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la teva foto com un quadre
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Editorial Molinformatiu 68

Sumari

La importància de l'associacionisme

La participació de les associacions de veïns

Últimament s'està activant la freqüència de les trobades de les associacions de veïns per tal de plantejar
les incidències que es produeixen a la nostra ciutat. Entre d'altres qüestions s'està treballant sobre la
funcionalitat i utilització dels Centres Cívics, l'agilitat de connexió amb les administracions, el
desenvolupament del Consell de Salut, la transversalitat dels òrgans de l'ajuntament, l'activació dels
diferents Consells (Salut, Medi Ambient, Fòrum de la mobilitat i Consell del Port), i sobre tot crear
un calendari d'una periodicitat àgil i eficient del Consell Municipal d'Associacions de Veïns.

També és necessari pel bon funcionament dels fils conductors del dia a dia de les associacions amb la
nostra administració més directa, és a dir, l'ajuntament, la disposició de l'organigrama funcional del
mateix per tractar els temes, incidències i propostes d'una manera més directa, evitant les demores
en el seu tractament, i donar més fluïdesa a la resolució.

La crisi

La situació de pobresa de moltes famílies vilanovines ens ha dut a copsar la realitat mitjançant el
representant de Càritas interparroquial a Vilanova. La situació descrita ens angoixa per que sembla que
les necessitats creixen exponencialment, no distingeixen i a més a més no es veu la fi.

Carnaval

D'altra banda hem d'estar satisfets de la positiva realització de tots els actes amb els que hem participat:
Carnaval infantil, xatonada, arrivo, seguici de banderes, comparses, ball del comparser i enterrament
de la sardina. Donem les gràcies a tots els col·laboradors que amb la seva aportació han fet possible
una demostració del seu civisme.

Assemblea general

El proper dia 23 de març es farà l'assemblea general ordinària de socis de la nostra associació. Entre
altres temes de l'ordre del dia figura la elecció de la Junta Directiva. Seria recomanable que els socis
i la gent més jove s'animin i participin a la regeneració dels càrrecs i les idees.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Molí de Vent
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Brindis de Nadal

Divendres 21 de desembre i, sent fidels any rere
any, tornàrem a gaudir d'una bona estona amb una
bona quantitat de veïns i d'usuaris del centre. Com
ja és habitual vàrem rebre la visita de l'Alcaldessa
de la ciutat i un bon nombre de regidors del nostre
Ajuntament que aprofitaren l'avinentesa per tal de
xerrar una bona estona amb els veïns i usuaris per
tal de recollir les seves demandes i inquietuds.

La representant del Reiki, el president de l'AV Molí
de Vent i l'Alcaldessa van fer els respectius parlaments
on es va valorar la situació actual, l'actualitat del
Centre i refermar per part de tots els desitjos d'un
bon any 2013 malgrat la realitat que ens envolta.
A continuació el bingo de Nadal va posar a tots en
alerta per que no es passes cap número del bombo
i poder emportar-se el seu corresponent regal,
mentrestant també es va fer el sorteig d'una cistella
de Nadal amb productes ibèrics, amb butlletes a un
preu simbòlic que ens ajudaran a sufragar algunes
despeses, ja que com be sabeu les retallades no ens
són alienes.
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El què ha passat i el què vindrà

Molinformatiu 68
De l’Associació

Carnaval

El nostre carnaval va tenir aquest any una novetat
respecte als darrers i és que  recuperàrem les comparses
infantils que en el seu dia es van deixar de fer per
manca de nens. En total sortiren dues noves banderes,
una de petits i una de infantils juntament amb la
d'adults.
Per fer un breu resum us direm que el primer acte va
ser el carnaval infantil i que de nou, com l'any passat
va deixar petit el Centre Cívic, unes dues-centes
persones entre pares i nens gaudiren del ball, la
desfilada de disfresses, la guerra de confetti i d'altres
activitats.
Dijous gras la xatonada va aplegar uns cinquanta
comensals majoritàriament usuaris amb les seves
famílies.
També una cinquantena de dimonis amb ales sortiren
a L'arrivo per tal de ballar amb una coreografia de Toni
Escudero i desinhibir-se dels problemes de l'actualitat
fent una critica d'un ciutadà vilanoví molt conegut,
àngel per alguns i dimoni per altres. Les normes de
seguretat imposades per la FAC a requeriment de
l'Ajuntament arrel dels incidents produïts darrerament
en diverses ciutats de l'Estat van fer que fins darrera
hora no trobéssim un tractor que complís amb la nova
normativa per l'Arrivo, per sort i desprès de remoure
terra i cel trobaren el vehicle adient per arrossegar la
nostra carrossa un any més.

Sovint el temps passa més ràpid del que ens agradaria i de cop i volta ens trobem ja a prop de la Setmana
Santa. Enrere hem deixat el Nadal, Sant Antoni i el Carnaval i encara que no ho sembli en pocs mesos tindrem
la Festa Major a sobre. Aquest és l'espai que com sempre dediquem a informar-vos de tot allò que hem fet
i de les properes activitats que podreu gaudir.
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Lloc: Centre Cívic Molí de Vent, carrer de l'aigua 203-205
Data: Dissabte 23/03/2013
Horari:

1a. convocatòria 17.00 h.
2a. convocatòria 17.30 h.

Ordre del dia:
    A) Lectura i aprovació de l'acta anterior.
    B) Balanç econòmic 2012
    C) Pressupost econòmic exercici 2013
    D) Memòria d'activitats 2012 i proposta 2013
    E) Renovació de la Junta Directiva
    F) Precs i preguntes

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 2013

Dissabte al matí la bandera de la nostra entitat va
recórrer els mercats i altres llocs de Vilanova
acompanyant en Carnestoltes amb la resta d'entitats
de la ciutat que participen al carnaval.
Diumenge de comparses i com ja us hem anticipat
la gran novetat van ser dues banderes infantils, la
de petits amb 48 parelles i la d'infantils amb 56 i
també hem de afegir les 21 parelles d'adults que
continua augmentant encara que a un ritme lent.

L'últim acte i també un dels més multitudinaris va
ser el ball del comparser, és clar que el fet de treure

prop de cent-cinquanta parelles ha estat determinant
per l'èxit del mateix ja que va fer que pares i fills
passessin una bona estona ballant junts amb musica
de DJ. Abans que ens oblidem cal donar les gràcies
a molta gent per la seva col·laboració i que gràcies
a ells tot ha sortit molt bé, encara que sempre hi
ha coses per millorar. Gràcies a tots, banderers,
organitzadors, xarangues, Carme del Roxy, Lola de
la Lluna, Ricardo i Antonio de la bodega Olivella i a
l'AMPA del Volerany. Molt especialment la Judit que
ha fet possible una il·lusió que teníem de feia molt
de temps. Ah! i als pares en general pel seu
comportament i col·laboració.
Ep! i si voleu veure les fotos de l'Arrivo i la comparsa
les teniu a la pagina web i al nostre Facebook.

Nous cursos

Les novetats respecte als cursos queden reduïdes al
Taekwon-do que va començar al gener i es farà fins
al juny i és dirigit a nens i nenes. Esperem que la
programació de primavera que encara no la tenim
aporti novetats.
També els amics del country organitzen cada tercer
diumenge de mes trobades de country per aprendre
a ballar i és dirigit a tothom.
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Participació Ciutadana
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Què algú ens escolta?
Ja fa temps que mitjançant el nostre butlletí intentem
fer esment de totes aquelles anormalitats o
deficiències que trobem a la via pública, rubricant-
les amb proves generalment de caràcter fotogràfic
per tal d'acompanyar la realitat. Fins i tot moltes
d'aquestes anormalitats intentem comunicar-les el
més ràpid possible per tal d'evitar que es facin malbé
encara més.
La crisi i la manca de recursos tant recordada per
l'actual equip de govern no pot ser una excusa per
tal de portar a l'oblit totes aquelles petites
deficiències  que si es deixen  només faran que
encarir la seva posterior reparació passat el temps.

“No m'agradaria pensar que no fem coses a la ciutat.
No farem grans obres, però sí coses petitetes que
poden ser importants. Una de les coses que jo tinc
com a importants és que les petites actuacions també
fan ciutat: col·locar un banc aquí, una paperera allà,
mantenir les façanes... tot això també fa atractiva
la ciutat” deia el regidor d'urbanisme al diari de
Vilanova el 15 de juliol de 2011 pocs dies desprès
de prendre possessió del seu càrrec.

Be, sembla que tot això ha quedat en l'oblit i que
mantenir la ciutat ja no es prioritari, veure com es
deteriora deu estar lligat a una nova manera de fer.

Només donant una petita ullada als darrers butlletins
publicats troben una gran quantitat de deficiències
que malgrat el temps transcorregut encara manquen
per reparar:

-   Papereres desaparegudes
- Fanals trencats o desapareguts
- Voreres llevades i sense panots
- Acumulació d'andròmines a la caseta del Parc
    del Molí de Vent
- Estat lamentable de la pista de bàsquet del
    carrer Olèrdola (cistelles, paviment)
- Contenidors davant dels passos de vianants
- Neteja irregular
- Etc.

Això és un petit exemple de la realitat oblidada al
nostre barri i entenem que per similitud a la resta

de la ciutat, aquesta que segons ens diuen és vol
fer atractiva de cara als visitants, encara que penso
que primer hauríem de fer-la atractiva als ulls dels
ciutadans que som els que més ens l'estimem i que
volem gaudir-la cada dia en les millors condicions.

A la contraporta del passat Molinformatiu 67
comentàvem la situació que es dona a una finca de
l'Ortoll on s'estiben gran quantitat de palets de fusta
al costat d'arbres i matolls. La nostra actuació, com
sempre, va ser primer consultar (ara fa més d'un
any) la situació en que es trobava l'empresa i si
complia els mínims requisits per tal de desenvolupar
l'activitat abans de denunciar el fet, però la política
d'ignorància generalitzada continua i sembla que
parlem amb una paret que l'únic que fa és retornar-
nos el nostre mateix eco.

En tots aquest anys que porto lligat a l'associacionisme
veïnal, més de quinze, no recordo que fer que
t'escoltin per tal de solucionar problemes que no
són exclusivament teus sinó que ho són de la ciutat,
i que a més a més no tenen cost monetari, fos tan
complicat, i mira que de crisis de tot tipus n’hem
tingut unes quantes, inclús en el període entre
eleccions, quan l'administració sembla que pren
vacances, les respostes sempre han estat molt més
ràpides i eficients.

No acaben aquí les coses que per tal de millorar
continuem reclamant i que inevitablement continuen
topant contra la ignorància i aquesta nova o antiga
tècnica de deixar passar el temps a veure si s'obliden
del tema, pot ser tindrem de trobar una nova manera
de fer las coses.

Mentrestant continuarem com sempre; a, per cert,
quan es posarà el nom al Centre Cívic que fa prop
de tres anys es va inaugurar?
Portem el mateix temps demanant-lo.

Eh!.. què algú ens escolta?

Fermín de la Pinta
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El progrés inventa noves fórmules de comunicació:
Internet, xarxes socials, telefonia mòbil intel·ligent,
etc. I és clar que les noticies dels esdeveniments
s'estenen amb una gran rapidesa, a més de potenciar
la possibilitat del diàleg i la rèplica instantània.
En el cas de les entitats veïnals de Vilanova i la
Geltrú, la manera directa i més transparent de
comunicació és la transmissió (Canal Blau) i
l'assistència dels altres mitjans, a aquells actes que
afecten a la ciutadania, d'aquesta forma s'obre la
possibilitat de que els temes que es tracten tan a
nivell de consell municipals d'associacions de veïns
com d'altres que puguin ser interessants per la
població no quedin a l'abast solament dels integrants
del consell. És una forma d'arribar a la pluralitat i
de crear motivació a la participació ciutadana.

La pròpia alcaldessa Neus Lloveras, a una pregunta
d'un assistent al consell del dia 30 d'octubre, sobre
que els consells fossin públics, va dir (sic) “però
públics de veritat, transmesos per Canal Blau i oberts
a la premsa”. En el fons és una manera d'acostar la
ciutadania a l'administració, i tractar conjuntament
d'arribar a consensos i com sempre pensant en el
bé comú, i d'ajuda a crear cohesió social a través
de la participació.

La participació no és solament festes i festivals (cosa
important per donar una mica d'alegria) sinó també
és contribuir a millorar la convivència i la integració
facilitant la resolució de conflictes.

Per altra banda, ens inquieta el moment actual de
la política local, respecte a l'aprovació del pressupost
municipal del 2013 i la possible repercussió de futur
amb la pressa de consensos.

El passat 14 de desembre es va du a terme una
reunió del Consell assessor del nucli antic i Fòrum
de la mobilitat on va quedar palesa les divergències
entre els ciutadans pro pacificació i els que pensen
que no s'hauria de reduir el trànsit pel nucli antic,
qüestió que tard o d'hora s'haurà de resoldre encara
que no es satisfaci a tothom. El més interessant,
però, va ser l'anunci que aquest  mes de març
començarà un estudi del Pla de mobilitat de la ciutat
que va ser presentat per un funcionari de la Diputació

Comunicació directa és transparència
que serà l'encarregada de dur-lo a terme. L'estudi
té un cost inicial de 100.000 euros que aportaran en
un 25% l'Ajuntament i en un 75% la Diputació. Fa
més de 10 anys que esperem aquest pla obligat per
llei i ens sorprèn que en època de vaques grasses
ens deien que era molt costós i ara sembla que pel
2014 ja ho tindrem. Esperem que no quedi arraconat
com molts altres projectes.

El Consell d'associacions de veïns del passat 25 de
febrer va estar marcat per la presentació per part
de Policia Local del balanç d'accions de l'any 2012,
d'altra banda l'Ajuntament va informar de les obres
a dur a terme en el complex de la Piscina Municipal.

També es van tractar i fer preguntes sobre temes
interessants com ara la creació d'una ordenança de
la bicicleta, si es podria repercutir la disminució de
la despesa en actes vandàlics en afers socials, les
assegurances de responsabilitat civil dels centres
cívics així com reactivar els consells de centre dels
mateixos per tal de crear cohesió entre els diferents
usuaris i concretar les normes específiques d'utilització
 i finalment, quina era la situació actual del projecte
del Pla del Port.

Com veieu el compromís de les associacions de veïns
en la realitat de la ciutat és molt més ampli i de
més implicació del que alguns pensen.

Ara i per tot això caldrà diàleg, diàleg i saber escoltar.

La pàgina de la
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Molinformatiu 68
El Barri, fotos

Les qüestions de manteniment continuen sent deficients
en el mobiliari de ciutat. Aquesta font, amb un
deteriorament clar n’és un bon exemple.

Els matolls comencen a fer-se els amos en el carreró
al costat del torrent de Sant Joan i el temple dels
Testimonis de Jehovà.

Les reparacions provisionals es perpetuen i sovint es
converteixen en definitives com és el cas d'aquest
fanal.

La pista del camp de futbito Cruiff Courts no és aliena
a la manca de manteniment. Són visibles molts forats
i ferros desoldats amb el perill que suposa per als
practicants.
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El Barri, fotos

El desenvolupament de l'arbrat del passeig del torrent
de Sant Joan ens descobreix nous espais per relaxar-
nos i prendre l'ombra.

Com podeu comprovar no tot al barri són defectes com els assenyalats a la pàgina anterior, en aquesta pàgina
us mostrem racons que presenten un estat idoni per gaudir-los i fer una passejada. Hem de reconèixer que la
jardineria en general i el manteniment dels jardins presenta darrerament un bon estat.

Això és una curiositat que podreu comprovar si passeu
per la part alta de la Rambla Arnau on hi ha una placa
recordant l'antic emplaçament de la Creu de Sant
Gregori, a uns vint metres de l'emplaçament actual.
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El Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú i la
Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya
estan impartint aquest any la tercera edició del
Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica,
el primer que es fa a l'Escola Politècnica Superior
d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, EPSEVG, en la
seva centenària història i únic a Catalunya. La seva
incorporació no ha estat gens casual, ja que Vilanova
i la Geltrú és una de les ciutats europees que més
vinculació manté amb el món del ferrocarril.

D'una banda, per raons històriques, ja que la línia
ferroviària que passa per la capital del Garraf va ser
una de les primeres de tot Catalunya. I de l'altra,
per les instal·lacions ferroviàries de què disposa
actualment la ciutat, amb un dels tallers més
importants de Catalunya pel que fa el manteniment
de trens i amb el museu del ferrocarril de Catalunya,
un dels museus del ferrocarril més importants de
l'Estat. Dues raons de pes a les quals s'hi ha d'afegir
el prestigi acadèmic de la UPC, reconeguda tan a
nivell nacional com internacional.

El màster, que és de caràcter professional, ha adaptat
el seu programa a les necessitats reals i actuals de
les empreses. Precisament, la titulació compta amb
una alta implicació del teixit empresarial, que està
representat tan en la docència (el 80% del professorat
procedeix d'empreses ferroviàries) com en el consell
assessor (integrat majoritàriament per les principals
firmes del sector ferroviari català i espanyol). A més,
l'absència d'estudis similars a Catalunya i a gran part
de l'Estat converteixen la nova titulació de l'Escola
en un referent en la formació dels aspectes tècnics
del ferrocarril.

A nivell acadèmic, el màster en Sistemes Ferroviaris
i Tracció Elèctrica està subdividit en dos postgraus
independents que, a la vegada, estan segmentats
en dos mòduls més cadascun. Això permet que els
alumnes puguin acabar els estudis en un sol any o
en un màxim de quatre, ja que cada mòdul té assignat
un dia de la setmana i no se solapen. A banda dels
quatre mòduls, per obtenir el títol final, els alumnes

Participació ciutadana
Molinformatiu 68

El Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica, un dels
trets diferencials del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú

hauran de fer un treball de final de màster, que
podran elaborar en grup i lliurar al setembre següent
d'acabar les classes. El sistema d'avaluació, que serà
diferent per
a cada assignatura, sempre tindrà en compte aspectes
com l'assistència i els resultats obtinguts a les
pràctiques.

Els estudis en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica
s'han limitat a una trentena de places i tenen un
cost de 9.560 euros si es fan sencers. Si només es
cursa un dels dos postgraus, el preu és de 5.125
euros, mentre que matricular-se d'un dels quatre
mòduls està valorat en 2.815 euros. Les classes, que
són divendres de 15h a 21h i dissabte de 9h a 15h,
van començar el passat 19 d'octubre i acabaran el
29 de juny de 2013. Els estudiants d'aquesta tercera
edició del Màster poden realitzar pràctiques a les
empreses del sector que permeten complementar
la seva formació acadèmica, de 20/25  hores de
pràctiques, a l'empresa, i 16 hores de teoria, a l'aula
Gumà i Ferran de l'EPSEVG, inaugurada el 13 de
desembre passat dintre dels actes commemoratius
del centenari de la mort de Francesc Gumà i Ferran.
Les pràctiques, al ser remunerades, permeten al
estudiant sufragar tot o gran part del cost del Màster.
Durant els estudis també es realitzen 11 visites a
instal·lacions d'empreses del Sector.

El màster està dirigit per Ignasi Perat, Professor
Titular del departament d'Enginyeria Elèctrica de la
UPC al Campus de Vilanova i la Geltrú, i compta
amb la coordinació
de Josep Lluís
Arqués, Assessor de
IDOM y Carles Casas
de Ferrocarrils de
la Generalitat de
Catalunya.

Més informació a la pàgina:
http://www.epsevg.upc.edu/estudis-

epsevg/masters/sistemes-ferroviaris-i-traccio-electrica/
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Molinformatiu 68
Medi Ambient

Envàs on vas o envàs no vas?
La campanya “Envàs on vas?” impulsada per l'Agència
de Residus de Catalunya ha aconseguit la gens senzilla
tasca que es parli de residus i que se'n parli amb
interès. Ara bé, que una campanya sigui bona, no
implica que també ho sigui el sistema de gestió que
publicita.
I és que el sistema pateix d'un pecat original. La llei
espanyola d'envasos va concebre dos models de
gestió: els sistemes de dipòsit, devolució i retorn
(SDDR) i els anomenats sistemes integrats de gestió
(SIG). Els primers són els sistemes de retorn de tota
la vida, inicialment concebuts per als envasos
retornables, però també possibles per a recollir
envasos d'un sòl ús. Els SDDR eren concebuts a la
citada llei com el sistema per defecte, tot i que
l'interès de fabricants i distribuïdors ha portat a la
seva pràctica desaparició del mercat català i
espanyol. No obstant, es troben força estesos en
països del nostre entorn més avançats ambientalment
(que per cert es regeixen per la mateixa directiva
europea d'envasos). L'aplicació dels SDDR no és
possible per a la totalitat d'envasos (p.e. ho és per
a ampolles o llaunes, però difícilment per a films o
safates de porexpan), però tenen la virtut que
assoleixen nivells molt alts de captació d'envasos,
i amb una major qualitat, i fan que els responsables
de posar els envasos en el mercat n'hagin d'assumir
la seva gestió i el seu cost íntegre, que en tot cas
poden traslladar als consumidors, però no al conjunt
de ciutadans.
Tanmateix, a la pràctica ha succeït que el model
que havia de ser l'excepció s'ha convertit en la
norma. En aquest cas, la llei estableix que els
sistemes integrats de gestió han d'assumir el sobrecost
que ocasiona la recollida selectiva i valorització dels
envasos [1]. És a dir, els envasadors i els responsables
de posar-los al mercat només assumeixen el cost
extra de gestionar aquells que es recullen
selectivament o es valoritzen, però no el cost que
originen els envasos que no s'acaben valoritzant,
així com tampoc les despeses que ocasionen en
matèria de neteja viària o de platges, entre altres

conceptes. Aquests costos són assumits per
l'Administració, generalment els municipis, que els
acaben traslladant als ciutadans. Per suposat tampoc
n'assumeixen els costos ambientals, que també els
acaba suportant la ciutadania.
Però, a més, resulta que l'opinió estesa entre els
municipis és que el SIG d'envasos lleugers ni tan sols
cobreix en la seva totalitat els costos que als municipis
els genera la seva recollida selectiva.
A diferència d'altres fraccions recollides selectivament
(com ara la fracció orgànica o el paper), el contenidor
groc no està concebut per un cert tipus de materials,
sinó per a un cert tipus de productes (els envasos
lleugers), que a més són fets de materials diversos.
Això genera una gran confusió, que l'actual campanya
no podrà pal·liar de forma sensible, i condemna de
facto a no ser recollits selectivament materials
plàstics o metàl·lics que en majoria dels casos
acabaran en un abocador o en una incineradora [2].
Els cubells, els penja-robes o les paelles que surten
a l'anunci en són exemples, també moltes joguines,
estris metàl·lics, peces de plàstic, etc.
D'altra banda, totes aquestes qüestions se centren
en la recollida selectiva dels envasos i en el seu
finançament, però la primera prioritat des d'un punt
de vista ambiental, i també legal, hauria de ser la
prevenció d'aquests residus. Tanmateix, a la pràctica,
les polítiques de prevenció sobre aquesta fracció
han estat insuficients i la generació d'envasos ha
crescut molt en les dues últimes dècades, tendència
que només ha revertit lleugerament els darrers anys
sobretot a causa de la crisi.
En fi, desitjo que la campanya tingui el major èxit
possible en l'objectiu d'augmentar el nivell de recollida
selectiva d'envasos i en disminuir els impropis, que
és allò que pot aconseguir dins l'estret marge de
millora que permet l'actual model. Ara bé, convindria
que no ens fes perdre de vista que el model actual
exigeix canvis i que aquests haurien de ser de gran
abast. Quan arribin també caldrà una bona campanya
per explicar-los, perquè ben segur que el nou model
s'assemblarà poc al que ara tenim.

Ignasi Puig Ventosa,
ENT Medi Ambient i Gestió
@I_PUIGVENTOSA
http://www.vilaweb.cat/noticia/40739
81/20130115/responsable-residus-
productor-ciutada.html
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Parlem amb Ramon Carbonell
Coordinador dels àmbits de treball de Càritas Interparroquial a Vilanova i la Geltrú

La inestimable acció social de Càritas Interparroquial a la nostra ciutat

MI. Quin és el teu càrrec a Càritas?
R. Des de setembre de 2012 vaig passar a ser el
coordinador de Càritas Interparroquial de Vilanova
i la Geltrú. Se'm va proposar la coordinació dels
diferents espais de treball que hi havia a les diferents
parròquies de Vilanova, i també per representar-la
davant l'administració i entitats.

MI. Com s'organitzen els diferents espais de treball
a les diferents parròquies?

R. Fins ara a cada parròquia sortien els diferents
grups de treball amb els seus propis voluntaris. Però
ara Càritas es troba amb projectes que poden superar
l'àmbit de les parròquies. A cada projecte hi poden
col·laborar voluntaris d'altres parròquies. La ciutat
ha crescut molt, poden sorgir també projectes no
vinculats a l'Església.

MI. Quines són les funcions de Càritas?

R. S'estructura en cinc àmbits de treball, els quatre
primers han sortit de les parròquies:  Reforç educatiu,
ensenyament solidari, servei de lliurament de
queviures,  servei d'habitatge social i mensa del cor,
els detallo tot seguit:

Reforç Educatiu. Dedicat al reforç escolar per nens
de les escoles de Vilanova amb dificultats
d'aprenentatge, però no només això. Els casos que
tenim ens venen derivats de les escoles quan detecten
que a més de les dificultats d'aprenentatge hi ha
altres problemàtiques familiars afegides: possibles
problemes socioeconòmics, manca de salut, atenció,
higiene. De fet en qualsevol dels cinc àmbits, els
cassos que tenim ens venen derivats pels Serveis
Socials. En el cas del reforç educatiu treballen
conjuntament professionals contractats per Càritas
i els voluntaris que tenim. Es un àmbit que ha crescut
molt amb els voluntaris, i fan la seva tasca al baixos
de la parròquia de La Geltrú.

Ensenyament solidari. Adreçat a persones adultes,
bàsicament dones magrebines. Es un espai de trobada
per dones nouvingudes, o de comunitats no ben
integrades, de forma que aquí troben un espai per
relacionar-se lliurement, per l'alfabetització o
assessorament en temes quotidians. És un projecte
que fa molts anys que funciona i té molta demanda,
totes són dones,  i elles mateixes cobreixen les
despeses del pis on es troben, ateses per altres
dones d'aquí. Aquí les dones poden explicar els
problemes que tenen a nivell familiar.

Servei de lliurament de queviures. Dedicat a donar
aliments a les famílies que ho necessiten. És el que
atén més gent. Els Serveis Socials determinen per
barris on s'ha atendre a cada persona i ens deriva
a Càritas o a Creu Roja els expedients, de 3 a 6
mesos de durada, renovables. Les famílies reben un
lot d'aliments cada dues setmanes. Ara mateix a
Càritas atenem unes 1700 persones, 450 expedients.
Per altra banda Creu Roja atén unes 1300 més, unes
3000 en total a Vilanova. Fa només tres anys s'atenien
uns 50 expedients per unes 250 persones, bàsicament
immigrants, però ara la meitat de les ateses son
també d'aquí. Han baixat les subvencions de
l'administració pública i per això s'han hagut de fer
més campanyes de recollida d'aliments. Globalment
es necessiten més de 60.000 euros l'any, dels quals

Per Toni Roman

Càritas és una entitat de l'Església catòlica dedicada a l'acció social i caritativa, amb la finalitat d'ajudar
les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia social. Per saber més de la seva acció social
parlem avui amb Ramón Carbonell, recentment incorporat a Càritas, de quina es la situació actual i quins
son els àmbits de treball de Càritas Interparroquial a la nostra ciutat en aquests temps de especial dificultat
per moltes persones.
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l 'Ajuntament aporta 14.000. Gràcies a la
extraordinària solidaritat de la gent hem pogut
tancar el 2012 gairebé sense pèrdues. S'ha de dir
que la recollida que fa la fundació  Banc d'Aliments
de Catalunya és per tot el territori, i només una
part tornarà a Vilanova. Sempre garantim el lot dels
14 productes bàsics, i compten només amb voluntaris
per fer totes les tasques. Alguns supermercats com
Simply, Caprabo, Lydl o la Sirena també ens ajuden
molt.

Servei d'habitatge social.  Està dedicat a atendre
les necessitats urgents d'habitatge de les famílies.
Tenim sis pisos de lloguer, Càritas fa el contracte
de lloguer amb els propietaris i la família assumeix
la part que pot pagar del lloguer d'aquests pisos i
dels consums. El manteniment del pis el fem amb
voluntaris. D'aquesta forma es poden oferir lloguers
als qui ho necessiten a un preu per sota del preu de
mercat. S'ha de dir també que molta gent ha de
comptar amb la seva família a partir de la pèrdua
del seu lloc de treball.

Mensa del Cor. És el projecte més nou, destinat a
donar recursos d'aliments a alguns nens i nenes de
les escoles de Vilanova. Hi ha famílies que no poden
aconseguir la beca de menjador o no
poden pagar la part que els correspon
i els nens no estan ben alimentats. Per
solucionar això algunes escoles de
primària i llars d'infants que tenen
cuina pròpia, accepten o bé diners o
bé aliments per aquestes famílies dels
socis de Càritas que ho porten a les
escoles.

MI. Com veus la situació de la pobresa
actualment i que més es pot fer?

R. Hem passat d'un 10% a un 25% de
població en situació de pobresa. A la
casa d'Empara es fan mil menús extra
al mes per donar a la gent que no té
per menjar. La nova pobresa ens esta
fent qüestionar moltes coses. S'està

La conversa

plantejant un economat solidari on tenir crèdits per
triar els productes que realment necessiten les
famílies d'aquí. A Càritas, a més de la funció
assistencial, es molt important l'acollida que fem de
cada persona, per entendre com han arribat a on es
troba i veure si podem oferir-li altres tipus d'ajuda
per trobar solucions, i també es important l'aspecte
de denúncia, posant-nos al costat dels col·lectius
afectats per corregir les situacions en que es troben.

MI. Què veus que podem fer des de les Associacions
de Veïns?

R. Les Associacions de Veïns poder ser de molta
ajuda, la gent gran és la més solidaria, ho entenen
per que són els que han passat per més dificultats.
Als Centres Cívics es poden fer xerrades i obtenir
voluntaris. També els mitjans de comunicació han
de fer-se ressò de tot el que es pot fer. I en quant
als recursos que hi ha s'ha de saber prioritzar el que
és realment necessari. Finalment volem agrair
especialment a tots els qui han col·laborat amb la
seva ajuda anònima i a tots els voluntaris que
treballen pel be dels més necessitats.
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Aprendre català és fàcil
Català escrit

I per la canalla...
Aprèn anglès
Gim-Jazz per a infants
Gim-Jazz per a joves
Els valors a través dels contes
Taekwon-do

Lleure per a infants i joves
Espai d'acció
Espai infantil

Activitats culturals
Tallers aprenem

Noves tecnologies
Fotografia digital
Wi-Fi

Altres activitats
Les tertúlies de divendres
Trobades de country

Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. de reiki
Ass. Fem unió (Ioga Kundalini)
Ass. I love salsa
Ass. D'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Junts en acció
Profoto VNG

ACTIVITATS D'HIVERN I PRIMAVERA AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Activitats físiques
Gim-Jazz per a adults
Gimnàstica de manteniment
Ioga
Ioga Kundalini
Pràctiques de Reiki
Reiki ioga
Tai-Txi-Txuan
Meditació i Relaxació
Balls llatins
Country
Salsa

Activitats manuals
Patchwork
Restauració i reciclatge de mobles
Restauració de mobles avançat
Ceràmica
Pintura

Serveis
Bucs d'assaig
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana

Trobades de country
Per a tothom qui vulgui ballar country
Tercer diumenge de cada mes
Org.: Associació Amics del Country de Vilanova i la
Geltrú.

Les tertúlies del divendres
Trobades de gent gran per fer tertúlies, sortides,
activitats i compartir experiències
Trobades quinzenals, els divendres, a partir de les
17.30 h

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

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat
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ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

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

www.avmolivent.org

A la contra...

Malgrat que en el seu moment la construcció d'aquest camp de futbol, ara fa més de dos anys, ens
va provocar una sèrie de dubtes respecte a l'ús que se li pogués donar, temíem que algun club
s'apropiés d'ell i es regulessin els horaris d'accés per als nens, ara per ara s'ha demostrat una obertura
total per a tots i el fet, que quasi sempre hagi gent jugant, demostra el seu èxit i el nostre
reconeixement a la idea original. Fins i tot mentre fèiem les fotos vaig sentir comentar a un parell
de matrimonis amb nens que pot ser caldria que se’n fes algun més, ja saben que no es pot conformar
a tothom.
De totes maneres i com denunciem a les pàgines interiors, el manteniment del camp comença a
preocupar-nos per les deficiències a les que de moment només es posen solucions provisionals.
Esperem no deixar-lo morir d'èxit.

Cruyff Courts, un encert per la canalla


