
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
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A la contra...

L'Ortoll és un pulmó verd abandonat, una terra “de ningú” que crea bon oxigen per a la ciutat
mercès a la bondat de la seva vegetació mediterrània. Els seus propietaris van decidir abandonar-
lo quan algú va decidir canviar la seva condició rural i el va fer urbanitzable, per fer-hi pisos! Què
importa si els necessitem o no, els pisos només són bons per fer negoci, ara que no en podem fer,
doncs l'abandonem i llestos. Que així mantenim el seu estatus perquè ningú en gaudeixi.

Com a territori abandonat serveix per a molts com abocador de les runes que en deriven de fer
obres a casa,  és ben habitual trobar-hi munts de deixalles escampades arreu, però també runes
específiques com  el fibrociment d'un antiga canonada, o la fibra de vidre de la teulada d'un cobert
que s'ha fet vell. Pels habitants del Molí de vent, ves a saber si algun també hi aboca deixalles,
forma part del paisatge que veiem des dels balcons i finestres, és un verd de privilegi abans d'arribar
a mar. Travessem l'Ortoll per anar caminant a la platja a l'estiu aprofitant l'ombra dels seus arbres
i per passejar-hi,  per nosaltres és un lloc d'esbarjo, ple de flors a la primavera i de vida tot l'any.
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Sumari

On hi ha festa hi ha alegria. Per què carregar-se-la?

Donada l'experiència de la Festa major 2012 i les restriccions pressupostàries que van
haver-hi, ens hem tingut que conformar amb tots els esforços dels nostres col·laboradors,
amb la seva aportació econòmica, el seu treball i seva imaginació. Sobre les festes majors,
hauríem de fer les consideracions, en contra de la opinió de certes persones, que la seva
celebració representa unes vivències de la voluntarietat i la solidaritat dins d'un col·lectiu
que fa possible que una vegada a l’any puguin conviure nens, adolescents, adults i tercera
edat del barri i la ciutat. El programa de la Festa Major el trobareu a la pàgina 12.

Els detalls del desenvolupament de l'assemblea general ordinària del dia 23 de març
queden recollits dins dels continguts d'aquest butlletí. No obstant sí que volem significar
la poca assistència de socis i agrair la presència dels qui van ser-hi.

El proper dia 24 de juliol farà tres anys de la inauguració del nou Centre Cívic, i la veritat
és que l'aprofitament dels espais és molt important, ja que donades les característiques
de les estàncies, és assequible a la cobertura de diversitat d'activitats, fòrums, i punts
de trobada per totes les edats i a més dona cabuda als serveis socials de l'ajuntament
de la zona de ponent. La finalitat és construir llaços de cohesió social i solidaritat.  Per
cert, es troba en fase de buscar solucions a la gestió, per fi, de l'espai dels bucs de
música. En el Ple del dia 20 de maig del 2013 es va presentar una moció sobre aquest
tema que va ser aprovada pel plenari. Des d'aquesta tribuna no volem entrar en disquisicions,
però abans de donar certes opinions per part d'alguns polítics  sobre la importància de
fer unes inversions o unes altres, cal saber com arriben  els recursos i no es poden barrejar
operacions derivades de concessions (piscina municipal) i Centre Cívic del Molí de Vent
(Plan E: “Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo”).

El problema dels desnonaments afecta a molts dels nostres conciutadans, a les pàgines
interiors trobareu una entrevista als membres de la Plataforma dels Afectats per les
Hipoteques del Garraf, on ens expliquen la situació actual.

El ple del dia 3 de juny i per un fet circumstancial van sortir de nou les paraules més
oblidades “Nou Hospital”, benvingudes siguin. A la pàgina de la FAV de Vilanova i la
Geltrú hi ha més informació sobre el Consell de Salut.

Junta Directiva de l’Associació de Veïns Molí de Vent

Molinformatiu 69

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

Resum assemblea general,
noves incorporación a la Junta . . . .
Visita de l’alcaldessa al barri,
resolució tema palets... . . . . . . .

Participació ciutadana:
La pàgina de la FAV . . . . . . . . . .

1

2

3

4-5

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

Participació ciutadana:
Centre Cívic, tercer aniversari . . . .

Medi ambient:
L’Ortoll, un luxe per a tots els públics

La conversa:
Amb Mamen Santos i Adrián Meucci,
representants de la PAH del Garraf

De l’Associació:
Programa de Festa Major
Molí de Vent 2013 . . . . . . . . . . . .

6-7

8

9

10-11

12

Divendres 5 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
19h La Batucada de l'Aragai
23h Discoteca Mòbil, al parc de Molí de Vent

Dissabte 6 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
11h Gimcana Popular als carrers del barri
12h Dotze morterets al Parc Molí de Vent
13h Botifarrada Popular al Parc Molí de Vent
16.30h Campionat de petanca a les pistes del Parc Molí de Vent
18h Tallers infantils: Taller de galetes artesanals decorades per nens.
23h Revetlla Popular, grup Quartz al Parc Molí de Vent

Diumenge 7 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
11h Tallers infantils: Taller de galetes artesanals decorades per nens.
Elaboració de galetes artesanals. Taller de manualitats varies.
18h Lliurament de premis de la Gimcana Popular i de records de Gim-Jazz
18.30h Exhibició de Taekwondo
20h Exhibició de “I Love Salsa”
21h Traca Final

Diumenge 14 de juliol
10h Intercanvi de plaques de cava, Restaurant Casablanca,
Pl. Beatriu de Claramunt



El dissabte 26 de març va tenir lloc, a la sala d'actes
del Centre Cívic Molí de Vent, l'Assemblea General
Ordinària de l'Associació de Veïns Molí de Vent.
Després de dos anys des de la darrera renovació,
aquest any s'ha tornat a renovar la composició de la
Junta Directiva, amb la continuació de sis membres,
la baixa de dos i la nova incorporació d'un membre.
Encara que amb retallades tan en ingressos com en
despeses, motivades per la crisi, es va aprovar el
balanç econòmic i la memòria d'activitats de l'any
2012, així com el pressupost i la proposta d'activitats
per l'any 2013 per garantir la vida de la nostra
associació.

Després de la lectura i aprovació de l'acta de la
sessió anterior, el president Josep Vivanco inicia la
lectura del balanç econòmic explicant les restriccions
econòmiques que van impedir realitzar totes les
activitats, per haver ingressat només el 40% del
conveni del 2012 de l'ajuntament, en total 4.148
euros. Estela González va presentar el detall
d'ingressos i despeses, amb un balanç final negatiu
per la falta d'ingressos, encara que ens hem estalviat
les despeses de la secretaria.

A les preguntes d'una de les veïnes sobre com
augmentar els ingressos per activitats, el president
comenta l’existència d'una comissió d'activitats però
que també s'haurien de fer les reunions de la Comissió
de Centre.

Estela González va presentar el pressupost econòmic
del 2013 amb una previsió d'ingressos inferior a la
de l'any passat, degut a les restriccions econòmiques
per les quals aquest any només s'havien cobrat 2.375
euros fins la data de l'assemblea, de la resta no se
sap amb certesa. Només hi havia el compromís de
cobrar els 6.222 euros que faltaven del 2012.
Pel que fa a la memòria d'activitats del 2012 no es
van poder incrementar noves activitats des de la
comissió de dinamització per manca de pressupost,
i per aquesta causa també es van reduir del pressupost
els 1.800 euros dels focs d'artifici i 1.300 més al
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i pocs fets, tots els Ajuntaments actuen de la mateixa
manera. Els que estan al govern et diuen que faran
això i allò, els de l'oposició et donen copets a
l'esquena i et diuen a l'orella que estan amb tu.
Gràcies a la CUP hem presentat mocions a diversos
ajuntaments que són aprovades i que queden només
en això en un acte testimonial de suport a les nostres
reivindicacions. Fins i tot alguns ajuntaments quan
arriba la gent a exposar-los el problema acaben
adreçant-los a nosaltres perquè els trobem solucions.
Ens estem constituint com associació sense ànim de
lucre per tal de defensar millor a les persones front
les administracions. La realitat és que els jutjats
estan quasi col·lapsats amb les demandes que hi ha
arrel d'aquesta situació.

La conversa

MI. La dació en pagament és una de les solucions?

R. La solució fonamental al problema és la feina, i
això és el que remou la consciencià de la majoria
dels afectats. Lliguen el seu futur i la sortida dels
seus problemes d’habitatge al fet de trobar una
feina, la gent no deixa de pagar per gust els seus
deutes hipotecaris. La dació pot ser una solució a
precari ja que hauràs de trobar una vivenda o lloguer
social o com a mínim assequible, i això si, sempre
que la dació vagi lliure de càrregues fiscals, sinó no
haurem avançat.

suprimir un número dels quatre anuals del butlletí
social Molinformatiu, pel que seguirà sortint cada
quatre mesos en comptes de cada tres.
El projecte d'activitats per al 2013 està format pels
cursos habituals (Gimnàstica, Gim-Jazz, Ioga, Taixí,
Patchwork), les festes (Carnaval, Diada de Sant Jordi,
Castanyada, Festa Major, Nadal), així com les
activitats de participació ciutadana i comunicació,
amb l'assistència dels membres de la Junta. Per no
haver d’estalviar despeses, a la Festa Major del barri,
com l'any passat, hem previst no fer focs d'artifici
i fer també editar només tres números del butlletí
social Molinformatiu.

Per a la renovació de la Junta Directiva, el Secretari
va explicar que sis dels actuals membres van presentar
la seva candidatura per continuar i que s'ha presentat
un nou candidat Miguel Egea. Han deixat la Junta:
José Antonio López i Mercé Olivé. La nova Junta,
aprovada per unanimitat per l'Assemblea i amb els
càrrecs repartits en la Junta directiva del dia 25 de
març, son els següents:  Josep Anton Vivanco Alonso
(president), Rosa Luque Blanco (vicepresidenta),
José Antonio Román  Jiménez (secretari), Estela
González Álvarez (tresorera), Pablo Municio Garcia
(vocal), Francisco Rivadeneyra Fernández (vocal) i
Miguel Angel Egea Gasca (vocal).
Volem agrair tota la dedicació i la feina feta als dos
socis que han deixat la Junta Directiva.

MI. Quines accions heu fet darrerament i que
penseu dels escratxes?

R. Respecte a la segona pregunta pensem que els
escratxes som nosaltres, els que patim que ens
treguin de casa amb una persecució continua dels
bancs i de la justícia, amb els nostres fills com a
observadors d'una situació indesitjada.
   Totes les nostres accions son pacífiques, ocupem
oficines amb els nostres xiulets i els nostres adhesius,
acampem davant de les oficines que desnonen
famílies per pressionar i arribar a una solució amb
el banc i ara fa uns dies reallotjàrem unes famílies
que havien perdut la seva vivenda a uns pisos buits
al carrer Pare Garí davant la passivitat de
l'administració per trobar les solucions adients.

MI. On us podem trobar els afectats i quin futur
veieu?

R. Tots els afectats pel tema de l'hipoteca ens podem
trobar tots els dimarts a les 19.30 hores al Centre
Cívic de Sant Joan.
    Respecte al futur tot dependrà de l'acció política
ja que la solució està en les seves mans. Tenim una
llei hipotecaria anacrònica, ideal per al sistema
financer,  però cruel amb les persones. Això és un
tsunami que avança molt ràpidament i una part
important de la societat pensa que aquest li passarà
pel costat i no l'esquitxarà. S'ha de donar a conèixer
més la situació real que estem patint, i en aquest
tema trobem a faltar més recolzament dels mitjans
de comunicació.

Miguel Angel Egea Gasca
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Parlem amb Mamen Santos i Adrián Meucci
Representants de la PAH (Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca) del Garraf

MI. Com sorgeix la PAH del Garraf?

R. La PAH del Garraf és la resposta de  totes aquelles
persones que és troben soles i sense suport davant
del poder i la persecució dels bancs quan no pots
pagar la teva hipoteca i que no tenen possibilitats
econòmiques per lluitar contra ells. Ara fa un any
érem unes 20 persones les que van començar aquesta
lluita i actualment som més de 200 les que treballem
per parar els desnonaments a la comarca.

MI. Quins serveis oferiu als afectats?

R. El fet que la plataforma s'ampliï ens ha facilitat
tenir més gent a disposició dels afectats. En un
principi només podíem oferir assistència jurídica
mitjançant un advocat, que per cert no cobra res,
actualment les necessitats s'han multiplicat però
amb l'esforç de tots estem oferint suport en temes
com ara negociacions, psicologia, accions, hisenda,
hem creat tallers per informar dels mètodes d'actuació
i també hem pogut crear un àrea de comunicació
per tal d'atendre als tots els mitjans.
  Darrerament també hem incorporat un grup
d'advocats i altres persones molt relacionades amb
el tema dels bancs d'una manera altruista, que estan
molt sensibilitzats amb la realitat i les problemàtiques
que estem vivint molts ciutadans.

MI. Quina és la tipologia de la gent que s'apropa
a vosaltres per manifestar-vos els seus problemes
i demanar la vostra ajuda?

R. A la plataforma arriba tot tipus de persones, joves
i grans, tots amb un mateix perfil, han perdut la
seva vivenda o estan en procés de perdre-la
properament. Cadascú d'ells es un món diferent, des
de joves amb fills que no tenen on anar, fins  avis
que en el seu dia van avalar amb la seva vivenda als
seus fills i ara veuen que poden perdre la seva, gent
que arriba un dia plorant explicant la seva desgràcia
i que no tornés a veure mai més.
   Si tots aquells afectats que passen per la plataforma

es quedessin posteriorment com a membres, a hores
d'ara podríem estar parlant de prop de 1.000 famílies
a la comarca que es troben o poden trobar-se
properament en un procés de desnonament. Això
vol dir que moltes persones busquen una solució que
no els identifiqui amb la lluita de la plataforma, uns
per por, altres pot ser per vergonya o el “que dirán”.
Hi ha gent que la samarreta verda li pesa molt.

MI. S'ha notat l'efecte de la llei aprovada al
Congrés dels Diputats per tal de no fer efectius
els desnonament a persones en perill d'exclusió?

R. La realitat ens diu que no i les dades també. La
llei és excessivament restrictiva i és dirigida a casos
molt concrets, a tot l'estat de moment només s'han
beneficiat 33 famílies.
   La solució hagués estat l'aprovació dels continguts
de l'ILP que van presentar al congrés avalada per
prop de 1.500.00 signatures. El que si que podem
dir és que darrerament hem aconseguit paralitzar
molts desnonaments abans que es produeixi el
llançament.

MI. Heu rebut suport per part de les
administracions o dels partits polítics?

R. La veritat és que molt poc, tot són bones paraules

Per Fermín de la Pinta

La PAH del Garraf és una plataforma creada ara fa una mica més d'un any i que amb la seva feina canalitza
els problemes de tots aquells que han sofert desnonaments o estan en procés de que aquest es realitzi, d'una
manera altruista i posant en comú tots els processos que se'ls hi presenten. La Mamen i l'Adrià formen part
de l'àrea de comunicació de la Plataforma i encara que és de fundació recent ja porten una gran quantitat
d'experiències al seu currículum per aquestes situacions tant indesitjables.

El passat 12 d'abril, l'alcaldessa de Vilanova
juntament amb el regidor d'urbanisme i la cap de
participació ciutadana van fer una visita al barri
acompanyats per membres de la junta i altres veïns
per tal de poder revisar in situ totes les deficiències
i anomalies que periòdicament anem comunicant i
veure l'estat general del barri, així com poder parlar
amb alguns dels veïns.

En una passejada d'un parell d'hores contemplaren
l'estat de moltes zones que començaven a patir una
forta degradació per manca de manteniment i que
hem de reconèixer que després de la visita la gran
majoria de les anormalitats han estat reparades
amb més o menys rapidesa.

És el cas de la pista de bàsquet del carrer Olèrdola
on es pot tornar a jugar després de més d'un any
sense cistelles, el camp de futbol Cruyff Courts que
presentava un aspecte de deixadesa així com de risc
important per als joves. Altres intervencions més
petites com ara fanals, fonts i mobiliari en general.

La conclusió és molt senzilla i ens refermem en
el fet que la voluntat política és primordial per tal
de resoldre fins i tot els més petits problemes de
manteniment de ciutat.

En carta tramesa a la nostra Associació el passat  25 de març,
el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova ens va
comunicar que s'havien iniciat els tràmits per tal de fer efectiva
la retirada dels palets a la zona de la Masia Freixa, mitjançant
un decret que obliga a la retirada dels mateixos en un període
de temps no superior als 6 mesos. Entenem que per la resolució
d'aquest problema, a part de la denúncia, han estat fonamentals
els informes fets pel Cos d'Agents Rurals així com la Policia Local
de Vilanova i la denúncia de l’APMA. Hem de dir que encara que
molt poc a poc les piles de palets han anat minvant en el darrers
dies i es pot veure clarament a la vora dels camins. Sembla ser
que la insistència i la denúncia aconsegueix aquelles coses que
moltes vegades són tant clares que no caldria que s'arribés a
aquest mètode de resolució.

Visita de l'alcaldessa

Resolució al tema palets

Conveni per subvenció
A partir del proper any 2013, el conveni que fins

ara signaven anualment la nostra entitat amb
l'Ajuntament passarà a anomenar-se subvenció. No
tenim molt clar el per què d'aquest canvi ja que la
paraula subvenció pot semblar que et donen diners
a canvi de res i és per això que sempre hem apostat
pel conveni com a forma de relació amb
l'administració, on cada part es compromet a
desenvolupar unes propostes i unes activitats per
tal d'oferir a la societat vilanovina en general amb

l’aportació d'un suport econòmic.
La nova convocatòria de subvencions 2013 estableix

un màxim total per regidoria i uns criteris generals
als que se'ls dona una puntuació a fi d'obtenir una
valoració mínima de 65 punts per tal de ser estimats
com a subvenció. En cap cas tindran subvenció totes
aquelles activitats que suposin finalitat lucrativa o
comercial. Però nosaltres continuarem defensant el
conveni.
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Medi Ambient

L’Ortoll, un luxe per a tots els públics
Sovint penso que els habitants del molí de Vent

som uns privilegiats, i no se si dir-ho massa per allò
de que quan publiques els privilegis algú te'ls cobeja
i sovint te'ls vol prendre.  Som un barri fruit del
creixement de la ciutat dels anys seixanta i les
nostres cases es van edificar, precisament sacrificant
camps de conreu, com s'ha fet arreu per permetre
el creixement.  La nostra parcel·la de territori entre
mig de la mar i la muntanya ens permet gaudir, a
més de la visió del paisatge, del contacte amb
aquests dos elements tant importants per a tots
nosaltres.

Amb molt poc esforç, potser un quart d'hora de
camí o menys, som a la platja o podem passejar
entre mig de la vegetació natural mediterrània, de
l'Ortoll vilanoví. I tot i que és una vegetació
testimonial, un vestigi del que hi havia. Podem
assegurar que conté la majoria d'espècies vegetals
mediterrànies amb la seva floració resplandent.
Alguna alzina escadussera, nombrosos pins blancs,
algun xiprer, alguna sabina, magraners, ametllers,
oliveres... arbustos amb fruits per als ocells i els
mamífers, com l'aladern, l'arboç, el llentiscle, plantes
oloroses com la farigola, el romaní, la mareselva,
el xuclamel, milers de flors... Un jardí natural que
dona tot el que té generosament.

L'Ortoll ocupa el seu lloc al sud-oest de la ciutat
i ens fa de pulmó natural amb l'oxigen que ens
regala.  És un indret únic que encara conservem i
que ens aporta també aliments de proximitat, amb
els Horts de la Remei, i d'altres cultius que s'hi
podrien instal·lar. Conserva espècies de flora i fauna
mediterrànies per mantenir un equilibri litoral
necessari i ens cedeix l'indret per a esbarjo i gaudi
de la nostra gent. I per si fos poca cosa ens regala
paisatge amb colors verds de totes les games, i amb
els blaus del cel plàcid i del fons marí en contrast

amb el ciment de la resta de l'entorn. Un luxe que
ens mereixem totes i tots els habitants de Vilanova
i la Geltrú i que ens hem de poder permetre per
mantenir el que representa per la salut de la ciutat
i per prestigi de la saviesa popular que mena a
conservar en lloc de destruir.

Es tracta de seguir constatant el convenciment
que una ciutat de prop de 70.000 habitants necessita
d'aquest espai per mantenir els beneficis que
comporta per a la salut humana, en general i per al
oci en particular. A més hi trobareu  els continguts
naturals i històrics de l'indret que parlen d'usos i de
costums dels nostre avis: mulasses i camins de pedra
seca, cisternes; un antic molí; cocons per mantenir
l'aigua de la pluja;  aragais; vestigis de cultius de
vinya, ametllers i oliveres; carrerades que menaven
els remats fins la Cerdanya; antigues instal·lacions
rurals i paisatge, molt de paisatge.  No cal ser una
ciutat del centre d'Europa, per tenir un parc ciutadà.
Nosaltres també el tenim i també el volem.

Amb un mínim esforç de conservació, aquest
reducte que ens van deixar, els avis savis, ves a
saber si perquè a l'època no cobejaven tant els diners
o simplement el terreny rural no valia massa, pot
garantir l'espai de verd necessari que convé a una
ciutat com la nostra. Necessitem l'Ortoll perquè la
ciutat pugui oferir una qualitat de vida adequada
per mantenir el seu futur. Al Molí de vent, per
proximitat, en som els principals beneficiaris, ens
filtra les impureses de l'aire, apaivaga el soroll, fins
i tot en collim espàrrecs, és lògic que ens convertim
en els seus entusiastes defensors i els seus naturals
protectors. L'Ortoll ha de ser el “Central Park” de
Vilanova pel nostre gaudi, però també per al dels
vostres néts i besnéts. Fem-ho conscient l'Ortoll és
un luxe que ens hem de permetre.

Hèctor Galvany

Consell Municipal d' Associacions de Veïns. El 2
d'abril es va presentar al Consell Municipal
d'Associacions de Veïns el Pla Local de la Joventut,
on cal destacar el funcionament de la Coordinadora
d'Entitats Juvenils i Culturals que actua com un
consell de joves. Altres aspectes queden recollits al
document complet del Pla Local de la Joventut que
trobareu a la web de l'Ajuntament. També es va
tractar del servei de Mesures alternatives, per corregir
la conducta de les persones que fan infraccions a
l'espai públic o contra la convivència, fent treballs
en benefici de la comunitat, en comptes de pagar
la sanció corresponent. Es van parlar també d'altres
aspectes de convivència relacionats amb la
immigració. Es va fer palesa la inquietud,  donat
l'alt índex d'atur, i de potenciar el turisme a Vilanova
com a fons d'activitat econòmica, especialment en
relació amb les possibilitats que ofereix el mar i
l'àmbit nàutic. El regidor Gerard Figueres va
comunicar que els propers Consells Municipals
d'Associacions de Veïns seran transmesos pel Canal
Blau Ràdio, per tal que la població tingui veritable
coneixement dels temes que es tracten.

Gent Gran. El dia 16 d'abril de 2013 es va reunir la
Mesa de la Gent Gran amb el següent ordre del dia:
 Consell de Salut, Servei de mesures alternatives,
Ordenança reguladora d'ocupació de la via pública
amb mobiliari d'establiment, Programa de recollida
selectiva, Projecte Pas sota la via.

Consell de Salut. Constituït l'any 2009, encara és
l'hora que s'hagi convocat. La finalitat d'aquest consell
era proposar millores al sistema de salut, per tractar

de fer-lo més eficaç i participatiu. El regidor de
Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut i Convivència,
Sr. Francesc X. Sánchez, va explicar que, arrel de
les demandes rebudes en aquesta mesa, es va fer
una consulta a la Generalitat sobre el Consell de
Salut i que li van indicar que no s'ha convocat el
Consell de Salut de Catalunya, que no té la composició
ordenada, ni s'ha desplegat l'estructura territorial.
El regidor va dir que apel·laran per escrit per tal de
que la gent pugi participar, donat que és un tema
en el que  l'Ajuntament no té competències pròpies.
Precisament durant el mes de maig s'ha produït la
baixa de dos pediatres del CAP de Sant Joan de
Vilanova i la Geltrú, i la regidoria no en tenia cap
coneixement.

Quan al seu dia es va constituir l'esmentat Consell
de Salut, la gent tenia referències d'altres consells
que ja funcionaven a altres àmbits territorials, el
que pretenien era aportar informacions i idees per
tal d'aprofitar les sinèrgies que proporcionen
l'experiència, les situacions viscudes, la comunicació
i l’enteniment amb els professionals de la salut. En
el cas de la gent gran, és molt important l'expressió
de les seves problemàtiques donat el creixement de
les persones d'aquest col·lectiu, i la necessitat de
tenir connexió i resposta per aquells casos que es
poden donar, i al propi temps, col·laborar amb les
persones afectades.

Mesures alternatives. Es va tractar el mateix que
al Consell Municipals d'Associacions de Veïns. A
l'apartat referent a la circulació es van fer moltes
referències a les bicicletes. Aquest és un tema

La pàgina de la

Per tal de tenir un visió global de les situacions, s'han d'analitzar els temes de manera transversal.

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 de idees i contrastos per enriquir el diàleg.
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Sembla que va ser ahir però ja fa un trienni que el
nou Centre Cívic del Molí de Vent va començar a
funcionar. Uns anys previs de molta feina per part
de gent diversa interessada en fer un projecte de
futur i que fos útil per a tota la ciutat i que alguns
sembla que encara desconeixen. Amb les aturades
típiques que determinen les administracions per les
raons de sempre (economia, prioritats, recursos,
proximitat electoral, etc.).
Poc a poc aconseguírem incorporar partides
monetàries als pressupostos anuals de la ciutat per
la seva construcció, era temps de vaques grosses.
Els arquitectes municipals van fer una gran feina en
el seu disseny adaptant-se a les propostes del procés
participatiu i començàrem a veure els primers planells
del que més tard seria un treball i un desig fet
realitat.

Mentrestant arribaren les vaques flaques i semblava
que tot quedava aturat. Ves per on, l'ajuntament es
trobà de cop i volta amb una milionada procedent
del plan E d'en Zapatero, però amb unes condicions
que van fer treballar a corre-cuita a molts arquitectes
per tal de no deixar perdre els calerons. Aquí el
nostre centre sortia amb avantatge, portàvem molts
anys al darrere, teníem el projecte finalitzat i només
calia adjudicar i començar a construir.

Aquestes consideracions prèvies són una síntesi
dirigida a tots aquells; polítics, opinadors locals,
tertulians, etc. que ara que la cosa pinta malament
es dediquen a posar en qüestió algunes coses que
per circumstancies favorables es van fer en el seu
moment, menyspreant la seva necessitat, el treball
participatiu, oportunitat i la despesa feta, passant
per alt aquelles de les que es van beneficiar.
Qüestionar les necessitats que tenen els barris nous,
i també els més antics, és de mal gust, perquè també
som vilanovins, encara que pot ser, per alguns, de
segona.

Malgrat tot el Centre s'ha consolidat poc a poc i les
darreres dades de usuaris aportades per la regidoria
de participació així ho demostren, som el primer
centre en usuaris de la ciutat (veure Molinformatiu

Participació ciutadana
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Centre Cívic Molí de Vent, tercer aniversari habitual en tots els fòrums, sigui de la mobilitat,
circulació, gent gran o associacions de veïns, i sempre
es fa referència a la necessitat d'aprovar l'ordenança
de convivència, per que abans de sancionar s'ha de
regular l'ús de la bicicleta a la via pública
(curiosament totes les ordenances que es van tractant
fan referència a aquesta ordenança de convivència
i civisme), pel que entenem que és preferent i
s’havia d’aprovar quan més aviat millor.

Ordenança reguladora d'ocupació de la via pública
amb mobiliari d'establiment. La regidora Glòria
Garcia va explicar que s'ha fet un pas més enllà de
l'ordenança fiscal, regulant l'espai públic per tal de
preservar-lo. També amb la intenció de donar una
estètica diferenciada a cada barri amb la millora
de les terrasses en plataforma.

Programa de recollida selectiva
La regidora Glòria Garcia va explicar la importància
de fer bé el reciclatge, per tal de que les
administracions tinguin un retorn econòmic d'algunes
deixalles, de forma que com ben separades estiguin,
millor. Va recordar la necessitat d'utilitzar
correctament els contenidors, i portar a  la deixalleria
mòbil o al Punt Net la resta de residus.  També va
explicar que els contenidors de roba s'estan retirant
de la via pública per evitar situacions de perill, i es
posaran a altres llocs, com per exemple els centres
Cívics, i que es farà la recollida porta a porta. Un
assistent a la mesa va dir que ja estava fent servir
el telèfon de recollida de roba, i que ha funcionat
correctament. La regidora li va dir que a aquesta
roba se li dona finalitats socials. Des de la mesa, es
va demanar que el calendari de la deixalleria mòbil
estigués a disposició dels ciutadans als Centres Cívics.
Un altre assistent va proposar que es posessin falques
de tota aquesta informació als mitjans de
comunicació (diaris, televisió, i ràdio), i cartells als
Centres Cívics.

Projecte Pas sota la via. El regidor de urbanisme
va presentar el projecte de Pas sota la via del carrer
Llibertat.

Audiència pública de la policia local i els mossos
d'esquadra. El passat 21 de maig els dos cossos
policials van presentar les respectives memòries de
la seva actuació durant el darrer any 2012 i la
comparativa amb el 2011. D'aquestes dades es
desprèn que Vilanova i la Geltrú no és una ciutat
gaire conflictiva. A l'acte varen assistir unes cent
persones.

Hospital. D'altra banda, al Ple del dia 3 de juny, i
en el marc de la discussió del grup municipal socialista
sobre els serveis sanitaris a la ciutat, el regidor
Francesc X. Sànchez, va anunciar que el govern té
el compromís de la Generalitat per tirar endavant
el projecte del nou hospital. A partir d'aquí fa falta
projecte, diners per la inversió, compromís,
constància i un calendari.

Presentació dels dos anys de mandat de l'equip de
govern municipal. El passat 10 de juny, a l’espai
del museu del ferrocarril, l'alcaldessa va presentar
el balanç dels dos anys de mandat, destacant que
de les 500 accions del Pla d'Actuació Municipal ja
s'han realitzat un 42%, dintre de les previsions. Va
destacar els factors diferencials de Vilanova i la
Geltrú com a ciutat portuària, ciutat del coneixement
i ciutat turística. També que cal recuperar la
confiança dels ciutadans en la política, i valors con
la transparència, la eficiència i sostenibilitat. Va
mencionar que s'havien fet esforços en ajuda social,
amb un pressupost que passava dels 200.000 euros
l'any 2011 als 400.000 l'any 2012 (amb un pressupost
total de 60 milions d'euros, aquesta quantitat
representa un 0,7% del total, sense tenir en
consideració els 23 milions de les empreses
municipals). Al torn de preguntes es van tractar
temes de l’Escola Sant Jordi, el nou hospital, el
consell de salut, bicicletes i altres. L'acte va ser
transmès per canal blau TV, i l'assistència de públic
d'unes 80 persones.

66). Hem dit moltes vegades que no som aliens a la
crisi actual i això afecta en la dinamització,
programació i ocupació de les activitats. D'altra
banda el centre ofereix una sala polivalent de mitjana
ocupació que davant de la manca d'espais a la ciutat
ha estat una eina complementaria pels actes de
diverses entitats i encara que algú ho pensi, mai ha
estat inactiu.

Els que som a prop sabem dels problemes que el
centre té, per això mateix som els primers interessats
en trobar la solucions. El tema dels bucs sempre ha
estat recurrent en les converses amb l'Ajuntament,
els temes tècnics de construcció i la seva gestió son
qüestions que s'han de resoldre en breu, tres anys
de paralització d'un espai únic és molt de temps. La
moció presentada al ple els darrers dies ha de donar
l'empenta necessària per a que el tema no quedi en
l'oblit. No hem d'obrir el camp als catastrofistes.

Mentrestant hem de continuar aportant solucions i
dialogar per trobar allò més adient per a tothom.
Per cert proposo com hauria de ser el cartell que
digui que això és el Centre Cívic del Molí de Vent,
un xalet allà al final del carrer de l'aigua on ja fa
molta pujada, a l'esquerra i a prop dels Franciscans.
Mai hem de perdre la ironia.

Fermín de la Pinta



Aquest és l'estat actual de les cistelles reparades del
carrer Olèrdola.
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Paper de vidre, pintura, una mica de ganes i les coses
comencen a tenir un altre aspecte.

La primavera ha deixat veure imatges ben boniques de la vegetació de diversos indrets del barri. En aquestes
tres imatges podeu veure les palmeres del passeig del torrent, les xacandres del carrer Zamenhof a l'alçada del
parc de la quadra d'Enveja i el pont del Torrent de Sant Joan, sota d’aquesta massa de vegetació.

Oxidació, pintades, brutícia, abandonament en general
del mobiliari urbà.

Més d'un any ha estat la pista del carrer Olèrdola
mostrant aquest lamentable aspecte.
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Sembla que va ser ahir però ja fa un trienni que el
nou Centre Cívic del Molí de Vent va començar a
funcionar. Uns anys previs de molta feina per part
de gent diversa interessada en fer un projecte de
futur i que fos útil per a tota la ciutat i que alguns
sembla que encara desconeixen. Amb les aturades
típiques que determinen les administracions per les
raons de sempre (economia, prioritats, recursos,
proximitat electoral, etc.).
Poc a poc aconseguírem incorporar partides
monetàries als pressupostos anuals de la ciutat per
la seva construcció, era temps de vaques grosses.
Els arquitectes municipals van fer una gran feina en
el seu disseny adaptant-se a les propostes del procés
participatiu i començàrem a veure els primers planells
del que més tard seria un treball i un desig fet
realitat.

Mentrestant arribaren les vaques flaques i semblava
que tot quedava aturat. Ves per on, l'ajuntament es
trobà de cop i volta amb una milionada procedent
del plan E d'en Zapatero, però amb unes condicions
que van fer treballar a corre-cuita a molts arquitectes
per tal de no deixar perdre els calerons. Aquí el
nostre centre sortia amb avantatge, portàvem molts
anys al darrere, teníem el projecte finalitzat i només
calia adjudicar i començar a construir.

Aquestes consideracions prèvies són una síntesi
dirigida a tots aquells; polítics, opinadors locals,
tertulians, etc. que ara que la cosa pinta malament
es dediquen a posar en qüestió algunes coses que
per circumstancies favorables es van fer en el seu
moment, menyspreant la seva necessitat, el treball
participatiu, oportunitat i la despesa feta, passant
per alt aquelles de les que es van beneficiar.
Qüestionar les necessitats que tenen els barris nous,
i també els més antics, és de mal gust, perquè també
som vilanovins, encara que pot ser, per alguns, de
segona.

Malgrat tot el Centre s'ha consolidat poc a poc i les
darreres dades de usuaris aportades per la regidoria
de participació així ho demostren, som el primer
centre en usuaris de la ciutat (veure Molinformatiu
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Centre Cívic Molí de Vent, tercer aniversari habitual en tots els fòrums, sigui de la mobilitat,
circulació, gent gran o associacions de veïns, i sempre
es fa referència a la necessitat d'aprovar l'ordenança
de convivència, per que abans de sancionar s'ha de
regular l'ús de la bicicleta a la via pública
(curiosament totes les ordenances que es van tractant
fan referència a aquesta ordenança de convivència
i civisme), pel que entenem que és preferent i
s’havia d’aprovar quan més aviat millor.

Ordenança reguladora d'ocupació de la via pública
amb mobiliari d'establiment. La regidora Glòria
Garcia va explicar que s'ha fet un pas més enllà de
l'ordenança fiscal, regulant l'espai públic per tal de
preservar-lo. També amb la intenció de donar una
estètica diferenciada a cada barri amb la millora
de les terrasses en plataforma.

Programa de recollida selectiva
La regidora Glòria Garcia va explicar la importància
de fer bé el reciclatge, per tal de que les
administracions tinguin un retorn econòmic d'algunes
deixalles, de forma que com ben separades estiguin,
millor. Va recordar la necessitat d'utilitzar
correctament els contenidors, i portar a  la deixalleria
mòbil o al Punt Net la resta de residus.  També va
explicar que els contenidors de roba s'estan retirant
de la via pública per evitar situacions de perill, i es
posaran a altres llocs, com per exemple els centres
Cívics, i que es farà la recollida porta a porta. Un
assistent a la mesa va dir que ja estava fent servir
el telèfon de recollida de roba, i que ha funcionat
correctament. La regidora li va dir que a aquesta
roba se li dona finalitats socials. Des de la mesa, es
va demanar que el calendari de la deixalleria mòbil
estigués a disposició dels ciutadans als Centres Cívics.
Un altre assistent va proposar que es posessin falques
de tota aquesta informació als mitjans de
comunicació (diaris, televisió, i ràdio), i cartells als
Centres Cívics.

Projecte Pas sota la via. El regidor de urbanisme
va presentar el projecte de Pas sota la via del carrer
Llibertat.

Audiència pública de la policia local i els mossos
d'esquadra. El passat 21 de maig els dos cossos
policials van presentar les respectives memòries de
la seva actuació durant el darrer any 2012 i la
comparativa amb el 2011. D'aquestes dades es
desprèn que Vilanova i la Geltrú no és una ciutat
gaire conflictiva. A l'acte varen assistir unes cent
persones.

Hospital. D'altra banda, al Ple del dia 3 de juny, i
en el marc de la discussió del grup municipal socialista
sobre els serveis sanitaris a la ciutat, el regidor
Francesc X. Sànchez, va anunciar que el govern té
el compromís de la Generalitat per tirar endavant
el projecte del nou hospital. A partir d'aquí fa falta
projecte, diners per la inversió, compromís,
constància i un calendari.

Presentació dels dos anys de mandat de l'equip de
govern municipal. El passat 10 de juny, a l’espai
del museu del ferrocarril, l'alcaldessa va presentar
el balanç dels dos anys de mandat, destacant que
de les 500 accions del Pla d'Actuació Municipal ja
s'han realitzat un 42%, dintre de les previsions. Va
destacar els factors diferencials de Vilanova i la
Geltrú com a ciutat portuària, ciutat del coneixement
i ciutat turística. També que cal recuperar la
confiança dels ciutadans en la política, i valors con
la transparència, la eficiència i sostenibilitat. Va
mencionar que s'havien fet esforços en ajuda social,
amb un pressupost que passava dels 200.000 euros
l'any 2011 als 400.000 l'any 2012 (amb un pressupost
total de 60 milions d'euros, aquesta quantitat
representa un 0,7% del total, sense tenir en
consideració els 23 milions de les empreses
municipals). Al torn de preguntes es van tractar
temes de l’Escola Sant Jordi, el nou hospital, el
consell de salut, bicicletes i altres. L'acte va ser
transmès per canal blau TV, i l'assistència de públic
d'unes 80 persones.

66). Hem dit moltes vegades que no som aliens a la
crisi actual i això afecta en la dinamització,
programació i ocupació de les activitats. D'altra
banda el centre ofereix una sala polivalent de mitjana
ocupació que davant de la manca d'espais a la ciutat
ha estat una eina complementaria pels actes de
diverses entitats i encara que algú ho pensi, mai ha
estat inactiu.

Els que som a prop sabem dels problemes que el
centre té, per això mateix som els primers interessats
en trobar la solucions. El tema dels bucs sempre ha
estat recurrent en les converses amb l'Ajuntament,
els temes tècnics de construcció i la seva gestió son
qüestions que s'han de resoldre en breu, tres anys
de paralització d'un espai únic és molt de temps. La
moció presentada al ple els darrers dies ha de donar
l'empenta necessària per a que el tema no quedi en
l'oblit. No hem d'obrir el camp als catastrofistes.

Mentrestant hem de continuar aportant solucions i
dialogar per trobar allò més adient per a tothom.
Per cert proposo com hauria de ser el cartell que
digui que això és el Centre Cívic del Molí de Vent,
un xalet allà al final del carrer de l'aigua on ja fa
molta pujada, a l'esquerra i a prop dels Franciscans.
Mai hem de perdre la ironia.

Fermín de la Pinta
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Medi Ambient

L’Ortoll, un luxe per a tots els públics
Sovint penso que els habitants del molí de Vent

som uns privilegiats, i no se si dir-ho massa per allò
de que quan publiques els privilegis algú te'ls cobeja
i sovint te'ls vol prendre.  Som un barri fruit del
creixement de la ciutat dels anys seixanta i les
nostres cases es van edificar, precisament sacrificant
camps de conreu, com s'ha fet arreu per permetre
el creixement.  La nostra parcel·la de territori entre
mig de la mar i la muntanya ens permet gaudir, a
més de la visió del paisatge, del contacte amb
aquests dos elements tant importants per a tots
nosaltres.

Amb molt poc esforç, potser un quart d'hora de
camí o menys, som a la platja o podem passejar
entre mig de la vegetació natural mediterrània, de
l'Ortoll vilanoví. I tot i que és una vegetació
testimonial, un vestigi del que hi havia. Podem
assegurar que conté la majoria d'espècies vegetals
mediterrànies amb la seva floració resplandent.
Alguna alzina escadussera, nombrosos pins blancs,
algun xiprer, alguna sabina, magraners, ametllers,
oliveres... arbustos amb fruits per als ocells i els
mamífers, com l'aladern, l'arboç, el llentiscle, plantes
oloroses com la farigola, el romaní, la mareselva,
el xuclamel, milers de flors... Un jardí natural que
dona tot el que té generosament.

L'Ortoll ocupa el seu lloc al sud-oest de la ciutat
i ens fa de pulmó natural amb l'oxigen que ens
regala.  És un indret únic que encara conservem i
que ens aporta també aliments de proximitat, amb
els Horts de la Remei, i d'altres cultius que s'hi
podrien instal·lar. Conserva espècies de flora i fauna
mediterrànies per mantenir un equilibri litoral
necessari i ens cedeix l'indret per a esbarjo i gaudi
de la nostra gent. I per si fos poca cosa ens regala
paisatge amb colors verds de totes les games, i amb
els blaus del cel plàcid i del fons marí en contrast

amb el ciment de la resta de l'entorn. Un luxe que
ens mereixem totes i tots els habitants de Vilanova
i la Geltrú i que ens hem de poder permetre per
mantenir el que representa per la salut de la ciutat
i per prestigi de la saviesa popular que mena a
conservar en lloc de destruir.

Es tracta de seguir constatant el convenciment
que una ciutat de prop de 70.000 habitants necessita
d'aquest espai per mantenir els beneficis que
comporta per a la salut humana, en general i per al
oci en particular. A més hi trobareu  els continguts
naturals i històrics de l'indret que parlen d'usos i de
costums dels nostre avis: mulasses i camins de pedra
seca, cisternes; un antic molí; cocons per mantenir
l'aigua de la pluja;  aragais; vestigis de cultius de
vinya, ametllers i oliveres; carrerades que menaven
els remats fins la Cerdanya; antigues instal·lacions
rurals i paisatge, molt de paisatge.  No cal ser una
ciutat del centre d'Europa, per tenir un parc ciutadà.
Nosaltres també el tenim i també el volem.

Amb un mínim esforç de conservació, aquest
reducte que ens van deixar, els avis savis, ves a
saber si perquè a l'època no cobejaven tant els diners
o simplement el terreny rural no valia massa, pot
garantir l'espai de verd necessari que convé a una
ciutat com la nostra. Necessitem l'Ortoll perquè la
ciutat pugui oferir una qualitat de vida adequada
per mantenir el seu futur. Al Molí de vent, per
proximitat, en som els principals beneficiaris, ens
filtra les impureses de l'aire, apaivaga el soroll, fins
i tot en collim espàrrecs, és lògic que ens convertim
en els seus entusiastes defensors i els seus naturals
protectors. L'Ortoll ha de ser el “Central Park” de
Vilanova pel nostre gaudi, però també per al dels
vostres néts i besnéts. Fem-ho conscient l'Ortoll és
un luxe que ens hem de permetre.

Hèctor Galvany

Consell Municipal d' Associacions de Veïns. El 2
d'abril es va presentar al Consell Municipal
d'Associacions de Veïns el Pla Local de la Joventut,
on cal destacar el funcionament de la Coordinadora
d'Entitats Juvenils i Culturals que actua com un
consell de joves. Altres aspectes queden recollits al
document complet del Pla Local de la Joventut que
trobareu a la web de l'Ajuntament. També es va
tractar del servei de Mesures alternatives, per corregir
la conducta de les persones que fan infraccions a
l'espai públic o contra la convivència, fent treballs
en benefici de la comunitat, en comptes de pagar
la sanció corresponent. Es van parlar també d'altres
aspectes de convivència relacionats amb la
immigració. Es va fer palesa la inquietud,  donat
l'alt índex d'atur, i de potenciar el turisme a Vilanova
com a fons d'activitat econòmica, especialment en
relació amb les possibilitats que ofereix el mar i
l'àmbit nàutic. El regidor Gerard Figueres va
comunicar que els propers Consells Municipals
d'Associacions de Veïns seran transmesos pel Canal
Blau Ràdio, per tal que la població tingui veritable
coneixement dels temes que es tracten.

Gent Gran. El dia 16 d'abril de 2013 es va reunir la
Mesa de la Gent Gran amb el següent ordre del dia:
 Consell de Salut, Servei de mesures alternatives,
Ordenança reguladora d'ocupació de la via pública
amb mobiliari d'establiment, Programa de recollida
selectiva, Projecte Pas sota la via.

Consell de Salut. Constituït l'any 2009, encara és
l'hora que s'hagi convocat. La finalitat d'aquest consell
era proposar millores al sistema de salut, per tractar

de fer-lo més eficaç i participatiu. El regidor de
Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut i Convivència,
Sr. Francesc X. Sánchez, va explicar que, arrel de
les demandes rebudes en aquesta mesa, es va fer
una consulta a la Generalitat sobre el Consell de
Salut i que li van indicar que no s'ha convocat el
Consell de Salut de Catalunya, que no té la composició
ordenada, ni s'ha desplegat l'estructura territorial.
El regidor va dir que apel·laran per escrit per tal de
que la gent pugi participar, donat que és un tema
en el que  l'Ajuntament no té competències pròpies.
Precisament durant el mes de maig s'ha produït la
baixa de dos pediatres del CAP de Sant Joan de
Vilanova i la Geltrú, i la regidoria no en tenia cap
coneixement.

Quan al seu dia es va constituir l'esmentat Consell
de Salut, la gent tenia referències d'altres consells
que ja funcionaven a altres àmbits territorials, el
que pretenien era aportar informacions i idees per
tal d'aprofitar les sinèrgies que proporcionen
l'experiència, les situacions viscudes, la comunicació
i l’enteniment amb els professionals de la salut. En
el cas de la gent gran, és molt important l'expressió
de les seves problemàtiques donat el creixement de
les persones d'aquest col·lectiu, i la necessitat de
tenir connexió i resposta per aquells casos que es
poden donar, i al propi temps, col·laborar amb les
persones afectades.

Mesures alternatives. Es va tractar el mateix que
al Consell Municipals d'Associacions de Veïns. A
l'apartat referent a la circulació es van fer moltes
referències a les bicicletes. Aquest és un tema

La pàgina de la

Per tal de tenir un visió global de les situacions, s'han d'analitzar els temes de manera transversal.

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 de idees i contrastos per enriquir el diàleg.
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Parlem amb Mamen Santos i Adrián Meucci
Representants de la PAH (Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca) del Garraf

MI. Com sorgeix la PAH del Garraf?

R. La PAH del Garraf és la resposta de  totes aquelles
persones que és troben soles i sense suport davant
del poder i la persecució dels bancs quan no pots
pagar la teva hipoteca i que no tenen possibilitats
econòmiques per lluitar contra ells. Ara fa un any
érem unes 20 persones les que van començar aquesta
lluita i actualment som més de 200 les que treballem
per parar els desnonaments a la comarca.

MI. Quins serveis oferiu als afectats?

R. El fet que la plataforma s'ampliï ens ha facilitat
tenir més gent a disposició dels afectats. En un
principi només podíem oferir assistència jurídica
mitjançant un advocat, que per cert no cobra res,
actualment les necessitats s'han multiplicat però
amb l'esforç de tots estem oferint suport en temes
com ara negociacions, psicologia, accions, hisenda,
hem creat tallers per informar dels mètodes d'actuació
i també hem pogut crear un àrea de comunicació
per tal d'atendre als tots els mitjans.
  Darrerament també hem incorporat un grup
d'advocats i altres persones molt relacionades amb
el tema dels bancs d'una manera altruista, que estan
molt sensibilitzats amb la realitat i les problemàtiques
que estem vivint molts ciutadans.

MI. Quina és la tipologia de la gent que s'apropa
a vosaltres per manifestar-vos els seus problemes
i demanar la vostra ajuda?

R. A la plataforma arriba tot tipus de persones, joves
i grans, tots amb un mateix perfil, han perdut la
seva vivenda o estan en procés de perdre-la
properament. Cadascú d'ells es un món diferent, des
de joves amb fills que no tenen on anar, fins  avis
que en el seu dia van avalar amb la seva vivenda als
seus fills i ara veuen que poden perdre la seva, gent
que arriba un dia plorant explicant la seva desgràcia
i que no tornés a veure mai més.
   Si tots aquells afectats que passen per la plataforma

es quedessin posteriorment com a membres, a hores
d'ara podríem estar parlant de prop de 1.000 famílies
a la comarca que es troben o poden trobar-se
properament en un procés de desnonament. Això
vol dir que moltes persones busquen una solució que
no els identifiqui amb la lluita de la plataforma, uns
per por, altres pot ser per vergonya o el “que dirán”.
Hi ha gent que la samarreta verda li pesa molt.

MI. S'ha notat l'efecte de la llei aprovada al
Congrés dels Diputats per tal de no fer efectius
els desnonament a persones en perill d'exclusió?

R. La realitat ens diu que no i les dades també. La
llei és excessivament restrictiva i és dirigida a casos
molt concrets, a tot l'estat de moment només s'han
beneficiat 33 famílies.
   La solució hagués estat l'aprovació dels continguts
de l'ILP que van presentar al congrés avalada per
prop de 1.500.00 signatures. El que si que podem
dir és que darrerament hem aconseguit paralitzar
molts desnonaments abans que es produeixi el
llançament.

MI. Heu rebut suport per part de les
administracions o dels partits polítics?

R. La veritat és que molt poc, tot són bones paraules

Per Fermín de la Pinta

La PAH del Garraf és una plataforma creada ara fa una mica més d'un any i que amb la seva feina canalitza
els problemes de tots aquells que han sofert desnonaments o estan en procés de que aquest es realitzi, d'una
manera altruista i posant en comú tots els processos que se'ls hi presenten. La Mamen i l'Adrià formen part
de l'àrea de comunicació de la Plataforma i encara que és de fundació recent ja porten una gran quantitat
d'experiències al seu currículum per aquestes situacions tant indesitjables.

El passat 12 d'abril, l'alcaldessa de Vilanova
juntament amb el regidor d'urbanisme i la cap de
participació ciutadana van fer una visita al barri
acompanyats per membres de la junta i altres veïns
per tal de poder revisar in situ totes les deficiències
i anomalies que periòdicament anem comunicant i
veure l'estat general del barri, així com poder parlar
amb alguns dels veïns.

En una passejada d'un parell d'hores contemplaren
l'estat de moltes zones que començaven a patir una
forta degradació per manca de manteniment i que
hem de reconèixer que després de la visita la gran
majoria de les anormalitats han estat reparades
amb més o menys rapidesa.

És el cas de la pista de bàsquet del carrer Olèrdola
on es pot tornar a jugar després de més d'un any
sense cistelles, el camp de futbol Cruyff Courts que
presentava un aspecte de deixadesa així com de risc
important per als joves. Altres intervencions més
petites com ara fanals, fonts i mobiliari en general.

La conclusió és molt senzilla i ens refermem en
el fet que la voluntat política és primordial per tal
de resoldre fins i tot els més petits problemes de
manteniment de ciutat.

En carta tramesa a la nostra Associació el passat  25 de març,
el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova ens va
comunicar que s'havien iniciat els tràmits per tal de fer efectiva
la retirada dels palets a la zona de la Masia Freixa, mitjançant
un decret que obliga a la retirada dels mateixos en un període
de temps no superior als 6 mesos. Entenem que per la resolució
d'aquest problema, a part de la denúncia, han estat fonamentals
els informes fets pel Cos d'Agents Rurals així com la Policia Local
de Vilanova i la denúncia de l’APMA. Hem de dir que encara que
molt poc a poc les piles de palets han anat minvant en el darrers
dies i es pot veure clarament a la vora dels camins. Sembla ser
que la insistència i la denúncia aconsegueix aquelles coses que
moltes vegades són tant clares que no caldria que s'arribés a
aquest mètode de resolució.

Visita de l'alcaldessa

Resolució al tema palets

Conveni per subvenció
A partir del proper any 2013, el conveni que fins

ara signaven anualment la nostra entitat amb
l'Ajuntament passarà a anomenar-se subvenció. No
tenim molt clar el per què d'aquest canvi ja que la
paraula subvenció pot semblar que et donen diners
a canvi de res i és per això que sempre hem apostat
pel conveni com a forma de relació amb
l'administració, on cada part es compromet a
desenvolupar unes propostes i unes activitats per
tal d'oferir a la societat vilanovina en general amb

l’aportació d'un suport econòmic.
La nova convocatòria de subvencions 2013 estableix

un màxim total per regidoria i uns criteris generals
als que se'ls dona una puntuació a fi d'obtenir una
valoració mínima de 65 punts per tal de ser estimats
com a subvenció. En cap cas tindran subvenció totes
aquelles activitats que suposin finalitat lucrativa o
comercial. Però nosaltres continuarem defensant el
conveni.



El dissabte 26 de març va tenir lloc, a la sala d'actes
del Centre Cívic Molí de Vent, l'Assemblea General
Ordinària de l'Associació de Veïns Molí de Vent.
Després de dos anys des de la darrera renovació,
aquest any s'ha tornat a renovar la composició de la
Junta Directiva, amb la continuació de sis membres,
la baixa de dos i la nova incorporació d'un membre.
Encara que amb retallades tan en ingressos com en
despeses, motivades per la crisi, es va aprovar el
balanç econòmic i la memòria d'activitats de l'any
2012, així com el pressupost i la proposta d'activitats
per l'any 2013 per garantir la vida de la nostra
associació.

Després de la lectura i aprovació de l'acta de la
sessió anterior, el president Josep Vivanco inicia la
lectura del balanç econòmic explicant les restriccions
econòmiques que van impedir realitzar totes les
activitats, per haver ingressat només el 40% del
conveni del 2012 de l'ajuntament, en total 4.148
euros. Estela González va presentar el detall
d'ingressos i despeses, amb un balanç final negatiu
per la falta d'ingressos, encara que ens hem estalviat
les despeses de la secretaria.

A les preguntes d'una de les veïnes sobre com
augmentar els ingressos per activitats, el president
comenta l’existència d'una comissió d'activitats però
que també s'haurien de fer les reunions de la Comissió
de Centre.

Estela González va presentar el pressupost econòmic
del 2013 amb una previsió d'ingressos inferior a la
de l'any passat, degut a les restriccions econòmiques
per les quals aquest any només s'havien cobrat 2.375
euros fins la data de l'assemblea, de la resta no se
sap amb certesa. Només hi havia el compromís de
cobrar els 6.222 euros que faltaven del 2012.
Pel que fa a la memòria d'activitats del 2012 no es
van poder incrementar noves activitats des de la
comissió de dinamització per manca de pressupost,
i per aquesta causa també es van reduir del pressupost
els 1.800 euros dels focs d'artifici i 1.300 més al
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i pocs fets, tots els Ajuntaments actuen de la mateixa
manera. Els que estan al govern et diuen que faran
això i allò, els de l'oposició et donen copets a
l'esquena i et diuen a l'orella que estan amb tu.
Gràcies a la CUP hem presentat mocions a diversos
ajuntaments que són aprovades i que queden només
en això en un acte testimonial de suport a les nostres
reivindicacions. Fins i tot alguns ajuntaments quan
arriba la gent a exposar-los el problema acaben
adreçant-los a nosaltres perquè els trobem solucions.
Ens estem constituint com associació sense ànim de
lucre per tal de defensar millor a les persones front
les administracions. La realitat és que els jutjats
estan quasi col·lapsats amb les demandes que hi ha
arrel d'aquesta situació.

La conversa

MI. La dació en pagament és una de les solucions?

R. La solució fonamental al problema és la feina, i
això és el que remou la consciencià de la majoria
dels afectats. Lliguen el seu futur i la sortida dels
seus problemes d’habitatge al fet de trobar una
feina, la gent no deixa de pagar per gust els seus
deutes hipotecaris. La dació pot ser una solució a
precari ja que hauràs de trobar una vivenda o lloguer
social o com a mínim assequible, i això si, sempre
que la dació vagi lliure de càrregues fiscals, sinó no
haurem avançat.

suprimir un número dels quatre anuals del butlletí
social Molinformatiu, pel que seguirà sortint cada
quatre mesos en comptes de cada tres.
El projecte d'activitats per al 2013 està format pels
cursos habituals (Gimnàstica, Gim-Jazz, Ioga, Taixí,
Patchwork), les festes (Carnaval, Diada de Sant Jordi,
Castanyada, Festa Major, Nadal), així com les
activitats de participació ciutadana i comunicació,
amb l'assistència dels membres de la Junta. Per no
haver d’estalviar despeses, a la Festa Major del barri,
com l'any passat, hem previst no fer focs d'artifici
i fer també editar només tres números del butlletí
social Molinformatiu.

Per a la renovació de la Junta Directiva, el Secretari
va explicar que sis dels actuals membres van presentar
la seva candidatura per continuar i que s'ha presentat
un nou candidat Miguel Egea. Han deixat la Junta:
José Antonio López i Mercé Olivé. La nova Junta,
aprovada per unanimitat per l'Assemblea i amb els
càrrecs repartits en la Junta directiva del dia 25 de
març, son els següents:  Josep Anton Vivanco Alonso
(president), Rosa Luque Blanco (vicepresidenta),
José Antonio Román  Jiménez (secretari), Estela
González Álvarez (tresorera), Pablo Municio Garcia
(vocal), Francisco Rivadeneyra Fernández (vocal) i
Miguel Angel Egea Gasca (vocal).
Volem agrair tota la dedicació i la feina feta als dos
socis que han deixat la Junta Directiva.

MI. Quines accions heu fet darrerament i que
penseu dels escratxes?

R. Respecte a la segona pregunta pensem que els
escratxes som nosaltres, els que patim que ens
treguin de casa amb una persecució continua dels
bancs i de la justícia, amb els nostres fills com a
observadors d'una situació indesitjada.
   Totes les nostres accions son pacífiques, ocupem
oficines amb els nostres xiulets i els nostres adhesius,
acampem davant de les oficines que desnonen
famílies per pressionar i arribar a una solució amb
el banc i ara fa uns dies reallotjàrem unes famílies
que havien perdut la seva vivenda a uns pisos buits
al carrer Pare Garí davant la passivitat de
l'administració per trobar les solucions adients.

MI. On us podem trobar els afectats i quin futur
veieu?

R. Tots els afectats pel tema de l'hipoteca ens podem
trobar tots els dimarts a les 19.30 hores al Centre
Cívic de Sant Joan.
    Respecte al futur tot dependrà de l'acció política
ja que la solució està en les seves mans. Tenim una
llei hipotecaria anacrònica, ideal per al sistema
financer,  però cruel amb les persones. Això és un
tsunami que avança molt ràpidament i una part
important de la societat pensa que aquest li passarà
pel costat i no l'esquitxarà. S'ha de donar a conèixer
més la situació real que estem patint, i en aquest
tema trobem a faltar més recolzament dels mitjans
de comunicació.

Miguel Angel Egea Gasca



FESTA MAJOR
MOLI DE VENT 2013

Activitats
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Sumari

On hi ha festa hi ha alegria. Per què carregar-se-la?

Donada l'experiència de la Festa major 2012 i les restriccions pressupostàries que van
haver-hi, ens hem tingut que conformar amb tots els esforços dels nostres col·laboradors,
amb la seva aportació econòmica, el seu treball i seva imaginació. Sobre les festes majors,
hauríem de fer les consideracions, en contra de la opinió de certes persones, que la seva
celebració representa unes vivències de la voluntarietat i la solidaritat dins d'un col·lectiu
que fa possible que una vegada a l’any puguin conviure nens, adolescents, adults i tercera
edat del barri i la ciutat. El programa de la Festa Major el trobareu a la pàgina 12.

Els detalls del desenvolupament de l'assemblea general ordinària del dia 23 de març
queden recollits dins dels continguts d'aquest butlletí. No obstant sí que volem significar
la poca assistència de socis i agrair la presència dels qui van ser-hi.

El proper dia 24 de juliol farà tres anys de la inauguració del nou Centre Cívic, i la veritat
és que l'aprofitament dels espais és molt important, ja que donades les característiques
de les estàncies, és assequible a la cobertura de diversitat d'activitats, fòrums, i punts
de trobada per totes les edats i a més dona cabuda als serveis socials de l'ajuntament
de la zona de ponent. La finalitat és construir llaços de cohesió social i solidaritat.  Per
cert, es troba en fase de buscar solucions a la gestió, per fi, de l'espai dels bucs de
música. En el Ple del dia 20 de maig del 2013 es va presentar una moció sobre aquest
tema que va ser aprovada pel plenari. Des d'aquesta tribuna no volem entrar en disquisicions,
però abans de donar certes opinions per part d'alguns polítics  sobre la importància de
fer unes inversions o unes altres, cal saber com arriben  els recursos i no es poden barrejar
operacions derivades de concessions (piscina municipal) i Centre Cívic del Molí de Vent
(Plan E: “Plan Español para el estímulo de la economía y el empleo”).

El problema dels desnonaments afecta a molts dels nostres conciutadans, a les pàgines
interiors trobareu una entrevista als membres de la Plataforma dels Afectats per les
Hipoteques del Garraf, on ens expliquen la situació actual.

El ple del dia 3 de juny i per un fet circumstancial van sortir de nou les paraules més
oblidades “Nou Hospital”, benvingudes siguin. A la pàgina de la FAV de Vilanova i la
Geltrú hi ha més informació sobre el Consell de Salut.

Junta Directiva de l’Associació de Veïns Molí de Vent
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Divendres 5 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
19h La Batucada de l'Aragai
23h Discoteca Mòbil, al parc de Molí de Vent

Dissabte 6 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
11h Gimcana Popular als carrers del barri
12h Dotze morterets al Parc Molí de Vent
13h Botifarrada Popular al Parc Molí de Vent
16.30h Campionat de petanca a les pistes del Parc Molí de Vent
18h Tallers infantils: Taller de galetes artesanals decorades per nens.
23h Revetlla Popular, grup Quartz al Parc Molí de Vent

Diumenge 7 de juliol
Torneig de futbol 6, al Camp de Futbol “Cruyff Courts”
(horari per determinar segons participació)
11h Tallers infantils: Taller de galetes artesanals decorades per nens.
Elaboració de galetes artesanals. Taller de manualitats varies.
18h Lliurament de premis de la Gimcana Popular i de records de Gim-Jazz
18.30h Exhibició de Taekwondo
20h Exhibició de “I Love Salsa”
21h Traca Final

Diumenge 14 de juliol
10h Intercanvi de plaques de cava, Restaurant Casablanca,
Pl. Beatriu de Claramunt
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la teva foto com un quadre

Segueix-nos al www.facebook.com/Padisgraf



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

M
O

LI
N

FO
RM

A
TI

U
 6

9
Es

ti
u 

20
13

A la contra...

L'Ortoll és un pulmó verd abandonat, una terra “de ningú” que crea bon oxigen per a la ciutat
mercès a la bondat de la seva vegetació mediterrània. Els seus propietaris van decidir abandonar-
lo quan algú va decidir canviar la seva condició rural i el va fer urbanitzable, per fer-hi pisos! Què
importa si els necessitem o no, els pisos només són bons per fer negoci, ara que no en podem fer,
doncs l'abandonem i llestos. Que així mantenim el seu estatus perquè ningú en gaudeixi.

Com a territori abandonat serveix per a molts com abocador de les runes que en deriven de fer
obres a casa,  és ben habitual trobar-hi munts de deixalles escampades arreu, però també runes
específiques com  el fibrociment d'un antiga canonada, o la fibra de vidre de la teulada d'un cobert
que s'ha fet vell. Pels habitants del Molí de vent, ves a saber si algun també hi aboca deixalles,
forma part del paisatge que veiem des dels balcons i finestres, és un verd de privilegi abans d'arribar
a mar. Travessem l'Ortoll per anar caminant a la platja a l'estiu aprofitant l'ombra dels seus arbres
i per passejar-hi,  per nosaltres és un lloc d'esbarjo, ple de flors a la primavera i de vida tot l'any.

BUTLLETÍ SOCIAL

L’Ortoll i el Molí de Vent

Castellers al barri

L’Assemblea General Ordinària
     del 23 de març
Visita de l’alcaldessa
Tercer aniversari del Centre Cívic
L’Ortoll, un luxe per a tots
     els públics
Conversa amb representants
     de la PAH
Programa d’actes Festa Major
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FESTA MAJOR
MOLI DE VENT 2013


