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Venen temps d'exemplar la solidaritat
i que no ens aixequin la camisa
Passades les vacances de l'estiu retrobem les activitats quotidianes. Afrontem els
propers mesos amb certa inquietud, ja que el panorama no és gens clar. Depenem
de molts factors i l'única oportunitat que tenim és fer pinya amb aquells actes
que poden facilitar una ajuda a les persones que pateixen amb més crueltat la
crisi. Intentarem des de les nostres possibilitats facilitar informació a través dels
mecanismes que ens ofereixen els grups que estan treballant per temes com la
vivenda, la salut, les pensions, l'educació, la renda garantida, etc.
La veritat és que venen temps d'exemplar la solidaritat i la lluita envers la pobresa.
A les pàgines interiors trobarem una entrevista sobre l'Iniciativa Legislativa Popular
per la renda garantida que en breu es presentarà al Parlament de Catalunya.
El peatge de la C32 és sempre un tema molt antic i recurrent, és com una nebulosa
on mai trobarem algú que ens expliqui quans segles haurem de pagar aquesta
obra inaugurada en el trajecte de Castelldefels a Sitges a l'any 1992,(Jocs Olímpics
de Barcelona) i que és un greuge comparatiu en preu per kilòmetre, deixant
solament com alternativa la carretera de les Costes del Garraf. Quans anys més
haurem d'esperar que es faci a la carretera que enllaça Vilanova amb l'Arboç
una entrada i sortida per anar i tornar a Barcelona per l'autopista?. Tinguem en
compte que a aquesta zona de ponent de la ciutat hi viuen més de 10.000 persones
i hi ha el Càmping Vilanova Park amb 5000 places d'allotjament turístic.
La pregunta del milió; en aquells casos que a partir del dia 1 de gener de 2014
no es tingui dret a bonificació, s'aplicarà la pujada de l'IPC?.
Entretant la Generalitat torna en els darrers pressupostos a premiar la comarca
del Garraf amb escassament 14 euros per habitant, la segona per la cua en inversió,
una nova aixecada de camisa.
P.D. Algun dia hauríem de parlar de les zones tarifàries de les Rodalies de
Catalunya.
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De l’Associació

Resum de la Festa Major
Encara que la passada Festa Major ja és lluny, no
volem oblidar les estones que van passar junts els
primers dies de juliol, exprimint-nos el cap per tal
de poder confeccionar un programa digne amb els
recursos mínims. Cal destacar entre els actes el
torneig de futbol sis celebrat al Cruiff Courts i que
va comptar amb la col·laboració de diversos comerços

i entitats de la ciutat. També l'exhibició de balls i
taekwondo que va sorprendre a la majoria dels
presents així com la segona gimcana popular. Fer
un resum de tot els actes seria una mica repetitiu
i per això us oferim una galeria de imatges que són
les que es recorden amb el temps.
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Notícies
Bucs d’assaig

AMO (Assemblea Municipal Oberta)

Durant el darrer mes d’octubre s'han fet obres a la
planta soterrani del Centre Cívic per solucionar els
problemes d'humitats que hi havia als bucs d'assaig.
Aquest era un dels motius per no haver-los posat en
funcionament.
Solucionat el problema esperem que es trobi la
manera idònia per que puguin prestar el servei pel
que van ser construïts.
Disposen de tot el material necessari per donar
cabuda a aquells que ho puguin necessitar per
assajar.
Aquests és un dels espais més reivindicats durant el
temps en que es va fer l'estudi participatiu per
dissenyar el Centre Cívic.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha convocat
pel proper dia 16 de novembre una Assemblea
Municipal Oberta, AMO. Què significa?. És una eina
participativa més que es convocarà dues o tres
vegades a l'any i en la que qualsevol ciutadà o entitat
podem presentar propostes per ser debatudes en la
mateixa.
Les propostes s'han de presentar prèviament i són
estudiades i triades per Tècnics de l'Ajuntament i el
Defensor del Ciutadà.
Per assistir a l'AMO és necessària la inscripció prèvia.
La nostra associació ha decidit no presentar per la
primera convocatòria cap proposta a l'espera de
veure con funciona, però la Junta Directiva ja té
feta la previsió de propostes per la propera que es
convoqui.
Esperem que sigui un èxit aquesta nova forma de
participació ciutadana.

Palets de fusta

Fa tres o quatre números del Molinformatiu vàrem
denunciar que al solar al costat de la Masia Freixas
davant de l'antic Centre Cívic, s'hi estaven acumulant
un gran nombre de palets de fusta amb el perill que
això suposava. La Regidoria de Medi Ambient, va
prendre les mesures necessàries per resoldre el cas.
Fa un dies la Regidora Blanca Albà ens va fer arribar
una carta comunicant que ja s'havien tret tots els
palets i que l'activitat que es desenvolupava ja no
es feia. Ens agrada poder donar aquets tipus de
noticies més sovint.

Canvi d'ús d'espais del Centre Cívic
Des de que vàrem retornar de la parada estiuenca,
el Centre Cívic ha vist canviat l'ús de dos espais.
Per una banda l'espai infantil s'ha tancat per donar
pas a un Esplai de Serveis Socials.
L'altra espai del que se n'ha canviat l'ús inicial ha
estat el Punt de trobada, que s'ha destinat al grup
Vilanova Actua que presta un servei d'esplai de dilluns
a dijous per nens discapacitats.
Les màquines expenedores de begudes i les taules
s'ha col·locat en el vestíbul.
Tot i que no ens agrada que es perdin espais que es
van dissenyar per un ús concret i van ser punts
demanats a l'estudi per la majoria de participants
en el mateix, entenem que hi ha necessitats a les
que s'han de donar no només suport sinó que també
s'han de encabir en algun lloc i el Centre Cívic Molí
de Vent reuneix les condicions necessàries.
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Participació ciutadana, una mostra de la nostra actuació
La nostra associació està implicada en algunes de
les Meses o Consells Municipals que actualment estan
vigents, encara que en alguns casos aquests són
inoperants.
Des de la Regidoria de Participació, que depèn
directament de l'Alcaldessa, es va fer una diagnosi
per intentar saber quines meses i/o consells podien,
o bé continuar essent efectius, o bé es podrien
suprimir o aglutinar de forma transversal alguns
d'ells.
Nosaltres participem actualment en la Comissió
d'Habitatge per la previsió dels desnonaments, Consell
Municipal d'Associacions de Veïns, Consell de Medi
Ambient, Consell Municipal de Mobilitat, (Fòrum de
la mobilitat) Mesa de la ciutat i el nostre president
com a representant de la Federació d'Associacions
de Veïns de Vilanova i la Geltrú, es present a la Mesa
de la Gent Gran.

Alemanya a l'any 1993. Aquesta organització ha
elaborat un índex de transparència municipal sobre
80 indicadors.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fins fa poc
complia 24 dels anomenats indicadors de
transparència. A hores d'ara arriba ja als 76.
La informació que recullen els 76 indicadors és molt
interessant i descobreix alguns dels aspectes que
fins ara eren difícils de conèixer.
Encara que s'agraeixen aquestes pràctiques, caldria
dir que també és molt important la transparència
en la comunicació amb els ciutadans i les entitats
en el dia a dia per tal de poder fer les objeccions
o repliques abans de que es produeixi l'anomenada
política dels fets consumats i no hagi opció de
rectificació.
Per més informació sobre aquest tema podeu
consultar la web municipal:
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/trans
parencia_municipal.html

Mesa de la Ciutat
El passat 14 d'octubre, l'alcaldessa va convocar la
Mesa de la Ciutat a la que hi assisteixen representants
de diversos àmbits ciutadans; grups i tècnics
municipals, sindicats, diverses entitats socials i
gremis d'empresaris tots ells coneixedors de la vida
de ciutat i de les seves qüestions i problemàtiques,
amb la finalitat d'aportar idees.
Es van tractar diversos temes. Els més importants o
interessants van ser:
- El Govern Municipal te la intenció de crear uns
equips de condició transversal per fer un estudi
a fi que la realització de les tasques municipals
siguin més efectives. Entre altres un equip per
estudiar l'aprofitament dels espais públics i un
equip per simplificar els tràmits administratius.
Transparència
Un tècnic de l'Ajuntament va explicar que és
Transparència Internacional (IT), una organització
no governamental i sense afany de lucre creada a

Foto: vilanova.cat

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat
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La meva Festa Major de Vilanova i la Geltrú
(visió d’una Pabordessa)
“Onze dies per deixar de veure-ho tot fosc,
Apuntat a la Festa!”.

Hi havia setmanes que van arribar a tenir quatre
reunions. Crec que va ser una de les tasques més
difícils i a la vegada, la que va fer que la festa
estigués més plena de continguts.
Però tornem al lema, el perquè el vam triar. Hi ha
una explicació molt fàcil d'entendre. Dia a dia vivim
amb pessimisme la situació econòmica per la que
estem travessant, a tots d'una forma directa o
indirecta ens ha tocat patir-la.
Els Pabordes 2013 vàrem creure que la gent de
Vilanova havia de tenir una festa que fes oblidar per
uns dies els problemes, havia de gaudir de la festa
sense tenir despeses i per això, a excepció del teatre,
tots els actes van ser gratuïts.
Sincerament crec que vam aconseguir el nostre
objectiu: la Festa Major d'enguany ha estat
participativa, tots els actes estaven plens de gent,
es va viure la festa.
En nom dels Pabordes 2013, Montserrat Font, Lluís
Miquel Soto, Sonia Sebastián, Francisco Garcia , Juan
Andrés Malvar, Alba López Also i en el meu propi,
Estela González, vull donar les gràcies a tots aquells
que van fer cas del nostre lema i es van APUNTAR
A LA FESTA.
Estela González

Aquest era el lema dels Pabordes 2013 per la Festa
Major d'enguany. Però que hi havia darrera d'aquest
lema, com vam arribar a dir això? Doncs darrera hi
havia set persones completament diferents d'àmbits
diferents amb un objectiu comú: organitzar una
Festa Major que arribés a tothom, petits, mitjans
i grans.
Per aconseguir-ho havíem d'ajustar-nos a un
pressupost reduït per la crisi i s'havien de buscar
ingressos com fos, ho vam fer anant a fires, posant
paradetes a la Rambla per Nadal, Sant Jordi i sempre
que havia oportunitat. Qualsevol lloc era bo per fer
que la festa rutllés.
De la mateixa manera que no es poden fer actes si
no hi ha diners, de poc serveix tenir diners si no
saps que fer. Per això a partir del mes de setembre
ens començàrem a reunir per, de mica en mica,
anàr donant forma a la Festa. Per fer la feina més
eficient ens vàrem distribuir en comissions
encarregades de portar a terme cada apartat. Des
d'aquí vull fer un reconeixement i agraïment als
companys que els va tocar reunir-se amb les entitats.
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El Barri, fotos

Algunes de les cantonades de voreres del barri presenten
un estat lamentable, en especial les de ZamenhofOlèrdola i Menéndez Pelayo-Olèrdola.

Els arbres de la rotonda c-246 han sofert la gran
podada. Entenem que aquesta actuació forma part de
les necessitats dels arbres.

L'estat de part de les tanques del Cruiff Courts sembla
que no te solució. El perill és a l'abast de molts dels
nens i joves que hi juguen.

Aquestes rajoles aixecades en un dels espais entre
blocs són un perill per a molts dels veïns que hi passen.
6
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El Barri, fotos

Aquestes imatges han estat preses des de la part més
alta del barri. Al fons podem veure l'Ortoll i la Platja
de Ribes Roges.

Una vista general de la ciutat amb l'església de Sant
Antoni al fons.

Vista general del Port de Vilanova, l'Ortoll i els blocs de l'avinguda Montseny.
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La pàgina de la
Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació que fa referència
a la participació ciutadana, i està oberta a l'aportació d'idees i contrastos per enriquir el diàleg.
Mesa de la Gent Gran
A la ciutat de Vilanova i la Geltrú hi ha una població
aproximada de 67.000 habitants. El col·lectiu de
gent més gran de 65 anys representa unes 10.000
persones.
La Mesa de la Gent Gran es va constituir l'any 2008
i té una assistència (prèvia convocatòria amb un
ordre del dia consensuat per entitats i ajuntament)
de 35 participants.
El passat dia 9 d'octubre es va fer una reunió per
avaluar la mostra d'entitats de la festa que es va fer
el dia 1 d'octubre, acte amb molta assistència de
gent, amb diversitat d'activitats i que tothom va
considerar tot un èxit per ser la primera vegada. Hi
ha ganes que hi hagi una la pròxima edició, amb
la experiència adquirida, i la disposició de tothom
a col·laborar amb l'ajuntament en tot allò que sigui
necessari.
Van haver-hi certes anomalies esmenables (estants
molt petits per certes activitats, manca d'ambulància,
de número de cadires, escenari enfront del sol,
manca d'aigua, problemes de lavabos, etc.). Per
propers anys s'ha de fer una crida a la participació
a través dels mitjans de premsa, ràdio i televisió,
ja que hi ha gent que es queixa que no es va
assabentar, així com també trobar patrocinadors.
Posteriorment es va fer l'ordre de dia per la reunió
de la Mesa de la Gent Gran, convocada per el 17
d'octubre amb el següents temes:
- Consorci Sanitari del Garraf - Hospital
- Ordenança de Convivència i Civisme
- Disciplina urbanística. Solars buits
- Servei d'autobús als Camils
Així doncs el dia 17 d'octubre, amb l'assistència de
l'alcaldessa Neus LLoveras, i els regidors Gloria
Garcia, Francesc Sánchez i Joan Giribert, de tècnics
de participació ciutadana de l'ajuntament i entitats
convocades a aquest acte, es va començar amb el
tema sobre el Consorci Sanitari del Garraf - Hospital.
El regidor Sr. Sánchez es va adreçar a un representat
de la mesa dient-li que, continuant amb les converses

que es van tractar a la mesa anterior, exposava a
tothom que s'estava tractant el tema que hi hagués
algun representat de la ciutadania per rebre
informació del Consorci Sanitari del Garraf i Cunit.
Que s'estava treballant sobre aquest tema i que ens
aniria informant al respecte.
Hospital. Des de la Generalitat s'està treballant
sobre el nou hospital, que amb una valoració estimada
de uns 100 milions d'euros i que veient com està la
qüestió pressupostària, seria difícil que la Generalitat
ho pogués finançar. Com ja passa amb altres
hospitals, hauria de fer la inversió una empresa
privada, encara que la gestió tècnica i mèdica seria
per part de la salut pública.
El Sr. Sánchez va dir que fer una actuació als Camils
tindria gairebé el mateix nivell de despesa com la
edificació d'un nou hospital. També que haurien de
tenir present que a l'hospital certes especialitats o
tractaments de quiròfan no es podrien fer.
Ordenança de Convivència i Civisme. El regidor Sr.
Sánchez va dir que esta en fase molt avançada per
part del govern municipal, però hi ha temes molt
delicats i que es voldria consensuar al màxim amb
la resta del consistori.
Disciplina urbanística i solars buits. A sol·licitud
de la Mesa, el regidor Sr. Giribet va dir que s'està
portant amb molta cura i avisant als propietaris per
que els tinguin en condicions. S'han fet actuacions
que de moment donen aquest resultat: 59 solars
netejats, 64 sense resposta dels propietaris i 32
sense poder contactar amb ells. Les multes, fent
tots el passos conseqüents, poden ser des de 100
fins a 3.000 euros.
Servei d'autobús als Camils. La regidora Glòria
Garcia ve fer una exposició de les parades d'autobús
fins a Vilafranca i, específicament, els que passen
per l'hospital de Sant Camil, i de les rebaixes que
pot suposar tenir el carnet actiu de la Gent Gran.

8

Molinformatiu 70

Participació Ciutadana

El Defensor de la Ciutadania... una eina desconeguda
“El defensor de la Ciutadania és una institució,
independent i imparcial que té per objectiu defensar
els drets dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i
la Geltrú en relació a totes aquelles actuacions de
l'Ajuntament i dels organismes que en depenen.”
Aquestes serien a grans trets les obligacions del
defensor, feines que es faran amb reserva i discreció
i de forma gratuïta per al ciutadà que sol·licita els
serveis o mediació.

La realitat ens diu que aquesta figura és desconeguda
per una gran part dels ciutadans, la seva feina activa
no està reconeguda a nivell local i molt sovint passa
totalment desapercebuda. Les dades des de l'any
2000 ens diuen que l'any on més queixes es van
presentar va ser el 2005 amb 129 expedients i que
el passat any 2012 en van ser 63, d'aquests 38 no
van ser estimades per manca de competència o de
proves per part del Defensor.

A Vilanova i la Geltrú, el defensor de la Ciutadania
porta des de l'any 2000 defensant els drets dels
vilanovins davant de les actuacions de l'administració
local. Els principals assumptes que tramita fan
referència a:

Els temes de queixes més recurrents són els referents
a problemes amb els serveis viaris i mobilitat, són
molt recurrents les consultes sobre ocupació de la
via pública per terrasses, parquímetres i col·locació
de senyals de trànsit.

- Retards indeguts en l'actuació administrativa.
- Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes
legals.
- Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.
- Negació a facilitar la informació que els ciutadans
i ciutadanes tenen dret a demanar.
- Motivació insuficient de les resolucions municipals.
- Inexecució de les resolucions adoptades pel
Síndic.
- I en general, tota actuació que deteriori l'exercici
legítim dels drets constitucionals.

El Defensor atén les queixes en el termini aproximat
d'un mes des de que es rep la reclamació de part
del ciutadà. Aquest ha d'aportar totes aquelles
instàncies, denúncies o proves de les que disposi per
tal que el defensor pugui fer la seva feina amb motius
suficients per demanar les explicacions necessàries
a l'administració pertinent.
Des d'aquestes pàgines convidem a tots els ciutadans
a fer servir una eina a l'abast de tots i que pot oferir
la mediació idònia abans d'arribar a instàncies
superiors. Us recomanem acudir a les exposicions
que periòdicament fa el Defensor de la seva feina
i les solucions aportades.

El Defensor no podrà intervenir en problemes entre
particulars, queixes pendents de resolució judicial,
quan la queixa es anònima, de mala fe o no te prou
fonament, etc.

Xerrada al Centre Cívic amb l’actual Defensor de la Ciutadania, Josep Ibars.
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La conversa

Parlem amb Armando Varo González

Fedatari de la ILP per la Renda Garantida de Ciutadania
Per Fermín de la Pinta
La ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) neix davant de la situació
d'emergència social de la pobresa que s'estén per tota la geografia i afecta a amplis sectors socials. A
l'empobriment de la classe treballadora per l'aplicació de polítiques de devaluació dels salaris i precarietat
laboral en general, atur massiu i prolongat, crisi econòmica i politiques d'ajust i austeritat. L'Armando és
representant del Front Cívic del Garraf i tota la seva vida l'ha dedicat a la defensa dels drets laborals i de
les persones.
Que pretén la Renda Garantida de Ciutadania?
A. La RGC pretén acabar amb la pobresa i que la
gent pugui viure amb un mínim de dignitat. És només
el resultat de l'aplicació de l'article 24.3 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya on diu clarament que “Les
persones i famílies que es troben en situació de
pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida
de ciutadania que els asseguri el mínim d'una vida
digna, d'acord amb les condicions que legalment
s'estableixen.
En quin moment es veu la necessitat de demanar
la RGC com a prestació?
A. La necessitat de demanar aquesta RGC sorgeix
davant de les retallades que la Generalitat fa sobre
el PIRMI i la Renda Mínima D'inserció (RMI).
Els pressupostos de la Generalitat ja no hauran de
preveure els diners necessaris per tal de fer front
als drets de ciutadans i ciutadanes, és a dir, només
es tindrà dret mentre hi hagi diners, a part
s'incrementen els requisits i les circumstàncies per
tal d'accedir a la RMI, entre d'altres, el temps de
residència a Catalunya, el temps sense recursos
econòmics i el temps de l'administració per dictar
resolució. Tots aquests aspectes deixen fora d'aquest
programa a moltes persones i famílies amb necessitats
bàsiques per tal de tirar endavant. L'aplicació de la
RGC suposaria una revifada en el consum que
actualment es troba en un punt mort i un retorn
econòmic pels empresaris i les administracions en
forma de impostos i serveis.

es complementària d'altres prestacions, per exemple,
si un ciutadà és beneficiari d'una prestació bàsica
de 423 euros, la RGC li garanteix la quantitat de 241
euros per tal d'arribar als 664 garantits. Cal recordar
que la RGC es un dret de caràcter individual, de
forma que en un mateix nucli familiar pot haver-hi
més d'una persona que hi tingui dret i per això es
fixen un límit d'ingressos individuals i per nucli
familiar.
Quines condicions i obligacions es demanen per
tal de percebre la RGC?

Quin és el valor de la RGC?

A. La RGC és un dret i no està condicionat a l'obligació
de realitzar activitats d'inserció social o laboral, de
la mateixa manera que no ha de estar condicionada
a disponibilitats pressupostàries. Com a condicions
per tal de rebre la RGC s'ha de ser major de 18 anys
o menor emancipat, viure legalment a Catalunya un
mínim de 12 mesos de forma continuada i tenir
ingressos inferiors a 664 euros mensuals per 12

A. La quantia mensual de la RGC és de 664 euros
per 12 pagues a l'any. Aquest és el valor que la
Generalitat dona al Indicador de Renda de Suficiència
(IRS) que valora l'estat de necessitat, d'acord amb
les lleis vigents a Catalunya, és l'indicador que
estableix el llindar de la pobresa. Aquest indicador
a de ser revisat anualment. Haig de dir que la RGC
10
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pagues. La obligació fonamental és no poder rebutjar
una oferta de treball adequada a les característiques
del demandant.

han recolzat han estat una gran quantitat de
moviments cívics i plataformes que també lluiten
per un futur més just per a tothom.

En la situació actual, on molts treballadors a
jornada completa gairebé no arriben a la
quantitat de la RGC, com justifiqueu aquesta
renda?

Quina és la situació actual de l'ILP?
A. Com ja sabeu, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
estableix que són necessàries 50.000 signatures
vàlides per tal de que el Parlament es vegi obligat
a debatre la corresponent ILP. Actualment ens troben
en procés de validació de les prop de 80.000
signatures recollides, és un procés complicat ja que
moltes d'aquestes queden fora per diversos defectes.
Una vegada siguin totes validades presentarem l'ILP
per la RGC al Parlament de Catalunya, esperem ferlo en un temps no superior als 2 mesos.

A. Aquesta és una pregunta molt recurrent i ens la
fan molt sovint, els sous van a la baixa i els
empresaris aprofiten la demanda per tal d'oferir
condicions molt precàries, un 20% dels treballadors
cobren per sota del salari mínim. El fet de tenir una
RGC provocaria que aquestes circumstàncies no es
produeixen si tens l'oportunitat d'adherir-te a la
RGC.
Quin seria el cost econòmic de l'aplicació de la RGC?
A. Per fer una estimació hem de tenir en comte una
gran quantitat de valors com ara, nombre d'aturats
i d'aquests els que cobren algun tipus de prestació,
la composició de les llars, etc. De tot això traiem
que a finals de 2012 hi ha 281.815 persones que no
reben cap prestació i que són potencials beneficiaris
de la RGC i 365.141 que reben prestació sense arribar
al valor de la RGC. Una vegada fets els càlculs
corresponents el cost econòmic d'implantació de la
RGC suposaria 2.027,20 milions d'euros. El
percentatge equivaldria al 5,47% del pressupost del
sector públic i al 0,97% del PIB de Catalunya.
Us trobeu recolzats per les diverses institucions
i partits polítics?
A. La veritat es que hem rebut suport de la majoria
de forces parlamentàries de Catalunya i sindicats,
així com gran quantitat d'Ajuntaments mitjançant
mocions de suport. L'Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú ha estat un dels molts que van aprovar una
moció de suport a la RGC per unanimitat de tots els
seus representants. No deixa de ser estrany que
alguns dels regidors que van votar a favor de la
moció a Vilanova, al parlament de Catalunya votessin
en sentit contrari. Però els que veritablement ens

Mes informació a:
Rescatem les persones (Jordi Arcarons, Sixte Garganté
i Diosdado Toledano) Ed. Icaria-Asaco 2013
www.rendagarantidaciutadana.net
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ACTIVITATS DE TARDOR I NADAL AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
I per la canalla...
Aprèn anglès
Gim-Jazz per a infants
Gim-Jazz per a joves
Taekwondo
Activitats culturals
Tallers aprenem
Centre obert de ponent
Noves tecnologies
Fotografia digital
Wi-Fi
Activitats físiques
Gim-Jazz per a adults

Gimnàstica de manteniment
Ioga
Tai-Txi-Txuan
Country
Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Activitats manuals
Patchwork
Taller de Fofuchas
Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. Fem unió

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

Ass. I love salsa
Ass. D'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitu
Profoto VNG
Serveis
Bucs d'assaig
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat

Vine a visitar el planetari, coneix els diferents estels i constel·lacions i observa el moviment
del cel nocturn. Aprendràs un munt de coses.
Visites per al públic en general.

Divendres 13 de desembre

De 17.30 a 20.30 h, sessions cada 30 minuts
Visites gratuïtes amb inscripció prèvia, places limitades

Divendres 20 de desembre a partir de les 17 h.

Vine a felicitar les festes als teus veïns i prendre una copeta
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A la contra...

La foscor de Zamenhof

El carrer Zamenhof, un dels més transitats del barri i de la ciutat presenta una alta
deficiència en qüestions d’il·luminació en diversos trams del seu recorregut, particularment
entre Olèrdola-Francesc Macià i Torre d'Enveja-Ronda Ibèrica. És a partir de les 9 de la nit,
al tancament de molts dels establiments comercials quan la foscor es fa més evident.
Som conscients dels esforços que s'estan fet des del consistori per tal de solucionar els
problemes d'il·luminació i de consum de la xarxa arribant a acords amb les companyies
d’electricitat, però no per això renunciem a seguir demanant solucions quan més aviat
millor.

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

www.avmolivent.org

ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

