Injecció urgent per a la via pública

L'Alcaldessa de Vilanova va informar a la seva darrera visita al barri de la disponibilitat de
més de 700.000 per actuacions a la via pública. Mitjançant el Diari de Vilanova hem tingut
accés a com es farà aquesta distribució de diners de forma detallada. La veritat és que no
trobem cap quantitat especifica dedicada al barri, encara que si que hi ha despeses de
caràcter general que poden fer-lo més agradable. És per això que no renunciem a disposar
d’una millor il·luminació dels nostres carrers i que es puguin reparar totes aquelles coses
que ja porten temps degradant-se. Nosaltres tenim tot un ventall de idees i llocs on actuar.
Només així es donarà resposta a les demandes fetes pels veïns a l'Alcaldessa el passat 17
de setembre. Com sempre, estem a la seva disposició.

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?
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Activitats

ACTIVITATS DE TARDOR-HIVERN AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Per la canalla...
Aprèn anglès
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Grafit
Hip Hop
Teatre musical
Activitats culturals
Tallers aprenem
Centre obert de ponent
Noves tecnologies
Impressió 3D.
Activitats físiques
Kundalini Ioga
Country

Zumba
Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans
Pilates
Ball actiu
Capoeira
Reiki

Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitu
Profoto VNG
Vilanova actua
Associació Cocrea
Garrafcoopera

Activitats manuals
Patchwork
Manualitats amb goma eva
Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. I love salsa
Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf

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
Chi Kung
Vilanova Actua

Editorial
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Participació ciutadana i comunicació transversal
Passat l'estiu l'Associació continua amb la seva tasca del dia a dia. Estem satisfets de
com ha funcionat la nostra Festa Major. Gràcies per la col·laboració dels patrocinadors
i també gràcies a les persones que amb el seu treball han ajudat a mantenir amb
il·lusió la festa, cobrint al propi temps els actes per a tothom, respectant el pressupost
assignat i mantenint la tradició des de fa trenta anys. Perquè no hem de fer-la?
El tercer trimestre hem incrementat el nombre de les activitats que al seu dia havíem
previst, amb ampliació de cursos que han estat molt ben rebuts. Però també l'Associació
intenta estar a tots els fòrums que interessen a la ciutadania, donat el caràcter social
que recullen els nostres estatuts. De forma sintetitzada, exposarem aquesta participació
dins aquest butlletí. Hem estat presents donant la nostra opinió als següents actes:
- 14 de juny, Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), 10 membres de l'Associació
de Veïns van fer els diferents recorreguts a peu al barri antic, barri de mar amb
autobús, i en bicicleta.
- 17 de setembre, l'alcaldessa al teu barri, amb la presència entre el públic assistent
de tots els membres de la nostra Junta Directiva.
- 10 d'octubre, taller d'idees sobre el passeig Marítim i la plaça del Port 13 i 15
d'octubre, diàlegs-debat “de la platja llarga a l'eixample nord. El teixit urbà del
segle XXI, 16 d'octubre Consell Municipal de Medi Ambient.
En aquest butlletí trobareu també a l'apartat d'entrevistes una conversa amb Enrique
Castro Ferro, de la ONG “Garraf Coopera”, una entitat molt propera en l'espai i potser
molt llunyana en el coneixement general dels ciutadans de la comarca.
Finalment, desprès de moltes temptatives i uns quants anys pel mig, ja tenim el cartell
indicatiu del Centre Cívic. Moltes gràcies i com diria aquell “más vale tarde que
nunca”.
Més que mai, fent barri i fent ciutat.
Junta Directiva de l'AV Molí de Vent

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
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De l’Associació

Notícies
Festa Major

ser el duo treu-punxes i en adults el guanyador va
ser Marc Segarra i Alfonso Gil, tots dos ens van fer
passar una estona ben agradable i no va quedar cap
més remei que premiar a tots dos per fer justícia a
la seva tasca.

Potser no és l'hora de fer-vos ara, quasi quatre mesos
desprès un resum de la festa major, però potser sí
és el moment de fer esment d’algunes de les novetats
que eren incloses i que creiem que han estat rebudes
amb agraïment i participació pels veïns.
Els nous actes van atreure una gran quantitat de
gent i caldrà tenir-ho en compte per properes edicions
de la nostra festa. Ressaltem particularment l'èxit
de la passejada per les masies del barri on
participaren una trentena de persones i on van poder
descobrir

Foto dels guanyadors del concurs de monòlegs
Ja tenim rètol
Finalment i amb més de tres anys de retard el Centre
Cívic del Molí de Vent ja es pot identificar pels
ciutadans i visitants. Un petit cartell blau de 40x40
cm. ens diu on som i què és aquell edifici del fons.
Entenem que l'espera ha estat massa llarga per un
detall tant petit i senzill però els tempos
administratius són els que són i sovint la reivindicació
més lògica es pren com un capritx nostre. Desprès
de tant d'esperar la nostra portada mereix ressaltar
el detall.

Foto de la passejada davant Mas Seró
monuments i indrets del barri, amb la seva història
corresponent i que fins ara, per a molts, era totalment
desconeguda. Ens van poder apropar a les cinc masies
que encara perduren al barri i fer els comentaris
històrics corresponents. La passejada va finalitzar
amb una sardinada per a tots els participants.
Un altre acte que ens va omplir per la participació
va ser el concurs de acudits i monòlegs. En un principi
la participació prevista era mínima i fins i tot es va
pensar en no fer-lo, però a darrera hora van ser
molts, infants, joves i grans els que s'apuntaren al
concurs i ens van fer gaudir de les seves habilitats
com a monologuistes. Els guanyadors infantils van

Procés participatiu del pla de Mobilitat
El passat mes de juliol es va presentar l'informe de
resultats de la diagnosi del Procés Participatiu de
Mobilitat de Vilanova i la Geltrú (PMUS) que és el
document on es detecten tot els punts forts i febles
de la mobilitat a Vilanova.
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La conversa

feina als que ho produeixen però encara ací no els
arriba i han de produir altres coses com ara ajonjolí,
frígoles, arròs, etc.. Han de plantar en consorci.
És la política en la que es basa la Justa Trama, molts
dels cooperativistes són emigrants del propi Brasil,
expulsats pel mercat laboral de les ciutats, hi ha
també ocupes de terres, són gent que necessita
qualificació, un lloc per viure i cultivar per menjar.

Busquem finançament mitjançant subvencions,
quotes, donacions perquè puguin canviar les màquines
o plantar més cotó. Estem parlant de gent que es
troba quasi en la marginalitat, és a dir, enviem els
diners quan els tenim i elles rendeixen comptes del
que s'ha fet. Tenim confiança absoluta en elles, a
part estem pensant a fer una mena de grup de
turisme solidari per anar allà i veure el dia a dia;
encara que hi ha problemes, la forma de resoldre's
per la seva part a nosaltres ens semblen els adequats.
Des de que ens coneixem, elles sempre han dit que
el seu èxit més gran seria deixar de dependre de la
cooperació internacional, el que volen és vendre el
producte que treballen.
Des d'aquí nosaltres el que hem de fer és intentar
vendre la roba, una roba que amb la col·laboració
de dissenyadors hem intentat adaptar-la al mercat
europeu. La nostra feina ara es que tota aquesta
roba es vengui per que si no seran diners llençats.

Cóm funciona la Justa Trama?
El cotó que produeix l'ADEC i AEFAF (dos de les
cooperatives de la Justa Trama) és transportat a un
altra cooperativa (COOPERTÈXTIL) que és una petita
fàbrica tèxtil, i ho fila i fa el teixit. Encara que el
cotó només suposa un 1 % de la producció d'aquesta
fàbrica i no guanyen diners, ho fan perquè estan
dins d'una xarxa d’economia solidària: per a que tu
puguis menjar, jo cedeixo els meus telers. Estem
parlant nomes d'unes 20 tones de cotó. Aquesta
producció del tèxtil del cotó ecològic passa a altres
cooperatives, una cus la roba (UNIVENS), altra fa
els brodats (FIO NOBRE) i una tercera transforma
les restes en joguines, joguines de drap (INOVARTE).
Tot això junt amb un altre cooperativa (AÇAÍ) que
recull les llavors per fer els botons, ornaments i
tints naturals. Aquesta té una funció social, ja que
ho fan preses de la presó de Porto Velho (estat de
Rondonia, nord-oest del Brasil). I tota aquesta roba,
a més del cultiu, transformació i fabricació justes,
té certificació ecològica, i és material saludable per
nosaltres. No és roba de quatre usos i llençar. És
natural, ecològica, saludable i justa!
En el moment que van veure que érem deu persones
van tenir clar que no podíem portar cinc projectes
endavant i decidirem portar un de sol que considerem
representa tots els valors que nosaltres creiem que
han de ser, representa l'economia social, solidària,
del bé comú, solidaritat de classe i territorial, ja
que estem parlant de 6 estats del Brasil que d'una
manera o altre intervenen en el desenvolupament
de la Justa Trama.

Com esteu de socis i voluntariat per portar
endavant els projectes?
Sincerament fatal. Actualment som unes 20 persones
que col·laboren en un grau més alt o mes petit.
Tenim socis amb quota d'un mínim de 10 l'any i
també donants que aporten altres quantitats perquè
tenen confiança absoluta en la nostra feina. Entenc
que aconseguirem més socis i col·laboradors si hi ha
gent que treballa, si s'explica el projecte i el veuen.
Més que els diners, necessitem el temps de les
persones per aportar-los.
Entenc que darrere de tota aquesta feina també
hi haurà moments de satisfacció?
El voluntariat és gratificant, és feina no remunerada
però tens altres satisfaccions.
Recordo una visita al projecte que la representant
em va agafar la mà per anar a inaugurar l'escola i
em va dir: et deixo sol perquè ho puguis compartir
amb tota la gent que ha col·laborat. Això no té preu.
Això no t'ho paguen amb diners.
Els vaig trucar i els hi vaig dir: Està construïda, és
de veritat i els nens estan jugant!!!!!!
GarrafCoopera facebook:
https://es-es.facebook.com/pages/GarrafCoopera/350342398410021
Justa Trama web:
http://www.justatrama.com.br/home#

Com us coordineu o col·laboreu, teniu persones allà?
Nosaltres som solidaris i no hem d'ensenyar ningú a
fer les coses, no som messiànics, la gent ja sap que
ha de fer i com. Ells només necessiten els diners
per fer les coses, són gent que saben treballar en
cooperativa.

11

Molinformatiu 73

La conversa

Parlem amb Enrique Castro Ferro,
de la ONG Garraf Coopera
Per Fermín de la Pinta
Garraf Coopera tal i com diu el seu nom és una petita ONG que des del Garraf coopera i col·labora en projectes
dins i fora de la comarca per mantenir valors cada dia més necessaris, però oblidats . L'Enrique és un home que
desperta curiositat i admiració pel seu compromís des de fa molts anys amb les causes justes i la cooperació a
molts indrets del món. El que per a molts ciutadans pot ser un hobby per l'Enrique suposa un compromís i una
dedicació molt especial fora de la seva activitat com a docent. La proximitat de la seva feina, paret per paret
amb el despatx de la nostra Associació ens ha fet preocupar-nos per allò que tenim al costat i que sovint dins
de la nostra feina ens passa desapercebut, generalment per manca del temps necessari. Us convidem a saber una
miqueta més d'aquesta entitat d'àmbit comarcal amb seu a Vilanova.

Què és Garraf Coopera?
Som un grup de gent que hem estat en diverses
organitzacions no governamentals de cooperació.
Nosaltres, tot i que ajudem en campanyes com ara
la més recent de Gaza, l'Irak en el seu moment amb
els hospitals o amb el Sàhara, totes les persones que
formem Garraf Coopera venim de la cooperació.

treballar d'un altre manera que és el procés pel que
hem passat moltes ONGs.
I el segon és que la nostra evolució i experiència ens
diu que no hi haurà una societat justa sense que
aquesta sigui justa també amb la natura. Per tant
la defensa del medi ambient no és ecologista, es
vivencial. Per això la nostra feina és crear condicions
de treball perquè la gent pugui menjar i al mateix
temps que això no signifiqui crear indústries ni
cooperatives sense criteri. Si es creen cooperatives
que tinguin en compte la qüestió de gènere i la
ecològica, nosaltres donem suport.

Quins són els motius que us fan crear aquesta
ONG?
Són fonamentalment dos:
Primer, desprès de la crisi que es ve arrossegant des
de fa 15 anys, malgrat els objectius del mil·lenni i
totes aquestes coses, hem vist com es feien escoles
sense que els i les alumnes poguessin assistir-hi i
hospitals sense personal suficient per a curar els
pacients. Vàrem arribar a la conclusió que la
cooperació quan no hi ha drets serveix de poc. No
podem fer projectes sense tenir en compte que
aquests poden xocar amb la cultura. Ens adonàrem
que hi havia projectes que desenvolupaven les
infraestructures però mancaven els drets i xocaven
amb les tradicions. És per això que decidírem treballar
pels drets i per les infraestructures per tal de crear
llocs de treball. Per eradicar la pobresa s'ha de

Quins projectes esteu portant ara endavant?
Els projectes que tenim ara són: aquí la defensa de
l'Ortoll, recuperant els camins, fent itineraris,
netejant els abocaments i controlant-los. L'espai
s'ha de lliurar de la intervenció urbanística i aprofitar
per fer activitats relacionades amb la natura, un
parc natural, una escola de natura, fins i tot podríem
fer un càmping que no malmeti la terra ni l'espai.
Hem d'evitar el transit de vehicles i l'idea d'asfaltar
els camins.
Fora, al Brasil donem suport a una cooperativa de
cooperatives anomenada Justa Trama que produeix
roba i accessoris a partir de cotó ecològic. Donen
10
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Notícies
Per desenvolupar el document s'han tingut en compte
les aportacions de la ciutadania, tant d'aquells que
han realitzat els diferents itineraris per la ciutat,
els que han omplert la butlleta d'aportacions, o tots
aquells que s'han dirigit als responsables del PMUS
mitjançant correu electrònic, blocs, web o altres
xarxes socials. Totes i cadascuna d'aquestes
aportacions són les que donen forma al document.
Anant directament a les dades troben que els
participants valoren com a prioritaris els següents
criteris:
- Promoure l’increment de l'ús segur de la
bicicleta.
- Promoure la utilització del transport públic.
- Incrementar la creació i fomentar la utilització
d'aparcaments de dissuasió a les àrees
perimetrals.
- Adequar oferta d'aparcaments a les necessitats
de cada zona.
- Millorar l'accessibilitat i la seguretat per afavorir
la mobilitat dels vianants.
- Fomentar l'ús racional del cotxe.

Des de L'AV Molí de Vent sempre hem reivindicat la
descentralització dels serveis que ofereix la nostra
ciutat tant a nivell social com cultural. Fins i tot
apostem pel regidor de districte, emulant a allò que
es fa en altres ciutats, si veritablement es vol apropar
la política i els serveis al ciutadà. Restem oberts a
tot tipus de col·laboració amb l'administració per
desenvolupar el projecte.
Consell Municipal de Medi Ambient
El 16 d'octubre va tenir lloc la reunió del Consell,
que entre d'altres qüestions va aprovar l'acta anterior
i es va fer un resum de la reunió preparatòria en
forma de comissió permanent.
En aquesta permanent es va valorar que el Consell
reflexioni sobre el model de ciutat, el coneixement
del planejament actual i el seu procés de revisió
A continuació el tècnic d'urbanisme de l'Ajuntament
va fer un passeig pel planejament urbanístic de la
ciutat des dels anys 60 fins l'actualitat, aportant
dades sobre la realitat i la legislació que empara els
diversos POUM.
Al debat posterior es va parlar de la necessitat
d'introduir el concepte de desenvolupament sostenible
tenint en compte els recursos i les generacions
futures, conèixer documents com l'auditoria ambiental
i el Pla d'Unitats del Paisatge per protegir espais i
territori i es va demanar que quan aquest Pla es posi
a exposició pública es presenti al Consell.
Es comenta la implicació i participació social en la
gestió i protecció dels espais naturals i/o rurals i els
camins, amb la necessària col·laboració i coordinació
entre l'administració i la societat per potenciar
aquestes accions.
Finalment es considera imprescindible l'accés a la
informació i a la documentació, així com poder
accedir a la presentació feta del planejament
urbanístic.

Aquests són els criteris més demanats i que ara els
tècnics en la fase més professional del pla hauran
de portar endavant. Hem de dir que fins ara sols
s'han portat a terme 3 de les 5 fases previstes i que
les qüestions potser més complicades és ara quan
comencen. Entenem que encara caldrà esperar un
bon temps fins arribar als tràmits i modificacions
de la fase 5 del PMUS.
Descentralització dels serveis d'atenció ciutadana
El mes de desembre de 2013 el PSC va presentar
una moció per la descentralització del servei de
atenció ciutadana (OAC) als barris.
La moció pretenia aprofitar la xarxa de centres
cívics que s'han construït en els darrers anys per
tots els barris, per “apropar les gestions que
actualment es realitzen únicament a l'edifici
municipal ja que això obliga a la ciutadania a fer
desplaçaments no sempre fàcils de fer. D'aquesta
forma, aquest equipaments podrien servir per apropar
aquesta atenció al ciutadà, perquè es posin facilitats
a l'hora de lliurar documentació o fer altres tràmits”.
El juliol passat i atès que l'equip de govern no havia
fet cap pas en aquest sentit el grup municipal del
PSC va proposar al Ple de l'Ajuntament acordar:
- Iniciar al mes de setembre un calendari per una
prova pilot de l'OAC als barris de la ciutat.
- Fer arribar la moció a les Associacions de veïns
perquè pugin aportar propostes en la mesura en
que es vagin oferint.

Eixample Nord des de la carretera de l'Arboç
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L’Alcaldessa al teu barri

envolten aquest projecte que per alguns és una
oportunitat immillorable per la ciutat del futur i
per altres un projecte del tot innecessari. Cent vuit
hectàrees estan pendents de l'acord, per
desenvolupar per sectors a cinquanta anys vista.

Problemes dels propietaris dels habitatges situats
en els carrers peatonals Boix, Bardisses i Baladres
amb el respecte dels guals.
Pel que fa a temes de ciutat els més recurrents
van ser els relacionats amb els carril bici, enllumenat,
aparcament, pintades, etc.., és a dir, problemes de
manteniment de ciutat, però en realitat el tema
que més passió va desfermar van ser els gossos en
totes les seves accepcions.
A part de que malgrat l'aplicació de la normativa
de tinença d'animals els resultats encara no són
visibles i les deposicions de gossos si ho són, el
conflicte entre banyistes i gossos a la platja de
l'Aiguadolç sembla que té recorregut. Una part
important dels presents van denunciar la difícil
convivència que es produeix entre els usuaris de
sempre de la platja en qüestió, els gossos i els seus
responsables.
La discussió va pujar de to, acusant els banyistes
a l'equip de govern de despreocupar-se de les
situacions i problemes que s'han produït al llarg de
l'estiu a l'anomenada platja.
La regidora de serveis viaris va recordar als
contraris que Vilanova disposa de sis kilòmetres de
platja, que són molts i que creu que tots poden
conviure i que malgrat això, una vegada finalitzat
l'estiu es farà un estudi de les conclusions per tal
de trobar solucions a les diferents demandes, d'aquells
que volen portar el seu gos a la platja i d'aquells
que no volen quels gossos els destorbin.
Esperem les solucions adients als conflictes i
demandes, hi serem vigilants en el compliment de
les promeses.
Equip de redacció
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L'Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i Vicepresidenta
del Consorci VNG Eixample Nord, Sra. Neus Lloveras
va clausurar l'acte desitjant que el futur de l'Eixample
nord sigui una aposta beneficiosa per la ciutat.
També ens hauria agradat la presència en algun acte
del representant de la Generalitat i President del
Consorci Sr. Calvet i conèixer la seva opinió.

Al segon dia de les jornades en les intervencions
inicials es va tractar d'introduir elements comuns
per intentar crear oportunitats aprofitant les
característiques pròpies de Vilanova i la Geltrú.

Consideracions finals:
Quan es parla de planejaments queda com una
nebulosa el calendari del Nou Hospital contemplat
en el Sector I del projecte.

El Sr. Isidre Also Gerent de l'ADEG, va actuar de
President-Moderador, obrint el torn d'intervencions.
Tant el Sr. Miquel Barceló president de l'IMNOPRO
com el Dr. Antoni Yuste Gerent de la Fundació
Hospital Sant Antoni Abat, van coincidir en el fet
que s'ha de construir sobre el que hi ha, fent
referència a les possibilitats que tenim en aquest
moment per la col·laboració entre l'Hospital de Sant
Antoni Abat i l'UPC en la recerca, tecnològica i la
industria al voltant de l'envelliment i la vida
autònoma.

A vegades ens dona la sensació que tindrem un
“hospitalet”.
Considerant el futur, ens agradaria saber si el Consorci
Sanitari del Garraf , que per número de treballadors
és la primera empresa, té plantejat en el cas de la
construcció del nou hospital el destí funcional tant
de l'Hospital Sant Camil, com de l'Hospital Sant
Antoni Abat.
Donat que el percentatge de població més gran de
65 anys a la comarca del Garraf segons L'IDESCAT
(base de dades estadística de la Generalitat de
Catalunya) és del 16.20% i si prenem com referència
els més grans de 55 anys ens trobem amb un 28%,
pel que fa a Vilanova, aquest percentatges són el
17,60 i el 30% respectivament. Potser ens hem
d'espavilar, una dècada passa volant. Només cal tirar
la mirada enrere per veure altres projectes de ciutat.
Potser s'ha passat l'arròs.

El Dr. Yuste va fer referència als treballs que
actualment realitzen en xarxa amb altres
corporacions sanitàries, ja que és un camp amb
grans possibilitats degut a les necessitats donades
pel progressiu envelliment de la població. Però no
ens podem dormir i hem d'aportar recursos per
aconseguir que la nostra ciutat sigui un referent en
tecnologies mèdiques.
El director de l'Invest in Catalonia, del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
va fer referència a la seva tasca de captar inversions
internacionals per Catalunya,
ja que és la tercera regió
d'Europa que ha rebut més
inversions internacionals, sent
un factor atractiu la seva
situació geogràfica i el seu
clima.
Vilanova.cat

Fidel al seu compromís de trobar-se amb els veïns
un parell de vegades l'any, l'Alcaldessa Neus Lloveras
va tornar a parlar amb els veïns del Moli de Vent el
passat dimecres 17 de setembre.
Acompanyada per les regidores de Mobilitat i
Serveis Viaris, Gloria Garcia i Medi Ambient, Serveis
Socials i Esports, Blanca Albà, va fer una petita
introducció sobre el funcionament d'aquestes trobades
i donar unes dades molt interessants de la situació
econòmica que es troba el nostre consistori.
En aquesta situació de crisi general, va explicar
que una gran part del pressupost disponible ha estat
dedicat al area de Serveis Socials per tal de garantir
les necessitats mínimes de molts dels ciutadans de
Vilanova i la Geltrú. Un altre despesa de caire urgent
va ser la reparació de la Piscina Municipal pel que
es van fer servir un fons de la Diputació que en
principi no era destinat a tal efecte; el pas inferior
del Carrer Llibertat i el projecte del Museu del Far
són les inversions fetes recentment.
Amb els pocs diners que queden l'alcaldessa es va
comprometre que en breu començaran les obres del
pavelló annex al Poliesportiu del Garraf, encetar la
continuïtat dels carrils bici i dedicar una partida de
700.000 pel manteniment i millora de la via pública.
L'alcaldessa també va informar de la situació en
que es trobaven les demandes fetes pels veïns en la
passada reunió del 29 de gener de 2014. El seguiment
es pot fer a la pagina web de l'Ajuntament a l'apartat
Barris, on es pot consultar quines són les mesures
que s'han pres fins ara, o com es troba la demanda
si encara està en procés.
Desprès de totes aquestes explicacions va ser
l'hora dels veïns. Com és habitual moltes de les
queixes es van centrar en les qüestions de l'estat i
el manteniment de la via pública així com altres més
centrades en situacions particulars i problemes del
ciutadà amb l'administració.
A l'àmbit del barri van sorgir temes, la major part
d'ells ja denunciats per la nostra associació com ara
l'estat dels bancs, voreres, arbres, podes, paneroles,
enllumenat, clavegueram i zones inundables.
En temes més personals van sorgir els problemes
de convivència dels veïns a l'entrada de l'institut
Lluc i Rafecas pel carrer Zamenhof que també es
utilitzada per un supermercat contigu i que provoca
problemes d'accés i de soroll per als veïns moltes
estones del dia i a hores intempestives.

Participació Ciutadana

El Sr. Xavier Cardona
President d'Honor de l'ADEG,
a la seva intervenció va
defensar molt vehement el
sector industrial com el valor
més important del passat més
proper i com la seva davallada
ha significat la pèrdua tant
d'empreses com d'empleats.
Però també es va referir a
que empreses dedicades a
l'economia del coneixement
podrien crear llocs de treball
i sobretot que siguin actius
resistents als sotracs.

Si voleu trobar més informació i dades sobre l'Eixample Nord podeu consultar
el Molinformatiu 58 d'abril de 2010 o consultar la següent:
http://www.vngeixamplenord.cat/docs/VNG-nord_MULTIPLE-CITY.pdf
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Participació ciutadana

Oportunitat i reptes de l’Eixample Nord
Sota el títol “De la platja Llarga a l'Eixample nord.
El teixit urbà del segle XXI” es van desenvolupar
unes jornades els dies 13 i 15 d'octubre. El motiu ho
podríem situar en la necessitat d'informació envers
els ciutadans en que ha quedat des de fa temps el
projecte en qüestió.

de ser els pagadors de Platja Llarga els propietaris
del primer sector. Altres van posar en dubte el
moment pel fet que Vilanova té llocs de sobra per
on créixer, qui hi anirà a viure? i si la demografia
esta en sintonia amb el procés.
L'altra part dels presents a la fila zero van defensar
la planificació perquè no ha de fer por i perquè ara
és el moment de planificar sense pressions. S'han
d'alliberar els compromisos amb l'Incasol programant
les actuacions a raó de les necessitats.

La primera jornada va ser de caràcter tècnic.
Responsables del consorci van donar les explicacions
sobre la situació actual del sector i com es troben
els convenis amb l'Incasol per l'afer Platja Llarga i
Sínia de les Vaques, deixant molt clar que la seva
responsabilitat al davant del Consorci va lligada als
acords que en el seu dia va prendre l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú amb l'Incasol i els que es puguin
prendre en el futur. La seva feina es de control per
aplicar la legalitat vigent i respecte dels convenis
existents, adaptant-se a la realitat socioeconòmica
actual i un procés de desenvolupament que es calcula
pot durar uns cinquanta anys.

El regidor d'urbanisme, Joan Giribet, va voler deixar
clar que no estàvem en un acte de l'Ajuntament sinó
del Consorci de l'Eixample Nord, que no havien negat
mai l'audiència publica si no el format que es pretenia
i que es podrien qüestionar els convenis, però es
van aprovar en el seu moment i no seria correcte
no complir-los.
Les conclusions de la primera jornada demostren les
diverses opinions, interessos i obligacions que

L'arquitecte guanyador del projecte, Eduard Serra,
va defensar davant els presents el seu treball com
un document carregat de raó, pensat com una ciutat
futura amb optimització de beneficis i càrregues.
“L'urbanisme ha de ser realista, intel·ligent i fet
amb racionalitat”.
Posteriorment els representants de la societat civil
presents a la fila zero van preguntar als ponents
sobre temes diversos i de seguida es van poder veure
les diferents i antagòniques posicions que hi havia
entre els presents respecte al desenvolupament de
l'Eixample Nord. Cal remarcar que una gran majoria
dels presents com a públic eren propietaris dels
terrenys afectats.
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La pàgina de la
Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació de idees i contrastos per enriquir el diàleg.

El conte de mai acabar. Parlem del Passeig Marítim i la Plaça del Port,
jornada del 3 d'octubre de 2014
Preàmbul:
El contingut d'aquest article té la seva història, per
cert, molt llarga en el temps. Confiem que aquesta
vegada hi hagi consens i trobem entre tots el projecte
definitiu.
També hem de pensar que, el que es pot fer a curt
termini, és desenvolupar els usos de la plaça del
port, ja que és l'únic que es té en referència a la
inversió econòmica, sense descuidar el projecte
global del passeig marítim.
Les forces polítiques de la ciutat s'han de posar
d'acord en compromisos de futur, cobrint
l'eventualitat d'un possible canvi de majories en la
composició del nostre ajuntament.
A la segona Assemblea Municipal Oberta del passat
10 de maig, l'Associació de Veïns del Molí de Vent
va presentar una proposta sota el títol següent:
“Redactar un pla d'equipaments i infraestructures
per la ciutat, consensuat amb els ciutadans”
Es tracta de prioritzar les necessitats, tan de ciutat
com de capital de comarca, que resisteixin el temps
i les legislatures. Potser la paraula clau sigui
“COMPROMÍS”.

volum de la part d'edificació i també dels usos.
Ajustar-se amb el conjunt del passeig.
- Millorar l'enllumenat del passeig.
- Donar més importància al sector pesquer per el
seu valor patrimonial
- Contemplar tota la façana marítima des d'Adarró
fins la platja de Far com un conjunt i aprofitar les
seves peculiaritats per diferenciar i encaixar al
passeig marítim.
Epíleg
Els que hem estat des del principi a la constitució
del Consell Municipal del Port, a les trobades,
projectes, pla especial del port, constitució al 2009
del consell assessor del barri de Baixamar, projecte
de la llei de barris, etc... ens hem sentit defraudats,
i al propi temps emprenyats, de que des de fa més
d'una dècada estem tractant els mateixos problemes
sense trobar la solució. Si fem cas de la hemeroteca
i les actes, veurem que sempre s'encallen amb les
mateixes retòriques, i quan s'arriba a un consens
falla alguna cosa.
- Al 2011 la nau de la Plaça del Port havia de deixar
d'operar. Solució: la nau fora.
- Projecte passeig marítim. Quatre projectes
presentats i un havia de ser aprovat amb les
mateixes consideracions d'ara. Any 2006?
- Projecte de la llei de barris de Baixamar, presentat
a la Generalitat des de l'any 2011.
- S'havia de contemplar, com tenen altres poblacions
del litoral, la possibilitat de fer el camí de ronda
Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, amb espais
naturals fantàstics i pedagogia del terreny.
- S'ha de tenir en compte que el POUM pot afectar
a la configuració del litoral de Vilanova i la Geltrú.
- A la plaça del Port, haurien d'anar espais que
funcionessin tot l'any i per a tothom. Per exemple:
un camp de futbito, com el Cruyff Courts. Un parc
infantil (tindrem 12.000 metres quadrats alternatius
per disposar i aprofitar-los).
- La inversió de Ports de la Generalitat, fins fa poc,
ha estat nul·la. S'ha de fer la màxima pressió
ciutadana per que inverteixin. Repercutiria en el
seu propi rendiment (a més activitat, més benefici).
- No gastar més en projectes, ja n’hi ha suficients.
Sobretot, que no arribem tard una vegada més, ja
va passar amb Pirelli -es van perdre 10 anys- i així
ens ha lluït la crisi.

La Jornada
En principi em va estranyar, però no em va
sorprendre, la minsa assistència al taller (vaig pensar
en les 2.500 signatures), però ja és habitual als actes
de participació ciutadana. Quina és la causa?
L’organització de l'acte es va fer d'acord amb els
paràmetres acostumats, és a dir: presentació de
l'acte per l'Alcaldessa Neus Lloveras, tutelatje per
part del regidor d'urbanisme i la regidora de via
pública, amb el suport tècnic dels membres de
participació de l'ajuntament i de la pedagogia de
l'equip de professionals de l'empresa especialitzada
en tallers participatius. Es van formar quatre grups
de debat. Una vegada acabats els debats, es va
formar el grup general i els portaveus exposaren les
seves propostes. Els principals punts de coincidència
van ser els següents:
- Reducció de trànsit de cotxes i prioritat als vianants
i les bicicletes.
- Identitat del passeig marítim d'acord amb
l'estructura del barri de Baixamar (proposta llei
de barris).
- Fer o habilitar lloc perquè els cotxes aparquin fora
del passeig. Estudiar fórmules d'acord amb la
necessitat del calendari.
- Plaça del Port. Diferents apreciacions sobre el

Representants de l'APMA van definir l'acte com un
míting, per manca de ponents critics amb el projecte
hi defensaven la necessitat de fer una audiència
pública i que Platja Llarga no sigui moneda de canvi.
Els representants dels propietaris van recriminar la
manca d'informació per part de l'Ajuntament ja que
cada dia es diuen coses diferents. A més tenen por
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El Torrent de Sant Joan, en la part més alta del seu
pas pel barri, presenta imatges de vegetació bucòlica.

Una de les fonts del Jardí de l’MG ha estat reparada,
només cal que ragi aigua.
La porta d'accés a la zona infantil del Jardins de Joan
Papiol ha sofert les conseqüències del temps o
l’incivisme.

Aquest contenidor situat a sobra del pont del Torrent
de Sant Joan i sobre un aparcament de motos impedeix
la visibilitat del pas de vianants situat davant.

Desaparició de balises de llum al passeig del Torrent
de Sant Joan. Desconeixem si és per avaria o per furt.

El pas per a bicicletes del carrer Olèrdola produeix
confusió als conductors i vianants ja que només és
habilitat per bicicletes.
6

La ben cuidada rotonda de Zamenhof C-246 presenta una deficiència en la seva part externa. Ja fa molts anys
es van treure les atzavares i continuem sense indicis de reposició.
7
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Oportunitat i reptes de l’Eixample Nord
Sota el títol “De la platja Llarga a l'Eixample nord.
El teixit urbà del segle XXI” es van desenvolupar
unes jornades els dies 13 i 15 d'octubre. El motiu ho
podríem situar en la necessitat d'informació envers
els ciutadans en que ha quedat des de fa temps el
projecte en qüestió.

de ser els pagadors de Platja Llarga els propietaris
del primer sector. Altres van posar en dubte el
moment pel fet que Vilanova té llocs de sobra per
on créixer, qui hi anirà a viure? i si la demografia
esta en sintonia amb el procés.
L'altra part dels presents a la fila zero van defensar
la planificació perquè no ha de fer por i perquè ara
és el moment de planificar sense pressions. S'han
d'alliberar els compromisos amb l'Incasol programant
les actuacions a raó de les necessitats.

La primera jornada va ser de caràcter tècnic.
Responsables del consorci van donar les explicacions
sobre la situació actual del sector i com es troben
els convenis amb l'Incasol per l'afer Platja Llarga i
Sínia de les Vaques, deixant molt clar que la seva
responsabilitat al davant del Consorci va lligada als
acords que en el seu dia va prendre l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú amb l'Incasol i els que es puguin
prendre en el futur. La seva feina es de control per
aplicar la legalitat vigent i respecte dels convenis
existents, adaptant-se a la realitat socioeconòmica
actual i un procés de desenvolupament que es calcula
pot durar uns cinquanta anys.

El regidor d'urbanisme, Joan Giribet, va voler deixar
clar que no estàvem en un acte de l'Ajuntament sinó
del Consorci de l'Eixample Nord, que no havien negat
mai l'audiència publica si no el format que es pretenia
i que es podrien qüestionar els convenis, però es
van aprovar en el seu moment i no seria correcte
no complir-los.
Les conclusions de la primera jornada demostren les
diverses opinions, interessos i obligacions que

L'arquitecte guanyador del projecte, Eduard Serra,
va defensar davant els presents el seu treball com
un document carregat de raó, pensat com una ciutat
futura amb optimització de beneficis i càrregues.
“L'urbanisme ha de ser realista, intel·ligent i fet
amb racionalitat”.
Posteriorment els representants de la societat civil
presents a la fila zero van preguntar als ponents
sobre temes diversos i de seguida es van poder veure
les diferents i antagòniques posicions que hi havia
entre els presents respecte al desenvolupament de
l'Eixample Nord. Cal remarcar que una gran majoria
dels presents com a públic eren propietaris dels
terrenys afectats.
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Preàmbul:
El contingut d'aquest article té la seva història, per
cert, molt llarga en el temps. Confiem que aquesta
vegada hi hagi consens i trobem entre tots el projecte
definitiu.
També hem de pensar que, el que es pot fer a curt
termini, és desenvolupar els usos de la plaça del
port, ja que és l'únic que es té en referència a la
inversió econòmica, sense descuidar el projecte
global del passeig marítim.
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l'eventualitat d'un possible canvi de majories en la
composició del nostre ajuntament.
A la segona Assemblea Municipal Oberta del passat
10 de maig, l'Associació de Veïns del Molí de Vent
va presentar una proposta sota el títol següent:
“Redactar un pla d'equipaments i infraestructures
per la ciutat, consensuat amb els ciutadans”
Es tracta de prioritzar les necessitats, tan de ciutat
com de capital de comarca, que resisteixin el temps
i les legislatures. Potser la paraula clau sigui
“COMPROMÍS”.

volum de la part d'edificació i també dels usos.
Ajustar-se amb el conjunt del passeig.
- Millorar l'enllumenat del passeig.
- Donar més importància al sector pesquer per el
seu valor patrimonial
- Contemplar tota la façana marítima des d'Adarró
fins la platja de Far com un conjunt i aprofitar les
seves peculiaritats per diferenciar i encaixar al
passeig marítim.
Epíleg
Els que hem estat des del principi a la constitució
del Consell Municipal del Port, a les trobades,
projectes, pla especial del port, constitució al 2009
del consell assessor del barri de Baixamar, projecte
de la llei de barris, etc... ens hem sentit defraudats,
i al propi temps emprenyats, de que des de fa més
d'una dècada estem tractant els mateixos problemes
sense trobar la solució. Si fem cas de la hemeroteca
i les actes, veurem que sempre s'encallen amb les
mateixes retòriques, i quan s'arriba a un consens
falla alguna cosa.
- Al 2011 la nau de la Plaça del Port havia de deixar
d'operar. Solució: la nau fora.
- Projecte passeig marítim. Quatre projectes
presentats i un havia de ser aprovat amb les
mateixes consideracions d'ara. Any 2006?
- Projecte de la llei de barris de Baixamar, presentat
a la Generalitat des de l'any 2011.
- S'havia de contemplar, com tenen altres poblacions
del litoral, la possibilitat de fer el camí de ronda
Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, amb espais
naturals fantàstics i pedagogia del terreny.
- S'ha de tenir en compte que el POUM pot afectar
a la configuració del litoral de Vilanova i la Geltrú.
- A la plaça del Port, haurien d'anar espais que
funcionessin tot l'any i per a tothom. Per exemple:
un camp de futbito, com el Cruyff Courts. Un parc
infantil (tindrem 12.000 metres quadrats alternatius
per disposar i aprofitar-los).
- La inversió de Ports de la Generalitat, fins fa poc,
ha estat nul·la. S'ha de fer la màxima pressió
ciutadana per que inverteixin. Repercutiria en el
seu propi rendiment (a més activitat, més benefici).
- No gastar més en projectes, ja n’hi ha suficients.
Sobretot, que no arribem tard una vegada més, ja
va passar amb Pirelli -es van perdre 10 anys- i així
ens ha lluït la crisi.

La Jornada
En principi em va estranyar, però no em va
sorprendre, la minsa assistència al taller (vaig pensar
en les 2.500 signatures), però ja és habitual als actes
de participació ciutadana. Quina és la causa?
L’organització de l'acte es va fer d'acord amb els
paràmetres acostumats, és a dir: presentació de
l'acte per l'Alcaldessa Neus Lloveras, tutelatje per
part del regidor d'urbanisme i la regidora de via
pública, amb el suport tècnic dels membres de
participació de l'ajuntament i de la pedagogia de
l'equip de professionals de l'empresa especialitzada
en tallers participatius. Es van formar quatre grups
de debat. Una vegada acabats els debats, es va
formar el grup general i els portaveus exposaren les
seves propostes. Els principals punts de coincidència
van ser els següents:
- Reducció de trànsit de cotxes i prioritat als vianants
i les bicicletes.
- Identitat del passeig marítim d'acord amb
l'estructura del barri de Baixamar (proposta llei
de barris).
- Fer o habilitar lloc perquè els cotxes aparquin fora
del passeig. Estudiar fórmules d'acord amb la
necessitat del calendari.
- Plaça del Port. Diferents apreciacions sobre el

Representants de l'APMA van definir l'acte com un
míting, per manca de ponents critics amb el projecte
hi defensaven la necessitat de fer una audiència
pública i que Platja Llarga no sigui moneda de canvi.
Els representants dels propietaris van recriminar la
manca d'informació per part de l'Ajuntament ja que
cada dia es diuen coses diferents. A més tenen por
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L’Alcaldessa al teu barri

envolten aquest projecte que per alguns és una
oportunitat immillorable per la ciutat del futur i
per altres un projecte del tot innecessari. Cent vuit
hectàrees estan pendents de l'acord, per
desenvolupar per sectors a cinquanta anys vista.

Problemes dels propietaris dels habitatges situats
en els carrers peatonals Boix, Bardisses i Baladres
amb el respecte dels guals.
Pel que fa a temes de ciutat els més recurrents
van ser els relacionats amb els carril bici, enllumenat,
aparcament, pintades, etc.., és a dir, problemes de
manteniment de ciutat, però en realitat el tema
que més passió va desfermar van ser els gossos en
totes les seves accepcions.
A part de que malgrat l'aplicació de la normativa
de tinença d'animals els resultats encara no són
visibles i les deposicions de gossos si ho són, el
conflicte entre banyistes i gossos a la platja de
l'Aiguadolç sembla que té recorregut. Una part
important dels presents van denunciar la difícil
convivència que es produeix entre els usuaris de
sempre de la platja en qüestió, els gossos i els seus
responsables.
La discussió va pujar de to, acusant els banyistes
a l'equip de govern de despreocupar-se de les
situacions i problemes que s'han produït al llarg de
l'estiu a l'anomenada platja.
La regidora de serveis viaris va recordar als
contraris que Vilanova disposa de sis kilòmetres de
platja, que són molts i que creu que tots poden
conviure i que malgrat això, una vegada finalitzat
l'estiu es farà un estudi de les conclusions per tal
de trobar solucions a les diferents demandes, d'aquells
que volen portar el seu gos a la platja i d'aquells
que no volen quels gossos els destorbin.
Esperem les solucions adients als conflictes i
demandes, hi serem vigilants en el compliment de
les promeses.
Equip de redacció

Trobada de l'Alcaldessa amb el veïns del Moli de Vent

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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L'Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i Vicepresidenta
del Consorci VNG Eixample Nord, Sra. Neus Lloveras
va clausurar l'acte desitjant que el futur de l'Eixample
nord sigui una aposta beneficiosa per la ciutat.
També ens hauria agradat la presència en algun acte
del representant de la Generalitat i President del
Consorci Sr. Calvet i conèixer la seva opinió.

Al segon dia de les jornades en les intervencions
inicials es va tractar d'introduir elements comuns
per intentar crear oportunitats aprofitant les
característiques pròpies de Vilanova i la Geltrú.

Consideracions finals:
Quan es parla de planejaments queda com una
nebulosa el calendari del Nou Hospital contemplat
en el Sector I del projecte.

El Sr. Isidre Also Gerent de l'ADEG, va actuar de
President-Moderador, obrint el torn d'intervencions.
Tant el Sr. Miquel Barceló president de l'IMNOPRO
com el Dr. Antoni Yuste Gerent de la Fundació
Hospital Sant Antoni Abat, van coincidir en el fet
que s'ha de construir sobre el que hi ha, fent
referència a les possibilitats que tenim en aquest
moment per la col·laboració entre l'Hospital de Sant
Antoni Abat i l'UPC en la recerca, tecnològica i la
industria al voltant de l'envelliment i la vida
autònoma.

A vegades ens dona la sensació que tindrem un
“hospitalet”.
Considerant el futur, ens agradaria saber si el Consorci
Sanitari del Garraf , que per número de treballadors
és la primera empresa, té plantejat en el cas de la
construcció del nou hospital el destí funcional tant
de l'Hospital Sant Camil, com de l'Hospital Sant
Antoni Abat.
Donat que el percentatge de població més gran de
65 anys a la comarca del Garraf segons L'IDESCAT
(base de dades estadística de la Generalitat de
Catalunya) és del 16.20% i si prenem com referència
els més grans de 55 anys ens trobem amb un 28%,
pel que fa a Vilanova, aquest percentatges són el
17,60 i el 30% respectivament. Potser ens hem
d'espavilar, una dècada passa volant. Només cal tirar
la mirada enrere per veure altres projectes de ciutat.
Potser s'ha passat l'arròs.

El Dr. Yuste va fer referència als treballs que
actualment realitzen en xarxa amb altres
corporacions sanitàries, ja que és un camp amb
grans possibilitats degut a les necessitats donades
pel progressiu envelliment de la població. Però no
ens podem dormir i hem d'aportar recursos per
aconseguir que la nostra ciutat sigui un referent en
tecnologies mèdiques.
El director de l'Invest in Catalonia, del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
va fer referència a la seva tasca de captar inversions
internacionals per Catalunya,
ja que és la tercera regió
d'Europa que ha rebut més
inversions internacionals, sent
un factor atractiu la seva
situació geogràfica i el seu
clima.
Vilanova.cat

Fidel al seu compromís de trobar-se amb els veïns
un parell de vegades l'any, l'Alcaldessa Neus Lloveras
va tornar a parlar amb els veïns del Moli de Vent el
passat dimecres 17 de setembre.
Acompanyada per les regidores de Mobilitat i
Serveis Viaris, Gloria Garcia i Medi Ambient, Serveis
Socials i Esports, Blanca Albà, va fer una petita
introducció sobre el funcionament d'aquestes trobades
i donar unes dades molt interessants de la situació
econòmica que es troba el nostre consistori.
En aquesta situació de crisi general, va explicar
que una gran part del pressupost disponible ha estat
dedicat al area de Serveis Socials per tal de garantir
les necessitats mínimes de molts dels ciutadans de
Vilanova i la Geltrú. Un altre despesa de caire urgent
va ser la reparació de la Piscina Municipal pel que
es van fer servir un fons de la Diputació que en
principi no era destinat a tal efecte; el pas inferior
del Carrer Llibertat i el projecte del Museu del Far
són les inversions fetes recentment.
Amb els pocs diners que queden l'alcaldessa es va
comprometre que en breu començaran les obres del
pavelló annex al Poliesportiu del Garraf, encetar la
continuïtat dels carrils bici i dedicar una partida de
700.000 pel manteniment i millora de la via pública.
L'alcaldessa també va informar de la situació en
que es trobaven les demandes fetes pels veïns en la
passada reunió del 29 de gener de 2014. El seguiment
es pot fer a la pagina web de l'Ajuntament a l'apartat
Barris, on es pot consultar quines són les mesures
que s'han pres fins ara, o com es troba la demanda
si encara està en procés.
Desprès de totes aquestes explicacions va ser
l'hora dels veïns. Com és habitual moltes de les
queixes es van centrar en les qüestions de l'estat i
el manteniment de la via pública així com altres més
centrades en situacions particulars i problemes del
ciutadà amb l'administració.
A l'àmbit del barri van sorgir temes, la major part
d'ells ja denunciats per la nostra associació com ara
l'estat dels bancs, voreres, arbres, podes, paneroles,
enllumenat, clavegueram i zones inundables.
En temes més personals van sorgir els problemes
de convivència dels veïns a l'entrada de l'institut
Lluc i Rafecas pel carrer Zamenhof que també es
utilitzada per un supermercat contigu i que provoca
problemes d'accés i de soroll per als veïns moltes
estones del dia i a hores intempestives.

Participació Ciutadana

El Sr. Xavier Cardona
President d'Honor de l'ADEG,
a la seva intervenció va
defensar molt vehement el
sector industrial com el valor
més important del passat més
proper i com la seva davallada
ha significat la pèrdua tant
d'empreses com d'empleats.
Però també es va referir a
que empreses dedicades a
l'economia del coneixement
podrien crear llocs de treball
i sobretot que siguin actius
resistents als sotracs.

Si voleu trobar més informació i dades sobre l'Eixample Nord podeu consultar
el Molinformatiu 58 d'abril de 2010 o consultar la següent:
http://www.vngeixamplenord.cat/docs/VNG-nord_MULTIPLE-CITY.pdf
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Parlem amb Enrique Castro Ferro,
de la ONG Garraf Coopera
Per Fermín de la Pinta
Garraf Coopera tal i com diu el seu nom és una petita ONG que des del Garraf coopera i col·labora en projectes
dins i fora de la comarca per mantenir valors cada dia més necessaris, però oblidats . L'Enrique és un home que
desperta curiositat i admiració pel seu compromís des de fa molts anys amb les causes justes i la cooperació a
molts indrets del món. El que per a molts ciutadans pot ser un hobby per l'Enrique suposa un compromís i una
dedicació molt especial fora de la seva activitat com a docent. La proximitat de la seva feina, paret per paret
amb el despatx de la nostra Associació ens ha fet preocupar-nos per allò que tenim al costat i que sovint dins
de la nostra feina ens passa desapercebut, generalment per manca del temps necessari. Us convidem a saber una
miqueta més d'aquesta entitat d'àmbit comarcal amb seu a Vilanova.

Què és Garraf Coopera?
Som un grup de gent que hem estat en diverses
organitzacions no governamentals de cooperació.
Nosaltres, tot i que ajudem en campanyes com ara
la més recent de Gaza, l'Irak en el seu moment amb
els hospitals o amb el Sàhara, totes les persones que
formem Garraf Coopera venim de la cooperació.

treballar d'un altre manera que és el procés pel que
hem passat moltes ONGs.
I el segon és que la nostra evolució i experiència ens
diu que no hi haurà una societat justa sense que
aquesta sigui justa també amb la natura. Per tant
la defensa del medi ambient no és ecologista, es
vivencial. Per això la nostra feina és crear condicions
de treball perquè la gent pugui menjar i al mateix
temps que això no signifiqui crear indústries ni
cooperatives sense criteri. Si es creen cooperatives
que tinguin en compte la qüestió de gènere i la
ecològica, nosaltres donem suport.

Quins són els motius que us fan crear aquesta
ONG?
Són fonamentalment dos:
Primer, desprès de la crisi que es ve arrossegant des
de fa 15 anys, malgrat els objectius del mil·lenni i
totes aquestes coses, hem vist com es feien escoles
sense que els i les alumnes poguessin assistir-hi i
hospitals sense personal suficient per a curar els
pacients. Vàrem arribar a la conclusió que la
cooperació quan no hi ha drets serveix de poc. No
podem fer projectes sense tenir en compte que
aquests poden xocar amb la cultura. Ens adonàrem
que hi havia projectes que desenvolupaven les
infraestructures però mancaven els drets i xocaven
amb les tradicions. És per això que decidírem treballar
pels drets i per les infraestructures per tal de crear
llocs de treball. Per eradicar la pobresa s'ha de

Quins projectes esteu portant ara endavant?
Els projectes que tenim ara són: aquí la defensa de
l'Ortoll, recuperant els camins, fent itineraris,
netejant els abocaments i controlant-los. L'espai
s'ha de lliurar de la intervenció urbanística i aprofitar
per fer activitats relacionades amb la natura, un
parc natural, una escola de natura, fins i tot podríem
fer un càmping que no malmeti la terra ni l'espai.
Hem d'evitar el transit de vehicles i l'idea d'asfaltar
els camins.
Fora, al Brasil donem suport a una cooperativa de
cooperatives anomenada Justa Trama que produeix
roba i accessoris a partir de cotó ecològic. Donen
10
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Notícies
Per desenvolupar el document s'han tingut en compte
les aportacions de la ciutadania, tant d'aquells que
han realitzat els diferents itineraris per la ciutat,
els que han omplert la butlleta d'aportacions, o tots
aquells que s'han dirigit als responsables del PMUS
mitjançant correu electrònic, blocs, web o altres
xarxes socials. Totes i cadascuna d'aquestes
aportacions són les que donen forma al document.
Anant directament a les dades troben que els
participants valoren com a prioritaris els següents
criteris:
- Promoure l’increment de l'ús segur de la
bicicleta.
- Promoure la utilització del transport públic.
- Incrementar la creació i fomentar la utilització
d'aparcaments de dissuasió a les àrees
perimetrals.
- Adequar oferta d'aparcaments a les necessitats
de cada zona.
- Millorar l'accessibilitat i la seguretat per afavorir
la mobilitat dels vianants.
- Fomentar l'ús racional del cotxe.

Des de L'AV Molí de Vent sempre hem reivindicat la
descentralització dels serveis que ofereix la nostra
ciutat tant a nivell social com cultural. Fins i tot
apostem pel regidor de districte, emulant a allò que
es fa en altres ciutats, si veritablement es vol apropar
la política i els serveis al ciutadà. Restem oberts a
tot tipus de col·laboració amb l'administració per
desenvolupar el projecte.
Consell Municipal de Medi Ambient
El 16 d'octubre va tenir lloc la reunió del Consell,
que entre d'altres qüestions va aprovar l'acta anterior
i es va fer un resum de la reunió preparatòria en
forma de comissió permanent.
En aquesta permanent es va valorar que el Consell
reflexioni sobre el model de ciutat, el coneixement
del planejament actual i el seu procés de revisió
A continuació el tècnic d'urbanisme de l'Ajuntament
va fer un passeig pel planejament urbanístic de la
ciutat des dels anys 60 fins l'actualitat, aportant
dades sobre la realitat i la legislació que empara els
diversos POUM.
Al debat posterior es va parlar de la necessitat
d'introduir el concepte de desenvolupament sostenible
tenint en compte els recursos i les generacions
futures, conèixer documents com l'auditoria ambiental
i el Pla d'Unitats del Paisatge per protegir espais i
territori i es va demanar que quan aquest Pla es posi
a exposició pública es presenti al Consell.
Es comenta la implicació i participació social en la
gestió i protecció dels espais naturals i/o rurals i els
camins, amb la necessària col·laboració i coordinació
entre l'administració i la societat per potenciar
aquestes accions.
Finalment es considera imprescindible l'accés a la
informació i a la documentació, així com poder
accedir a la presentació feta del planejament
urbanístic.

Aquests són els criteris més demanats i que ara els
tècnics en la fase més professional del pla hauran
de portar endavant. Hem de dir que fins ara sols
s'han portat a terme 3 de les 5 fases previstes i que
les qüestions potser més complicades és ara quan
comencen. Entenem que encara caldrà esperar un
bon temps fins arribar als tràmits i modificacions
de la fase 5 del PMUS.
Descentralització dels serveis d'atenció ciutadana
El mes de desembre de 2013 el PSC va presentar
una moció per la descentralització del servei de
atenció ciutadana (OAC) als barris.
La moció pretenia aprofitar la xarxa de centres
cívics que s'han construït en els darrers anys per
tots els barris, per “apropar les gestions que
actualment es realitzen únicament a l'edifici
municipal ja que això obliga a la ciutadania a fer
desplaçaments no sempre fàcils de fer. D'aquesta
forma, aquest equipaments podrien servir per apropar
aquesta atenció al ciutadà, perquè es posin facilitats
a l'hora de lliurar documentació o fer altres tràmits”.
El juliol passat i atès que l'equip de govern no havia
fet cap pas en aquest sentit el grup municipal del
PSC va proposar al Ple de l'Ajuntament acordar:
- Iniciar al mes de setembre un calendari per una
prova pilot de l'OAC als barris de la ciutat.
- Fer arribar la moció a les Associacions de veïns
perquè pugin aportar propostes en la mesura en
que es vagin oferint.

Eixample Nord des de la carretera de l'Arboç
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Notícies
Festa Major

ser el duo treu-punxes i en adults el guanyador va
ser Marc Segarra i Alfonso Gil, tots dos ens van fer
passar una estona ben agradable i no va quedar cap
més remei que premiar a tots dos per fer justícia a
la seva tasca.

Potser no és l'hora de fer-vos ara, quasi quatre mesos
desprès un resum de la festa major, però potser sí
és el moment de fer esment d’algunes de les novetats
que eren incloses i que creiem que han estat rebudes
amb agraïment i participació pels veïns.
Els nous actes van atreure una gran quantitat de
gent i caldrà tenir-ho en compte per properes edicions
de la nostra festa. Ressaltem particularment l'èxit
de la passejada per les masies del barri on
participaren una trentena de persones i on van poder
descobrir

Foto dels guanyadors del concurs de monòlegs
Ja tenim rètol
Finalment i amb més de tres anys de retard el Centre
Cívic del Molí de Vent ja es pot identificar pels
ciutadans i visitants. Un petit cartell blau de 40x40
cm. ens diu on som i què és aquell edifici del fons.
Entenem que l'espera ha estat massa llarga per un
detall tant petit i senzill però els tempos
administratius són els que són i sovint la reivindicació
més lògica es pren com un capritx nostre. Desprès
de tant d'esperar la nostra portada mereix ressaltar
el detall.

Foto de la passejada davant Mas Seró
monuments i indrets del barri, amb la seva història
corresponent i que fins ara, per a molts, era totalment
desconeguda. Ens van poder apropar a les cinc masies
que encara perduren al barri i fer els comentaris
històrics corresponents. La passejada va finalitzar
amb una sardinada per a tots els participants.
Un altre acte que ens va omplir per la participació
va ser el concurs de acudits i monòlegs. En un principi
la participació prevista era mínima i fins i tot es va
pensar en no fer-lo, però a darrera hora van ser
molts, infants, joves i grans els que s'apuntaren al
concurs i ens van fer gaudir de les seves habilitats
com a monologuistes. Els guanyadors infantils van

Procés participatiu del pla de Mobilitat
El passat mes de juliol es va presentar l'informe de
resultats de la diagnosi del Procés Participatiu de
Mobilitat de Vilanova i la Geltrú (PMUS) que és el
document on es detecten tot els punts forts i febles
de la mobilitat a Vilanova.
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feina als que ho produeixen però encara ací no els
arriba i han de produir altres coses com ara ajonjolí,
frígoles, arròs, etc.. Han de plantar en consorci.
És la política en la que es basa la Justa Trama, molts
dels cooperativistes són emigrants del propi Brasil,
expulsats pel mercat laboral de les ciutats, hi ha
també ocupes de terres, són gent que necessita
qualificació, un lloc per viure i cultivar per menjar.

Busquem finançament mitjançant subvencions,
quotes, donacions perquè puguin canviar les màquines
o plantar més cotó. Estem parlant de gent que es
troba quasi en la marginalitat, és a dir, enviem els
diners quan els tenim i elles rendeixen comptes del
que s'ha fet. Tenim confiança absoluta en elles, a
part estem pensant a fer una mena de grup de
turisme solidari per anar allà i veure el dia a dia;
encara que hi ha problemes, la forma de resoldre's
per la seva part a nosaltres ens semblen els adequats.
Des de que ens coneixem, elles sempre han dit que
el seu èxit més gran seria deixar de dependre de la
cooperació internacional, el que volen és vendre el
producte que treballen.
Des d'aquí nosaltres el que hem de fer és intentar
vendre la roba, una roba que amb la col·laboració
de dissenyadors hem intentat adaptar-la al mercat
europeu. La nostra feina ara es que tota aquesta
roba es vengui per que si no seran diners llençats.

Cóm funciona la Justa Trama?
El cotó que produeix l'ADEC i AEFAF (dos de les
cooperatives de la Justa Trama) és transportat a un
altra cooperativa (COOPERTÈXTIL) que és una petita
fàbrica tèxtil, i ho fila i fa el teixit. Encara que el
cotó només suposa un 1 % de la producció d'aquesta
fàbrica i no guanyen diners, ho fan perquè estan
dins d'una xarxa d’economia solidària: per a que tu
puguis menjar, jo cedeixo els meus telers. Estem
parlant nomes d'unes 20 tones de cotó. Aquesta
producció del tèxtil del cotó ecològic passa a altres
cooperatives, una cus la roba (UNIVENS), altra fa
els brodats (FIO NOBRE) i una tercera transforma
les restes en joguines, joguines de drap (INOVARTE).
Tot això junt amb un altre cooperativa (AÇAÍ) que
recull les llavors per fer els botons, ornaments i
tints naturals. Aquesta té una funció social, ja que
ho fan preses de la presó de Porto Velho (estat de
Rondonia, nord-oest del Brasil). I tota aquesta roba,
a més del cultiu, transformació i fabricació justes,
té certificació ecològica, i és material saludable per
nosaltres. No és roba de quatre usos i llençar. És
natural, ecològica, saludable i justa!
En el moment que van veure que érem deu persones
van tenir clar que no podíem portar cinc projectes
endavant i decidirem portar un de sol que considerem
representa tots els valors que nosaltres creiem que
han de ser, representa l'economia social, solidària,
del bé comú, solidaritat de classe i territorial, ja
que estem parlant de 6 estats del Brasil que d'una
manera o altre intervenen en el desenvolupament
de la Justa Trama.

Com esteu de socis i voluntariat per portar
endavant els projectes?
Sincerament fatal. Actualment som unes 20 persones
que col·laboren en un grau més alt o mes petit.
Tenim socis amb quota d'un mínim de 10 l'any i
també donants que aporten altres quantitats perquè
tenen confiança absoluta en la nostra feina. Entenc
que aconseguirem més socis i col·laboradors si hi ha
gent que treballa, si s'explica el projecte i el veuen.
Més que els diners, necessitem el temps de les
persones per aportar-los.
Entenc que darrere de tota aquesta feina també
hi haurà moments de satisfacció?
El voluntariat és gratificant, és feina no remunerada
però tens altres satisfaccions.
Recordo una visita al projecte que la representant
em va agafar la mà per anar a inaugurar l'escola i
em va dir: et deixo sol perquè ho puguis compartir
amb tota la gent que ha col·laborat. Això no té preu.
Això no t'ho paguen amb diners.
Els vaig trucar i els hi vaig dir: Està construïda, és
de veritat i els nens estan jugant!!!!!!
GarrafCoopera facebook:
https://es-es.facebook.com/pages/GarrafCoopera/350342398410021
Justa Trama web:
http://www.justatrama.com.br/home#

Com us coordineu o col·laboreu, teniu persones allà?
Nosaltres som solidaris i no hem d'ensenyar ningú a
fer les coses, no som messiànics, la gent ja sap que
ha de fer i com. Ells només necessiten els diners
per fer les coses, són gent que saben treballar en
cooperativa.
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Activitats

ACTIVITATS DE TARDOR-HIVERN AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT
Per la canalla...
Aprèn anglès
Capoeira
Taekwondo
Dances del món
Grafit
Hip Hop
Teatre musical
Activitats culturals
Tallers aprenem
Centre obert de ponent
Noves tecnologies
Impressió 3D.
Activitats físiques
Kundalini Ioga
Country

Zumba
Salsa
Bachata i roda de casino
Taekwon-do
Relaxació amb bols tibetans
Pilates
Ball actiu
Capoeira
Reiki

Av. L'Aragai
Club Busseig Escafandra
Taekwondo Taijitu
Profoto VNG
Vilanova actua
Associació Cocrea
Garrafcoopera

Activitats manuals
Patchwork
Manualitats amb goma eva
Entitats
Aprenem
Amics del country
Ass. I love salsa
Ass. d'esclerosi múltiple del Garraf

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
Chi Kung
Vilanova Actua

Editorial
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Participació ciutadana i comunicació transversal
Passat l'estiu l'Associació continua amb la seva tasca del dia a dia. Estem satisfets de
com ha funcionat la nostra Festa Major. Gràcies per la col·laboració dels patrocinadors
i també gràcies a les persones que amb el seu treball han ajudat a mantenir amb
il·lusió la festa, cobrint al propi temps els actes per a tothom, respectant el pressupost
assignat i mantenint la tradició des de fa trenta anys. Perquè no hem de fer-la?
El tercer trimestre hem incrementat el nombre de les activitats que al seu dia havíem
previst, amb ampliació de cursos que han estat molt ben rebuts. Però també l'Associació
intenta estar a tots els fòrums que interessen a la ciutadania, donat el caràcter social
que recullen els nostres estatuts. De forma sintetitzada, exposarem aquesta participació
dins aquest butlletí. Hem estat presents donant la nostra opinió als següents actes:
- 14 de juny, Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), 10 membres de l'Associació
de Veïns van fer els diferents recorreguts a peu al barri antic, barri de mar amb
autobús, i en bicicleta.
- 17 de setembre, l'alcaldessa al teu barri, amb la presència entre el públic assistent
de tots els membres de la nostra Junta Directiva.
- 10 d'octubre, taller d'idees sobre el passeig Marítim i la plaça del Port 13 i 15
d'octubre, diàlegs-debat “de la platja llarga a l'eixample nord. El teixit urbà del
segle XXI, 16 d'octubre Consell Municipal de Medi Ambient.
En aquest butlletí trobareu també a l'apartat d'entrevistes una conversa amb Enrique
Castro Ferro, de la ONG “Garraf Coopera”, una entitat molt propera en l'espai i potser
molt llunyana en el coneixement general dels ciutadans de la comarca.
Finalment, desprès de moltes temptatives i uns quants anys pel mig, ja tenim el cartell
indicatiu del Centre Cívic. Moltes gràcies i com diria aquell “más vale tarde que
nunca”.
Més que mai, fent barri i fent ciutat.
Junta Directiva de l'AV Molí de Vent

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
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Injecció urgent per a la via pública

L'Alcaldessa de Vilanova va informar a la seva darrera visita al barri de la disponibilitat de
més de 700.000 per actuacions a la via pública. Mitjançant el Diari de Vilanova hem tingut
accés a com es farà aquesta distribució de diners de forma detallada. La veritat és que no
trobem cap quantitat especifica dedicada al barri, encara que si que hi ha despeses de
caràcter general que poden fer-lo més agradable. És per això que no renunciem a disposar
d’una millor il·luminació dels nostres carrers i que es puguin reparar totes aquelles coses
que ja porten temps degradant-se. Nosaltres tenim tot un ventall de idees i llocs on actuar.
Només així es donarà resposta a les demandes fetes pels veïns a l'Alcaldessa el passat 17
de setembre. Com sempre, estem a la seva disposició.

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?
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