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Editorial 

 

Després de més de d’un any aturat, torna el Molinformatiu.   

Cal primerament excusar-nos davant dels associats i amics de l’entitat per aquesta 

inacció. L’entitat ha patit dificultats en la realització de les seves tasques, degudes 

principalment a la crisi ben coneguda per totes i tots que a inicis de l’any 2020 vingué 

a sacsejar nostres vides.  

No han estat pas uns temps fàcils per a les entitats. Des del moviment veïnal, hem 

hagut de ser allunyats del nostre lloc de feina, no podent fins a mitjans de maig fer 

servir els centres cívics en unes condicions dignes. La nostra entitat no escapa a 

l’escletxa generacional, i si bé la pandèmia ha posat la digitalització a l’ordre del dia, 

l’escletxa digital ha estat ben present a l’hora de treballar virtualment.  

Tot i això, l’Associació s’aixeca novament i carregada de ganes de treballar pel barri i 

per la vila. El context de crisi econòmica i social és als nostres carrers evident, no 

podent cap a altre costat guaitar, i entenent que hem de fer un esforç per seguir sent 

l’altaveu del veïnat en llurs reivindicacions i demandes.  

Aquest butlletí és obert a col·laboracions amb aquelles persones i actors implicats en 

la transformació de la ciutat i compromesos amb les persones i llur benestar. Un cop 

més hem d’agrair a la gent que col·labora amb l’entitat que destinin un temps de 

benèvola forma a treballar des de les diferents comissions per un objectiu comú, més 

quan trobar motivacions per així fer-ho no sempre és evident.  

Hem de donar finalment les gràcies a aquells petits negocis i comerços que fan possible 

aquesta edició. Agrair que hi siguin per donar-nos suport, agrair la seva implicació amb 

el barri i les persones. 

Tornem. Tornem després d’uns anys on una vegada desenvolupades les ciutats i 

arribats els equipaments, semblava que el moviment veïnal s’esmicolava, en contrast 

amb el paper capital que tingué en el disseny dels barris. Tornem, adaptant-nos a les 

demandes ciutadanes actuals en un context on si sabem posar-nos-hi, de gran utilitat 

serem i feina no ens mancarà. 
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Notícies  

 

Assemblea General de sòcies i socis 

Dissabte 27 de març tingueren lloc l’Assemblea General de socis i sòcies de l’Associació 

de l’any 2020 i 2021 amb una minsa assistència. Per pimera vegada, aquestes foren 

telemàtiques. L’Assemblea de l’any 2020 hagué de posposar-se degut a les 

conseqüències pandèmiques. S’aprovaren les activitats, acció de Junta i pressupostos 

dels exercicis en qüestió. 

 

Modificació dels Estatuts 

L’Assemblea General de l’any 2020 aprovà un seguit de modificacions estatutàries. En 

primer terme l’entitat passa a dir-se Associació de Veïnes i Veïns del Molí de Vent, 

incloent el terme veïnes en la seva modificació. D’altra banda es donà llum verda a la 

cel·lebració d’assemblees telemàtiques permetent renovar la Junta, que ha estat 

treballant un any en període prorrogat. Finalment s’incorporà als Estatuts el dret 

d’associació per aquells menors en edats anant dels quatorze als divuit anys. 

 

Renovació de la Junta Directiva 

L’òrgan directiu de l’entitat fou renovat durant la celebració de l’Assemblea General 

de l’any 2021, mitjançant un sistema de llistes obertes, on totes les persones volent 

participar de la Junta reberen el vist-i-plau unànim de l’Assemblea. En Josep Aumatell, 

en Francisco Garcia, n’Estela González, na Rosa Luque, en Pablo Municio, en Xavier 

Rondón, en Marc Segarra i en Josep Vivanco continuen a la Junta. En paralel, en José 

Antonio Román, na Beatriz Pardo, en Miguel Egea i en Gaspar Montserrat deixen el 

càrrec. Volem agrair-los la seva dedicació durant tots aquests anys; la seva emprenta 

és ben visible a l’associació. Na Felisa Molina, funcionària del Departament de Justícia, 

s’incorpora a la nova Junta, que posa en valor la feina feta durant la presidència de 

na Rosa Luque. 

La primera reunió de la nova Junta tingué com a únic punt de l’ordre del dia el 

repartiment dels càrrecs. Es decidí que n’Estela González continués al capdavant de 

la tresoreria, que la secretaria fos ocupada per na Felisa Molina -càrrec abans detingut 

per en José Antonio Román-, que na Rosa Luque exercís de vice-presidenta -posició 

ocupada fins a la data per en Pablo Municio-, i que en Marc Segarra en fos el nou 

president. En Josep Aumatell, en Francisco Garcia, en Pablo Municio, en Xavier Rondón 

i en Josep Vivanco en són vocals.  

 

Cursos  

L’entitat preveu reprendre els cursos a partir del setembre, i treballa en aquests 

moments per poder oferir propostes sòlides i atractives al veïnat. 
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Xerrem amb en Fèlix Senabre 

President de l’Associació Veïnal de Baix a Mar de Vilanova i Geltrú 

 

Edifici calderes: cal posar-nos-hi ja! 

El moviment veïnal de Mar defensa la instal·lació d’una biblioteca i d’altres 

equipaments públics a les calderes 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Fèlix -a la foto a la seva oficina- ens rep per conversar en una tranquil·la terrassa 

del Passeig Marítim; volem que ens apropi la feina que el moviment veïnal de Mar 

duu a terme, així com les seves reivindicacions i visió de ciutat.  

 

Qui és en Fèlix Senabre i com s’implica en l’AV ? 
Sóc natural de Vilafranca del Penedès. Ara estic jubilat. Sóc advocat i mediador, encara que 
gairebé sempre he treballat a Banca d’Empresa. M’he quedat a Vilanova vocacionalment; el lloc 
on visc m’agrada molt. Els meus besavis eren pescadors vilanovins, i jo vaig decidir instal·lar-me 
al barri ja fa trenta anys.  
La res pública m’interessa molt i m’havia involucrat en processos participatius i temes 
d’urbanisme i transformació de ciutat a partir de l’any 2000, sobretot pel que fa al passeig 
marítim arran del tancament de la Pirelli. Vam crear el Col·lectiu Baix a Mar, des d’on 
treballàvem temes del barri en paral·lel a l’associació de veïns, amb qui teníem maneres 
diferents d’entendre el barri. L’any 2016, uns quants membres del Col·lectiu vam entrar a formar 
part de l’AV, rellevant a la Junta que en aquell moment hi havia, després que aquesta plegués.  

Amb l’Eixample de Mar el creixement demogràfic del barri està sent molt important. Hi han 

prous equipaments per donar-hi resposta? 

Ara estan acabant la tercera fase de l’Eixample de Mar, falta encara la quarta; en total hi 

acabaran vivint unes vuit mil persones. A més a més, molta gent que tenia pisos i cases de segona 

residència al barri, d’ençà uns anys en ara hi està vivint tot l’any. Aquest creixement demogràfic 

ha d’anar per força acompanyat d’un seguit de serveis per la ciutadania. Els equipaments 

municipals han desaparegut tots, fins i tot can Pahissa que ho era. Aquí tenim un dels nostres 

punts de lluita. Per donar resposta a aquesta manca d’equipaments, apostem en donar ús a 

l’edifici de les calderes de la Pirelli, que hi ha a la plaça 1 d’Octubre.  
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Edifici de calderes de l’antiga Pirelli, a la plaça 1 d’Octubre 

 

Què n’hem de fer de les calderes? 

A diferència del que succeí amb el Neàpolis, que és un edifici que es feia i no se sabia ben bé 

per a què, aquí l’edifici de les calderes ja és de l’Ajuntament, arran d’una cessió per l’edificació 

de l’Eixample de Mar. És un mort que està molt viu; té uns dos mil vuit-cents metres quadrats, i 

donada la seva alçada, podria disposar-se de força més espai. És tan gran que amb una biblioteca 

sola no n’hi ha prou per donar-hi sentit, podent encabir-hi altres serveis que són necessitats del 

barri. S’hi poden fer sales d’estudi, el centre cívic hi cabria, destinar un espai per l’Escola Oficial 

d’Idiomes, que s’ha quedat petita a l’Institut Baix-a-Mar, utilitzar una zona pel centre de dia o 

serveis del Capi. Pel que fa al centre cívic de Mar, aquest és petit i està en unes condicions força 

precàries; l’edifici no està preparat per això. Les calderes tenen moltíssimes possibilitats, i amb 

les sinèrgies que proposem a l’Ajuntament, tindrien sentit. Quin problema hi ha? Que tenim 

molta feina a fer. En aquest sentit estem treballant estretament amb l’AV Ribes Roges. 

Recentment vam fer una visita a l’interior de l’edifici, que estructuralment està bé. No se sap 

per contra si el subsòl està contaminat. L’Ajuntament diu no tenir recursos... En cap moment 

nosaltres no demanem que ho paguin ells, ni que es faci ara mateix. La nostra idea és que es creï 

un equip multidisciplinari amb tècnics de l’Ajuntament, que reunís aquestes sinergies, i així ho 

em proposat pels Pressupostos Participatius d’enguany, juntament amb Ribes Roges. Ja sabem 

que no hi ha quartos, però tenim coneixement de diversos processos de reconversió d’antigues 

fàbriques que s’han fet amb aportacions financeres de diferents administracions. Per la 

naturalesa dels equipaments i serveis que s’hi poden encabir, la Diputació i la Generalitat també 

es veurien implicades. Inclús es podria optar als fons Next Generation, del Pla de recuperació 

per Europa. Complim amb els requisits per acollir-nos a aquests fons.  

Un altre avantatge del que disposa aquest edifici és de la magnífica zona enjardinada que té al 

voltant. Geogràficament parlant, l’edifici és al centre del barri.  

Si no ens hi posem ara, ni d’aquí a trenta anys estarà fet! A més a més, l’edifici va deteriorant-

se. Des de l’Associació vam proposar cinc espais per fer aquests equipaments que manquen al 

barri. La biblioteca ja ens toca per demografia; el Pla Municipal de Biblioteques així reconeix 

l’actual dèficit que tenim.  
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Estem oberts a que a les calderes hi pugui haver una barreja d’usos público-privats, però en cap 

cas volem que sigui totalment privat. Sinó què en fem d’aquest edifici? L’arreglem o no, ens 

costarà una morterada, perquè pel seu estat de deteriorament actual ja cal posar-hi mà. Vilanova 

no té un projecte de ciutat, havent perdut en els últims quinze anys lideratge respecte a les 

poblacions veïnes.  

Hem de ser optimistes respecte a que es doni aquest ús a les calderes?  

No som optimistes. Hem participat recentment en dos processos participatius respecte a la 

façana marítima -que és un dels punts forts de Vilanova- que han quedat desdibuixats. L’edifici 

ja hi és i les paraules també, falta empenta, esma.  

 

Aquests dies es parla de la instal·lació de pantalles opaques a les vies per minvar el soroll, 

s’ha creat un grup de treball on l’Ajuntament de Vilanova hi participa activament. Quina és 

l’afectació acústica i quines alternatives teniu sobre la taula? 

Hem rebut darrerament –i l’AV Ribes Roges també- moltes queixes pel soroll, sobretot arran de 

les obres a la R4 que feien que els trens de mercaderies passessin per la R2-sud a la nit. Els trens 

de mercaderies no haurien de passar pel mig de les ciutats. Afortunadament ja ha estat 

solucionada. L’emissor no ha de generar aquest soroll. Es podrien posar pantalles a tocar de les 

vies, de poca alçada, que continguin el soroll allà on s’emet. Posar pantalles de cinc o set metres, 

portarà a que s’hi facin grafits, degradant l’espai. L’impacte visual serà nefast pels veïns i la 

gent que hi passegi, a més de crear sensació d’inseguretat. Hi ha mesures tècniques, però les 

pantalles ens perjudiquen; tornen a partir la ciutat en dos.

  

Vosaltres aposteu per integrar el Passeig a la façana Marítima, estem en la línia a seguir? 

Cal deixar de posar ciment a primera línia de mar. Com han fet tantes ciutats, hem de treure 

aquelles naus que havien tingut el seu ús anys enrere, com és el cas de l’antiga Dradisa a la plaça 

del Port. No obstant Ports de la Generalitat vol mantenir uns drets urbanístics que poden donar-

li un rendiment. Hem de guanyar visibilitat al mar. La discoteca mou centenars de milers de 

persones l’any, que funcionen de nit i van en cotxe. La gent fa botellot als cotxes i al Parc de 

Ribes Roges. Això no és una zona d’oci nocturn; convivim amb bars i restaurants sense cap 

problema. No s’ha aconseguit un pla per apaivagar aquest problema, i la solució no pot ser que 

el barri es foti. 

Com està el tema de la mobilitat al Passeig, vosaltres que creieu que s’ha de pacificar? 

En cap cas hem d’obrir l’Ortoll, això suposaria una altra entrada de cotxes, quan ja tenim un 

problema d’embotellaments. Es creen molts taps quan els cotxes esperen per aparcar. Hi ha 

masses fileres de cotxes, que contaminem l’ambient. La llançadora que es va fer va ser ideal, 

sobretot la que portava a la Platja del Far. Aquesta és la línia a seguir. Els aparcaments dissuasius 

funcionen.  
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Participació de postureig   

Martín Tribaldos Fernández 

 

Un any més, l’Ajuntament de Vilanova ens regala l’oportunitat de decidir com s’invertiran els 

nostres impostos. Volem una ciutat més verda, més inclusiva, i més viva? Segur que sí. 

Els pressupostos participatius ens permeten decidir el destí de 300.000 euros, que s’invertiran, 

equitativament, entre els tres àmbits que l’Ajuntament ha decidit val la pena posar a l’abast de 

la ciutadania: ‘‘ciutat verda’’, ‘‘ciutat inclusiva’’ i ‘‘ciutat viva’’. 

A priori, el fet de proposar una idea sobre quina és la millor manera de fer servir aquests 300.000 

euros, pot agradar a tothom. Som més llestos que ningú, i tenim una visió clara i justa de com 

s’han de gastar els fons públics. Segurament en algun equipament o servei que ens afecta 

directament; per què no? 

L’Ajuntament de Vilanova, per la seva part, pot estar content de donar veu al poble, apropar-se 

als carrers, i escoltar, encara que sigui per la freda via telemàtica, les necessitats, inquietuds i 

propostes dels ciutadans en forma de partides pressupostàries. És sens dubte una iniciativa que 

demostra el seu tarannà progressista, obert i transparent. Gràcies, Lloveras, per fer el primer pas.  

No seré jo qui posi en dubte la bona voluntat de l’Administració, com tampoc m’aventuraré a 

negar l’oportunitat de dissenyar projectes necessaris, útils i desitjables que els pressuposts 

participatius ens brinden cada dos anys. Recordo perfectament el primer any en que es van posar 

en marxa, quan vaig votar de forma orgullosa un projecte per millorar l’estat del carrers del meu 

barri. Malauradament, no va arribar a la gran final, i mai va passar de ser una proposta.  

 

 

 

Com avença la situació convivencial de la plaça Immaculada Concepció? Fins a quin punt és un 

problema? 

El carrer Llibertat fa de tall entre dos sectors del barri. Aquest n’havia estat el centre neuràlgic, 

tant comercial com d’enllaç entre dues tipologies del mateix, que és heterogeni, havent-hi 

diferents sectors i convivint-hi tipologies de gent molt diferent. Ara estem molt preocupats pel 

deteriorament d’aquest carrer. 

El problema a la plaça Immaculada Concepció comença fa tres anys. Hi han baralles, dona una 

mala visió de la plaça. Les botigues que hi havia s’han anat tancant. Aquest carrer hauria de 

potenciar el barri de la Marina, però no en sentit negatiu. Havíem pensat en treure el llac i fer-hi 

un parc infantil, per atraure la gent i famílies del barri, fent que la gent que es concentra 

diàriament a la plaça deixi d’apoderar-se de l’espai, però no en sabem la solució. 

 

Com funciona la convivència entre corriols camanegres, gossos i persones? 

La platja que tenim a Vilanova és suficientment gran perquè puguem conviure-hi tots. Hi ha prou 

espais, però s’ha de fer amb cura, no ens hem de passar de frenada. La platja no és dels gossos, i 

els amos dels gossos han de ser responsables en recollir les deposicions, així com tampoc podem 

fer que el corriol s’empari de tot l’espai. Hi ha d’haver un espai pels gossos ben acotat. Els 

xiringuitos han de ser també respectuosos amb l’espai.  
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Si més no, val la pena fer una barrinada més enllà del lluentó simplista que atorguen els cartells 

que durant mesos engalanen els carrers de la nostra ciutat als pressupostos participatius. No sigui 

cas que algú no reconegui la indubtablement positiva iniciativa de l’Ajuntament.  

Com diria el Senyor Patata, anem per parts. La dotació per aquest any dels pressupostos 

participatius dobla la que es va destinar al 2019, la darrera edició. 300.000 euros, que, com tot 

veí pot confirmar, donarien per més d’una bona barbacoa amb la família a la Masia d’en Cabanyes. 

Malgrat això, aquesta quantitat no arriba molt lluny a l’hora d’implementar projectes o obres 

mitjanament ambiciosos, i ni parlem d’estratègies a llarg termini que afectin de forma sistèmica 

a la ciutat; al contrari del que afirma el document explicatiu dels pressupostos participatius.  

I encara més, la xifra queda ridícula quan es compara amb la del pressupost municipal per aquest 

2021: 87.899.888,00 €. Sí, gairebé 90 milions d’euros (no m’atreveixo a fer la conversió a les 

enyorades ‘‘antigues pessetes’’). És a dir, que els pressupostos participatius suposen un 0,3 % del 

pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Un percentatge, que, per si sol, deixa clares 

les pretensions de l’Administració pel que fa a l’abast de la participació veïnal. 

 

Resulta un xic esperpèntic que el propi ajuntament faci una despesa que alguns qualificarien de 

desorbitada anunciant aquesta edició dels pressupostos participatius, quan la quantitat assignada 

als mateixos no suposa més que la calderilla que ens trobem alguna vegada a una jaqueta que fa 

temps que no lluïm per la Rambla.  

Però no ens quedem només amb les xifres, i seguim amb la segona part. Aquest any, la tipologia 

de les propostes s’ha d’enquadrar, com hem dit, en un dels següents tres apartats: ‘‘ciutat 

verda’’, ‘‘ciutat inclusiva’’ i ‘‘ciutat viva’’. És palès que el veïnat necessita guies per no incloure 

propostes descabellades. Cal recordar també, que les propostes ‘‘hauran de ser d’inversions 

relacionades amb la millora de l’espai públic i/o dels equipaments municipals’’. És a dir, que les 

propostes ‘‘no es refereixen ni a activitats, ni a serveis ni a subvencions’’. Com gosaria un veí 

d’arreu ni tan sols pensar en un millor servei d’escombraries, una subvenció per facilitar l’accés 

al lloguer als joves, o un pla d’activitats extraescolars pels infants que no poden gaudir-ne, per 

citar alguns exemples de propostes prohibides.   

Aquest corsé en el que han d’encabir les propostes innegablement limita la seva diversitat i, per 

tant, la posada en marxa de projectes que van més enllà de posar una rotonda més o menys aquí 

o allà.  

De les 12 condicions bàsiques que l’Ajuntament obliga a les propostes a complir per tal de ser 

dignes dels pressupostos participatius, en pro de la brevetat, només ens centrarem en dues. 

Resulta interessant que una de les conseqüències directes de l’augment de la dotació pels 

pressupostos participatius obligui a totes les propostes a tenir un import mínim de 50.000 €. Això 

és, i aquí m’atreveixo a suposar, per evitar haver de fer malabarismes matemàtics intentant 

quadrar múltiples propostes de baix pressupost dins dels calaixos de 100.000 € per cadascun dels 

tres àmbits abans comentats. ¿Perquè molestar-se amb projectes menors, si podem limitar-nos a, 

com a molt, sis projectes ciutadans de gran envergadura?  

L’altre condició en la que val la pena aturar-se és l’obligatorietat de que totes les propostes, si 

volen ser considerades com a tals, d’adequar-se al Pla d’Actuació Municipal, ‘‘que defineix els 

objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal durant el Mandat Corporatiu […] en 5 

eixos temàtics, 18 àmbits i 129 compromisos’’. No gosaria aquest article qüestionar la idoneïtat 

del PAM i dels seus 129 compromisos, però és si més no simptomàtic, que, en el cas de que un  
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humil veí tingui una idea que soluciona alguna de les mancances del Pla d’Actuació –imperfecte, 

com tot en aquesta vila– no pugui formar part dels pressupostos participatius.  

Per acabar de controlar el resultat dels pressupostos participatius, l’Ajuntament ha dissenyat un 

procés de selecció de projectes que serveix, en el seu fi últim, per tenir l’última paraula a l’hora 

de decidir quines propostes s’acaben executant. A partir del 20 de maig, l’Ajuntament té més de 

cinc mesos per fer un estudi tècnic i econòmic de les propostes i, sense cap més iniciativa que la 

pròpia, ‘‘prioritzarà les propostes finals’’. Les finals, aquelles que l’administració municipal 

consideri més adients.  

Un cop tinguem les 30 propostes finals seleccionades per l’Ajuntament, la festa participativa 

continua: en el termini de menys d’un mes els veïns podrem votar les propostes que més ens 

agradin (sempre que hagin passat el filtre dels tècnics municipals, és clar). Ah! No ens oblidem de 

que podem votar a partir dels 16 anys, tot un avenç democràtic que reforça encara més el caràcter 

obert de l’Administració. 

Són els pressupostos participatius un exemple més de com la modernitat continua viva als carrers 

de la nostra estimada vila: una iniciativa intrínsecament positiva, però que la burocràcia i l’afany 

de lluïment ràpid i superficial deixen escaldada; convertint-la en un paradigma del postureig 

regnant arreu. 

 

Visca Vilanova, i visca La Geltrú! 
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Degradació al parc del Torrent de Sant Joan. El barri segueix esperant un manteniment de l’espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpàtics vespons on fanals malmesos hi havia, que a ser reposats esperen 
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Abans i ara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs d’adequació al Cruyff Court, efectuats al juliol del 2020 

 

       VALLAS PRIVALLO     
Especialitzats en el muntatge de tanques i cercats per al seu terreny 

No dubti en contactar-nos si està interessat en un pressupost 

611 64 45 42 – 622 40 20 70 



Molinformatiu 83   
 

 
 

 

La història interminable

Si entrem a la pàgina web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i  ens dirigim a trobar les 

característiques i prestacions del Centre Cívic Molí de Vent trobarem que es parla de què disposa 

de dos bucs d'assaig que estan  a la planta soterrani del centre i que es van construir al seu dia 

aprofitant el desnivell que presentava el terreny. La veritat és que no deixa de ser una falsa 

informació que es continua venent però que onze anys després de la seva inauguració aquesta 

instal·lació continua sent un desig per a tots i de tots. 

Moltes han estat les circumstàncies i pedres posades i que han caigut en el camí per tal de tirar-

los endavant. A vegades la desídia, la inoperància, l'oblit, els diners i també una gran part de mala 

sort i desafortunats successos.  

Els problemes van començar en un primer moment a l'hora de definir el model de gestió i 

administració dels dos espais, però abans de definir-se ja vam tenir la primera petita inundació 

que va deixar inoperables els bucs, encara que se suposaria que un edifici de nova construcció 

hauria de tenir un període de garantia que cobrís els possibles defectes de construcció i prestació 

per part de l'assegurança, aquesta reparació va trigar a fer-se. 

Al ple municipal del 20 maig de 2013 el PSC va presentar una moció que instava al govern local 

per tal que elaborés una proposta de gestió i dinamització dels bucs i que presentés un calendari 

per l'arranjament de les deficiències tècniques que presenta la instal·lació. En aquell moment es 

va contestar que s'estaven estudiant diverses formes de gestió i que aviat es definirien les diverses 

opcions i que l'arranjament dels desperfectes es farien a mesura que s'ingressessin els diners de 

l'assegurança. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics del 

consistori vilanoví. 

L'Associació de veïns ha estat sempre a sobre per tal de tirar endavant aquest servei i donar-li la 

finalitat per la qual es va concebre en l'estudi participatiu desenvolupat per a la construcció del 

centre. Hem demanat per activa i per passiva als diferents representants polítics que han estat al 

davant del consistori una solució, sense resposta i dilatant el temps de la solució, sense distinció 

de color polític. 

Aquest desenteniment ens va fer posar-nos les piles i buscar solucions mitjançant altres fórmules 

com ara presentar la proposta d'arranjament en els  processos participatius que es van fer els anys 

2017 i 2018 a la ciutat sense sort però sense defallir d'intentar-ho de nou any rere any, encara que 

continuem pensant que el manteniment és una cosa i la millora és un altre. Al juny del 2017 es va 

fer un festival de música per a grups i solistes de ciutat i comarca per tal de reivindicar l'obertura 

dels bucs i d'alguna manera donar a conèixer un espai mai utilitzat i amb manca d'espais similars 

a la ciutat.  

La cirereta del pastís la va posar una nova inundació de dimensions considerables a l'estiu del 2018 

i que va convertir en una gran piscina tota la planta soterrani i va fer malbé gran part dels 

instruments i altres equipaments fonamentals  per al correcte funcionament del centre cívic. 

També s'ofegaren en part els nostres ànims a l'hora d'insistir a recuperar-los, ja que si per una 

reparació molt més petita encara estàvem a l'espera de solucions, amb una d'aquestes dimensions 

ens portarà uns quants anys més d'espera, de moment ja són onze. 

La història continua sent interminable.  
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Què és el porta a porta? 

Entenem per porta a porta -d’ara en endavant PaP-, aquell sistema de recollida selectiva dels residus 

municipals o domèstics i comercials que compta d’un costat amb la separació de les diferents 

fraccions dels residus origen i de l’altre es caracteritza per una recollida directa d’aquests al lloc on 

són generats, responent a un calendari establert i subjecte a un cert control per part del poder 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubells en la recollida selectiva PaP a Tiana, extreta del banc de bones pràctiques 

En contraposició amb els contenidors situats en àrees de vorera compartits entre diferents veïns 

d’una mateixa zona, en el porta a porta els usuaris dipositen els seus residus en cubells que deixen 

davant o a l’entrada de casa seva, segons la tipologia d’habitatge i els criteris tècnics adoptats per 

l’Ajuntament en qüestió. El PaP pot donar-se per totes cinc fraccions de residus -sempre hi ha d’haver 

la fracció orgànica i la fracció resta- o només per alguna d’elles. A més a més, dins d’un mateix 

municipi poden haver-hi diferents tipus de recollida porta a porta, segons les característiques 

urbanístiques i de densitat de cada sector i, algun d’ells pot no estar subjecte a aquest model 

utilitzant contenidors comunitaris per qüestions de llunyania o demografia. Fins a mitjans dels anys 

noranta havien existit a Catalunya, en certes àrees rurals, sistemes de recollida no selectiva porta a 

porta.  

El PaP dona més facilitats al ciutadà per triar la brossa que els contenidors situats en àrees de vorera, 

on els que estan destinats al FORM –fracció orgànica dels residus municipals- solen tenir una capacitat 

menor que els destinats a les restes. Tot i així, els contenidors soterrats han dotat també al ciutadà 

d’eines per gestionar aquesta tria sense impediments pràctics, més enllà d’una correcta freqüència 

de recollida. Amb el PaP, l’usuari està en igualtat de condicions per escollir, sense impediments físics 

i d’espai, triar els residus.  

En definitiva, el PaP busca que el municipi o algunes de les seves comunitats s’involucrin de manera 

generalitzada en la separació de residus en l’origen, que suposarà una valoració més elevada dels 

residus i tindrà un cost menor en el tractament de la fracció resta. Aquesta participació generalitzada  
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pretén contribuir a la conscienciació ciutadana del problema dels residus, mitjançant 

l’empoderament i la coresponsabilitat. 

Des d’un punt de vista administratiu cal que hi hagi un control intern de la recollida i gestió dels 

residus important per part dels tècnics. Donat que es requereix una major infraestructura i el sistema 

té una major complexitat, si no s’acompanya d’un correcte seguiment els resultats, el projecte pot 

quedar desdibuixat. Paral·lelament, per implementar un sistema de recollida d’aquestes 

característiques és necessari una forta campanya comunicativa i intercanvis bidireccionals amb la 

ciutadania, associacions veïnals i comercials, així com amb el tercer sector. Sense un suport social 

important, la posada en escena del PaP és dubtosa, i per impedir o disminuir conductes no desitjades, 

les multes i la coerció resulten accions poc desitjades d’aplicar per part dels ajuntaments, que 

acostumen a buscar una estabilitat o supervivència política. Com a al·licient, l’administració ha 

d’apropar el servei al ciutadà, que ha de ser actor principal en la recollida de residus PaP. Per a així 

fer-ho, pot d’un costat subministrar cubells pel FORM, ampolles per l’oli, o altres materials per 

l’usuari, i d’altra banda fer uns horaris de recollida compatibles amb les casuístiques, necessitats i 

característiques de comerços i vilatans.  

El PaP dificulta no reciclar als ciutadans mitjançant la recollida de la fracció resta en dies saltejats 

contra una recollida diària del FORM. Això s’explica considerant que el no triatge duu a mals olors i 

fermentacions de la matèria orgànica, si es depositen en la fracció resta.  

Quant als costos, els ajuntaments han de planificar degudament el finançament del PaP, ja que 

requereix una inversió inicial més important que el sistema de contenidors. Es poden fer concessions 

a empreses privades per diversos anys o bé comptar amb una xarxa mancomunal de municipis que hi 

doni suport. En el cas del Berguedà, la recollida porta a porta és gestionada pel propi consell 

comarcal, tenint els ajuntaments només la potestat sancionadora. Això ha creat en els darrers mesos 

un seguit d’estires i arronses, fent que Berga plantegi crear una entitat supramunicipal independent 

del Consell Comarcal per gestionar el PaP, que tingui més en compte les veus, particularitats i 

necessitats del territori.  

Si seguim el patró separació en origen – recollida – tractament – deposició, veiem com en el PaP, 

l’etapa inicial condiciona la resta fortament. Mentrestant, en un sistema de recollida selectiva 

convencional, són les fases subsegüents les que condicionen la recollida i la separació en origen, ergo 

el PaP contribueix a invertir aquesta piràmide. 

El sistema Porta a Porta permet recuperar espai públic a les ciutats, que poden ser aprofitats per 

garantir una millor mobilitat sostenible, pel que fa a les tendències actuals dins de les 

transformacions de les ciutats orientant-se cap a un repartiment equitatiu de l’espai, mitjançant el 

consens dels diferents actors implicats. A la vegada, s’eviten disputes respecte a la ubicació dels 

contenidors tradicionals entre els veïnatge, que si bé vol tenir a prop aquests, no els vol tenir just al 

costat de casa seva per problemàtiques lligades a sorolls -camions de recollida, deposició de vidre-, 

a l’impacte visual o a les olors que se’n desprenen.  
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Si ens aturem en l’aspecte econòmic, tenint en compte el cànon de residus – impost ambiental 

establert a la Llei 16/2003, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residus- i que en el PaP la recuperació d’aquests és més elevada, els 

municipis que compten amb aquest sistema de recollida selectiva, es beneficien de retorns en el seu 

pagament. El cànon de residus, en tant que impost finalista, permet que més de la meitat del que es 

recapta es destini al tractament de FORM. El pagament per generació, incentiva la tria dels usuaris, 

donada la correlació entre aquestes variables. 

Per controlar la generació i nivell de selecció de cada usuari, i entrant en dinàmiques de fiscalitat 

justa, els municipis poden distribuir als ciutadans bosses amb tags que identifiquin cada usuari del 

servei, sabent així quant es tria i quin és el pes de residus generats per cada fracció. Pels residus 

comercials pot utilitzar-se també aquest sistema, en cas de que hi hagi també recollida PaP per a 

aquests establiments. El desbordament dels contenidors situats en àrea de vorera té entre les seves 

causes que els residus comercials i municipals comparteixin aquest espai. Els comerços llencen una 

major quantitat de residus, per exemple cartró, que no pas genera una família. Una altra solució és 

implantar contenidors tancats per cada fracció que s’obrin amb lectors o targetes pròpies que 

identifiquin cada comerç per saber el número de vegades que han obert la tapa del contenidor, és a 

dir el pagament per generació, que funciona bé pels locals comercials. I és que el Programa de Gestió 

de Residus Municipals de Catalunya (2001-2006) ja preveia que l’any 2006 la recollida de residus 

domiciliaris i comercials fos separada. L’entrada en escena del PaP en un municipi propicia i facilita 

que es posi en marxa un sistema de pagament per generació pels comerços. Els Ajuntaments on es 

dona el PaP compten també amb àrees d’emergència, on els usuaris poden depositar els seus residus 

per fraccions en contenidors que es troben en espais delimitats, en cas de que per horaris de feina o 

particularitats diverses no puguin acollir-se als horaris establerts de recollida. 

Enric Coll i Gelabert, antic cap tècnic de Medi Ambient al pioner Ajuntament de Tiana, defensa que 

les despeses de la recollida de residus en un sistema PaP i un de recollida selectiva comunitària no 

varien gaire. Si bé en el PaP calen més operaris per abastar una major freqüència de recollida que 

serà més llarga, en haver d’aturar-se a cada portal, la reducció de la recollida de la fracció resta així 

com incentivar la recollida de la fracció orgànica redueixen l’escletxa. A més a més, els costos del 

manteniment, reposició i neteja dels contenidors desapareixen, així com en el PaP no calen camions 

compactadors, sent també un estalvi. Si afegim al balanç entre l’augment del personal i la reducció 

del manteniment de contenidors, l’estalvi de tractament de residus i les bonificacions de les que es 

beneficien aquells municipis on el nivell de recollida selectiva és més elevat, aquest acaba tenint 

costos similars o inclús menors en el cas del PaP. L’autor al que fem referència, categoritza les 

despeses lligades al PaP en personal de recollida, tinença de vehicles de recollida, consum i 

manteniment d’aquests i en altres despeses. Els costos lligats al personal suposarien entre el 55% i el 

65% de les despeses del servei. Pel que fa a la tinença de vehicles de recollida, que ja poden ser 

propis, rentats, i les seves amortitzacions, estarien entre el 10 i el 15% dels costos. Paral·lelament, 

entre el 10 i el 15% estarien també el manteniment i consum dels vehicles, on s’imputaria des de la 

benzina fins a les reparacions d’aquests. Finalment, en els altres costos hi encabiríem la neteja i 

manteniment dels contenidors de les àrees d’emergència, el personal administratiu, i si és el cas, de 

les bosses amb tags, en cas de suportar-les l’Ajuntament i no directament l’usuari. 
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Implantació del porta a porta a Catalunya 

L’any 2000 tres municipis catalans van ser pioners en la recollida selectiva porta a porta. Es tracta 

de Tona, Riudecanyes i Tiana. Aquests municipis crearan l’associació TTR Porta per Porta, per posar 

en comú les seves experiències i compartir models, sent embrió de l’Associació de Municipis Catalans 

per a la Recollida Selectiva, nascuda l’any 2002. Aquesta entitat pretén difondre els seus resultats i 

acollir altres viles que vulguin adherir-se al model PaP. L’any 2019, ja parlàvem de 204 municipis, 

xifra que a priori seguirà augmentant, ja que són diversos els ajuntaments que pretenen implantar 

aquest sistema properament. A la capital, el barri de Sarrià es va acollir al porta a porta l’any 2019, 

i està sent seguit pel barri de Sant Andreu enguany. Es preveu que el 2022, el barri d’Horta i el de 

Sant Antoni també s’adhereixin a aquest model.  

La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, acompanyada del Programa de Gestió de 

Residus Municipals de Catalunya (1995-2000), doten d’un marc conceptual i estableixen les bases de 

la recollida selectiva. Quan comença a implantar-se als municipis la recollida selectiva, algunes 

corporacions locals constaten una inoperativitat en el sentit en el que si bé molts usuaris s’impliquen, 

molts d’altres tenen una actitud passiva, no seleccionant els seus residus, com feien en el sistema 

de recollida anterior. A banda de campanyes comunicatives, semblava que el marge de millora era 

petit, ja que el ciutadà gaudeix de lliure elecció, on la comoditat i els hàbits juguen un paper 

important. En aquest context, comencen a arribar notícies de la implantació del PaP en certs 

municipis del nord de la República italiana, que suposaven una transformació profunda del concepte 

de recollida selectiva, amb uns resultats que l’avalaven. Així doncs, l’any 1998, diverses delegacions 

formades per consistoris del Principat i per l’Agència de Residus de Catalunya s’entrevisten amb 

tècnics italians i visiten ciutats septentrionals d’aquest Estat, entre elles Milà. Actualment, la capital 

llombarda, compta amb dades molt positives pel que fa a la recollida selectiva PaP en cinc fraccions, 

així, l’any 2019, aquesta fou del 62%, segons dades del consistori. Comentar de passada que la 

recollida està externalitzada en aquesta vila. Moltes altres grans ciutats transalpines han adoptat 

aquest model de PaP mixt, com ara Roma, Torí, Florència, Nàpols, Bolonya o Palerm. Aquestes viles 

diferencien en efecte per sectors, amb PaP al centre, on els habitatges tenen menys nivells i resulta 

més senzill fer una bona recollida; la coresponsabilitat és més elevada i la logística s’adequa bé al 

sistema. No obstant, en aquests centres històrics, la fracció vidre i el FORM es recullen sovint en 

contenidors comunitaris. I és que el vidre fa soroll o pot trencar-se en ser recollit. Al haver-hi més 

habitatges en carrers sovint més estrets, la contaminació acústica és més gran que en edificis alts, 

on és més senzill recollir el vidre en cada portal. Tenir restes de FORM a l’entrada de cada casa, i 

sovint en cubells individuals, crea problemes d’olors a les zones cèntriques. Contràriament, en blocs 

de les afores, on hi viuen moltes famílies, amb un bujol a la porta de cada portal, aquesta 

problemàtica s’atenua. Quant als costos, aquests són similars en aquests municipis als de la recollida 

no diferenciada o a la recollida selectiva en àrees de vorera. També trobem exemples més anecdòtics 

d’aquesta prompta assumpció del PaP al vell contenint en comunes daneses o franceses.  

Pel que fa a l’aplicabilitat del sistema porta a porta en zones d’habitatge compacte, amb alta 

densitat i edificis alts on hi conviuen molts veïns, és notori que cal avençar per reduir els mals 

números de recollida selectiva en les grans ciutats. L’exemple exitós del porta a porta de 

l’experiència a Vilassar de Mar o d’Oviedo, amb alta densitat poblacionals i edificis compactes, dota 

de base pràctica la implantació d’aquest model a l’àrea urbana de Barcelona, que compta amb cinc 

milions d’habitants. 
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Cap al porta a porta a VNG? 

L’Ajuntament de Vilanova aposta per posar en marxa la recollida porta a porta l’any 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectors de la ciutat per model de recollida, extret de la presentació del PaP a la ciutat 

El passat 29 d’abril tingué lloc la presentació de l’estudi per la implantació de la recollida 

porta a porta a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, encarregat a l’empresa Spora. 

Prèviament, al Consell d’Associacions de Veïnes i Veïns del 15 de juliol del 2020, es presentaren 

les línies mestres de la proposta del nou model de recollida d’escombraries. L’Ajuntament paga 

dos milions d’euros anuals pel tractament dels residus, costos que s’intensifiquen. Na Marta 

Jofra, regidora d’Espai Públic i Medi Ambient, exposà en la seva intervenció la necessitat de 

trobar solucions a l’actual dèficit del servei. El cost del servei de recollida de residus i neteja 

viària té un cost anual per la vila de nou milions d’euros, set dels quals són per Valoriza, arran 

d’un contracte iniciat l’any 2010, ja amortitzat, i en pròrroga forçosa des de l’any 2018. Cent 

cincuanta persones treballen actualment al servei. El control intern de l’Administració té certes 

dificultats; fa unes setmanes apreníem que a la ciutat manquen un de cada cuatre contenidors. 

Hi ha endemés un problema d’abocaments incontrolats, en especial a les periurbanes i als barris 

de les afores, sovint per part d’empreses. Durant els primers mesos del desconfinament forem 

testimonis de com endimaris i deixalles s’acumulaven a les zones de contenidors del municipi. 

El nou sistema de recollida de voluminosos encetat a finals de l’any passat, amb trucada 

concertada i acompanyat d’una política sancionadora, sembla haver donat resultats positius. Des 

de la regidoria es comentà també que hi hauria un important procès participatiu i una intensa 

campanya informativa per fer arribar a tota la ciutadania la implementació d’aquest nou sistema 

de recollida. Alhora, es proposà finals de l’any 2021 per posar-lo en marxa.  

Si tornem a la trobada del 29 d’abril, de presentació de l’estudi del porta a porta, s’explicà que 

el nou model pretèn combinar dos sistemes de recollida. Un sector de la vila -on s’inclou el barri 

del Molí de Vent- tindrà recollida porta a porta per les cinc fraccions de residus. L’altre sector,  
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on el centre i Mar hi són compresos, tindrà recollida porta a porta per tres de les fraccions 

generades a les llars, mentres que el vidre i el form seguiran llençant-se en contenidors 

compartits. Finalment les periurbanes disposaran de contenidors en espais delimitats, amb la 

pretensió d’aconseguir un major control sobre les diposicions. Hi haurà també un àrea 

d’emergència per barri. L’estudi d’Spora, que ha tingut un cost de gairebé cent mil euros, ha 

observat amb detall la casuística dels diferents barris, carrers i habitatges, obtenint unes dades 

rellevants també qualitativament parlant. Negocis, comerços i ciutadans ja no compartiríem més 

contenidors. Es preveu començar l’any 2022 amb el canvi de model, de manera progressiva, fent 

que en vuit mesos tota la ciutat s’hi hagi acollit. L’Ajuntament estudia en aquests moments si el 

servei estarà municipalitzat, internalitzat o externalitzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freqüència de recollida en el cas del Molí de Vent, extret de la presentació del PaP 

 

Des de l’Associació creiem que en una qüestió tan important com la que sobre la taula és, cal un 

ampli consens ciutadà i polític, i això ho manifestàrem en aquesta darrera trobada. En aquest 

sentit, la comissió de temes de ciutat del barri es trobà a començaments del mes de maig amb 

representants del PSC municipal, principal grup de l’oposició, que ens traslladaren diversos 

dubtes al respecte, pel que fa al calendari d’implementació, als costos del nou servei i a 

l’efectivitat del mateix. És evident que amb l’actual sistema no podem seguir, i hem de ser 

alhora capaços de fer que aquest millori abans de la implementació del porta a porta, si és que 

així acaba arribant. D’altra banda, hi hauran costos elevats per fer front al nou model i, en 

aquest punt la institució preveu una subvenció supramunicipal de dos cents milions d’euros per 

fer-hi front. Complir amb el calendari fixat serà complicat, però amb voluntat i empenta podria 
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aconseguir-se. A Barcelona, aquest model de recollida es consuma gradualment. Destaquem la 

valentia de la regidoria en apostar per aquest canvi de model, alhora que l’emplacem a implicar 

els actors que en seran part, creant espais de debat.  

Hem d’expressar no obstant els nostres dubtes respecte a la zonificació dels tipus de recollida i 

de les freqüències de recollida per cada fracció. La zonificació de l’estudi de Spora està feta per 

barris, sense tenir en compte que dins d’un mateix barri hi ha carrers o sectors que s’assimilen 

més a les característiques de zones mixtes o de PaP per a totes les fraccions. Així doncs, molts 

carrers del centre vila, el Nucli Antic o la Geltrú històrica es composen per habitatges 

unifamiliars o hi viuen poques famílies. En estar ubicats en carrers estrets, la deposició del FORM 

a la porta així com del vidre pot generar sorolls i mals olors, que en blocs de pisos ubicats en 

carrers amples passen més desapercebudes. Caldria ajustar l’estudi a les característiques de 

cada sector, sense fixar-nos en els barris com blocs homogenis, ja que hi conviuen diferents 

tipologies d’habitatges. 

Pel que fa a la freqüència de recollida, no sembla ajustat que un veí de la Collada hagi de guardar 

el vidre durant dues setmanes a casa, quan a contrario un veí de Sant Joan pot llençar-lo quan 

vulgui en un contenidor. 

El nou model pretèn apropar Vilanova als objectius comunitaris d’arribar al 50% i in crescendo 

de recollida selectiva de residus l’any 2020. Actualment, a Catalunya som al 45%, segons publica 

el Departament de Territori l’any 2019, incomplint la fita marcada. La recollida selectiva en els 

residus municipals a Vilanova és del 40,5%, amb un gap de deu punts respecte a les pretensions 

europees. Al Principat, ja són més de dos-cents municipis -generalment petits en habitants- els 

practicants del porta a porta i, pel que a ells fa, els percentatges de recollida selectiva són 

substancialment més elevats que els dels municipis que disposen de contenidors. 

Conseqüentment, en cas d’adoptar-se el porta a porta a Vilanova, l’Ajuntament espera assolir 

almenys el 65% de taxa de recollida selectiva. Si bé a Sant Pere de Ribes són al 52,5% de recollida 

selectiva, sense tenir PaP, els objecitus comunitaris del 65% per al 2035, presenta dubtes en 

poder assolir xifres gaire millors. Aquells vilanovins que triïn els residus veuran la taxa 

d’escombraries minvada; tant generes i tant separes, tant pagues.  

 

Cal ser ambiciosos i tenir coneixement de causa per trobar solucions de ciutat a l’insostenible 

actual recollida de residus, posem-nos-hi totes. 
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Ni un pèl enrere contra les violències masclistes 

Més de cent setanta establiments d’estètica de la vila s’adhereixen a la campanya 

“Espais Segurs” 

 

 

 

 

 

 

 

Text i foto extrets del web de l’Ajuntament 

 

El 88% de perruqueries, barberies i 

centres d’estètica de Vilanova i la 

Geltrú s’adhereixen a la campanya 

impulsada per la regidoria de 

Convivència i Equitat.  

L'objectiu és que les dones i les 

persones LGBTI percebin 

aquests establiments com a espais de 

confiança on explicar les seves 

experiències i, alhora, els establiments 

disposin d'informació sobre els recursos 

municipals a l'abast de la ciutadania en 

cas de patir violències masclistes o 

lgbtifòbia. És el cas també dels 

establiments d’aquesta tipologia del 

barri, que acolliren molt positivament 

l’esmentada campanya. 

Si algun establiment està interessat en 

adherir-s’hi, pot enviar un correu 

a equitat@vilanova.cat. 
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La mobilitat entre autobusos, transportistes i camions de bombers és lenta al carrer 

Francesc Macià, principalment entre Menéndez Pelayo i Zamenhof. El carrer no és prou 

ample com per acollir còmodament aquests grans vehicles, menys encara quan entre 

ells es creuen. Si  sumem l’elevat número de busos que hi passen durant el dia, i el 

gran trànsit que pateix el barri en hores puntes amb raó de la concentració de centres 

educatius, el problema per si sol es descriu.  

Fa temps que és sobre la taula fer que els carrers Francesc Macià i de l’Aigua siguin de 

sentit únic, descongestionant el barri, i evitant situacions complicades per busos i 

bombers.  

Cal revisar la mobilitat al barri. 

 

 

 

 

A la contra...                                                    Que no passem? 


