
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...

Qualsevol ocasió és bona per fer arribar als polítics les demandes de la ciutadania, i el
carnaval, i fonamentalment a Vilanova per la seva vessant més crítica i satírica, és un bon
mirall on copsar les inquietuds dels ciutadans.
Aquest any, mitjançant més que una sàtira una broma, ens hem volgut fer ressò d'una
reivindicació que dura ja més de tres anys i que cap govern ha tingut en consideració en
cap moment malgrat la nostra insistència en la senzilla proposta de posar nom i número de
carrer al Centre Cívic del Molí de Vent per tal que la gent sàpiga on és.
Tots els mitjans són vàlids en tant que no siguin ofensius i el carnaval ha estat ara una nova
eina per demanar que això no quedi de nou en l'oblit.

BUTLLETÍ SOCIAL

El carnaval com a finestra de l’oblit
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· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions

· Servei Lubricants
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Sumari

Tu siempre negativo, nunca positivo (Louis Van Gaal)

El passat dia 11 de Febrer, convocada per l'alcaldessa de Vilanova, es va fer una trobada
informativa sobre la plaça del port amb una important assistència ciutadana. Dins del
contingut d'aquest butlletí tractarem aquesta trobada informativa amb més profunditat,
encara que ens sobta que tractant-se d'un tema que feia estrictament menció a l'impacte
que podria tenir a la façana marítima el desenvolupament constructiu i l'aprofitament de
la plaça, es mencionés en reiterades ocasions la paraula “Neàpolis”, de forma totalment
negativa, sense cap opinió positiva.

Sobre Neàpolis sempre hi ha hagut discrepàncies respecte a la inversió total, la finalitat i
utilitat de l'espai i al propi temps una certa manca d'informació. Els contraris a la construcció;
tenen coneixement que la inversió, a part de l'Ajuntament, va ser finançada per fons FEDER
(CEE), Estat Espanyol, Generalitat i Diputació?
Actualment hi treballen, segons la Regidora de societat del coneixement del Govern, Ariadna
Llorens, 226 persones amb diversitat de treballs, estudis i objectius, que donen a conèixer
Vilanova i la Geltrú com a ciutat de la societat del coneixement i les noves tecnologies, amb
connexió molt directa amb la UPC.

Per cert, si parlem del futur, poca joventut va assistir a la multitudinària trobada, gairebé
300 persones, i és una qüestió a tenir en consideració. Quines actuacions s'han de fer per
motivar i contrastar l'opinió dels nostres joves?

Estem molt satisfets del passat carnaval, la participació a l'Arrivo feia al·lusió a un equip
d'investigació que buscava la identitat del Centre Cívic, totalment inexistent malgrat la seva
inauguració el 24 de juliol de 2010 i les diverses peticions, tant dels veïns de la ciutat com
de l'Associació. També la manca de número del carrer de l'Aigua el fa més difícil de trobar
pels ciutadans.

Hem trobat a faltar la sàtira en aquest carnaval envers a la política local, potser és un mal
símptoma. És normal aquesta indiferència? Temes en tenim.

La proposta de pressupostos han estat presentats a les associacions en el passat consell del
dia 21 de març, ara caldrà fer una ullada per fer les valoracions d'uns pressupostos que
aquest any aporten un capítol per a inversions inexistent en l'exercici anterior.

Fent barri, fem ciutat.

La Junta Directiva de l'AV Molí de Vent
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ACTIVITATS DE PRIMAVERA AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Per la canalla...
Aprèn anglès
Capoeira
Taekwondo

Activitats culturals
Tallers aprenem
Centre obert de ponent

Noves tecnologies
Fotografia digital

Activitats físiques
Gim-Jazz per a adults
Gimnàstica de manteniment
Kundalini Ioga
Tai-Txi-Txuan

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

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat
Dimarts i divendres de 10 a 12h
i dilluns a dijous de 17 a 20h

Country
Zumba NOU!
Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans NOU!
Chi Kung NOU!

Activitats manuals
Patchwork
Restauració de mobles

Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. Fem unió
Ass. I love salsa

Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitu
Profoto VNG
Vilanova actua
Associació Cocrea
Garrafcoopera

Serveis
Bucs d'assaig
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana
Les tertúlies del divendres
Trobades de Country

RECOLLIDA PERMANENT D'ALIMENTS
A la xarxa de centres cívics, per als projectes relacionats amb l'alimentació de Vilanova i la Geltrú:

· Associació Alè; serveis d'esmorzars Cafè Caliu
· Creu Roja: Banc de queviures
· Mensa del cor: Aliments infantils amb menús

Aliments preferents: oli, galetes, pasta, melmelada, cereals, tomàquet envasat,sucre, llentia
pardina, aliments infantils, llet, llegum cuit, cacau en pols, arròs i conserves de peix.

Org. Mesa d'Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú · Col·labora: Xarxa de Centres Cívics

És aquest el món que vols?

Horari: Inaguració 25 abril a les 18.00 hores
Divendres 25 de 18-21 h · Dissabte de 11-13 i de 18-21 h · Diumenge de 11-14 h



Conferència sobre pensions
El passat 15 de novembre, organitzat pel Front Cívic
del Garraf i amb la col·laboració de l'AV es va fer al
Centre Cívic Molí de Vent una conferència sobre el
futur de les pensions a càrrec de Armando Varo
González. La vintena de presents van mostrar la seva
preocupació per saber en quines condicions arribaran
a la seva jubilació, tenint com a exemple la realitat
actual d'atur, fonamentalment entre els joves que
comencen a cotitzar, si es que troben feina, molt
tard i de persones que han quedat a l'atur amb 50
anys sense haver arribat als  mínims de cotització.
El ponent, que va ser molt dur amb aquesta nova
llei-retallada, va intentar solucionar i fer simulacions
dels dubtes sorgits als presents.

Visita al barri de l'Alcaldessa

Dimecres 29 de gener, l'Alcaldessa Neus Lloveras va
fer una trobada amb els veïns per tal de conèixer
directament les seves preocupacions i demandes.
Va proposar aquestes trobades com una forma de
apropar els ciutadans a la gent que governa d'una
manera molt més directa, que intentaran ser
periòdiques (un parell a l'any) per tal  que es
converteixin en un seguiment de les propostes,
queixes o demandes presentades i poder dir a la
propera trobada a quin punt es troba el tema.
La seixantena de persones presents van fer preguntes
de tot tipus, relacionades amb al seu entorn més
proper o de caràcter general, tant de barri com de
ciutat.
Els temes més recurrents van ser la il·luminació, la
neteja, les deposicions dels gossos, problemes de
mobilitat (autobusos, carrils bicis, etc). L'Alcaldessa
va informar que la manca de llum es devia en molts
casos a mesures d'estalvi energètic, però que
s'intentaria solucionar en aquells llocs que fós més
necessari; que no s'havien fet retallades en la neteja
viària i que s'havien obert expedients a l'empresa
concessionària;  que en breu es posarà marxa una
campanya per informar sobre l'ordenança de tinença
d'animals per tal de que els propietaris de gossos
tinguin clares les seves obligacions. Es preveu que
a partir d'aquest mes de març es comenci a sancionar.
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El creixement, o perquè no el decreixement, és
altre de les qüestions que haurem d'afrontar. És
molt difícil encertar els moviments demogràfics, i
per això haurem de posar sòl al mercat a raó de la
demanda. No podem tornar al model dels anys 90,
no es pot urbanitzar atenent a pressions, ho hem
de tenir tot planificat. Cal posar a disposició sòl
industrial per generar activitat econòmica i crear
llocs de treball i si la gent que ve a treballar li
agrada la ciutat oferir-los la possibilitat de quedar-
s'hi. Fins ara hem estat urbanitzant el camp i potser
ara cal ruralitzar la ciutat; per romanticisme o
perquè potser el model ens ha caigut a sobre.

Davant de les urbanitzacions perifèriques trobem
un problema de difícil solució, i més ara, amb la
situació econòmica i social de moltes famílies que
hi viuen. S'ha de fer un estudi complet per esbrinar
la situació real.
Tots els governs quan arriben a l'Ajuntament,
independentment del color, intenten arreglar el
problema, però una vegada comencen a veure la
realitat  i la complexitat de la qüestió, es donen
compte que és un tema de ciutat i no de govern,
tal com havíem dit abans.

M. A part de la façana marítima quines altres
actuacions caldrien per tal de fer la ciutat més
agradable?

X.O. Sempre he pensat que hem de posar
l'accent en que l'actual C-31 es converteixi
en una carta de presentació del potencial
que pot oferir la ciutat i que s'integri com
una gran avinguda amb diversos accessos des
de l'eixample nord i al futur hospital.
Actualment la gent que passa s’emporta una
imatge de ciutat mal endreçada que dóna
una pèssima visió.
Hem de consolidar la pacificació del centre
de la ciutat ja que Vilanova és una ciutat
molt planera i agradable de fer-la passejant.
Entenc que igual que quan anem a altres
ciutats ens agrada passejar pel centre gaudint
de tot allò que ens ofereix, ho hem de poder

La conversa

Altres queixes es referien a problemes relacionats
amb l'estat dels espais públics del barri molt més
localitzats.
L'Alcaldessa va posar a disposició la regidoria de
participació per fer el seguiment i poder explicar
les possibles resolucions.
Els veïns esperem una nova trobada passat l'estiu.

fer també a la nostra i evitar anar en cotxe a tot
arreu.
Si agaféssim una imatge de Vilanova i dibuixem un
radi de 1,3 Km des del centre de la ciutat arribaríem
a la conclusió que de la part exterior del perímetre
hi ha deu minuts al centre caminant. Fins i tot
l'eixample Nord, si algun dia es consolida definitiva-
ment, els seus habitants també seran a 15 minuts
del centre. És molt important evitar un flux continu
de trànsit de vehicles en el centre; és clar que no
podem obviar-los i s'han de donar alternatives amb
aparcaments dissuasoris al voltant d'aquest cercle
imaginari.

M. Com pot actuar el proper pla de mobilitat de
Vilanova i la Geltrú en tots aquests temes?

X.O. El proper pla de mobilitat del que es presentaran
els primers resultats abans de l'estiu, haurà de definir
moltes de les situacions de les que hem parlat abans.
El meu parer és que la mobilitat s'ha d'adaptar a la
ciutat i no la ciutat a la mobilitat. El pla proposarà
qüestions que potser no agradaran a tothom però
serà el veritable full de ruta per tal de definir algunes
actuacions que queden pendents a la ciutat.
Com sempre no plourà a gust de tothom i caldrà
aturar-se, treballar, novament consens i compartir
els èxits i fracassos.

El Ple Municipal rebutja connectar la façana
marítima amb Zamenhof per l'Ortoll

A proposta de la CUP, el Ple Municipal del dia 10 de
març va rebutjar la prolongació del carrer Zamenhof
fins a Aderró com a solució als problemes de mobilitat
de la zona marítima. La moció proposava en primer
lloc “blindar l'Ortoll de qualsevol possibilitat
d'asfaltatge de camins o actuacions en aquest sentit
fins que no s'abordi i s'acordi el seu status i paper
biològic i urbanístic dins la ciutat”, en segon lloc
“estudiar la possibilitat de tirar endavant una prova
pilot aquest estiu d'aparcament gratuït amb
autobusos llançadora que serveixin per a
descongestionar el trànsit i els aparcaments de la
façana marítima i les platges” i en tercer lloc
“celebrar el més aviat possible una jornada sobre
la mobilitat a la façana marítima per avançar cap
a una mobilitat més sostenible i fluida en aquesta
part de la ciutat de cara a la present temporada
d'estiu i mentre no enllestim el Pla de Mobilitat”.
Des de la nostra associació sempre hem estat per la
preservació d'aquest espai com a pulmó de la ciutat
i gran parc urbà i apostem pel consens de tots de
cara al seu futur.

Trobada de l'Alcaldessa amb els veïns
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Parlem amb Xavier Oller

M. Com s'ha de planificar la Vilanova de demà?

X.O. Jo crec en la planificació urbanística i sóc un
gran defensor d'aquesta disciplina, és a dir, de pensar
les coses amb temps, el que calgui i sobre tot amb
consens. Crec que un dels grans problemes que tenim
és que es treballen molts pocs projectes de ciutat,
i que es formalitzen projectes de govern. I quan
canvia el govern, per inèrcia, o per altres motius,
s'atura tot i engegues el teu propi projecte que de
ben segur és el teu compromís amb la ciutadania,
però crec que evita que s'avanci amb molts temes.
En canvi planificar la ciutat amb temps, calma,
consens, això què garanteix? Tenir un full de ruta
consensuat per totes les formacions polítiques i que
governi qui governi, saps que has participat i que
aquell projecte en part és teu, i de la ciutat. Això
és molt fàcil de dir però cal reconèixer que les
ideologies sovint són difícils d'encaixar. Per tant
sempre defenso unanimitat i consens i això només
s'aconsegueix treballant, fent reunions, propostes i
debatint. Està clar que quan més fragmentats estiguin
els grups amb representació municipal més implicació
d'aquests haurà d'haver-hi per arribar al consens.

L'eixample Gumà de 1876 va ser un exercici de
planificació de ciutat en aquell moment, és més, en
aquell projecte algú va dibuixar el port, algú va
preveure que Vilanova i la Geltrú necessitaria un
port, encara que aquest no es va executar fins 3/4
de segle desprès, però hi havia un full de ruta i això
és el que s'ha de fer ara que no hi ha pressions

urbanístiques. És el moment ideal per engegar un
nou pla.
Cal fer pedagogia que  l'urbanisme és planificar
ciutat i arraconar el mite que ha estat relacionant-
lo en els darrers anys només amb l'especulació.
Aquesta equivalència l'hem de desterrar i veure
l'urbanisme com a una oportunitat de generar ciutat
i cohesió social.

M. Quins són els principals reptes urbanístics de
la ciutat?

X.O. Sens dubte els principals reptes són en primer
lloc el front marítim, no només des de l'àmbit local
sinó em refereixo a l'àmbit comarcal, encara que
això serà molt complicat posar d'acord a altres
municipis.
Desprès hauríem de parlar del creixement o
decreixement, i en tercer lloc hem de posar sobre
la taula què fem amb les urbanitzacions perifèriques.
Aquests són els tres principals reptes que té la ciutat.

Respecte a la façana marítima entenc que tots, més
tard o més d'hora, ens posarem d'acord, aquesta ha
de ser una imatge fonamental de la ciutat i estaria
bé que ja s'hagués incorporat el pla de mobilitat per
tal d'adequar les seves prescripcions de
desenvolupament, si decidim fer una circumval·lació
o pel contrari limitar l'accés de vehicles a la façana
marítima com ja es fa a moltes ciutats del litoral,
com deia abans, en aquest aspecte caldrà molt
consens.

Per Fermín de la Pinta

Avui entrevistem a Xavier Oller i Bondia, encara que relacionat amb la política i ex regidor de l'Ajuntament
de Vilanova, volem incidir en la seva faceta com a arquitecte i apassionat per l’urbanisme, saber dels seus
posicionaments, mètodes i reflexions en el futur desenvolupament urbanístic i la relació amb l'aplicació del
pla de mobilitat a la nostra ciutat.

Detalls del Carnaval

Enrere hem deixat  el carnaval de 2014, i amb l'esforç
de tots hem aconseguit fer gaudir als que participaren
d'aquests dies de festa. Com sempre hem estat
presents en tots els esdeveniments de major
rellevància dins d'aquests dies de disbauxa. La
valoració és molt positiva tan en les qüestions de
participació, comportament, així com a nivell
econòmic. Cal destacar la bona assistència al carnaval
infantil i el ball del comparser sense desmerèixer
la resta d'activitats. Ara ens toca descansar i en breu
començar a treballar pel proper. Fins l'any que ve.

Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El 21 de març va tenir lloc el Consell Municipal
d'Associacions de Veïns a la sala de plens. Amb la
participació de les principals associacions de veïns,
el govern local representat per l'alcaldessa Neus
LLoveras i el regidor de Hisenda Miquel Àngel Gargallo,
presentaren la proposta de Pressupost 2014, encara
oberta a possibles aportacions d'altres grups.

Les quatre grans línies amb que s'ha elaborat el
pressupost són:

Notícies
1) Mantenir dels serveis, amb més incidència en
l'atenció a les persones i la defensa dels serveis
públics.
2) Dinamitzar l'activitat econòmica i la creació de
llocs de treball.
3) Potenciar la façana marítima com element estra-
tègic de ciutat per atraure activitat econòmica.
4) Aprofundir en la participació de la ciutadania,
col·lectius i entitats.
L'import total del pressupost és de 66.149.359 euros.
Els reptes amb que s'ha elaborat són: Assumir els 2,2
milions d'euros de càrrega financera, generar ingressos
per poder fer el Pla d'Inversions i mantenir la massa
salarial del 2013. Ha estat difícil d'arribar, però a
diferència de l'any passat en aquest pressupost s'ha
pogut incloure un pla d'inversions de 1.157.330 euros,
amb diverses actuacions, principalment l'espai
multifuncional, l'ampliació del pavelló, el carril bici,
l'adequació del pas sota la via del carrer Llibertat,
el centre d'interpretació del Far, l'arranjament de
carrers, les actuacions de millora urbana, el
manteniment d'instal·lacions municipals i les
reparacions de la via pública. L'alcaldessa  va explicar
que al pressupost actual s'ha apostat per augmentar
els ingressos en lloc de disminuir les despeses, i
també va apuntar possibles opcions a considerar en
futurs pressupostos, però no al pressupost actual,
com ara la venda  d'accions, o de patrimoni, la
concessió de serveis o eliminar lloguers de
dependencies municipals.

Va explicar que les millores en la façana marítima
es consideren inversions estratègiques per tota la
ciutat, per atraure activitat econòmica i crear
ocupació, i que també s'han previst moltes actuacions
a diversos barris fruit dels acords de les reunions
setmanals que fa el govern municipal a cada barri i
que es poden consultar a la web municipal.

Les intervencions de les associacions de veïns van
ser diverses. Es va veure la necessitat de consensuar
en la mesura del possible, futurs pressupostos amb
la ciutadania, la conveniència d'abordar una revisió
del Pla General d'Ordenació Urbana, de la manca
d'inversions al nostre territori, que hem de fer-nos
valorar més per altres administracions perquè apostin
més per la comarca i per la  nostra ciutat. Altres
intervencions van parlar de la necessitat d'avisar
abans als barris de les mesures d'estalvi energètic,
del paper de la Diputació, de les diferents inversions
al barris, de la conveniència o no de la venda de
patrimoni, amb diversos punts de vista. En general
va haver-hi bona disposició entre tots per fer una
ciutat millor.

Comparsa infantil, AV Molí de Vent.
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Medi Ambient

El repte del futur

3r. Aniversari del desastre de Fukushima.
Al Japó la Llei de Secrets Oficials, aprovada el 6 de
desembre de 2012, per blindar la comunicació, pot
impedir que la ciutadania japonesa ja no sigui
informada de cap més desastre nuclear ni de l'estat
de les instalacions fins i com que les autoritats ho
creguin convenient. Per altra banda la situació de
l'aigua contaminada de la central segueix molt greu
perquè, fins que no es reparin les avaries, cada dia
s'aboquen al mar unes 400 tones de aigua radioactiva.
I l'arranjament no està previst fins després de l'estiu
d'enguany que és quan el Pla de Bombament i la
construcció de la paret impermeable poden estar
acabats, i es pugui comprobar que funciona. El més
alarmant és que el desembre del 2013, el Ministeri
va lliurar un informe de 236 pàgines, en el qual va
concloure que no trobava cap tecnologia pràctica
de separació del triti, i menciona la possibilitat de
abocar l'aigua tritiada directament al mar.

La reobertura de Centrals Nuclears:
El pla del govern.
El Pla de Reobertura de Centrals Nuclears, ha
continuat amenaçant la vida de la població japonesa
i la contaminació per irradiació de les nacions més
properes però també de llunyanes.
    “Després d'aquelles falses paraules: “tot està
controlat”, pronunciades pel Primer Ministre, Shinzo
Abe, a la presentació de la candidatura del Japó
davant el Comitè Olímpic Internacional, se segueix
manifestant el desig de reobrir algunes de les 50
centrals nuclears que s'ha aturat des del 15 de
setembre de 2013. El 20 de desembre, en un
programa de televisió, el Primer Ministre va repetir
una vegada més: “Les centrals jutjades com a segures
per haver complert el criteri de la NRA, que és el
més sever del món, s'obriran.”
   La NRA, la nova agència reguladora que es va
fundar un any i mig després del inici de la catàstrofe,
tenia com a tasca principal forjar els criteris per a
què les centrals nuclears japoneses poguessin tornar
a estar operatives. Tots els 50 reactors nuclears es
van aturar simultàniament al maig de 2012, però el

Què volem ser?, on volem anar?, com arribar?

La trobada informativa del passat 11 de febrer sobre
la plaça del port, va posar de manifest l'interès sobre
el tema ja que va aplegar més de 300 persones.
Després de les presentacions protocol·làries de l'acte
per part de l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras,
va donar àmplia informació sobre la inversió pública
i privada que impulsa Ports de la Generalitat al front
portuari de Vilanova i la Geltrú, amb una  aportació
de més de 10 milions d'euros. La gerent de Ports de
la Generalitat, Dolors Rodríguez, va recordar que fa
temps que s'està treballant per reordenar el port de
Vilanova i generar la mateixa activitat però millorant
la façana portuària. Aquest tema ja s'ha tractat
extensament als mitjans de comunicació, però si
que volem destacar dos punts importants: el referent
a la construcció d'un nou equipament a l'extrem de
llevant de la Plaça del Port, i  la supressió de la
famosa tanca perimetral.
Desprès de la diversitat d'opinions al respecte de
l'equipament, i de la possibilitat de reduir les
dimensions tant d'espai lineal com d'alçada, així com
la seva utilització, l'alcaldessa va dir que es reuniria
amb els veïns més afectats i que tractaria d'arribar
a un acord satisfactori.
Per davant s'ha d'agrair la disposició de l'alcaldessa
per arribar “a petits consensos”, sense obviar que
el port, la façana marítima i la situació de mobilitat,
medi ambient, urbanisme, i repercussions globals
del tant desitjat POUM (Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal), també ha de trobar el consens de la resta
de forces polítiques de l'oposició i de la ciutadania
de Vilanova i la Geltrú.
El Pla Especial del Port va ser aprovat l'any 2006,
però en aquests últims 8 anys s'han produït fets
importants que poden afectar (i realment ja afecten)
a tota la zona marítima: La construcció de la C-15,
la rambla del far, la conversió de la rambla de la
Pau en zona de vianants, l'IES Baixamar, el CAPI de
Mar, el futur pas sota la via del carrer Llibertat, el
futur espai - museu del Far.
Vilanova i la Geltrú compta amb una denominada

“T” de més de 4 kilòmetres de longitud. Ens referim
a tota la rambla (Principal i de La Pau) i l'entron-
cament, al monument a Francesc Macià, a dreta i
esquerra de la façana marítima, des de llevant a
Sant Cristòfol  fins a ponent a les ruïnes d'Adarró,
amb la possibilitat de construir un camí de ronda
des de Sitges fins a Cubelles, amb espais naturals
d'una gran bellesa.
Per concebre una logística de futur respecte al
tractament de la façana marítima en tots els aspectes
(geogràfic, mediambiental, urbanístic, industrial i
comercial), i aprofitant les sinèrgies que donen  el
port i la mar, s’ha de posar al dia el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). Aspectes com la
mobilitat i aparcaments dissuasoris, només es poden
preveure i modificar amb un gran consens.
Actualment arribar a la façana marítima per llevant
té dificultats, sobre tot als mesos d'estiu i també en
dates festives. Des de que s'ha posat en funcionament
la nova C-15, l’increment en la mobilitat s'ha
complicat. És evident l’increment que es ve
observant, amb el tractament de mercaderies al
port així com la derivació dels esports nàutics i de
navegació necessiten més agilitat. El Pla General ha
de contemplar una solució per fer possible l'arribada
a la façana marítima per la zona de ponent, que
pugui enllaçar tant amb la ronda Ibèrica, la variant,
i l'autopista C-32 amb el menor impacte possible.
Durant tota aquesta legislatura s'ha tractat de posar
en marxa l'estudi del Pla General, fins i tot hi ha
pressupost per tirar-ho endavant.
També es pot fer el tractament d'altres zones de la
ciutat que poden anar vinculades al projecte
(eixample Nord), que per la ciutadania i malgrat les
 diverses maquetes i projectes que es van presentar,
actualment es desconeix el punt on es troben. Hi
ha una manca d'informació sobre aquest tema.
Però la memòria, que de vegades és molt feble, per
no dir interessada, recorda que abans existien dos
instruments per tractar específicament la casuística
del port. El Consell del Port, a nivell institucional
i polític; i el Consell Municipal del Port, a nivell
ciutadà i d'entitats, coordinat en aquell moment pel

país només va funcionar sense energia nuclear durant
dos mesos. Malgrat les protestes històriques, els dos
reactors de la central nuclear de Oi van tornar a
connectar-se, i disset mesos desprès van tornar a
parar. Des de setembre de 2013 el Japó no ha tornat
a fer servir energia nuclear”.

2on. Aniversari de l'incendi d'ASCÓ
El mes de febrer de 2012 es produia un conat d'incendi
en una àrea de l'edifici de la sala de control d'Ascó
1. Es tractava d'un incendi en una central nuclear,
del que no es va informar  exactament de l'afectació,
ni es van donar dades de com es va iniciar el succés.
I un fet inacceptable és que la informació sobre els
incidents a les centrals nuclears es continuïn amagant
i que quan es demana alguna explicació es continuï
donant aparença de que hi ha normalitat, cara a
justificar els interesos dels organismes financers
internacionals, i fer-nos creure que els sacrificis com
Fukushima o Chernovil és el preu que cal pagar per
seguir tenint l'energia necessària per a les activitats
humanes. Fins quan l'egemonia del cinisme?.
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Font: Tanquem les Nuclears.

www.tanquemlesnuclears.org/

L’amenaça de les nuclears
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El departament de Participació de l'Ajuntament està
elaborant un reglament d'us dels equipament cívics.
A la fi de presentar aquest reglament el passat 28 de
gener es va convocar a les AV.
Els equipament cívics en funció dels objectius i
prestacions que ofereixen es classifiquen en:

1) Xarxa de Centres Cívics Municipals:
Equipament sociocultural i de descentralització de
serveis municipals per la ciutadania i entitats. En ells
es realitzen activitats indistintament d'iniciativa
municipal o col·lectiva de caire cultural, social,
esportiu o de lleure. Seu d'entitats sense ànim de
lucre a fi de promoure la vida associativa i la
participació ciutadana en general establint vies de
relació entre l'administració i la ciutadania.

2) Espais d'Entitats:
Espais obert al moviment associatiu creats amb
l'objectiu de posar a làbast de les entitats, associacions
i col·lectius de Vilanova i la Geltrú un lloc per
desenvolupar les seves activitats amb qualitat com
a base d'una major cooperació associativa i reforçar
la presència de les entitats en la vida de la ciutat.

3) Casals municipals d'avis
Equipaments socioculturals i de descentralització de
serveis municipals destinats prioritàriament a la gent
gran de la ciutat on es realitzen activitats tant
d'iniciativa municipal com col·lectiva per al
desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure.
En el cas de Can Pahissa, l'equipament acull el
menjador social.
Després d'aquesta descripció dels equipaments cívics
municipals, cal parlar del Centre Cívic Molí de Vent
que és on tenim  la nostra seu social. A més de l'AV
hi ha altres entitats que també són usuàries del centre
i aquest fet és el motiu pel que es desenvolupa el
reglament d'ús.
El Centre Cívic com a tal té un horari de funcionament
durant la setmana, en el que les diferents entitats
que en formen part poden realitzar les seves activitats.
Amb autorització prèvia el centre pot funcionar de
dilluns a diumenge en horari de matí i tarda.
Per regular la correcta utilització de l’equipament
les activitats es divideixen en dos grups: permanents
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i puntuals. Es consideren activitats permanents les
que de manera continuada, les entitats realitzin tres
o més vegades al mes. La resta d'actes o activitats
es consideren puntuals.
Per demanar l'ús cal entrar instància a l'OAC amb un
mínim de 15 dies d'antelació, descrivint l'activitat
d'una manera detallada a fi de poder avaluar la
sol·licitud adequadament. Si és una entitat sense
ànim de lucre cal que estigui inscrita en el Registre
Municipal d'Entitats. L'autorització és una cessió d'ús
en precari i l'usuari ha de vetllar pel bon funcionament
i la conservació de les dependències.
Hi ha un ordre de preferència en les sol·licituds:
- Activitats organitzades per l'Ajuntament o altres
  activitats supramunicipals.
- Les entitats de caire associatiu tenen prioritat
  les inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
- Les altres entitats o grups de caràcter no
  associatiu o entitats particulars es valora la
  finalitat de l'activitat.
En el cas que dues associacions de la mateixa classe
sol·licitin l'espai, es plantejarà l'opció si és possible
de realitzar l'activitat conjuntamen i si no és possible
el director/a del centre realitzarà un sorteig davant
les entitats implicades per resoldre la situació.

Totes aquestes són una petita part de les normes
d'ús d'aquest reglament que es compon de 15 articles.
És fonamental l'article 14  que diu que “la direcció
del centre convocarà periòdicament la comissió
d'activitats. Aquesta estarà formada per tots els
implicats en les activitats del centre per posar en
comú temes que afectin el funcionament i organitzar
activitats conjuntes. Es convocarà com a mínim dos
cops a l'any”.
Que recordem en tres anys que porta en funcionament
el centre aquesta comissió mai ha estat convocada
i entenc que és una eina indispensable pel
funcionament. No es pot dinamitzar conjuntament
si no ens coneixem i cadascú fa vida independent.
Degut a les seves peculiaritats serà molt important
realitzar aquest reglament amb normes  d'us
específiques per al centre, per tal de solucionar
qüestions que es venen arrossegant des de  la seva
inauguració.

Estela González

regidor de l'Ajuntament Bernat Valls. Posteriorment
van desaparèixer les convocatòries malgrat que fins
fa ben poc encara figurava a la web de l'Ajuntament.
També, des d'actes organitzats amb l'ADEG, s'ha fet
palesa la necessària constitució d'un fòrum on
participessin les diferents parts implicades en el
Port.
Com a punt final d'aquest article, dir que l'únic que
es pretén és donar a entendre que és totalment
necessari el consens de la ciutadania per trobar els
camins a seguir, veritablement plens d'incògnites,
i que és de gran importància el planejament de

futur marcant el full de ruta i prioritzant aquells
temes que poden suposar una millora a les nostres
vides i les de les futures generacions. Treballem al
present i pensem en el demà.
Hem de fer l'exercici d'obrir els calaixos i treure els
projectes i maquetes que al seu dia es van presentar
i discutir amb la ciutadania: Zona esportiva i d'esbarjo.
Zona façana marítima (varis projectes)
Zona Eixample Nord (varis projectes)
Zona Barri de Baixamar
Nou Hospital
I..... etc.

Josep Vivanco

XIX Assemblea d'AV de Catalunya
Resolució sobre la pobresa energètica
Cap veí amb fred, set o foscor.

La crisi econòmica a Catalunya ha portat un creixement
important dels indicadors de pobresa amb un  nombre
cada vegada més gran  de famílies amb tots els seus
membres a l'atur, de llars sense cap ingrés i de persones
en situació de pobresa absoluta.
L'accés a l'energia per totes les activitats quotidianes
a la llar, està directament lligat al benestar de les
persones i forma part del dret a un habitatge i unes
condicions de vida dignes. Però, cada dia més famílies
tenen dificultats per afrontar el pagament dels seus
consums.
L'alliberament del mercat de l'energia no ha estat
capaç de reduir els preus dels subministraments,
aquests han pujat any rere any. Mentre les companyies
acumulen beneficis milionaris.
El Govern com única resposta  només ha plantejat una
moratòria pels talls de subministrament per el mesos
d'hivern, solució totalment insuficient i parcial.

La CONFAVC, en la seva XIX Assemblea d'AV de Catalunya
amb la voluntat de lluitar contra la vulneració dels
drets dels ciutadans va prendre una resolució en la que
demana:
1. Mesures urgents per tal que cap família en situació
de dificultat econòmica pateixi un tall de
subministrament per impagament.
2. Informació clara i transparent de l'abast del
problema per part de les companyies, nombre de
talls d'aigua, llum i gas.
3. L'establiment d'un sistema de tarifes de
subministraments d'acord al seu caràcter de servei
bàsic i no de mera mercaderia.
4. Programes de rehabilitació energètica dels barris,
única mesura a llarg termini que pot acabar amb la
pobresa energètica.
5. Promoure, des de la CONFAVC i les federacions i
associacions sòcies, models alternatius de consum i
distribució de l'energia, des de l'economia social.

La pàgina de la

Reglament i ús del Centre Cívic



En tant les obres de la Ronda Ibèrica no es facin, la
cruïlla amb Zamenhof podria adequar-se per tal de

fer el trànsit més fluït i evitar accidents.
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L'abandonament de la Bosquina de Mas Seró esta arribant a un punt que caldrà tornar-la  a refer de nou. Quan
els diners no sobren és més efectiu fer el corresponent manteniment per no fer les coses vint vegades.

El pàrquing “provisional” de la cruïlla Ronda Ibèrica-
Zamenhof continua fent malbé el mobiliari urbá sense

que pel moment es posin solucions.

Els jardins al voltant del Centre Cívic, cada vegada més consolidats,
són un bon lloc per passejar o descansar una estona.

Passeig al costat del Torrent de Sant Joan. La blanca façana del Centre Cívic sembla una provocació
per alguns artistes de dubtós gust.
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El departament de Participació de l'Ajuntament està
elaborant un reglament d'us dels equipament cívics.
A la fi de presentar aquest reglament el passat 28 de
gener es va convocar a les AV.
Els equipament cívics en funció dels objectius i
prestacions que ofereixen es classifiquen en:

1) Xarxa de Centres Cívics Municipals:
Equipament sociocultural i de descentralització de
serveis municipals per la ciutadania i entitats. En ells
es realitzen activitats indistintament d'iniciativa
municipal o col·lectiva de caire cultural, social,
esportiu o de lleure. Seu d'entitats sense ànim de
lucre a fi de promoure la vida associativa i la
participació ciutadana en general establint vies de
relació entre l'administració i la ciutadania.

2) Espais d'Entitats:
Espais obert al moviment associatiu creats amb
l'objectiu de posar a làbast de les entitats, associacions
i col·lectius de Vilanova i la Geltrú un lloc per
desenvolupar les seves activitats amb qualitat com
a base d'una major cooperació associativa i reforçar
la presència de les entitats en la vida de la ciutat.

3) Casals municipals d'avis
Equipaments socioculturals i de descentralització de
serveis municipals destinats prioritàriament a la gent
gran de la ciutat on es realitzen activitats tant
d'iniciativa municipal com col·lectiva per al
desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure.
En el cas de Can Pahissa, l'equipament acull el
menjador social.
Després d'aquesta descripció dels equipaments cívics
municipals, cal parlar del Centre Cívic Molí de Vent
que és on tenim  la nostra seu social. A més de l'AV
hi ha altres entitats que també són usuàries del centre
i aquest fet és el motiu pel que es desenvolupa el
reglament d'ús.
El Centre Cívic com a tal té un horari de funcionament
durant la setmana, en el que les diferents entitats
que en formen part poden realitzar les seves activitats.
Amb autorització prèvia el centre pot funcionar de
dilluns a diumenge en horari de matí i tarda.
Per regular la correcta utilització de l’equipament
les activitats es divideixen en dos grups: permanents
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i puntuals. Es consideren activitats permanents les
que de manera continuada, les entitats realitzin tres
o més vegades al mes. La resta d'actes o activitats
es consideren puntuals.
Per demanar l'ús cal entrar instància a l'OAC amb un
mínim de 15 dies d'antelació, descrivint l'activitat
d'una manera detallada a fi de poder avaluar la
sol·licitud adequadament. Si és una entitat sense
ànim de lucre cal que estigui inscrita en el Registre
Municipal d'Entitats. L'autorització és una cessió d'ús
en precari i l'usuari ha de vetllar pel bon funcionament
i la conservació de les dependències.
Hi ha un ordre de preferència en les sol·licituds:
- Activitats organitzades per l'Ajuntament o altres
  activitats supramunicipals.
- Les entitats de caire associatiu tenen prioritat
  les inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
- Les altres entitats o grups de caràcter no
  associatiu o entitats particulars es valora la
  finalitat de l'activitat.
En el cas que dues associacions de la mateixa classe
sol·licitin l'espai, es plantejarà l'opció si és possible
de realitzar l'activitat conjuntamen i si no és possible
el director/a del centre realitzarà un sorteig davant
les entitats implicades per resoldre la situació.

Totes aquestes són una petita part de les normes
d'ús d'aquest reglament que es compon de 15 articles.
És fonamental l'article 14  que diu que “la direcció
del centre convocarà periòdicament la comissió
d'activitats. Aquesta estarà formada per tots els
implicats en les activitats del centre per posar en
comú temes que afectin el funcionament i organitzar
activitats conjuntes. Es convocarà com a mínim dos
cops a l'any”.
Que recordem en tres anys que porta en funcionament
el centre aquesta comissió mai ha estat convocada
i entenc que és una eina indispensable pel
funcionament. No es pot dinamitzar conjuntament
si no ens coneixem i cadascú fa vida independent.
Degut a les seves peculiaritats serà molt important
realitzar aquest reglament amb normes  d'us
específiques per al centre, per tal de solucionar
qüestions que es venen arrossegant des de  la seva
inauguració.

Estela González

regidor de l'Ajuntament Bernat Valls. Posteriorment
van desaparèixer les convocatòries malgrat que fins
fa ben poc encara figurava a la web de l'Ajuntament.
També, des d'actes organitzats amb l'ADEG, s'ha fet
palesa la necessària constitució d'un fòrum on
participessin les diferents parts implicades en el
Port.
Com a punt final d'aquest article, dir que l'únic que
es pretén és donar a entendre que és totalment
necessari el consens de la ciutadania per trobar els
camins a seguir, veritablement plens d'incògnites,
i que és de gran importància el planejament de

futur marcant el full de ruta i prioritzant aquells
temes que poden suposar una millora a les nostres
vides i les de les futures generacions. Treballem al
present i pensem en el demà.
Hem de fer l'exercici d'obrir els calaixos i treure els
projectes i maquetes que al seu dia es van presentar
i discutir amb la ciutadania: Zona esportiva i d'esbarjo.
Zona façana marítima (varis projectes)
Zona Eixample Nord (varis projectes)
Zona Barri de Baixamar
Nou Hospital
I..... etc.

Josep Vivanco

XIX Assemblea d'AV de Catalunya
Resolució sobre la pobresa energètica
Cap veí amb fred, set o foscor.

La crisi econòmica a Catalunya ha portat un creixement
important dels indicadors de pobresa amb un  nombre
cada vegada més gran  de famílies amb tots els seus
membres a l'atur, de llars sense cap ingrés i de persones
en situació de pobresa absoluta.
L'accés a l'energia per totes les activitats quotidianes
a la llar, està directament lligat al benestar de les
persones i forma part del dret a un habitatge i unes
condicions de vida dignes. Però, cada dia més famílies
tenen dificultats per afrontar el pagament dels seus
consums.
L'alliberament del mercat de l'energia no ha estat
capaç de reduir els preus dels subministraments,
aquests han pujat any rere any. Mentre les companyies
acumulen beneficis milionaris.
El Govern com única resposta  només ha plantejat una
moratòria pels talls de subministrament per el mesos
d'hivern, solució totalment insuficient i parcial.

La CONFAVC, en la seva XIX Assemblea d'AV de Catalunya
amb la voluntat de lluitar contra la vulneració dels
drets dels ciutadans va prendre una resolució en la que
demana:
1. Mesures urgents per tal que cap família en situació
de dificultat econòmica pateixi un tall de
subministrament per impagament.
2. Informació clara i transparent de l'abast del
problema per part de les companyies, nombre de
talls d'aigua, llum i gas.
3. L'establiment d'un sistema de tarifes de
subministraments d'acord al seu caràcter de servei
bàsic i no de mera mercaderia.
4. Programes de rehabilitació energètica dels barris,
única mesura a llarg termini que pot acabar amb la
pobresa energètica.
5. Promoure, des de la CONFAVC i les federacions i
associacions sòcies, models alternatius de consum i
distribució de l'energia, des de l'economia social.

La pàgina de la

Reglament i ús del Centre Cívic
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Medi Ambient

El repte del futur

3r. Aniversari del desastre de Fukushima.
Al Japó la Llei de Secrets Oficials, aprovada el 6 de
desembre de 2012, per blindar la comunicació, pot
impedir que la ciutadania japonesa ja no sigui
informada de cap més desastre nuclear ni de l'estat
de les instalacions fins i com que les autoritats ho
creguin convenient. Per altra banda la situació de
l'aigua contaminada de la central segueix molt greu
perquè, fins que no es reparin les avaries, cada dia
s'aboquen al mar unes 400 tones de aigua radioactiva.
I l'arranjament no està previst fins després de l'estiu
d'enguany que és quan el Pla de Bombament i la
construcció de la paret impermeable poden estar
acabats, i es pugui comprobar que funciona. El més
alarmant és que el desembre del 2013, el Ministeri
va lliurar un informe de 236 pàgines, en el qual va
concloure que no trobava cap tecnologia pràctica
de separació del triti, i menciona la possibilitat de
abocar l'aigua tritiada directament al mar.

La reobertura de Centrals Nuclears:
El pla del govern.
El Pla de Reobertura de Centrals Nuclears, ha
continuat amenaçant la vida de la població japonesa
i la contaminació per irradiació de les nacions més
properes però també de llunyanes.
    “Després d'aquelles falses paraules: “tot està
controlat”, pronunciades pel Primer Ministre, Shinzo
Abe, a la presentació de la candidatura del Japó
davant el Comitè Olímpic Internacional, se segueix
manifestant el desig de reobrir algunes de les 50
centrals nuclears que s'ha aturat des del 15 de
setembre de 2013. El 20 de desembre, en un
programa de televisió, el Primer Ministre va repetir
una vegada més: “Les centrals jutjades com a segures
per haver complert el criteri de la NRA, que és el
més sever del món, s'obriran.”
   La NRA, la nova agència reguladora que es va
fundar un any i mig després del inici de la catàstrofe,
tenia com a tasca principal forjar els criteris per a
què les centrals nuclears japoneses poguessin tornar
a estar operatives. Tots els 50 reactors nuclears es
van aturar simultàniament al maig de 2012, però el

Què volem ser?, on volem anar?, com arribar?

La trobada informativa del passat 11 de febrer sobre
la plaça del port, va posar de manifest l'interès sobre
el tema ja que va aplegar més de 300 persones.
Després de les presentacions protocol·làries de l'acte
per part de l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras,
va donar àmplia informació sobre la inversió pública
i privada que impulsa Ports de la Generalitat al front
portuari de Vilanova i la Geltrú, amb una  aportació
de més de 10 milions d'euros. La gerent de Ports de
la Generalitat, Dolors Rodríguez, va recordar que fa
temps que s'està treballant per reordenar el port de
Vilanova i generar la mateixa activitat però millorant
la façana portuària. Aquest tema ja s'ha tractat
extensament als mitjans de comunicació, però si
que volem destacar dos punts importants: el referent
a la construcció d'un nou equipament a l'extrem de
llevant de la Plaça del Port, i  la supressió de la
famosa tanca perimetral.
Desprès de la diversitat d'opinions al respecte de
l'equipament, i de la possibilitat de reduir les
dimensions tant d'espai lineal com d'alçada, així com
la seva utilització, l'alcaldessa va dir que es reuniria
amb els veïns més afectats i que tractaria d'arribar
a un acord satisfactori.
Per davant s'ha d'agrair la disposició de l'alcaldessa
per arribar “a petits consensos”, sense obviar que
el port, la façana marítima i la situació de mobilitat,
medi ambient, urbanisme, i repercussions globals
del tant desitjat POUM (Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal), també ha de trobar el consens de la resta
de forces polítiques de l'oposició i de la ciutadania
de Vilanova i la Geltrú.
El Pla Especial del Port va ser aprovat l'any 2006,
però en aquests últims 8 anys s'han produït fets
importants que poden afectar (i realment ja afecten)
a tota la zona marítima: La construcció de la C-15,
la rambla del far, la conversió de la rambla de la
Pau en zona de vianants, l'IES Baixamar, el CAPI de
Mar, el futur pas sota la via del carrer Llibertat, el
futur espai - museu del Far.
Vilanova i la Geltrú compta amb una denominada

“T” de més de 4 kilòmetres de longitud. Ens referim
a tota la rambla (Principal i de La Pau) i l'entron-
cament, al monument a Francesc Macià, a dreta i
esquerra de la façana marítima, des de llevant a
Sant Cristòfol  fins a ponent a les ruïnes d'Adarró,
amb la possibilitat de construir un camí de ronda
des de Sitges fins a Cubelles, amb espais naturals
d'una gran bellesa.
Per concebre una logística de futur respecte al
tractament de la façana marítima en tots els aspectes
(geogràfic, mediambiental, urbanístic, industrial i
comercial), i aprofitant les sinèrgies que donen  el
port i la mar, s’ha de posar al dia el Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). Aspectes com la
mobilitat i aparcaments dissuasoris, només es poden
preveure i modificar amb un gran consens.
Actualment arribar a la façana marítima per llevant
té dificultats, sobre tot als mesos d'estiu i també en
dates festives. Des de que s'ha posat en funcionament
la nova C-15, l’increment en la mobilitat s'ha
complicat. És evident l’increment que es ve
observant, amb el tractament de mercaderies al
port així com la derivació dels esports nàutics i de
navegació necessiten més agilitat. El Pla General ha
de contemplar una solució per fer possible l'arribada
a la façana marítima per la zona de ponent, que
pugui enllaçar tant amb la ronda Ibèrica, la variant,
i l'autopista C-32 amb el menor impacte possible.
Durant tota aquesta legislatura s'ha tractat de posar
en marxa l'estudi del Pla General, fins i tot hi ha
pressupost per tirar-ho endavant.
També es pot fer el tractament d'altres zones de la
ciutat que poden anar vinculades al projecte
(eixample Nord), que per la ciutadania i malgrat les
 diverses maquetes i projectes que es van presentar,
actualment es desconeix el punt on es troben. Hi
ha una manca d'informació sobre aquest tema.
Però la memòria, que de vegades és molt feble, per
no dir interessada, recorda que abans existien dos
instruments per tractar específicament la casuística
del port. El Consell del Port, a nivell institucional
i polític; i el Consell Municipal del Port, a nivell
ciutadà i d'entitats, coordinat en aquell moment pel

país només va funcionar sense energia nuclear durant
dos mesos. Malgrat les protestes històriques, els dos
reactors de la central nuclear de Oi van tornar a
connectar-se, i disset mesos desprès van tornar a
parar. Des de setembre de 2013 el Japó no ha tornat
a fer servir energia nuclear”.

2on. Aniversari de l'incendi d'ASCÓ
El mes de febrer de 2012 es produia un conat d'incendi
en una àrea de l'edifici de la sala de control d'Ascó
1. Es tractava d'un incendi en una central nuclear,
del que no es va informar  exactament de l'afectació,
ni es van donar dades de com es va iniciar el succés.
I un fet inacceptable és que la informació sobre els
incidents a les centrals nuclears es continuïn amagant
i que quan es demana alguna explicació es continuï
donant aparença de que hi ha normalitat, cara a
justificar els interesos dels organismes financers
internacionals, i fer-nos creure que els sacrificis com
Fukushima o Chernovil és el preu que cal pagar per
seguir tenint l'energia necessària per a les activitats
humanes. Fins quan l'egemonia del cinisme?.

Equip de redacció
Font: Tanquem les Nuclears.

www.tanquemlesnuclears.org/

L’amenaça de les nuclears

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

Pedro Gil Vila
Economista col·legiat:

pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:

pedrogilvila@icab.cat
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Parlem amb Xavier Oller

M. Com s'ha de planificar la Vilanova de demà?

X.O. Jo crec en la planificació urbanística i sóc un
gran defensor d'aquesta disciplina, és a dir, de pensar
les coses amb temps, el que calgui i sobre tot amb
consens. Crec que un dels grans problemes que tenim
és que es treballen molts pocs projectes de ciutat,
i que es formalitzen projectes de govern. I quan
canvia el govern, per inèrcia, o per altres motius,
s'atura tot i engegues el teu propi projecte que de
ben segur és el teu compromís amb la ciutadania,
però crec que evita que s'avanci amb molts temes.
En canvi planificar la ciutat amb temps, calma,
consens, això què garanteix? Tenir un full de ruta
consensuat per totes les formacions polítiques i que
governi qui governi, saps que has participat i que
aquell projecte en part és teu, i de la ciutat. Això
és molt fàcil de dir però cal reconèixer que les
ideologies sovint són difícils d'encaixar. Per tant
sempre defenso unanimitat i consens i això només
s'aconsegueix treballant, fent reunions, propostes i
debatint. Està clar que quan més fragmentats estiguin
els grups amb representació municipal més implicació
d'aquests haurà d'haver-hi per arribar al consens.

L'eixample Gumà de 1876 va ser un exercici de
planificació de ciutat en aquell moment, és més, en
aquell projecte algú va dibuixar el port, algú va
preveure que Vilanova i la Geltrú necessitaria un
port, encara que aquest no es va executar fins 3/4
de segle desprès, però hi havia un full de ruta i això
és el que s'ha de fer ara que no hi ha pressions

urbanístiques. És el moment ideal per engegar un
nou pla.
Cal fer pedagogia que  l'urbanisme és planificar
ciutat i arraconar el mite que ha estat relacionant-
lo en els darrers anys només amb l'especulació.
Aquesta equivalència l'hem de desterrar i veure
l'urbanisme com a una oportunitat de generar ciutat
i cohesió social.

M. Quins són els principals reptes urbanístics de
la ciutat?

X.O. Sens dubte els principals reptes són en primer
lloc el front marítim, no només des de l'àmbit local
sinó em refereixo a l'àmbit comarcal, encara que
això serà molt complicat posar d'acord a altres
municipis.
Desprès hauríem de parlar del creixement o
decreixement, i en tercer lloc hem de posar sobre
la taula què fem amb les urbanitzacions perifèriques.
Aquests són els tres principals reptes que té la ciutat.

Respecte a la façana marítima entenc que tots, més
tard o més d'hora, ens posarem d'acord, aquesta ha
de ser una imatge fonamental de la ciutat i estaria
bé que ja s'hagués incorporat el pla de mobilitat per
tal d'adequar les seves prescripcions de
desenvolupament, si decidim fer una circumval·lació
o pel contrari limitar l'accés de vehicles a la façana
marítima com ja es fa a moltes ciutats del litoral,
com deia abans, en aquest aspecte caldrà molt
consens.

Per Fermín de la Pinta

Avui entrevistem a Xavier Oller i Bondia, encara que relacionat amb la política i ex regidor de l'Ajuntament
de Vilanova, volem incidir en la seva faceta com a arquitecte i apassionat per l’urbanisme, saber dels seus
posicionaments, mètodes i reflexions en el futur desenvolupament urbanístic i la relació amb l'aplicació del
pla de mobilitat a la nostra ciutat.

Detalls del Carnaval

Enrere hem deixat  el carnaval de 2014, i amb l'esforç
de tots hem aconseguit fer gaudir als que participaren
d'aquests dies de festa. Com sempre hem estat
presents en tots els esdeveniments de major
rellevància dins d'aquests dies de disbauxa. La
valoració és molt positiva tan en les qüestions de
participació, comportament, així com a nivell
econòmic. Cal destacar la bona assistència al carnaval
infantil i el ball del comparser sense desmerèixer
la resta d'activitats. Ara ens toca descansar i en breu
començar a treballar pel proper. Fins l'any que ve.

Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El 21 de març va tenir lloc el Consell Municipal
d'Associacions de Veïns a la sala de plens. Amb la
participació de les principals associacions de veïns,
el govern local representat per l'alcaldessa Neus
LLoveras i el regidor de Hisenda Miquel Àngel Gargallo,
presentaren la proposta de Pressupost 2014, encara
oberta a possibles aportacions d'altres grups.

Les quatre grans línies amb que s'ha elaborat el
pressupost són:

Notícies
1) Mantenir dels serveis, amb més incidència en
l'atenció a les persones i la defensa dels serveis
públics.
2) Dinamitzar l'activitat econòmica i la creació de
llocs de treball.
3) Potenciar la façana marítima com element estra-
tègic de ciutat per atraure activitat econòmica.
4) Aprofundir en la participació de la ciutadania,
col·lectius i entitats.
L'import total del pressupost és de 66.149.359 euros.
Els reptes amb que s'ha elaborat són: Assumir els 2,2
milions d'euros de càrrega financera, generar ingressos
per poder fer el Pla d'Inversions i mantenir la massa
salarial del 2013. Ha estat difícil d'arribar, però a
diferència de l'any passat en aquest pressupost s'ha
pogut incloure un pla d'inversions de 1.157.330 euros,
amb diverses actuacions, principalment l'espai
multifuncional, l'ampliació del pavelló, el carril bici,
l'adequació del pas sota la via del carrer Llibertat,
el centre d'interpretació del Far, l'arranjament de
carrers, les actuacions de millora urbana, el
manteniment d'instal·lacions municipals i les
reparacions de la via pública. L'alcaldessa  va explicar
que al pressupost actual s'ha apostat per augmentar
els ingressos en lloc de disminuir les despeses, i
també va apuntar possibles opcions a considerar en
futurs pressupostos, però no al pressupost actual,
com ara la venda  d'accions, o de patrimoni, la
concessió de serveis o eliminar lloguers de
dependencies municipals.

Va explicar que les millores en la façana marítima
es consideren inversions estratègiques per tota la
ciutat, per atraure activitat econòmica i crear
ocupació, i que també s'han previst moltes actuacions
a diversos barris fruit dels acords de les reunions
setmanals que fa el govern municipal a cada barri i
que es poden consultar a la web municipal.

Les intervencions de les associacions de veïns van
ser diverses. Es va veure la necessitat de consensuar
en la mesura del possible, futurs pressupostos amb
la ciutadania, la conveniència d'abordar una revisió
del Pla General d'Ordenació Urbana, de la manca
d'inversions al nostre territori, que hem de fer-nos
valorar més per altres administracions perquè apostin
més per la comarca i per la  nostra ciutat. Altres
intervencions van parlar de la necessitat d'avisar
abans als barris de les mesures d'estalvi energètic,
del paper de la Diputació, de les diferents inversions
al barris, de la conveniència o no de la venda de
patrimoni, amb diversos punts de vista. En general
va haver-hi bona disposició entre tots per fer una
ciutat millor.

Comparsa infantil, AV Molí de Vent.



Conferència sobre pensions
El passat 15 de novembre, organitzat pel Front Cívic
del Garraf i amb la col·laboració de l'AV es va fer al
Centre Cívic Molí de Vent una conferència sobre el
futur de les pensions a càrrec de Armando Varo
González. La vintena de presents van mostrar la seva
preocupació per saber en quines condicions arribaran
a la seva jubilació, tenint com a exemple la realitat
actual d'atur, fonamentalment entre els joves que
comencen a cotitzar, si es que troben feina, molt
tard i de persones que han quedat a l'atur amb 50
anys sense haver arribat als  mínims de cotització.
El ponent, que va ser molt dur amb aquesta nova
llei-retallada, va intentar solucionar i fer simulacions
dels dubtes sorgits als presents.

Visita al barri de l'Alcaldessa

Dimecres 29 de gener, l'Alcaldessa Neus Lloveras va
fer una trobada amb els veïns per tal de conèixer
directament les seves preocupacions i demandes.
Va proposar aquestes trobades com una forma de
apropar els ciutadans a la gent que governa d'una
manera molt més directa, que intentaran ser
periòdiques (un parell a l'any) per tal  que es
converteixin en un seguiment de les propostes,
queixes o demandes presentades i poder dir a la
propera trobada a quin punt es troba el tema.
La seixantena de persones presents van fer preguntes
de tot tipus, relacionades amb al seu entorn més
proper o de caràcter general, tant de barri com de
ciutat.
Els temes més recurrents van ser la il·luminació, la
neteja, les deposicions dels gossos, problemes de
mobilitat (autobusos, carrils bicis, etc). L'Alcaldessa
va informar que la manca de llum es devia en molts
casos a mesures d'estalvi energètic, però que
s'intentaria solucionar en aquells llocs que fós més
necessari; que no s'havien fet retallades en la neteja
viària i que s'havien obert expedients a l'empresa
concessionària;  que en breu es posarà marxa una
campanya per informar sobre l'ordenança de tinença
d'animals per tal de que els propietaris de gossos
tinguin clares les seves obligacions. Es preveu que
a partir d'aquest mes de març es comenci a sancionar.
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El creixement, o perquè no el decreixement, és
altre de les qüestions que haurem d'afrontar. És
molt difícil encertar els moviments demogràfics, i
per això haurem de posar sòl al mercat a raó de la
demanda. No podem tornar al model dels anys 90,
no es pot urbanitzar atenent a pressions, ho hem
de tenir tot planificat. Cal posar a disposició sòl
industrial per generar activitat econòmica i crear
llocs de treball i si la gent que ve a treballar li
agrada la ciutat oferir-los la possibilitat de quedar-
s'hi. Fins ara hem estat urbanitzant el camp i potser
ara cal ruralitzar la ciutat; per romanticisme o
perquè potser el model ens ha caigut a sobre.

Davant de les urbanitzacions perifèriques trobem
un problema de difícil solució, i més ara, amb la
situació econòmica i social de moltes famílies que
hi viuen. S'ha de fer un estudi complet per esbrinar
la situació real.
Tots els governs quan arriben a l'Ajuntament,
independentment del color, intenten arreglar el
problema, però una vegada comencen a veure la
realitat  i la complexitat de la qüestió, es donen
compte que és un tema de ciutat i no de govern,
tal com havíem dit abans.

M. A part de la façana marítima quines altres
actuacions caldrien per tal de fer la ciutat més
agradable?

X.O. Sempre he pensat que hem de posar
l'accent en que l'actual C-31 es converteixi
en una carta de presentació del potencial
que pot oferir la ciutat i que s'integri com
una gran avinguda amb diversos accessos des
de l'eixample nord i al futur hospital.
Actualment la gent que passa s’emporta una
imatge de ciutat mal endreçada que dóna
una pèssima visió.
Hem de consolidar la pacificació del centre
de la ciutat ja que Vilanova és una ciutat
molt planera i agradable de fer-la passejant.
Entenc que igual que quan anem a altres
ciutats ens agrada passejar pel centre gaudint
de tot allò que ens ofereix, ho hem de poder

La conversa

Altres queixes es referien a problemes relacionats
amb l'estat dels espais públics del barri molt més
localitzats.
L'Alcaldessa va posar a disposició la regidoria de
participació per fer el seguiment i poder explicar
les possibles resolucions.
Els veïns esperem una nova trobada passat l'estiu.

fer també a la nostra i evitar anar en cotxe a tot
arreu.
Si agaféssim una imatge de Vilanova i dibuixem un
radi de 1,3 Km des del centre de la ciutat arribaríem
a la conclusió que de la part exterior del perímetre
hi ha deu minuts al centre caminant. Fins i tot
l'eixample Nord, si algun dia es consolida definitiva-
ment, els seus habitants també seran a 15 minuts
del centre. És molt important evitar un flux continu
de trànsit de vehicles en el centre; és clar que no
podem obviar-los i s'han de donar alternatives amb
aparcaments dissuasoris al voltant d'aquest cercle
imaginari.

M. Com pot actuar el proper pla de mobilitat de
Vilanova i la Geltrú en tots aquests temes?

X.O. El proper pla de mobilitat del que es presentaran
els primers resultats abans de l'estiu, haurà de definir
moltes de les situacions de les que hem parlat abans.
El meu parer és que la mobilitat s'ha d'adaptar a la
ciutat i no la ciutat a la mobilitat. El pla proposarà
qüestions que potser no agradaran a tothom però
serà el veritable full de ruta per tal de definir algunes
actuacions que queden pendents a la ciutat.
Com sempre no plourà a gust de tothom i caldrà
aturar-se, treballar, novament consens i compartir
els èxits i fracassos.

El Ple Municipal rebutja connectar la façana
marítima amb Zamenhof per l'Ortoll

A proposta de la CUP, el Ple Municipal del dia 10 de
març va rebutjar la prolongació del carrer Zamenhof
fins a Aderró com a solució als problemes de mobilitat
de la zona marítima. La moció proposava en primer
lloc “blindar l'Ortoll de qualsevol possibilitat
d'asfaltatge de camins o actuacions en aquest sentit
fins que no s'abordi i s'acordi el seu status i paper
biològic i urbanístic dins la ciutat”, en segon lloc
“estudiar la possibilitat de tirar endavant una prova
pilot aquest estiu d'aparcament gratuït amb
autobusos llançadora que serveixin per a
descongestionar el trànsit i els aparcaments de la
façana marítima i les platges” i en tercer lloc
“celebrar el més aviat possible una jornada sobre
la mobilitat a la façana marítima per avançar cap
a una mobilitat més sostenible i fluida en aquesta
part de la ciutat de cara a la present temporada
d'estiu i mentre no enllestim el Pla de Mobilitat”.
Des de la nostra associació sempre hem estat per la
preservació d'aquest espai com a pulmó de la ciutat
i gran parc urbà i apostem pel consens de tots de
cara al seu futur.

Trobada de l'Alcaldessa amb els veïns
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Tu siempre negativo, nunca positivo (Louis Van Gaal)

El passat dia 11 de Febrer, convocada per l'alcaldessa de Vilanova, es va fer una trobada
informativa sobre la plaça del port amb una important assistència ciutadana. Dins del
contingut d'aquest butlletí tractarem aquesta trobada informativa amb més profunditat,
encara que ens sobta que tractant-se d'un tema que feia estrictament menció a l'impacte
que podria tenir a la façana marítima el desenvolupament constructiu i l'aprofitament de
la plaça, es mencionés en reiterades ocasions la paraula “Neàpolis”, de forma totalment
negativa, sense cap opinió positiva.

Sobre Neàpolis sempre hi ha hagut discrepàncies respecte a la inversió total, la finalitat i
utilitat de l'espai i al propi temps una certa manca d'informació. Els contraris a la construcció;
tenen coneixement que la inversió, a part de l'Ajuntament, va ser finançada per fons FEDER
(CEE), Estat Espanyol, Generalitat i Diputació?
Actualment hi treballen, segons la Regidora de societat del coneixement del Govern, Ariadna
Llorens, 226 persones amb diversitat de treballs, estudis i objectius, que donen a conèixer
Vilanova i la Geltrú com a ciutat de la societat del coneixement i les noves tecnologies, amb
connexió molt directa amb la UPC.

Per cert, si parlem del futur, poca joventut va assistir a la multitudinària trobada, gairebé
300 persones, i és una qüestió a tenir en consideració. Quines actuacions s'han de fer per
motivar i contrastar l'opinió dels nostres joves?

Estem molt satisfets del passat carnaval, la participació a l'Arrivo feia al·lusió a un equip
d'investigació que buscava la identitat del Centre Cívic, totalment inexistent malgrat la seva
inauguració el 24 de juliol de 2010 i les diverses peticions, tant dels veïns de la ciutat com
de l'Associació. També la manca de número del carrer de l'Aigua el fa més difícil de trobar
pels ciutadans.

Hem trobat a faltar la sàtira en aquest carnaval envers a la política local, potser és un mal
símptoma. És normal aquesta indiferència? Temes en tenim.

La proposta de pressupostos han estat presentats a les associacions en el passat consell del
dia 21 de març, ara caldrà fer una ullada per fer les valoracions d'uns pressupostos que
aquest any aporten un capítol per a inversions inexistent en l'exercici anterior.

Fent barri, fem ciutat.

La Junta Directiva de l'AV Molí de Vent
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ACTIVITATS DE PRIMAVERA AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Per la canalla...
Aprèn anglès
Capoeira
Taekwondo

Activitats culturals
Tallers aprenem
Centre obert de ponent

Noves tecnologies
Fotografia digital

Activitats físiques
Gim-Jazz per a adults
Gimnàstica de manteniment
Kundalini Ioga
Tai-Txi-Txuan

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

CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
C. de l'Aigua, 203-205
Tel.: 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat
Dimarts i divendres de 10 a 12h
i dilluns a dijous de 17 a 20h

Country
Zumba NOU!
Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans NOU!
Chi Kung NOU!

Activitats manuals
Patchwork
Restauració de mobles

Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. Fem unió
Ass. I love salsa

Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf
Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitu
Profoto VNG
Vilanova actua
Associació Cocrea
Garrafcoopera

Serveis
Bucs d'assaig
Connecta't
Amb els gossos juguem net
Amb les piles juguem net
Vocalia de participació ciutadana
Les tertúlies del divendres
Trobades de Country

RECOLLIDA PERMANENT D'ALIMENTS
A la xarxa de centres cívics, per als projectes relacionats amb l'alimentació de Vilanova i la Geltrú:

· Associació Alè; serveis d'esmorzars Cafè Caliu
· Creu Roja: Banc de queviures
· Mensa del cor: Aliments infantils amb menús

Aliments preferents: oli, galetes, pasta, melmelada, cereals, tomàquet envasat,sucre, llentia
pardina, aliments infantils, llet, llegum cuit, cacau en pols, arròs i conserves de peix.

Org. Mesa d'Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú · Col·labora: Xarxa de Centres Cívics

És aquest el món que vols?

Horari: Inaguració 25 abril a les 18.00 hores
Divendres 25 de 18-21 h · Dissabte de 11-13 i de 18-21 h · Diumenge de 11-14 h
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la teva foto com un quadre

Segueix-nos al www.facebook.com/Padisgraf

Dr. Zamenhof, 1 (Molí de Vent)
Tel./Fax 93 815 80 81

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
autocentrevilanova@hotmail.com

· Mecànica i electricitat

· Muntatge i reparació de pneumàtics

· Manteniment i càrrega d’aire condicionat

· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions

· Servei Lubricants



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...

Qualsevol ocasió és bona per fer arribar als polítics les demandes de la ciutadania, i el
carnaval, i fonamentalment a Vilanova per la seva vessant més crítica i satírica, és un bon
mirall on copsar les inquietuds dels ciutadans.
Aquest any, mitjançant més que una sàtira una broma, ens hem volgut fer ressò d'una
reivindicació que dura ja més de tres anys i que cap govern ha tingut en consideració en
cap moment malgrat la nostra insistència en la senzilla proposta de posar nom i número de
carrer al Centre Cívic del Molí de Vent per tal que la gent sàpiga on és.
Tots els mitjans són vàlids en tant que no siguin ofensius i el carnaval ha estat ara una nova
eina per demanar que això no quedi de nou en l'oblit.

BUTLLETÍ SOCIAL

El carnaval com a finestra de l’oblit

El Torrent de Sant Joan
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