Neteja de l’Ortoll

Finalment les barraques que es trobaven a la c-246 a tocar del torrent de Sant Joan
dintre de l'Ortoll han estat enderrocades. La neteja de la zona ha obert un espai
ample i fins ara inèdit per a molts ciutadans. Entenem que els habitants que hi havia
fins ara hauran trobat un lloc més agradable i adient on viure.
Comença un nou repte, un repte difícil, que és no deixar que novament l’espai es
degradi i esdevingui una mala imatge a l’entrada de la ciutat, per això propietaris i
Ajuntament hauran de treballar conjuntament perquè l’espai no torni a degradar-se.
No és mala idea que entre tant es defineixen els usos dels terrenys esdevingui una
zona enjardinada i protegida a l’aparcament de vehicles.

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

www.avmolivent.org
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PROGRAMA DE CARNAVAL
AV MOLÍ DE VENT 2018
Dissabte 3 de febrer

A la nit, al Centre Cívic Molí de Vent

BALL DE MANTONS
Diumenge 4 de febrer

A les 17.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent

CARNAVAL INFANTIL

Animació, desfilada de disfresses i guerra de confeti

Dimecres 8 de febrer

A les 20.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent

XATONADA

Cal inscripció prèvia

Divendres 9 de febrer
A partir de les 19 hores

L’ARRIVO

Dissabte 10 de febrer
pel matí

SEGUICI DE BANDERES
pels mercats de la ciutat

Diumenge 11 de febrer

Editorial
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No estem per tirar coets.
El passat butlletí 79 fèiem menció a l’últim paràgraf marcat amb negreta amb el títol
“Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur”. Això feia referència a tenir
en consideració que les coses que poden portar problemes s’han de tractar de forma
immediata, constant, coherent i vigilant que no produeixin “un fiasco” al futur, com és el
cas de la possible expropiació del bosquet de Baixamar, que pot suposar una gran despesa
de diners a la ja malmesa tresoreria del nostre ajuntament, per la part que correspon als
contribuents, ja castigats sobretot pels increments de l’IBI (Impost Béns Immobles).
Sempre hem posat per davant l’important que és tenir una comunicació permanent
sobretot a la participació ciutadana, cosa que repercuteix amb el coneixement per part
de la població dels temes que en molts casos són de summa importància. Diem això
perquè als últims exercicis, la informació referida a qüestions del tractament dels
impostos i ordenances abordades al Consell Municipal d’Associacions de Veïns, cada
vegada ha estat més reduïda, inclús les referides a l’any 2018, ens hem assabentat pels
mitjans de comunicació. ANEM MALAMENT. Esperem que el pròxim pressupost 2018, les
propostes les tinguem amb temps, perquè a la reunió del “possible consell municipal
d’associacions de veïns” puguem aportar la nostra opinió. Per cert, els pressupostos
participatius de l’any 2017 van ser un èxit col·lectiu. Esperem que es corresponguin amb
la seva execució, i vista la coherència de les matèries tractades, es faci una ampliació de
l'import assignat als pròxims pressupostos.
A l’espai dedicat a “la conversa”, aquesta vegada dedica el seu contingut a l'entrevista a
Josep Ibars, anterior “defensor de la ciutadania”, explicant les seves experiències.
Trobareu una ressenya de les activitats que vàrem organitzar per la Festa Major del barri.
Com sempre l’associació intenta estar a les trobades sobre temes interessants per la
ciutadania, trobareu un petit resum d'aquestes.
La “intel·ligència” al servei del “seny”.

A les 9.00 hores. des del Centre Cívic Molí de Vent

Junta Directiva de l’Associació
de Veïns Molí de Vent

LES COMPARSES

Banderes de petits, infantils i adults.
A partir de les 18.00 hores, al Centre Cívic Molí de vent

BALL DEL COMPARSER
Entrada gratuïta

Dimarts 13 de febrer
Al vespre

VIDALOT
Per a més informació i inscripcions tant per cursos com per carnaval, cal dirigir-se a la secretaria
de l’associació, de dilluns a dijous de 17.00 a 19.30h.
També podeu trucar al 620268878-938151845
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De l’Associació

Notícies
En la darrera visita de l’alcaldessa al barri, al mes
de gener d’aquest any ja va sortir el tema de la
foscor d’aquest carrer.
http://www.vilanova.cat/doc/doc_21333375_1.pdf
aquest és l’enllaç on es pot veure que va respondre,
casualment el dia de la visita el sector anomenat
estava a les fosques, ho van solucionar de manera
provisional, donat que continua passant. Coincideix
també que la vorera del costat del parc de bombers
no disposa de fanals i quan es produeix l'apagada
d'una fase tota la zona queda a les fosques.

Actes vandàlics a l’antic Centre Cívic
Durant les vacances d’estiu i ja que a l’antic Centre
Cívic de l’avinguda de Cubelles no hi ha gaire
moviment, una colla sense identificar va aprofitar
per trencar un vidre amb una pedra i fer bretolades
dins d’aquest, buidant els extintors i tirant per terra
tot el que van trobar dins dels armaris. També es
van emportar eines i alguna cosa més, pintar els
estors amb la seva signatura. Els danys van ser més
morals que materials, ja que no arribes a
comprendre amb quina finalitat actuen d’aquesta
manera.
En tres dies van entrar dues vegades i dies després
van tornar a entrar, això ha fet que l’associació
decidís instal·lar una alarma per tal d'evitar
aquestes accions, sembla que a dia d’avui a sortit
efecte i no han tornat a entrar.

Festa Major 2017
Els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, vam celebrar la
Festa Major del Barri, al Centre Cívic, la junta de
l’associació creu que tenim un espai que s’ha
d’aprofitar per realitzar totes les activitats que
siguin possibles, ja que reuneix les característiques
necessàries. Si es pot fer un concert de música en
directe, també es pot fer una Festa Major.
Tot i que es van realitzar canvis en el programa no
va faltar cap tipus d’activitat per a totes les edats,
un taller de circ, actuacions i entreteniment per als
més menuts, concurs de dibuix, actuació d’un mag,
bingo, actuacions en directe, exhibició de
sevillanes, sopar de germanor i ball per a totes les
edats, durant tres dies van omplir el Centre Cívic.
Esperem que en pròximes edicions de la Festa
podem comptar amb més participació de la gent, la
nostra voluntat és arribar a un número més gran de
persones, tant del barri com de la ciutat.

Il·luminació a l’avinguda Francesc Macià

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

La conversa

que la bicicleta és un vehicle i que com tal ha de
circular per la calçada, i si circula per la zona de
vianants, ho ha de fer a la mateixa velocitat que
els vianants, però l’ordenança diu que es pot circular a 10 km/h en contra del que diu la llei. A
Girona ja estan posant multes per circular per les
voreres. Fa poc va haver-hi un accident entre un
cotxe i unes bicicletes que van creuar per un pas
de vianants i es va donar la raó al conductor, però
l’Ajuntament fa oïdes sordes. L’Ajuntament és
subsidiari, i no pot reglamentar unes ordenances
per sobre de les lleis. Hi ha la llei de responsabilitat patrimonial que diu que quan una persona pren
mal en una instal·lació de la ciutat, l’administració
que és responsable, ha de cobrir les despeses, i
que ha de actuar d’ofici quan ho sap, o si no a petició del ciutadà. Quan un policia fa l’acta dels fets,
l’administració es dóna per assabentada hi hauria
d’actuar d’ofici, però en realitat no ho fa mai. En
aquests casos, el defensor de la ciutadania és la
persona que defensa els drets del ciutadà, però es
troba amb un mur, quan les lleis han d’estar pet
tots, també per l’administració. Aquesta era la
lluita que tenia.

taxa i per alguna raó justificada no ha pogut fer en
el termini, ràpidament se l’apliquen els interessos
de demora, però no s’ho apliquen així quan és
l’ajuntament qui ha de tornar els diners. Jo vaig
haver d'actuar diverses vegades perquè l’ajuntament no retornava els diners, i això és greu.

Totes les persones apreciaven molt la bona la
tasca que feies, i a més et buscaves instruments
per arribar a la gent a través de la radio.
Després de comprovar amb preguntes pel carrer
que una gran majoria de vilanovins no coneixia al
defensor de la ciutadania, vaig trucar al Canal
Blau, vaig aconseguir sortir per la ràdio, fer alguns
debats a televisió, i després, cada dilluns sortia a
Onda Cero ràdio. Ara he vist que molts em
seguien, i em pregunten com és que ja no surto per
la ràdio. També vaig demanar a l’administració
anar a les escoles, però això no va arribar a fer-se
mai.

Estaves en contacte amb altres síndics i altres
ciutats on hi ha la figura de defensor de la
ciutadania?. Quines dificultats has trobat per
funcionar?
L'octubre de 2012 vaig anar a una reunió del fòrum
de síndics a Mollet, i em van demanar entrar a la
nova Junta al febrer. Jo ja tenia molta feina a
Vilanova, però finalment vaig accedir a la seva
demanda d'entrar a la Junta, on he estat 4 anys i
he après molt en compartir els problemes amb
altres municipis. Quan feia una actuació d’ofici,
els hi enviava. Per exemple vàrem aconseguir que
es fes una modificació de l'ordenança sobre plusvàlues i ho vàrem compartir amb els altres municipis. Aquesta xarxa del fòrum de síndics de Catalunya està formada per només 40 municipis, però
engloba el 59% de la població.
Al principi vaig llegir moltíssim, i vaig trobar la
“carta de salvaguarda dels drets humans de la
ciutat“, que era una cosa fabulosa, amb 350 municipis adherits d’Europa, dels quals 147 són de Catalunya, inclosa Vilanova, des del 2004. Un dels
punts diu que s’ha d’instaurar la institució del
síndic, també parla de la transparència. A l'única
ordenança on s’ha intentat aplicar és a la de civisme, perquè era obligat, a la que també vaig fer
aportacions, però que no es van tenir en compte.
He demanat més gent i mitjans per l' Oficina,
perquè funcioni amb l’horari de l’ajuntament, i no
ho he aconseguit. Però malgrat tot, la feina és
fabulosa, ajudes a molta gent, i he après moltíssim.

Al reglament del defensor surten moltes atribucions, com ara que el personal de l’ajuntament
ha de facilitar l’accés a la informació que es
requereixi, ho has hagut de fer servir?
Em vaig trobar en dues ocasions, al començament i
al final, on vaig haver de recordar el que es diu al
reglament, i em van facilitar fotocopies.
Al començament la gent no coneixia que podien
adreçar-se al defensor de la ciutadania, i per això
el juliol de 2012 vaig demanar que a tots els actes
administratius, a peu de pàgina, es digués que, si
tenia algun problema o no estava d’acord amb la
resolució, es podia adreçar al defensor de la ciutadania, de forma gratuïta. Com que no s’aplicava,
l’any següent Manel Clavé va presentar una petició
reiterant la meva petició. No es va aplicar fins a
l’octubre de 2015, i ara ja surt a tots els actes.

Per donar resposta als ciutadans, quines
diferències trobes entre l’actuació d’un polític i
la del defensor de la ciutadania?
Quan les persones acudeixen al polític, habitualment no s’arriba al fons dels problemes, en canvi
quan van al defensor, és al final, quan ja no tenen
ningú més. Quan jo actuava d’ofici (per iniciativa
pròpia), coneixent la resposta que l’Ajuntament
havia donat als ciutadans, m’adreçava al regidor o
l’alcaldessa. En altres actuacions, al regidor o al
cap d’àrea. He fet bastants actuacions d’ofici,
algunes se m’han acceptat, però que després no
les executen. Per exemple a la zona blava de Ribes
Roges, després de l'1 de setembre, hi ha contradiccions a la senyalització sobre el pagament, això
passa per desídia. Aquestes són coses que defineixen una ciutat, per això són importants.
Per altra banda, si una persona ha de pagar una

Des de fa un temps cada vegada que plou o per
qualsevol altra circumstància, l’avinguda de
Francesc Macià, entre el Torrent de Sant Joan i el
carrer del Doctor Zamenhof, es queda a les fosques
i acostumen a passar uns quants dies fins que es
soluciona el problema.

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

Molinformatiu 80

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

Parlem amb Josep Ibars
Ex defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú
Per José Antonio Román
Josep Ibars ha estat un referent com a defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú des de 2012 fins al
2017. L’entrevistem al Centre Cívic Molí de Vent, per recollir un resum de la seva experiència en aquest
període i les seves opinions sobre la tasca del defensor de la ciutadania, el que ha après, i les dificultats
que s’ha trobat.
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Brindis de Nadal

A partir del pròxim 8 de gener, els cursos i tallers
que proposem són:

Un any més per aquestes dates l'Alcaldessa de
Vilanova va assistir al brindis de Nadal per tal de
passar una estona amb usuaris i veïns.
Representants d'algunes de les diverses entitats que
tenen seu al Centre Cívic van adreçar unes paraules
de felicitació del Nadal i del nou any 2018.
L'alcaldessa Neus Lloveras va estar acompanyada
del primer tinent d'alcaldia Juan Luis Ruiz i la
regidora de Joventut, Esports i benestar Social M.
Blanca Albà. Una vegada efectuada la felicitació els
regidors es van apropar a brindar personalment amb
els presents a l'acte.

-Activa el teu cos; Gimnàstica dilluns, dimecres i
divendres de 9.15 a 10.15
-Zumba; dilluns i dimecres de 20.15 a 21.15
-Zumba infantil; dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00
-Guitarra; dimarts de 18.00 a 19.00 i de 19.00 a
20.00, dijous de 18.00 a 19.00 i de 19.00 a 20.00
-Pachtwork: dimarts de 17.15 a 18.45 i de 18.45 a
20.15.
-Teatre musical: Divendres de 17.00 a 18.00
-Escriptura creativa: Dijous de 18.00 a 19.00
-Sevillanes i ball en línia; Dilluns de 16.30 a 19.30,
per realitzar aquesta activitat és imprescindible
ser soci de l'AV.

Encara que aquest Molinformatiu arribarà a les
vostres mans ja passades les festes de Nadal volem
aprofitar per desitjar-vos des de l'Associació de
Veïns del Molí de Vent un profitós any 2018.

Com ha evolucionat la teva tasca en l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania?
L'oficina del defensor de la ciutadania ha estat cada
any més coneguda. El 2012 vaig començar amb 66
expedients i el 2017 vaig marxar amb 238. Els expedients eren en forma de queixes, consultes, o
actuacions d’ofici, a més a més estaven les visites.
Vaig tenir la desgràcia que el meu predecessor en el
càrrec va morir, i per tant no vàrem fer el relleu.

Al principi pensaven que si, que no serien ben tractats, però després canviaven d’opinió. Per exemple, en temes urbanístics com l’IBI els raonava,
sobre els plànols i les actuacions urbanístiques, els
motius pels quals de vegades no tenien raó, i
després em dèiem que hagués estat fabulós que
l’Ajuntament els hagués tractat així. Per altra
banda, per exemple el temes de via pública, hi ha
gent que truca a l’Ajuntament però en algunes
ocasions passen els mesos no es fan les actuacions
necessàries. S’actua més aviat per posar multes.

Com portaves a terme el teu treball a l'Oficina?
Em vaig posar tres pautes: En primer lloc, tot es
feia a través de l’oficina, quan em paraven pel
carrer, els adreçava a l'oficina. En segon lloc, la
reunió que tenia amb la gent es feia sempre amb la
tècnica present, de forma que mentre jo parlava
amb la persona i intentava navegar per la seva
ment, ella em feia el resum, anotant totes les
dades, de forma que jo em podia abstraure de les
dades personals. En tercer lloc, atenia a tots, i per
qualsevol consulta o pregunta que em fessin tractava a tothom per igual, encara que fossin preguntes que podien semblar irrellevants, o que pensessin que per ser defensor podia fer menys que un
síndic, quan som el mateix i resolen els temes igualment. El primer que feia en la visita era obrir-me a
la persona, perquè es toquen temes personals.

Veus si actualment hi ha més distanciament
entre l’administració i el ciutadà?
Des de l’administració diuen que no, però el ciutadà cada vegada té menys informació. El 2014 vaig
fer una actuació d’ofici en la qual demanava un
web de l’ajuntament que fos accessible, i també
que fes servir paraules més properes al ciutadà.
Han passat tres anys i estem igual, em consta que hi
ha gent treballant, però no es veu. L’administració
municipal és la més propera al ciutadà, per tant
hauria de ser garant dels drets dels ciutadans. El
ciutadà es mou sobre les ordenances que genera
l’ajuntament, però l'eina que fa servir l’ajuntament
és “la garrotada”, quan hi haurien d’haver altres
eines.
Quan vaig arribar a Defensor, em vaig posar sobre el
tema de l'ordenança de circulació, que pensava que
no estava ben feta: el reglament de circulació diu

Els ciutadans et veien com una part de l’administració?
10

Activitat de Zumba infantil
Per més informació i inscripcions tant per cursos
com per carnaval, cal dirigir-se a la secretaria de
l’associació, de dilluns a dijous de 17.00 a 19.30.
L’Associació disposa des de setembre d’aquest any
d’un servei destinat a ajudar a les persones a
resoldre tràmits amb l’administració. Ja que a
partir de l’any 2018 qualsevol tràmit que s’hagi de
fer serà per via telemàtica i som conscients que no
tothom compta a casa seva amb Internet.

Activitats d’hivern 2018
Els cursos i tallers és possiblement una de les
activitats més importants de l’associació, ja que
intentem donar un servei amb la nostra oferta,
estem oberts a propostes i poder ampliar-la sempre
que sigui possible.
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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.

Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur
És bo, de vegades, tenir una visió sobre el passat,
per veure una sèrie de temes que al llarg del temps
segueixen sense realitzar-se, i el més “curiós” és
que no es veu amb claredat la seva execució.
Agafant com a exemple el butlletí 46 del
Molinformatiu de primavera de 2007 (ara fa deu
anys) els temes següents encara estan pendents:
L’Habitatge Social (quants habitatges socials s’han
fet o es pensa fer?)
El Pla d’Equipaments (com està?)
La Mobilitat, hi ha un pla però d’execució molt
lenta, i que a vegades ens trobem amb
problemàtiques de l’administració (transport
públic), el límit i model de creixement
urbanístic i demogràfic (???)
El Pla de Preservació de Nucli Antic (actualment
s’està en fase de reparació, en part, la
pavimentació
dels
carrers,
com
a
conseqüència de la circulació de transport
pesat indegudament)
El Pla Especial del Port (una utopia, fer-ho perquè
la ciutadania li doni valor)
La Façana Marítima (es pot preguntar a l’AV Barri
de Mar com està el projecte i perspectives
futures sobre aquest tema)
El Nou Pavelló (recordem que fa uns anys es van fer
unes jornades dedicades al projecte de la
zona esportiva, fins i tot amb maquetes)
L’Hospital (més de déu anys d’espera. Ara ens diuen
que dintre del pla hospitalari, que ja esta a
punt de presentar-se públicament, encara
sense data)....
En propers butlletins continuarem tractant més
temes, per no cansar ara les nostres neurones.

La sessió va ser coordinada per la consultora TACTIC
i dirigida per la Sr. Nina Serrano, tècnica i
responsable de la gent gran del Consell Comarcal
del Garraf. La jornada va constar de diverses
intervencions d’experts i professionals en la
temàtica sanitària a la comarca del Garraf i a
Catalunya.
Aquesta jornada és la continuïtat de la jornada
“radiografia de la sanitat al Garraf” que es va fer
l’abril de 2016, i que va abordar la sanitat en
relació als hospitals i la intervenció sociosanitària,
i que vàrem recollir al nostre butlletí Molinformatiu
número 78, que també podeu consultar al web de
l’AV Molí de Vent.
Els objectius de la jornada eren:
- Conèixer l’estat de l’atenció primària al Garraf
- Conèixer els serveis que s’ofereixen
- Conèixer el treball dels professionals i les
possibles mancances dels serveis,
amb la finalitat de debatre i saber de quina manera
ens afecta com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf i què es pot fer per resoldre o
millorar aquesta situació.
El territori del qual es va tractar comprèn les
comarques del Garraf, Alt Penedès i Baix Llobregat.
A la comarca del Garraf s’atenen 152.342 habitants
amb 8 ambulatoris i 2 consultoris municipals,
situats a Vilanova i la Geltrú (CAP Jaume I, CAP
Sant Joan, CAP Baix-a-Mar), CAP Cubelles i els ABS
de Garraf Rural, que agrupa el CAP de Ribes, CAP
de les Roquetes, CAP de Canyelles i el Consultori
Local d’Olivella. L’índex de la comarca del Garraf
és una mica més baix que el de la mitjana de
Barcelona.

Jornades del Consell Comarcal del Garraf i el
Consell Consultiu de la Gent Gran.
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Participació Ciutadana

deixa de ser un incompliment de les promeses i
d'un programa que havia començat molt bé i que
veritablement apropava els ciutadans al seu
govern.

corresponsabilitzar la ciutadania en l'estima i la
cura per l'espai públic posant l'accent en qüestions
que concentren les queixes dels ciutadans com
ara; els excrements de gossos al carrer, mobles i
voluminosos al costat dels contenidors i pintades a
parets, persianes i mobiliari urbà. L'esforç és
d'agrair, però s'han de mantenir les formes, no es
pot demanar la col·laboració dels ciutadans i no
donar exemple, deixant els cartells caiguts i
trencats i les papereres que et conviden a ser cívic
sobreeixint d'escombraries.
Les AMO (Assemblees Municipals Obertes) són un
altre exemple de la paralització municipal. El
funcionament, organització i convocatòria va
quedar regulat en un acord de Ple del 29 de juliol
de 2013, aquest compromís escrit en el seu
moment deia que s'havien de fer dues assemblees
l'any com a mínim i tres com a màxim. Encara que
el 2016 es va complir amb l'acord el 2015 i 2017 no
es va celebrar cap. Caldria reconèixer que la
il·lusió que particulars i entitats varen aportar a
les primeres assemblees per tal que els respectius
governs municipals els escoltessin i els tinguessin
presents s'ha transformat en decepció en veure
que gran quantitat de propostes queden aparcades
en un núvol anomenat "Propostes en fase de debat
o en curs" i un altre anomenat "Propostes
Aprovades i Tancades" de les que una vegada feta
la primera actuació desprès ningú no fa un
seguiment.

vilanova.cat

Ja fa anys que des del territori es demana per part
de ciutadans i empreses, la gratuïtat o com a
mínim una rebaixa en el preu de l'autopista C-32
per tal de minimitzar el greuge comparatiu que
suporta el Garraf envers les comarques veïnes.
Aquest greuge que té com a alternativa gratuïta la
Carretera de les Costes fa que les empreses perdin
competitivitat a l'hora de la distribució dels seus
productes i els ciutadans que han de treballar a
l'àrea metropolitana de Barcelona ho pateixin en
les seves butxaques. Són innumerables les vegades
que els nostres polítics demanen la supressió o
minvament d'aquest greuge quan hi són a
l'oposició, però una vegada tenen el privilegi de
governar tot això decau i no se'n torna a parlar.

L'Alcaldessa al teu barri és un altre programa que
es va encetar l'octubre de 2013 per apropar el
govern a la ciutadania i que aquests poguessin fer
les seves demandes i necessitats davant d'ells, tant
en l'àmbit general com a particular. Allò que va
començar amb molta empremta a la primera
convocatòria, inclús amb dues visites al mateix
any, ha anat relaxant-se fins a l'actualitat. Ara per
ara les reunions es produeixen com a molt una
vegada a l'any i fins i tot hi ha entitats que han
estat dos anys sense que es fes cap reunió. Potser
aquest no és un desistiment important, però no

És reconegut el més que important teixit associatiu
de Vilanova i la Geltrú, i encara que totes les
entitats no participen amb la mateixa intensitat en
la resolució dels problemes de la ciutat les que ho
fan reben amb decepció la resposta d'aquells que
haurien de ser els principals interessats en què tot
es fes correctament i aplicant les normes que els
mateixos aproven.
Fermín de la Pinta

El 5 d’octubre de 2017 va tenir lloc la jornada sobre
els Serveis Sanitaris d’Atenció Primària al Garraf:
Cap a on anem?
L’objectiu de la jornada va ser debatre entre el
col·lectiu de la gent gran del Garraf quina és la
situació
que es troben els serveis sanitaris
d’atenció primària al Garraf en resposta a la
demanda feta pels membres del Consell Consultiu
de la Gent Gran.

(Martes CERRADO
por fiesta semanal)

Dr. Zamenhof, 3
Tel. 93 815 99 99
VILANOVA I LA GELTRÚ
(foto: Consell Comarcal del Garraf)
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La Vilanova paralitzada
ara sembla que el Pla està en la darrera fase del
seu desenvolupament i així porta des de 2015,
sense solució de continuïtat i suposem que a
l'espera d'una nova injecció econòmica per tal
d'acabar-ho i començar la seva aplicació el més
abans possible. D'aquestes paralitzacions ja sabem
com acaben, normalment es deixen passar uns anys
i després d'unes noves eleccions municipals l'equip
de govern sorgit, que normalment ho porta en el
seu programa de govern, reprèn el tema però mai
l'acaba.

Novament, i per quarta vegada en menys de set
anys tornarem a votar en unes eleccions
autonòmiques que sumades a les estatals, locals,
europees, consultes populars i referèndums
il·legals suposen un entorpiment en el
desenvolupament normal de les nostres ciutats -no
estic dient que l'excés de democràcia sigui dolent,
només el que passa- i en particular a la nostra
perquè és la que ens preocupa; Vilanova i la Geltrú.
Per norma general les eleccions de proximitat
paralitzen el dia a dia local per això d'esperar a
veure qui surt, i en aquestes circumstàncies els
polítics es relaxen i destinen els esforços als seus
partits i sovint desatenen, en el cas municipal, les
seves obligacions com a regidors.
Si a sobre ens trobem amb circumstàncies
excepcionals com és el procés que estem vivint a
Catalunya i el teu capità dirigeix quatre vaixells a
la vegada la paràlisi s'agreuja i potser algun d'ells
naufragui.
Això és el que crec que està passant a Vilanova, la
minoria en què es mou l'equip de govern, la
diversitat del consistori i d'altres qüestions de
caràcter local agreugen la governabilitat i d'això
se'n ressent la ciutadania.
Per què dic paralitzada? Doncs bé, perquè s'enceten
campanyes, projectes, pressupostos que molt
sovint queden paralitzats o oblidats.
Farem un repàs començant pel més recent, els
pressupostos participatius 2017 dels que tenim les
propostes guanyadores i sembla que també els
diners reservats per fer-les realitat, però encara no
sabem si ja s'han comprat les caixes niu per
controlar el mosquit tigre, si tenim pressupost per
la compra e instal·lació dels desfibril·ladors, com
està el teatre de pel·lícula, la zona d'ombra al
Ginesta, l'App de neteja o si ja sabem en quins
espais públics s'oferirà WIFI gratuït. De moment
sembla que cap de les propostes ha començat a
rutllar i l'any s'acaba, potser haurem de fusionar els
pressupostos amb els de 2018.

De campanyes de conscienciació per tal que els
ciutadans es responsabilitzin dels seus actes i
comportin envers el manteniment de la ciutat ja
hem viscut unes quantes. Recordo una de fa anys
anomenada a Vilanova Juguem net, que va
desplegar una gran quantitat de mitjans materials i
en conseqüència econòmics que entenem que va
passar sense pena ni gloria i sense que cap
responsable polític fes una valoració dels resultats
de la campanya.

El Pla de mobilitat urbana i sostenible (PMOUS) va
començar a fer-se realitat a finals del 2013 després
de la signatura d'un conveni en el marc del Pla
"Xarxa de governs locals 2012-2015"; hem de
recordar que abans ja s'havien fet altres actuacions
adreçades a disposar d'un Pla de Mobilitat. Ara per

Ara ens trobem davant d'una nova campanya que va
començar el juny de 2017 anomenada "Viure a
Vilanova és fàcil" també amb la voluntat de
8
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L’atenció hospitalària al Garraf es fa a
l’Hospital de Sant Antoni Abat, Hospital de Sant
Camil i el Consorci Sanitari del Garraf.
Els serveis sanitaris són més amplis, aglutinen
hospitals, serveis de salut mental per a adults i
infanto juvenils (els dóna l’hospital de Sant Joan de
Déu), el SEM (Serveis d’Emergències Mèdiques) i el
servei d’ambulàncies, les farmàcies, Creu Roja,
entre d’altres.
Sanitàriament, tot i que no hi ha gerontòlegs als
ambulatoris, hi ha metges i metgesses de família
que coneixen bé com atendre la gent gran de
forma global. Hi ha molta coordinació amb els
diversos recursos del territori, ingressos, atenció
domiciliaria, programa ATDOM, acompanyament al
final de la vida, atenció 7x24 i equips d’atenció a
les residències.
Cal destacar que la mitjana d’hospitalitzacions
evitables és de 709 per cada 100.000 habitant, i en
canvi al Garraf s’ha arribat a 555 per cada 100.000
habitants, mitjançant la prevenció, l’atenció
continuada i la domiciliària que evita o retarda els
dies d’hospitalització.
Un altre índex interessant és el de reingressos a 30
dies. Al Garraf es situa un 30,9% per sota de la resta
de Catalunya (que actualment està a l’11%)
Hi ha un Pla de Salut en vies d’implantació, que
recull una sèrie de millores respecte de la situació
actual. També contempla el context demogràfic en
el qual ens trobem i sobretot els canvis que
vindran: més malalties cròniques, més dependència
i més discapacitat, més vulnerabilitat social i
desigualtats.
Hem d’anar cap a un canvi de model, per augmentar
la prevenció. Ara estem en un moment on la figura
metge/essa és menys paternalista. Les decisions són
personals i pròpies. Ara per ara, no hi ha previsió
que els ambulatoris tornin a obrir 24 hores.
Ens enfrontem a una problemàtica greu que és la
manca de metges a Catalunya, faria falta
augmentar les plantilles i cobrir les substitucions.
Aquesta és una de les prioritats que tenim damunt
la taula per tal de poder aconseguir una millor
atenció, com qualitativa, si no quantitativament.
La Dra. Torrell va explicar els valor de l’atenció
primària. Que espera la gent quan va al metge? Ser
escoltat, accessibilitat, temps de dedicació,
immediatesa, tracte, resolució i informació. Té el
valor afegit de la proximitat, i els següents set
valors que el caracteritzen: Respecte, proximitat,
dedicació,
equitat,
prudència,
lleialtat
i
honradesa.
La Sra. Franch va explicar el rol poc conegut dels
treballadors socials sanitaris. La seva feina és la de
trobar recursos al territori. La seva funció és la
d’omplir els forats o buits de cada situació i trobar
solucions (analitzant i traslladant les necessitats).

Participació ciutadana

(foto: Consell Comarcal del Garraf)

Les Pensions a debat
Dijous 9 de novembre va tenir lloc una jornada
sobre el present i futur de les pensions.
El present ens diu que la pensió mitjana és de 1035
€ i el salari mínim interprofessional de 708 € amb
aquesta diferència que cada dia potser superior el
problema s'agreuja; ja que amb els ingressos de la
Seguretat Social no es poden suportar les despeses
que suposa el pagament de les pensions. Ara mateix
la disponibilitat de guardiola que teníem ha passat
de 70.000 milions d'euros a 8.000 milions, hem de
tenir en consideració que pel pagament de la
darrera paga de desembre de 2017 s'ha hagut que
demanar un préstec d'una quantitat important.
L'aportació de l'Estat a la Seguretat Social és del
10,7% del PIB, quan a Europa la mitjana és del 15%.
Un altra conclusió va ser la quantitat de cotitzants
que ha passat de 19 milions a 17,5, empitjorant així
la situació.
Els assistents representats al Pacte de Toledo,
Carles Campuzano (PdECat) i Maria Merçè Perea
(PSC-PSOE) van parlar des del punt de vista de les
aportacions de la política que van resumir en unes
condicions necessàries de cara al futur immediat i a
mitjà termini:
- Increment del salari mínim
- Increment del nombre d'afiliats a la SS.
- Increment del diferencial del PIB per arribar a la
mitjana de la comunitat europea.
- Exclusivitat del capítol pensions en despeses,
traient d'aquestes les que se'n deriven de la gestió.
És cert que a mitjà termini el nombre d'afiliats a la
SS minvaran i els cotitzants hauran de fer front a
despeses més grans, tot ve donat per l’esperança de
vida més gran, la manca de cotitzants, pensions més
llargues en el temps i una inversió de la piràmide
d'edat.
Curiosament, cal dir, que la majoria dels assistents
a la jornada eren gent gran, vol dir això
que els futurs afectats no tenen cap preocupació?
Més aviat serà que amb la situació laboral actual
encara no s'ho han plantejat.
Josep A. Vivanco
5
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El Barri, fotos

Sembla que per fi les obres de millora de la façana marítima han començat, tant en les primeres passes cap a la
construcció de la plaça del Port com per a la naturalització de la Platja del Far. A poc a poc aconseguirem tenir una
façana pròpia d'una bonica ciutat costanera.

Aquesta planxa metàl·lica és la que s'ha col·locat on hi havia vidres per tal d'evitar
noves bretolades d'individus que sembla que no tenen res millor a fer com a entreteniment.
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El Barri, fotos

La reparació de les voreres aixecades a la zona de cases adossades a la promoció d'Aiguacuit
donen seguretat pels vianants i bona imatge.

Aquest banc del Jardí de Joan Papiol continua en
estabilitat dubtosa, tanmateix ho fan els seus
companys de parc.

Caldria col·locar senyals verticals als espais habilitats per a motos, de nit els cotxes potser que no
vegin els senyals horitzontals.
7
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La Vilanova paralitzada
ara sembla que el Pla està en la darrera fase del
seu desenvolupament i així porta des de 2015,
sense solució de continuïtat i suposem que a
l'espera d'una nova injecció econòmica per tal
d'acabar-ho i començar la seva aplicació el més
abans possible. D'aquestes paralitzacions ja sabem
com acaben, normalment es deixen passar uns anys
i després d'unes noves eleccions municipals l'equip
de govern sorgit, que normalment ho porta en el
seu programa de govern, reprèn el tema però mai
l'acaba.

Novament, i per quarta vegada en menys de set
anys tornarem a votar en unes eleccions
autonòmiques que sumades a les estatals, locals,
europees, consultes populars i referèndums
il·legals suposen un entorpiment en el
desenvolupament normal de les nostres ciutats -no
estic dient que l'excés de democràcia sigui dolent,
només el que passa- i en particular a la nostra
perquè és la que ens preocupa; Vilanova i la Geltrú.
Per norma general les eleccions de proximitat
paralitzen el dia a dia local per això d'esperar a
veure qui surt, i en aquestes circumstàncies els
polítics es relaxen i destinen els esforços als seus
partits i sovint desatenen, en el cas municipal, les
seves obligacions com a regidors.
Si a sobre ens trobem amb circumstàncies
excepcionals com és el procés que estem vivint a
Catalunya i el teu capità dirigeix quatre vaixells a
la vegada la paràlisi s'agreuja i potser algun d'ells
naufragui.
Això és el que crec que està passant a Vilanova, la
minoria en què es mou l'equip de govern, la
diversitat del consistori i d'altres qüestions de
caràcter local agreugen la governabilitat i d'això
se'n ressent la ciutadania.
Per què dic paralitzada? Doncs bé, perquè s'enceten
campanyes, projectes, pressupostos que molt
sovint queden paralitzats o oblidats.
Farem un repàs començant pel més recent, els
pressupostos participatius 2017 dels que tenim les
propostes guanyadores i sembla que també els
diners reservats per fer-les realitat, però encara no
sabem si ja s'han comprat les caixes niu per
controlar el mosquit tigre, si tenim pressupost per
la compra e instal·lació dels desfibril·ladors, com
està el teatre de pel·lícula, la zona d'ombra al
Ginesta, l'App de neteja o si ja sabem en quins
espais públics s'oferirà WIFI gratuït. De moment
sembla que cap de les propostes ha començat a
rutllar i l'any s'acaba, potser haurem de fusionar els
pressupostos amb els de 2018.

De campanyes de conscienciació per tal que els
ciutadans es responsabilitzin dels seus actes i
comportin envers el manteniment de la ciutat ja
hem viscut unes quantes. Recordo una de fa anys
anomenada a Vilanova Juguem net, que va
desplegar una gran quantitat de mitjans materials i
en conseqüència econòmics que entenem que va
passar sense pena ni gloria i sense que cap
responsable polític fes una valoració dels resultats
de la campanya.

El Pla de mobilitat urbana i sostenible (PMOUS) va
començar a fer-se realitat a finals del 2013 després
de la signatura d'un conveni en el marc del Pla
"Xarxa de governs locals 2012-2015"; hem de
recordar que abans ja s'havien fet altres actuacions
adreçades a disposar d'un Pla de Mobilitat. Ara per

Ara ens trobem davant d'una nova campanya que va
començar el juny de 2017 anomenada "Viure a
Vilanova és fàcil" també amb la voluntat de
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L’atenció hospitalària al Garraf es fa a
l’Hospital de Sant Antoni Abat, Hospital de Sant
Camil i el Consorci Sanitari del Garraf.
Els serveis sanitaris són més amplis, aglutinen
hospitals, serveis de salut mental per a adults i
infanto juvenils (els dóna l’hospital de Sant Joan de
Déu), el SEM (Serveis d’Emergències Mèdiques) i el
servei d’ambulàncies, les farmàcies, Creu Roja,
entre d’altres.
Sanitàriament, tot i que no hi ha gerontòlegs als
ambulatoris, hi ha metges i metgesses de família
que coneixen bé com atendre la gent gran de
forma global. Hi ha molta coordinació amb els
diversos recursos del territori, ingressos, atenció
domiciliaria, programa ATDOM, acompanyament al
final de la vida, atenció 7x24 i equips d’atenció a
les residències.
Cal destacar que la mitjana d’hospitalitzacions
evitables és de 709 per cada 100.000 habitant, i en
canvi al Garraf s’ha arribat a 555 per cada 100.000
habitants, mitjançant la prevenció, l’atenció
continuada i la domiciliària que evita o retarda els
dies d’hospitalització.
Un altre índex interessant és el de reingressos a 30
dies. Al Garraf es situa un 30,9% per sota de la resta
de Catalunya (que actualment està a l’11%)
Hi ha un Pla de Salut en vies d’implantació, que
recull una sèrie de millores respecte de la situació
actual. També contempla el context demogràfic en
el qual ens trobem i sobretot els canvis que
vindran: més malalties cròniques, més dependència
i més discapacitat, més vulnerabilitat social i
desigualtats.
Hem d’anar cap a un canvi de model, per augmentar
la prevenció. Ara estem en un moment on la figura
metge/essa és menys paternalista. Les decisions són
personals i pròpies. Ara per ara, no hi ha previsió
que els ambulatoris tornin a obrir 24 hores.
Ens enfrontem a una problemàtica greu que és la
manca de metges a Catalunya, faria falta
augmentar les plantilles i cobrir les substitucions.
Aquesta és una de les prioritats que tenim damunt
la taula per tal de poder aconseguir una millor
atenció, com qualitativa, si no quantitativament.
La Dra. Torrell va explicar els valor de l’atenció
primària. Que espera la gent quan va al metge? Ser
escoltat, accessibilitat, temps de dedicació,
immediatesa, tracte, resolució i informació. Té el
valor afegit de la proximitat, i els següents set
valors que el caracteritzen: Respecte, proximitat,
dedicació,
equitat,
prudència,
lleialtat
i
honradesa.
La Sra. Franch va explicar el rol poc conegut dels
treballadors socials sanitaris. La seva feina és la de
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d’omplir els forats o buits de cada situació i trobar
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condicions necessàries de cara al futur immediat i a
mitjà termini:
- Increment del salari mínim
- Increment del nombre d'afiliats a la SS.
- Increment del diferencial del PIB per arribar a la
mitjana de la comunitat europea.
- Exclusivitat del capítol pensions en despeses,
traient d'aquestes les que se'n deriven de la gestió.
És cert que a mitjà termini el nombre d'afiliats a la
SS minvaran i els cotitzants hauran de fer front a
despeses més grans, tot ve donat per l’esperança de
vida més gran, la manca de cotitzants, pensions més
llargues en el temps i una inversió de la piràmide
d'edat.
Curiosament, cal dir, que la majoria dels assistents
a la jornada eren gent gran, vol dir això
que els futurs afectats no tenen cap preocupació?
Més aviat serà que amb la situació laboral actual
encara no s'ho han plantejat.
Josep A. Vivanco
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.

Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur
És bo, de vegades, tenir una visió sobre el passat,
per veure una sèrie de temes que al llarg del temps
segueixen sense realitzar-se, i el més “curiós” és
que no es veu amb claredat la seva execució.
Agafant com a exemple el butlletí 46 del
Molinformatiu de primavera de 2007 (ara fa deu
anys) els temes següents encara estan pendents:
L’Habitatge Social (quants habitatges socials s’han
fet o es pensa fer?)
El Pla d’Equipaments (com està?)
La Mobilitat, hi ha un pla però d’execució molt
lenta, i que a vegades ens trobem amb
problemàtiques de l’administració (transport
públic), el límit i model de creixement
urbanístic i demogràfic (???)
El Pla de Preservació de Nucli Antic (actualment
s’està en fase de reparació, en part, la
pavimentació
dels
carrers,
com
a
conseqüència de la circulació de transport
pesat indegudament)
El Pla Especial del Port (una utopia, fer-ho perquè
la ciutadania li doni valor)
La Façana Marítima (es pot preguntar a l’AV Barri
de Mar com està el projecte i perspectives
futures sobre aquest tema)
El Nou Pavelló (recordem que fa uns anys es van fer
unes jornades dedicades al projecte de la
zona esportiva, fins i tot amb maquetes)
L’Hospital (més de déu anys d’espera. Ara ens diuen
que dintre del pla hospitalari, que ja esta a
punt de presentar-se públicament, encara
sense data)....
En propers butlletins continuarem tractant més
temes, per no cansar ara les nostres neurones.

La sessió va ser coordinada per la consultora TACTIC
i dirigida per la Sr. Nina Serrano, tècnica i
responsable de la gent gran del Consell Comarcal
del Garraf. La jornada va constar de diverses
intervencions d’experts i professionals en la
temàtica sanitària a la comarca del Garraf i a
Catalunya.
Aquesta jornada és la continuïtat de la jornada
“radiografia de la sanitat al Garraf” que es va fer
l’abril de 2016, i que va abordar la sanitat en
relació als hospitals i la intervenció sociosanitària,
i que vàrem recollir al nostre butlletí Molinformatiu
número 78, que també podeu consultar al web de
l’AV Molí de Vent.
Els objectius de la jornada eren:
- Conèixer l’estat de l’atenció primària al Garraf
- Conèixer els serveis que s’ofereixen
- Conèixer el treball dels professionals i les
possibles mancances dels serveis,
amb la finalitat de debatre i saber de quina manera
ens afecta com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf i què es pot fer per resoldre o
millorar aquesta situació.
El territori del qual es va tractar comprèn les
comarques del Garraf, Alt Penedès i Baix Llobregat.
A la comarca del Garraf s’atenen 152.342 habitants
amb 8 ambulatoris i 2 consultoris municipals,
situats a Vilanova i la Geltrú (CAP Jaume I, CAP
Sant Joan, CAP Baix-a-Mar), CAP Cubelles i els ABS
de Garraf Rural, que agrupa el CAP de Ribes, CAP
de les Roquetes, CAP de Canyelles i el Consultori
Local d’Olivella. L’índex de la comarca del Garraf
és una mica més baix que el de la mitjana de
Barcelona.

Jornades del Consell Comarcal del Garraf i el
Consell Consultiu de la Gent Gran.
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deixa de ser un incompliment de les promeses i
d'un programa que havia començat molt bé i que
veritablement apropava els ciutadans al seu
govern.

corresponsabilitzar la ciutadania en l'estima i la
cura per l'espai públic posant l'accent en qüestions
que concentren les queixes dels ciutadans com
ara; els excrements de gossos al carrer, mobles i
voluminosos al costat dels contenidors i pintades a
parets, persianes i mobiliari urbà. L'esforç és
d'agrair, però s'han de mantenir les formes, no es
pot demanar la col·laboració dels ciutadans i no
donar exemple, deixant els cartells caiguts i
trencats i les papereres que et conviden a ser cívic
sobreeixint d'escombraries.
Les AMO (Assemblees Municipals Obertes) són un
altre exemple de la paralització municipal. El
funcionament, organització i convocatòria va
quedar regulat en un acord de Ple del 29 de juliol
de 2013, aquest compromís escrit en el seu
moment deia que s'havien de fer dues assemblees
l'any com a mínim i tres com a màxim. Encara que
el 2016 es va complir amb l'acord el 2015 i 2017 no
es va celebrar cap. Caldria reconèixer que la
il·lusió que particulars i entitats varen aportar a
les primeres assemblees per tal que els respectius
governs municipals els escoltessin i els tinguessin
presents s'ha transformat en decepció en veure
que gran quantitat de propostes queden aparcades
en un núvol anomenat "Propostes en fase de debat
o en curs" i un altre anomenat "Propostes
Aprovades i Tancades" de les que una vegada feta
la primera actuació desprès ningú no fa un
seguiment.

vilanova.cat

Ja fa anys que des del territori es demana per part
de ciutadans i empreses, la gratuïtat o com a
mínim una rebaixa en el preu de l'autopista C-32
per tal de minimitzar el greuge comparatiu que
suporta el Garraf envers les comarques veïnes.
Aquest greuge que té com a alternativa gratuïta la
Carretera de les Costes fa que les empreses perdin
competitivitat a l'hora de la distribució dels seus
productes i els ciutadans que han de treballar a
l'àrea metropolitana de Barcelona ho pateixin en
les seves butxaques. Són innumerables les vegades
que els nostres polítics demanen la supressió o
minvament d'aquest greuge quan hi són a
l'oposició, però una vegada tenen el privilegi de
governar tot això decau i no se'n torna a parlar.

L'Alcaldessa al teu barri és un altre programa que
es va encetar l'octubre de 2013 per apropar el
govern a la ciutadania i que aquests poguessin fer
les seves demandes i necessitats davant d'ells, tant
en l'àmbit general com a particular. Allò que va
començar amb molta empremta a la primera
convocatòria, inclús amb dues visites al mateix
any, ha anat relaxant-se fins a l'actualitat. Ara per
ara les reunions es produeixen com a molt una
vegada a l'any i fins i tot hi ha entitats que han
estat dos anys sense que es fes cap reunió. Potser
aquest no és un desistiment important, però no

És reconegut el més que important teixit associatiu
de Vilanova i la Geltrú, i encara que totes les
entitats no participen amb la mateixa intensitat en
la resolució dels problemes de la ciutat les que ho
fan reben amb decepció la resposta d'aquells que
haurien de ser els principals interessats en què tot
es fes correctament i aplicant les normes que els
mateixos aproven.
Fermín de la Pinta

El 5 d’octubre de 2017 va tenir lloc la jornada sobre
els Serveis Sanitaris d’Atenció Primària al Garraf:
Cap a on anem?
L’objectiu de la jornada va ser debatre entre el
col·lectiu de la gent gran del Garraf quina és la
situació
que es troben els serveis sanitaris
d’atenció primària al Garraf en resposta a la
demanda feta pels membres del Consell Consultiu
de la Gent Gran.

(Martes CERRADO
por fiesta semanal)

Dr. Zamenhof, 3
Tel. 93 815 99 99
VILANOVA I LA GELTRÚ
(foto: Consell Comarcal del Garraf)
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Parlem amb Josep Ibars
Ex defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú
Per José Antonio Román
Josep Ibars ha estat un referent com a defensor de la Ciutadania a Vilanova i la Geltrú des de 2012 fins al
2017. L’entrevistem al Centre Cívic Molí de Vent, per recollir un resum de la seva experiència en aquest
període i les seves opinions sobre la tasca del defensor de la ciutadania, el que ha après, i les dificultats
que s’ha trobat.
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Brindis de Nadal

A partir del pròxim 8 de gener, els cursos i tallers
que proposem són:

Un any més per aquestes dates l'Alcaldessa de
Vilanova va assistir al brindis de Nadal per tal de
passar una estona amb usuaris i veïns.
Representants d'algunes de les diverses entitats que
tenen seu al Centre Cívic van adreçar unes paraules
de felicitació del Nadal i del nou any 2018.
L'alcaldessa Neus Lloveras va estar acompanyada
del primer tinent d'alcaldia Juan Luis Ruiz i la
regidora de Joventut, Esports i benestar Social M.
Blanca Albà. Una vegada efectuada la felicitació els
regidors es van apropar a brindar personalment amb
els presents a l'acte.

-Activa el teu cos; Gimnàstica dilluns, dimecres i
divendres de 9.15 a 10.15
-Zumba; dilluns i dimecres de 20.15 a 21.15
-Zumba infantil; dimarts i dijous, de 17.00 a 18.00
-Guitarra; dimarts de 18.00 a 19.00 i de 19.00 a
20.00, dijous de 18.00 a 19.00 i de 19.00 a 20.00
-Pachtwork: dimarts de 17.15 a 18.45 i de 18.45 a
20.15.
-Teatre musical: Divendres de 17.00 a 18.00
-Escriptura creativa: Dijous de 18.00 a 19.00
-Sevillanes i ball en línia; Dilluns de 16.30 a 19.30,
per realitzar aquesta activitat és imprescindible
ser soci de l'AV.

Encara que aquest Molinformatiu arribarà a les
vostres mans ja passades les festes de Nadal volem
aprofitar per desitjar-vos des de l'Associació de
Veïns del Molí de Vent un profitós any 2018.

Com ha evolucionat la teva tasca en l’Oficina del
Defensor de la Ciutadania?
L'oficina del defensor de la ciutadania ha estat cada
any més coneguda. El 2012 vaig començar amb 66
expedients i el 2017 vaig marxar amb 238. Els expedients eren en forma de queixes, consultes, o
actuacions d’ofici, a més a més estaven les visites.
Vaig tenir la desgràcia que el meu predecessor en el
càrrec va morir, i per tant no vàrem fer el relleu.

Al principi pensaven que si, que no serien ben tractats, però després canviaven d’opinió. Per exemple, en temes urbanístics com l’IBI els raonava,
sobre els plànols i les actuacions urbanístiques, els
motius pels quals de vegades no tenien raó, i
després em dèiem que hagués estat fabulós que
l’Ajuntament els hagués tractat així. Per altra
banda, per exemple el temes de via pública, hi ha
gent que truca a l’Ajuntament però en algunes
ocasions passen els mesos no es fan les actuacions
necessàries. S’actua més aviat per posar multes.

Com portaves a terme el teu treball a l'Oficina?
Em vaig posar tres pautes: En primer lloc, tot es
feia a través de l’oficina, quan em paraven pel
carrer, els adreçava a l'oficina. En segon lloc, la
reunió que tenia amb la gent es feia sempre amb la
tècnica present, de forma que mentre jo parlava
amb la persona i intentava navegar per la seva
ment, ella em feia el resum, anotant totes les
dades, de forma que jo em podia abstraure de les
dades personals. En tercer lloc, atenia a tots, i per
qualsevol consulta o pregunta que em fessin tractava a tothom per igual, encara que fossin preguntes que podien semblar irrellevants, o que pensessin que per ser defensor podia fer menys que un
síndic, quan som el mateix i resolen els temes igualment. El primer que feia en la visita era obrir-me a
la persona, perquè es toquen temes personals.

Veus si actualment hi ha més distanciament
entre l’administració i el ciutadà?
Des de l’administració diuen que no, però el ciutadà cada vegada té menys informació. El 2014 vaig
fer una actuació d’ofici en la qual demanava un
web de l’ajuntament que fos accessible, i també
que fes servir paraules més properes al ciutadà.
Han passat tres anys i estem igual, em consta que hi
ha gent treballant, però no es veu. L’administració
municipal és la més propera al ciutadà, per tant
hauria de ser garant dels drets dels ciutadans. El
ciutadà es mou sobre les ordenances que genera
l’ajuntament, però l'eina que fa servir l’ajuntament
és “la garrotada”, quan hi haurien d’haver altres
eines.
Quan vaig arribar a Defensor, em vaig posar sobre el
tema de l'ordenança de circulació, que pensava que
no estava ben feta: el reglament de circulació diu

Els ciutadans et veien com una part de l’administració?
10

Activitat de Zumba infantil
Per més informació i inscripcions tant per cursos
com per carnaval, cal dirigir-se a la secretaria de
l’associació, de dilluns a dijous de 17.00 a 19.30.
L’Associació disposa des de setembre d’aquest any
d’un servei destinat a ajudar a les persones a
resoldre tràmits amb l’administració. Ja que a
partir de l’any 2018 qualsevol tràmit que s’hagi de
fer serà per via telemàtica i som conscients que no
tothom compta a casa seva amb Internet.

Activitats d’hivern 2018
Els cursos i tallers és possiblement una de les
activitats més importants de l’associació, ja que
intentem donar un servei amb la nostra oferta,
estem oberts a propostes i poder ampliar-la sempre
que sigui possible.

3
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Notícies
de gener d’aquest any ja va sortir el tema de la
foscor d’aquest carrer.
http://www.vilanova.cat/doc/doc_21333375_1.pdf
aquest és l’enllaç on es pot veure que va respondre,
casualment el dia de la visita el sector anomenat
estava a les fosques, ho van solucionar de manera
provisional, donat que continua passant. Coincideix
també que la vorera del costat del parc de bombers
no disposa de fanals i quan es produeix l'apagada
d'una fase tota la zona queda a les fosques.

Actes vandàlics a l’antic Centre Cívic
Durant les vacances d’estiu a l’antic Centre Cívic
de l’avinguda de Cubelles no hi ha gaire moviment,
una colla sense identificar va aprofitar per trencar
un vidre amb una pedra i fer bretolades dins
d’aquest, buidant els extintors i tirant per terra tot
el que van trobar dins dels armaris. També es van
emportar eines i alguna cosa més, pintar els estors
amb la seva signatura. Els danys van ser més morals
que materials, ja que no arribes a comprendre amb
quina finalitat actuen d’aquesta manera.
En tres dies van entrar dues vegades i dies després
van tornar a entrar, això ha fet que l’associació
decidís instal·lar una alarma per tal d'evitar
aquestes accions, sembla que a dia d’avui a sortit
efecte i no han tornat a entrar.

Festa Major 2017
Els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, vam celebrar la
Festa Major del Barri, al Centre Cívic, la junta de
l’associació creu que tenim un espai que s’ha
d’aprofitar per realitzar totes les activitats que
siguin possibles, ja que reuneix les característiques
necessàries. Si es pot fer un concert de música en
directe, també es pot fer una Festa Major.
Tot i que es van realitzar canvis en el programa no
va faltar cap tipus d’activitat per a totes les edats,
un taller de circ, actuacions i entreteniment per als
més menuts, concurs de dibuix, actuació d’un mag,
bingo, actuacions en directe, exhibició de
sevillanes, sopar de germanor i ball per a totes les
edats, durant tres dies van omplir el Centre Cívic.
Esperem que en pròximes edicions de la Festa
podem comptar amb més participació de la gent, la
nostra voluntat és arribar a un número més gran de
persones, tant del barri com de la ciutat.

Il·luminació a l’avinguda Francesc Macià

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA
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que la bicicleta és un vehicle i que com tal ha de
circular per la calçada, i si circula per la zona de
vianants, ho ha de fer a la mateixa velocitat que
els vianants, però l’ordenança diu que es pot circular a 10 km/h en contra del que diu la llei. A
Girona ja estan posant multes per circular per les
voreres. Fa poc va haver-hi un accident entre un
cotxe i unes bicicletes que van creuar per un pas
de vianants i es va donar la raó al conductor, però
l’Ajuntament fa oïdes sordes. L’Ajuntament és
subsidiari, i no pot reglamentar unes ordenances
per sobre de les lleis. Hi ha la llei de responsabilitat patrimonial que diu que quan una persona pren
mal en una instal·lació de la ciutat, l’administració
que és responsable, ha de cobrir les despeses, i
que ha de actuar d’ofici quan ho sap, o si no a petició del ciutadà. Quan un policia fa l’acta dels fets,
l’administració es dóna per assabentada hi hauria
d’actuar d’ofici, però en realitat no ho fa mai. En
aquests casos, el defensor de la ciutadania és la
persona que defensa els drets del ciutadà, però es
troba amb un mur, quan les lleis han d’estar pet
tots, també per l’administració. Aquesta era la
lluita que tenia.

taxa i per alguna raó justificada no ha pogut fer en
el termini, ràpidament se l’apliquen els interessos
de demora, però no s’ho apliquen així quan és
l’ajuntament qui ha de tornar els diners. Jo vaig
haver d'actuar diverses vegades perquè l’ajuntament no retornava els diners, i això és greu.

Totes les persones apreciaven molt la bona la
tasca que feies, i a més et buscaves instruments
per arribar a la gent a través de la radio.
Després de comprovar amb preguntes pel carrer
que una gran majoria de vilanovins no coneixia al
defensor de la ciutadania, vaig trucar al Canal
Blau, vaig aconseguir sortir per la ràdio, fer alguns
debats a televisió, i després, cada dilluns sortia a
Onda Cero ràdio. Ara he vist que molts em
seguien, i em pregunten com és que ja no surto per
la ràdio. També vaig demanar a l’administració
anar a les escoles, però això no va arribar a fer-se
mai.

Estaves en contacte amb altres síndics i altres
ciutats on hi ha la figura de defensor de la
ciutadania?. Quines dificultats has trobat per
funcionar?
L'octubre de 2012 vaig anar a una reunió del fòrum
de síndics a Mollet, i em van demanar entrar a la
nova Junta al febrer. Jo ja tenia molta feina a
Vilanova, però finalment vaig accedir a la seva
demanda d'entrar a la Junta, on he estat 4 anys i
he après molt en compartir els problemes amb
altres municipis. Quan feia una actuació d’ofici,
els hi enviava. Per exemple vàrem aconseguir que
es fes una modificació de l'ordenança sobre plusvàlues i ho vàrem compartir amb els altres municipis. Aquesta xarxa del fòrum de síndics de Catalunya està formada per només 40 municipis, però
engloba el 59% de la població.
Al principi vaig llegir moltíssim, i vaig trobar la
“carta de salvaguarda dels drets humans de la
ciutat“, que era una cosa fabulosa, amb 350 municipis adherits d’Europa, dels quals 147 són de Catalunya, inclosa Vilanova, des del 2004. Un dels
punts diu que s’ha d’instaurar la institució del
síndic, també parla de la transparència. A l'única
ordenança on s’ha intentat aplicar és a la de civisme, perquè era obligat, a la que també vaig fer
aportacions, però que no es van tenir en compte.
He demanat més gent i mitjans per l' Oficina,
perquè funcioni amb l’horari de l’ajuntament, i no
ho he aconseguit. Però malgrat tot, la feina és
fabulosa, ajudes a molta gent, i he après moltíssim.

Al reglament del defensor surten moltes atribucions, com ara que el personal de l’ajuntament
ha de facilitar l’accés a la informació que es
requereixi, ho has hagut de fer servir?
Em vaig trobar en dues ocasions, al començament i
al final, on vaig haver de recordar el que es diu al
reglament, i em van facilitar fotocopies.
Al començament la gent no coneixia que podien
adreçar-se al defensor de la ciutadania, i per això
el juliol de 2012 vaig demanar que a tots els actes
administratius, a peu de pàgina, es digués que, si
tenia algun problema o no estava d’acord amb la
resolució, es podia adreçar al defensor de la ciutadania, de forma gratuïta. Com que no s’aplicava,
l’any següent Manel Clavé va presentar una petició
reiterant la meva petició. No es va aplicar fins a
l’octubre de 2015, i ara ja surt a tots els actes.

Per donar resposta als ciutadans, quines
diferències trobes entre l’actuació d’un polític i
la del defensor de la ciutadania?
Quan les persones acudeixen al polític, habitualment no s’arriba al fons dels problemes, en canvi
quan van al defensor, és al final, quan ja no tenen
ningú més. Quan jo actuava d’ofici (per iniciativa
pròpia), coneixent la resposta que l’Ajuntament
havia donat als ciutadans, m’adreçava al regidor o
l’alcaldessa. En altres actuacions, al regidor o al
cap d’àrea. He fet bastants actuacions d’ofici,
algunes se m’han acceptat, però que després no
les executen. Per exemple a la zona blava de Ribes
Roges, després de l'1 de setembre, hi ha contradiccions a la senyalització sobre el pagament, això
passa per desídia. Aquestes són coses que defineixen una ciutat, per això són importants.
Per altra banda, si una persona ha de pagar una

Des de fa un temps cada vegada que plou o per
qualsevol altra circumstància, l’avinguda de
Francesc Macià, entre el Torrent de Sant Joan i el
carrer del Doctor Zamenhof, es queda a les fosques
i acostumen a passar uns quants dies fins que es
soluciona el problema.
En la darrera visita de l’alcaldessa al barri, al mes

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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Economista col·legiat:
pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:
pedrogilvila@icab.cat
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PROGRAMA DE CARNAVAL
AV MOLÍ DE VENT 2018
Dissabte 3 de febrer

A la nit, al Centre Cívic Molí de Vent

BALL DE MANTONS
Diumenge 4 de febrer

A les 17.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent

CARNAVAL INFANTIL

Animació, desfilada de disfresses i guerra de confeti

Dimecres 8 de febrer

A les 20.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent

XATONADA

Cal inscripció prèvia

Divendres 9 de febrer
A partir de les 19 hores

L’ARRIVO

Dissabte 10 de febrer
pel matí

SEGUICI DE BANDERES
pels mercats de la ciutat

Diumenge 11 de febrer

Editorial

Molinformatiu 80

No estem per tirar coets.
El passat butlletí 79 fèiem menció a l’últim paràgraf marcat amb negreta amb el títol
“Recordar el passat pot ser profitós per projectar el futur”. Això feia referència a tenir
en consideració que les coses que poden portar problemes s’han de tractar de forma
immediata, constant, coherent i vigilant que no produeixin “un fiasco” al futur, com és el
cas de la possible expropiació del bosquet de Baixamar, que pot suposar una gran despesa
de diners a la ja malmesa tresoreria del nostre ajuntament, per la part que correspon als
contribuents, ja castigats sobretot pels increments de l’IBI (Impost Béns Immobles).
Sempre hem posat per davant l’important que és tenir una comunicació permanent
sobretot a la participació ciutadana, cosa que repercuteix amb el coneixement per part
de la població dels temes que en molts casos són de summa importància. Diem això
perquè als últims exercicis, la informació referida a qüestions del tractament dels
impostos i ordenances abordades al Consell Municipal d’Associacions de Veïns, cada
vegada ha estat més reduïda, inclús les referides a l’any 2018, ens hem assabentat pels
mitjans de comunicació. ANEM MALAMENT. Esperem que el pròxim pressupost 2018, les
propostes les tinguem amb temps, perquè a la reunió del “possible consell municipal
d’associacions de veïns” puguem aportar la nostra opinió. Per cert, els pressupostos
participatius de l’any 2017 van ser un èxit col·lectiu. Esperem que es corresponguin amb
la seva execució, i vista la coherència de les matèries tractades, es faci una ampliació de
l'import assignat als pròxims pressupostos.
A l’espai dedicat a “la conversa”, aquesta vegada dedica el seu contingut a l'entrevista a
Josep Ibars, anterior “defensor de la ciutadania”, explicant les seves experiències.
Trobareu una ressenya de les activitats que vàrem organitzar per la Festa Major del barri.
Com sempre l’associació intenta estar a les trobades sobre temes interessants per la
ciutadania, trobareu un petit resum d'aquestes.
La “intel·ligència” al servei del “seny”.

A les 9.00 hores. des del Centre Cívic Molí de Vent

Junta Directiva de l’Associació
de Veïns Molí de Vent

LES COMPARSES

Banderes de petits, infantils i adults.
A partir de les 18.00 hores, al Centre Cívic Molí de vent

BALL DEL COMPARSER
Entrada gratuïta

Dimarts 13 de febrer
Al vespre

VIDALOT
Per a més informació i inscripcions per carnaval, cal dirigir-se a la secretaria de l’associació.
De dilluns a dissabte de 17.30 a 20.00h. Excepte dimarts de 18.30 a 20.00h.
També podeu trucar al 620268878-938151845
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· 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

Dr. Fleming, 27
Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 00 53
padisgraf@padisgraf.com

www.padisgraf.com
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Neteja de l’Ortoll

Finalment les barraques que es trobaven a la c-246 a tocar del torrent de Sant Joan
dintre de l'Ortoll han estat enderrocades. La neteja de la zona ha obert un espai
ample i fins ara inèdit per a molts ciutadans. Entenem que els habitants que hi havia
fins ara hauran trobat un lloc més agradable i adient on viure.
Comença un nou repte, un repte difícil, que és no deixar que novament l’espai es
degradi i esdevingui una mala imatge a l’entrada de la ciutat, per això propietaris i
Ajuntament hauran de treballar conjuntament perquè l’espai no torni a degradar-se.
No és mala idea que entre tant es defineixen els usos dels terrenys esdevingui una
zona enjardinada i protegida a l’aparcament de vehicles.

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

www.avmolivent.org

ja sou socis de l’AV Molí de Vent?
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