V TORNEIG FESTA MAJOR DE FUTBOL 6

IV PASSEJADA TEMÀTICA:

“Les zones verdes del barri” (noms i història)

• 18.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

TALLER DE CIRC PER NENS I NENES

Sortida i arribada: Centre Cïvic Molí de Vent
En acabar,

• 18.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

BINGO

SARDINADA per als participants

• 11.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

IV CONCURS INFANTIL
DE DIBUIX FESTA MAJOR

• 21.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

SOPAR DE VEÏNS I VEÏNES

Tema: El Barri de Molí de Vent

• 22.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

Actuació de JOSÉ SANJUAN
i VANESSA LEBRU

• 12.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

MAG ZAPPA

DISSABTE 1 JULIOL

• 18.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

• 10.00h i 17.00 h., a les pistes CRUYFF COURT

LLIURAMENT DE PREMIS

V TORNEIG FESTA MAJOR DE FUTBOL 6

Campionat de Futbol i Concurs de Dibuix

• 11.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

ANIMACIÓ INFANTIL amb el Grup
“VA DE REGALS”

• 18.30 h., al Centre Cívic Molí de Vent

• 12.00 h., als Jardins del Centre Cívic Molí de Vent

Amics del Country (durada aprox. 0.30h)

Molinformatiu 79

Una vida no té preu.
Ja fa temps hi havia la necessitat als centres cívics i casals, a causa del gran nombre
d’usuaris i per seguretat personal, de disposar d’aparells desfibril·ladors.
Amb la creació per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels pressupostos
participatius, i d’acord amb les normes i reglamentació d'aquests, s’ha pogut proposar
l’adquisició dels esmentats aparells. La proposta anterior, feta per part de la Federació
d’Associacions de Veïns de Vilanova i la Geltrú, ha estat reconeguda per un nombre de
vots suficients per realitzar-la. Des de la nostra perspectiva, i veient la resposta dels
ciutadans, l’experiència ha estat molt positiva.
Aquest any, com en els dos darrers, la Festa Major la farem al Centre Cívic Molí de Vent,
per aprofitar les innumerables avantatges que ens ofereix: confort, sanitat, neteja,
seguretat i caliu associatiu adreçat a totes les edats. Trobareu el programa a la darrera
pàgina.
Dins el contingut d’aquest butlletí, trobareu un informe sobre la Jornada dedicada al
“Maltractament a les persones grans” que va organitzar el Consell Comarcal del Garraf.
També trobareu, a l’espai dedicat a “La Conversa”, una interessant entrevista amb Albert
Cases, Conseller Delegat i Cap de Recursos Humans del Càmping Vilanova Park de la
nostra ciutat.
Us recordem que al web de la nostra associació:
http://www.avmolivent.org/butlleti.htm podeu trobar els darrers 12 números del
nostre butlletí Molinformatiu, on podeu revisar els temes pendents i els realitzats, així
com un interessant recorregut per l’hemeroteca.
Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur.
Junta Directiva de l’Associació
de Veïns Molí de Vent

EXHIBICIONS i ACTUACIONS:

LLANÇAMENT DELS 12 MORTERETS

José Sanjuan, Vanessa Lebru i Rosa Negra (aprox. 1.30h)

• 13.00 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

Monòlegs (durada aprox. 0.30h-0.45h)

• 18.30 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

• 22.00 h., a l‛esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

BOTIFARRADA POPULAR

Llançament de TRACA Final i Fi de Festa

ACTUACIONS:

Sevillanes (durada aprox. 0.45h)
Grup d‛Animació de L‛Espai (durada aprox. 1.00h)

• 23.00 h., al Centre Cívic Molí de Vent

(L‛organització es reserva el dret de modificar o anul·lar
qualsevol acte d‛aquest programa.)

“GUATEQUE” amb música del segle XX
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IV PASSEJADA TEMÀTICA:

Les zones verdes del barri

· Mecànica i electricitat
· Muntatge i reparació de pneumàtics
· Manteniment i càrrega dʼaire condicionat
· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions
· Servei Lubricants
Dr. Zamenhof, 1 (Molí de Vent)
Tel./Fax 93 815 80 81
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
autocentrevilanova@hotmail.com

Diumenge 2 de juliol, a les 10 h

Sortida i arribada: Centre Cívic Molí de Vent, c/Aigua 203-205
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Un espai encara per descobrir

Ara fa dos anys tancàvem la contra del Molinformatiu 75 amb una reclamació que avui seria
novament d' actualitat, més que res perquè res ha canviat des de llavors. En aquell moment
titulàvem la crònica com "Un espai per a descobrir", avui afegim l'adverbi encara perquè
encara res no s'ha fet i la degradació de l'espai continua.
Un espai dotat de tots els mitjans necessaris per a l'assaig i que encara no han estat estrenats, amb garanties caducades i on no s'espera solució per al moment.
Ningú no podrà dir que des de l'Associació de Veïns no hem fet cap esforç, ni cap reivindicació ni hem insistit a trobar la solució des del primer moment.
Amb insistència també vam aconseguir que tres anys després de la inauguració es posés un
rètol amb el nom del centre, i ara, en aquest tema, no ens queda més remei que continuar
fent la feina com sempre l'hem fet, insistint. Alguns poden pensar que és una rebequeria per
no aconseguir que el projecte del procés participatiu tirés endavant, res més lluny de la
realitat, només ha estat una altra oportunitat
Ara, després d'aquest Molinformatiu monogràfic sobre els bucs d'assaig, esperarem a veure
si algú s'assabenta i es posa a treballar i troba la solució i uns calerons.

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

www.avmolivent.org

ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

Estiu 2017

A la contra...
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