
ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

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

www.avmolivent.org
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A la contra...

El dia 24 de juliol de 2015 farà cinc anys de la inauguració del Centre Cívic del Molí de Vent.
És evident que cinc anys són l'espai de temps més que necessari per tal d'haver trobat alguna
solució a un espai encara per estrenar. Bones paraules, promeses, mocions al Ple de l'Ajuntament,
consistoris de tendències diverses, etc. i  el més fonamental, una gran inversió sense cap resultat
i totalment aturada.

Sovint ens diuen que som una mica pesats, però tot i això encara no hem aconseguit res;
refrescar la memòria dels que poden posar la solució de tant en tant, no ha estat suficient.
Cal d'una vegada donar "vida" aquest espai musical de tota la ciutat i trobar les solucions més
factibles i senzilles, que entenem que no han de tenir cap cost economic, per tal que els bucs
no s'acabin deteriorant més i compleixin la funció per la que van estar dissenyats. La nova
regidoria ens tindrà al costat tant per col.laborar en trobar la solució com per recordar
periòdicament el problema si aquesta no arribés.

BUTLLETÍ SOCIAL

Un espai per descobrir
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Editorial Molinformatiu 75

Sumari

Il·lusió i  constància: 75 molinformatius, 19 anys d'edició.

Al febrer de 1996 vàries persones de l'associació varen creure que era necessària l'edició d'un
mitjà d'informació sota el concepte d'informar i comunicar sobre aspectes socials del barri i
de Vilanova i la Geltrú, així com sobre temes d'importància pel col·lectiu veïnal. És així com
va sorgir el butlletí de l'Associació de Veïns Molí de Vent, el Molinformatíu. Els que hem rebut
aquesta herència donem les gràcies als instauradors de l'idea i l'oportunitat de fer palesa la
participació ciutadana.

Definitivament, el 13 de juny d’aquest 2015 es va constituir el nou Ajuntament i es va reelegir
com Alcaldessa Neus Lloveras. A les pàgines interiors farem algunes reflexions sobre el futur
del nou consistori.

Hem entrevistat aquesta vegada a l'espai la conversa a les representants del col·lectiu Vilanova
Actua, una entitat que neix amb l'objectiu de millorar la vida de les persones amb discapacitat.

I els dies 10, 11 i 12 de juliol es farà una nova edició de la nostra Festa Major amb un programa
engrescador d'activitats per a totes les edats, gràcies a la col·laboració tant d'entitats, de
persones que sense el seu voluntarisme seria difícil de tirar endavant la Festa, així com també
a la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta vegada la majoria del actes es faran al Centre
Cívic del Moli de Vent, aquest espai tan reclamat per veïns i veïnes, i que desprès de cinc anys
d'existència encara per molta gent de Vilanova i la Geltrú és el gran desconegut.

Esperem que la experiència sigui positiva i que l'assistència de nous visitants demostri que
la ciutat no té límits.

També en pàgines interiors s'ofereix l'opinió de tres destacats i reconeguts comunicadors sobre
el nostre butlletí social.

Tot el Molí de Vent és barri, tot el Molí de Vent és ciutat.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Molí de Vent

Molinformatiu 75

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

Notícies i nova junta directiva . . . .
Nou espai per la Festa Major . . . . .

Participació ciutadana:
Nou consistori . . . . . . . . . . . . . . .
Funcionament de l’Economat vng . .

El Barri:
Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Molinformatiu 75, petita història del
butlletí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2
3

4
5

6

7

Opinió:
Opinions: Jordi Martí, Laura Marín i
Guillem Mercader . . . . . . . . . . . .

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

Col·laboració:
Recomanacions de seguretat dels
Mossos d’Esquadra . . . . . . . . . . .

La conversa:
Amb VIlanova Actua . . . . . . . . . . .

De l’Associació:
Programa d’actes de la Festa Major
Molí de Vent 2015 . . . . . . . . . . . .

8-10

11

13

14-15

16

L'organització es reserva el dret de modificar o anular qualsevol acte d'aquest programa.



Municipal Oberta (AMO)i als tallers del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) de Vilanova i la Geltrú.
Però com ja hem dit el punt més important de
l'assemblea era la renovació de junta. Aquesta es
renova amb tots els components actuals més tres
noves incorporacions que són Marc Segarra, Beatriz
Pardo y Diego Jiménez. Aquestes noves cares són
molt importants per tal de aconseguir aportar noves
idees i maneres de fer i a la vegada garantir la
continuïtat de l'entitat amb gent més jove. Una
vegada escollits tots els membres de la Junta es va
posar la data del 24 de març per tal de fer la reunió
on es designarien els càrrecs que van ser els següents:

President: Josep Vivanco Alonso
Vice.President: Pablo Municio Garcia
Secretari: José Antonio Román Jiménez
Tresorera: Estela Gónzalez Álvarez
Vocals: Rosa Luque Blanco

Miguel Angel Egea Gasca
Francisco Ribadeneyra Fernandez
Beatriz Pardo Gonzalez
Diego Jimenez Llamas
Marc Segarra Sabio

A l'apartat de precs i preguntes, es van comentar
temes d'actualitat i que la quota de soci continuaria
en la mateixa quantitat.

El passat dia 21 de març es va fer l'Assemblea General
Ordinària de l'Associació de Veïns de Molí de Vent.
Dintre de l'ordre del dia, un dels punts a tractar era
la renovació de la junta ja que coincidia amb el
segon any de mandat de la Junta actual i tal i com
especifiquen els estatuts calia la renovació .
En el transcurs de l'assemblea i seguint l'ordre del
dia es va aprovar l'acta anterior i es va a donar pas
a les explicacions del balanç  econòmic corresponent
a l'any 2014 que va ser de 28.383,40    de ingressos
i 27.716,65   de despesa així com el pressupost
corresponent al 2015, on es va fer una exposició al
detall tant de la previsió d'ingressos i despeses. El
pressupost s'ha xifrat en uns 29.470    un pressupost
realista i d'acord amb la situació econòmica de
l'associació.
Un altre punt de l'ordre del dia era la presentació
del resum d'activitats oferides al 2014 i la programació
de les mateixes pel 2015. La memòria reflecteix
totes les activitats que fa l'entitat tant de caràcter
lúdic, com els cursos o carnaval, Festa major; de
comunicació mitjançant el butlletí quadrimestral
Molinformatiu o la participació i atenció als diversos
mitjans de comunicació d'àmbit local i comarcal,
així com tot el que es refereix a participació ciutadana
 amb presència en consells, fòrums, Mesas de ciutat.
També s'ha participat amb propostes a l'Assemblea
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famílies prendre la decisió d'allò que volien fer,
algunes eren inviables però aconseguirem incorporar
altres demandes que si estaven a l'abast, com ara
classes de ball, teatre, taller d'expressió artística,
etc. Fem un calendari d'activitats on tots puguin
participar i escollir aquella que més els convé o els
hi agrada. També hem incorporat els dijous un espai
que anomenen "el Local". És un espai de reunió on
ells escullen quina activitat volen fer com ara, llegir,
fer informàtica, jugar al domino o la Wii, etc. A
part de tot això fem les activitats més normals com
fer excursions, anar a discoteques, sortir a parcs
d'atraccions o cases rurals, colònies i casal d'estiu.
Intentem que la seva discapacitat no sigui cap mur
a l'hora de gaudir i relacionar-se.

Quina és la vostra relació amb les famílies?
Nosaltres tenim una relació molt propera als pares,
és fonamental per tal de conèixer la realitat dels
seus fills en cada moment. En tot allò on no arribem
intentem posar a la seva disposició xerrades i tallers
relacionades amb els seu dia a dia i professionals
per tal de oferir-los recolzament en aspectes com
ara la sexualitat, nutrició, tutelatje, etc. i en
cadascuna de les seves realitats e inquietuds.

Treballeu amb altres entitats?
Les activitats les fem nosaltres però tot i així
treballem molt en xarxa, amb Serveis Socials de
l'Ajuntament, amb els treballadors de referència
dels nois/es i dintre de la Mesa d'Entitats Socials de
Vilanova, en un espai permanent de treball per tal
de sumar esforços i complicitats. També col·laborem
en tot tipus de activitats relacionades amb el municipi
i en tot allò on podem arribar.

Suposem que treballeu amb voluntaris?
Si, no ens podem permetre altres opcions, encara
que en tenim molts; ara en tindrem uns setze; la
veritat és que el voluntariat és molt cíclic, els tens
i no els tens, s'ha de fer una feina a diari per tirar
endavant el projecte. L’ ideal seria que els voluntaris
tinguessin algun tipus de remuneració per tal de
poder-los retenir  però ara per ara és
impossible.Nosaltres no tenim antiguitat com ha

La conversa

entitat i el 2014 va ser la primera vegada que van
demanar subvencions.
És per això que se'ns fa molt complicat fer
contractacions.

Què penseu dels pisos tutelats?
Els pisos tutelats són un recurs més però nosaltres
com a representants d'una entitat podem tenir
opinions molt diverses, és clar que és un recurs que
funciona però s'ha de reconèixer que cada noi/a és
diferent. Nosaltres, en aquest tema i com ja hem
dit abans podem facilitar xerrades i tallers amb
professionals que són els que veritablement poden
donar consell als pares sobre aquests temes.
Finalment  seran ells  i l’orientació que puguin oferir
els experts qui decidirà si aquesta solució és l'adient.

Com veieu el futur de l'entitat?
Encara que només portem una mica més d'un any
treballant ja hem fet moltes coses, però encara ens
queden  per fer i tenim moltes idees. És un problema
de recursos. Els pares paguen una quota de soci i de
servei, unes quotes populars ja que tots ells porten
a sobre una gran quantitat de despesa i la partida
econòmica pública no és previsible i et pot arribar
quan la necessites o no arribar quan has de fer la
despesa. Podríem tenir més gent treballant i poder
accedir a altres projectes.
La realitat actual és molt bona, hem vist un augment
de la demanda i això vol dir que hi ha un nivell alt
de satisfacció i el que més ens agrada és veure
l'evolució dels nois/es, l'afecte i l'estima que et
donen no té preu, els dones una eina que
probablement no trobarien. Aquesta satisfacció és
superior a la remuneració que puguis obtenir. Esperem
consolidar-nos com a entitat i ampliar els recursos
i les activitats, aquest és el nostre desig pel futur.

Assemblea General i Nova junta Directiva

Marc Segarra, Beatriz Pardo i Diego Jiménez són els nous components de la Junta de l'Associació de Veïns.
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Parlem amb Èlia Serra i Natàlia Martínez,
coordinadores de Vilanova Actua

Quan i com neix Vilanova Actua?
Vilanova Actua neix l'any 2013 tot i així hi ha un
treball previ de cinc anys com a secció d'altres
associacions. El projecte neix a partir d'un grup de
pares i mares de fills amb discapacitat que observen
que els seus fills poden accedir a diversos recursos
com ara feina o esports però no tenen temps de
lleure. Llavors decideixen crear un espai per que
aquests nois/es es puguin relacionar els caps de
setmana a través de voluntaris. Aquests projecte va
estar emparat primerament per Alfa Tegar i
posteriorment va funcionar com una secció dintre
de l'Associació de Veïns de Sant Joan. La demanda
va créixer, cada vegada eren més nois/es i es va
tenir que crear un grup de joves ja que en principi
només havia un grup d'adults, majors de divuit anys.
Al veure que els grups creixien i les demandes de
les famílies anaven més enllà de les activitats dels
caps de setmana, coordinadors i voluntaris van decidir
constituir-nos com a entitat per tal de fer visible la
nostra feina davant la ciutadania i les institucions.
De tots els coordinadors, per qüestions de feina i
altres motius només vam quedar nosaltres dues. Vam
elaborar un projecte i un estudi del context de

quantes persones que hi havia al Garraf, ja que el
nostre àmbit és comarcal i arrel d'aquest estudi
comprovàrem que hi havia moltes persones amb
discapacitats i que no existien recursos d'oci per a
ells.

Quins són els vostres objectius com a entitat?
Els nostres objectius són molt bàsics. És millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat a
través del lleure. És un objectiu molt general on
s'amaguen la creació d'espais per tal de que es puguin
relacionar amb altres companys, reconèixer el dret
a l'oci d'aquestes persones fora de l'oci estrictament
familiar, per donar un espai a la família i per als
nois desvincular-se i treballar l'autonomia amb altres
amics.

Quins són els serveis i activitats que oferiu?
Oferim oci per als nois/es tots els caps de setmana.
Ho fem els diumenges de 17 a 20 h. al Centre Cívic
de Sant Joan i és l'activitat  on tenim més participació.
També oferim activitats entre setmana, de dilluns
a dijous de 17 a 20 h. al Centre Cívic del Molí de
Vent. En un principi vàrem oferir als joves i a les

Per Fermín de la Pinta

Vilanova Actua és una entitat jove encara que amb una feina prèvia d'anys. Són uns dels nostres
veïns de despatx i és per això que hem volgut saber una mica més d'aquells que es troben més

a prop de nosaltres.L'Èlia és llicenciada en pedagogia i la Natàlia treballadora social.
 La feina de l'entitat té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb

discapacitat mitjançant l'oci i està formada pels pares, nois/es i professionals de l'àmbit.
Volem saber com es desenvolupa el seu dia a dia.

Notícies

Un any més Art&So i la Jove Orquestra de Vilafranca
sota la direcció de Ramón Alonso varen oferir dissabte
13 de juny a les 19 hores a l'esplanada exterior del
Centre un concert amb diversitat de peces de tots
els temps. Obres contemporànies com la suite de la
pel·lícula "The snowman", el tema del film "La vita
è bella", una recopilació de temes del grup Abba o
la coneguda "unchained Melody"(melodia
encadenada), així com altres temes més clàssics i
una selecció de peces del Barroc. La trentena de
presents van agrair el programa i poder gaudir d'una
tarda agradable en un nou espai.

El centre Cívic del Molí de Vent serà aquesta Festa
Major el lloc on es faran la majoria dels actes.
Aquests canvis obeeixen a qüestions econòmiques
i de logística. Els darrers anys, encara que fent molts
esforços per tal de reduir la despesa no han donat
els resultats desitjats. És per això que s'ha pres la
decisió de mantenir el programa en un espai més
reduït i en un format més petit i pròxim  per tal
d'evitar, entre d'altres, robatoris i destroces així
com reactivar el centre cívic oferint als veïns i
visitants els serveis de que disposa per a comoditat
de tots.

Som conscients que un canvi així provocarà crítiques
i estem disposats acceptar-les així com els
suggeriments que ens puguin arribar per tal de
millorar la festa a un cost i esforç lògic. Això no és
més que una prova per al seu moment fer les
valoracions oportunes i si cal rectificar allò que s'ha
fet o hagi resultat malament. El que resulta difícil
d’acceptar són les desqualificacions abans dels
resultats o per la decisió.

A part de l'espai, la resta de la festa continuarà en
el mateix format, amb diversitat d'oferta per totes
les edats. Aquest any hem introduït per dissabte a
la tarda un ball vintage per a la gent més gran però
obert a tothom, on podreu gaudir de la música més
representativa dels anys 60, 70 i 80. També diumenge
farem la ruta descriptiva pel barri on ensenyarem

Concert de Art&So i Jove Orquestra de Vilafranca

Un nou espai per a la Festa Major
els arbres i la flora que ens envolta.
Només esperar la vostra presència a la festa i que
passeu una bona estona amb tots els veïns i veïnes.

Passejada per les masies Festa Major 2014
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Col·laboracions

Construir el futur
Nou consistori

Al tancament de l'edició del butlletí ens ha arribat
la notícia de la formació del nou consistori i la
conseqüent elecció de l'alcaldessa Neus Lloveras.
Segons les informacions recollides pels mitjans de
comunicació, al plenari del 29 de juny es detallarà
el cartipàs municipal, d'acord amb l'altra formació
(PSC) que composarà el govern en minoria de la
ciutat. Curiosament la composició del govern no ens
ve de nou, si tenim el precedent de l'aprovació dels
pressupostos d'enguany, degut a l'abstenció del PSC
i la formalització de vàries mesures, qüestió que es
torna a portar a terme davant la impossibilitat de
formacions d'esquerra i de sobiranistes, per manca
de consens.

Estem expectants davant de la distribució dels
regidors i de la fusió de plans de les dues forces que
esdevingui amb un pla de mandat de present i futur.
Pensem que són necessaris esforços amb temes
socials, pobresa, educació, salut, dependències,
habitatge, etc.   També és interessant saber si els
consells, fòrums i altres espais de comunicació seran
més actius tant en calendari com en la resolució
dels temes tractats.

Es tracta de lluitar fins el màxim per aquells projectes
que s'han presentat amb multitud d'ocasions i
continuaran igual: hospital, peatge C32, tarifes

RENFE. Per descomptat, al principi d'aquesta
legislatura és el moment de revisar el POUM, ja que
la ciutat té diversos projectes pendents:

o   Centralització dels departaments a l'edifici dels
Jutjats per minorar els costos i la pèrdua de
temps del personal d'anar de un costat a l'altra,
a més de l'economia d'escala a tots els nivells.

o   Al propi temps, tal i com es recull als programes,
creació de la regidoria de barri o bé de situació
geogràfica.

o  Revisió dels terminis i planificació del deute
bancari per tal de no ofegar la tresoreria.

En quant a les grans inversions, s'hauria d'aconseguir
que la Generalitat ajudés, per exemple: en el trànsit
per la façana marítima des de Ronda d'Europa fins
el Passeig del Carme ja que és d'utilització freqüent
durant tot l'any per part d'empreses i entitats
ubicades al port de Vilanova, per concessions  de
Ports de la Generalitat. Seria molt raonable que
part important de la inversió sigués per part d'aquesta
administració.

Amb tantes forces polítiques els plens es poden
convertir en sessions maratonianes. Potser caldria
pensar en modificar el reglament.

Josep Vivanco

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

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Consells de seguretat al domicili
PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
• No obriu la porta a persones desconegudes.
• Demaneu sempre la identificació al personal de

l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el
servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número
de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

• Recolliu diàriament la correspondència per evitar
que persones alienes utilitzin les vostres dades
personals.

• Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al
carrer.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu
que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

• No deixeu les claus posades al pany exterior, ni sota
l’estora de l’entrada, ni a la bústia, ni en cap altre
amagatall extern al domicili.

• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

SI VIVIU EN CASES AÏLLADES
• Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels

llums interiors o exteriors del domicili.
Important
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència
de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del
vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.
Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o
indicis que s’hagi pogut produir un robatori, mantingueu
la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us
indicarà els passos a seguir i durà a terme la investigació
adequada amb personal especialitzat.

MESURES DE SEGURETAT
ACCESSOS INTERIORS
• Tanqueu bé tots els accessos a l’hora d’anar a dormir

i també quan sou fora de casa.
• Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
ACCESSOS EXTERIORS
• Protegiu-vos per mitjà de portes blindades, reixes

a les finestres, panys de seguretat, etc.
• Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-

vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides
o les escales.

GARATGES
• No deixeu les claus a l’interior del vehicle. Tampoc

deixeu a la vista objectes com roba, aparells electrò-
nics, etc.

• No deixeu a l’abast cap eina que pugui facilitar el
forçament de panys i accessos.

• Connecteu l’alarma del vehicle.
• Comproveu que la porta del garatge queda tancada

a l’entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany
aprofiti per entrar-hi.

• És recomanable i útil disposar de sistemes de videovi-
 gilància.

• Si sou propietari d’una plaça de pàrquing i la teniu
llo- gada, estigueu al cas de possibles pèrdues o
robatoris de claus i comandaments del vostre llogater.

ALARMA
• Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora

de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
• Cal que estigui connectada a una central d’alarmes

que avisi la policia.
• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions

de l’instal·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
• Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu

mesures de protecció efectives d’acord amb les
vostres necessitats. Comproveu que l’empresa
instal·ladora compleix tots els requisits legals.

• Guardeu els documents de tots els electrodomès-
tics per facilitar la identificació dels aparells en cas
de robatori.

QUAN MARXEU DE VACANCES
• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
• Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu

l’alarma.
• És convenient que tingueu un inventari d’objectes

amb el número de sèrie, la marca i el model: facili-
ta la identificació dels objectes en cas de robatori.

• Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.
• Eviteu explicar que us absenteu de casa, si parleu

amb persones desconegudes.
• No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou

fora de casa.
• No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
• No deixeu al contestador automàtic cap missatge en

què es dedueixi que sou fora. Podeu activar el
desviament de trucades per poder respondre sempre.

• Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

www.mossos.cat

DENUNCIEU...
...qualsevol fet delictiu que patiu.

Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i
aviseu els Mossos d’Esquadra o la Policia Local.
Presenteu denúncia als Mossos d’Esquadra.

RECORDEU:
PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA CAL...
• Adreçar-se a les Oficines d’Atenció al Ciutadà

dels Mossos d’Esquadra.
• Portar un document d’identificació personal.
• Dur una llista dels efectes sostrets amb el màxim

de dades de cadascun.
Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són
obertes les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Localitzeu la més propera a www.mossos.cat
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Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació de idees i contrastos per enriquir el diàleg.
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Participació ciutadana
Molinformatiu 75

El passat dia 29 d'abril es va fer una taula rodona al
Consell Comarcal del Garraf, sota el títol “Com
tracten el mitjans de comunicació els temes de la
Gent Gran.”

Aquesta taula rodona s'emmarca dins d'una sèrie
d'accions que el Consell Consultiu de la Gent Gran
del Garraf vol porta a terme per tal de donar valor
al paper del col·lectiu de la gent gran, donant a
conèixer els acords i conclusions del 7è Congrés de
la Gent Gran de Catalunya.

Objectiu General:

Debatre sobre el paper que té aquest col·lectiu dins
de la societat i  com tracten els seus temes socialment
els mitjans de comunicació.

Objectius Específics:

-Debatre el rol que uns i altres han de desenvolupar
a la comunitat.

- Donar valor a la tasca de la gent gran i la seva
experiència davant dels mitjans de comunicació.

- Reconèixer que l'envelliment actiu és una eina per
mantenir les capacitats prevenint la dependència i
millora la qualitat de vida.

- Constatar i visualitzar de quina manera afecta el
tractament dels mitjans de comunicació i com això
ens implica com ciutadans a la Comarca del Garraf.

L'acte estava dirigit a persones grans, entitats i
professionals interessats en aquest tema així com a
la població en general. Va obrir l'acte el Sr Xavier
Robert Conseller Delegat de Gent Gran en el Consell
Comarcal del Garraf, amb una salutació als
participants, donant-los les gràcies per la seva
contribució a un debat el més contrastat possible.

La Sra. Marta Marfany, ExRegidora del l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes,  va fer la presentació dels
objectius de la jornada.

La Sra. Nina Serrano va presentar als ponents de la
taula rodona, disculpant l'absència de dos ponents
per raons d'agenda.

Participació ciutadana
Molinformatiu 75

La continuïtat del servei de lliurament d'aliments
de Càritas a Vilanova va arribar a perillar fa dos
anys pel creixement exponencial dels ciutadans
atesos com a conseqüència del daltabaix
socioeconòmic provocat per la pèrdua de milers de
llocs de treball. Minvaven els recursos públics, els
espais pel treball dels voluntaris eren insuficients
i indignes, tant per ells com pels usuaris atesos. Hi
havia cues al carrer a ple hivern, els dies de pluja
i les persones que calia atendre eren exposades a
les mirades de tothom, en una lamentable imatge
de carros de la compra posats un darrera l'altre per
no perdre el torn o per por a quedar-se sense algun
dels productes que es lliuraven. Sols hi havia la
possibilitat de recollir una cistella tancada de 14
productes bàsics cada quinze dies, alguns d'aquests
acumulant-se a l'armari de la cuina de casa. I quanta
gent no havia de prendre llegum sec sense la
possibilitat de cuinar-lo per falta de gas o electricitat
per fer bullir l'aigua.

L'essència pròpia de Càritas com a entitat d'església
incorpora com a premissa de treball l'acollida del
que demanda ajuda, escoltant-lo, oferint-li un espai
on poder expressar-se, on sentir-se tractat amb
dignitat i on poder dir què necessita. I això no es
podia fer amb el sistema de repartiment d'aliments
que durant anys havia funcionat als baixos de la
parròquia de Sant Antoni. Calia apostar bé per
traspassar la responsabilitat de la gestió del servei
a l'ajuntament, obligat per llei a oferir-lo, bé per
seguir fent-lo des de Càritas però en un nou espai,
amb els recursos necessaris, el recolzament total
de l'ens municipal, i canviant el sistema de
repartiment pel de donar la possibilitat als usuaris
de triar els productes en funció de les seves
necessitats, de la seva cultura culinària o de les
persones que formen el seu nucli familiar.

I perquè Càritas s'ha posat sempre al capdavant en
la defensa de la promoció de les persones en situació
de vulnerabilitat, en la defensa dels seus drets i en
procurar l'ajuda necessària per poder viure dignament
mentre es troben en aquestes situacions no
desitjades, vam optar per liderar el projecte de nou
servei de lliurament de queviures, l'EconomatVng,
que es va posar en funcionament el passat 10 de
març als antics locals de l'economat dels treballadors
de l'empresa Pirelli. Ho vam fer desprès de dos anys
de pensar, projectar, de visitar experiències similars

a la que volíem posar en marxa a Vilanova. Ho vam
fer a partir de la premissa que havia de ser un servei
atès per voluntaris, per persones amb capacitat de
compromís i d'escolta i sense prejudicis, persones
discretes. I vam pensar com poder passar dels 25
voluntaris als 125 sense que la manera de fer de
Càritas no es perdés en el trasllat del servei.

L'èxit del projecte, ja fet realitat i que funciona de
fa gairebé tres mesos es basa en la col·laboració i
la confiança que hem travat amb la regidoria de
Serveis Socials de l'ajuntament, amb empreses i
comerços de la ciutat, en l'equip de voluntaris que
atenen els cinc torns en funcionament, el generós
i molt implicat equip de coordinació del servei i en
definitiva en la facilitat amb la que els usuaris s'han
adaptat a la nova manera de funcionar. Els usuaris
són els protagonistes de l'EconomatVng, com ho són
dels altres 5 projectes de Càritas a la ciutat. La
nostra raó de ser és la caritat, el fer bé als altres
per amor, i això no seria sense la possibilitat que
les persones que atenem en facin confiança i ens
puguem tractar entre nosaltres amb cordialitat,
sense oblidar per descomptat què els ha portat fins
als nostres serveis, quines són les causes que fan
que Càritas encara hagi d'existir avui. L'EconomatVng
no hauria de deixar de ser doncs un servei temporal,
que pogués tancar les seves portes ben aviat.

Ramon Carbonell
Coordinador de Càritas Interparroquial

de Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal del Garraf Gent Gran

L’EconomatVng, espai de servei
de les persones a les persones

Seguidament el portaveu del Consell Consultiu de
la Gent Gran del Garraf, Sr. Pere Fernández va
exposar vàries de les qüestions tractades al 7è
Congrés de la Gent Gran de Catalunya. Aquest temes
tractaven sobre sanitat, pobresa extrema,
dependència, pensions, residències per la gent gran,
mort digna i com tema més candent la mancança
de difusió per part dels mitjans de comunicació
sobre aquest Congrés.

El moderador de la taula rodona Sr. Joaquin Millán,
va fer un monòleg molt il·lustratiu i interessant
sobre les problemàtiques del col·lectiu.

La Sra. Montse Bueno, periodista i escoltadora, va
parlar sobre temes diversos. Cal destacar el que
tractava sobre la dependència i les residències en
totes les seves modalitats: residències de dia,
residències de llarga estada i cohabitatge, així com
les Cooperatives Inter generacionals a partir dels 50
anys.

Es va donar per acabada la sessió amb la participació
dels assistents sobre tots els temes tractats.

El 10  de juny, es va fer una nova convocatòria a fi
de definir la Comissió  Permanent del Consell
Consultiu. També es va convidar a que més entitats
assisteixin a les trobades, així com més participació
per part de  les noves formacions dels consistoris,
després de les eleccions municipals. Es va parlar
també d'insistir davant dels mitjans de comunicació
per que donin difusió dels actes del Consell Consultiu
de la Gent Gran.



Aquest fanal torna a penjar de nou de la paret, potser
els cargols eren petits o els tacos grans.
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El Barri, fotos

Les senyals de perill per proximitat d'escola fa temps
han deixat de fer la seva funció ja que estan d'esquena

als vehicles.

Els arbres dels carrers de la zona d'unifamiliars
d'Aiguacuit amb grans troncs comencen a aixecar les

voreres.

 Més de quatre forats sense arbre voregen el Parc de
la Quadra d'Enveja pel costat de Zamenhof.

El Barri, fotos

Concert a l’aire lliure de Art&So i la Jove Orquestra
de Vilafranca, a l’esplanada del Centre Cívic.

L’arbrat del Parc de la Quadra d'Enveja, comença a configurar un passeig on l'ombra convida a donar-hi un tomb
per seure una estona a la fresca.

Potser aquest és un dels espais més desconeguts del
barri i que molts no podran situar. És un carreró veïnal
que comunica la Bosquina de Mas Seró i la Ronda
Ibèrica.
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Diu l'article 7.3 dels estatuts de la nostra associació,
entre d'altres coses,  que és un dret del soci "Ésser
informat i obtenir explicacions sobre la marxa de
l'associació, les activitats... l'estat de comptes,
l'administració i gestió de la Junta..." Es per això
que ara fa prop de vint anys, la junta d'aquell
moment va decidir la publicació d'un butlletí
trimestral per fer complir el mandat estatutari en
relació al dia a dia de l'associació i aportar altres
informacions que poguessin ser d'interès pels
associats.

Eren altres temps, la diversificació d'internet i les
xarxes socials es trobaven encara en un procés
embrionari a nivell domèstic i calia fer arribar tota
la informació que generava l'entitat i les relacions
d'aquesta amb d'altres entitats i administracions. Si
la situació s'hagués donat ara, potser s'hauria apostat
per un diari digital i per això s'agraeix més la decisió
que es prendre al seu dia.

El Molinformatiu ha sofert tot tipus de modificacions
en el seu format durant aquests prop de vint anys,
en gran part relacionades amb les situacions o
necessitats per les que ha passat l'associació, canvis
tant en el seu format com número de pàgines, tirada
i periodicitat; de quatre pàgines a vuit, dotze, setze
fins a vint, de trimestral a quadrimestral, d'una tinta
a la portada a tot color, etc...  això sí, sempre essent
el veritable altaveu per reivindicar tot allò que com
associació hem considerat just,  necessari i possible,
entenent en cada moment la realitat de la ciutat i
les prioritats dels governants envers els ciutadans.

Només cal fer un repàs pels 75 números publicats
fins ara per gaudir d'una autèntica hemeroteca de
quina ha estat l'evolució del barri en tots  els aspectes,
tant socials com urbanístics, per adonar-nos de com
ha canviat, de com era i com és ara, de tot el que
s'ha fet. De tot això el Molinformatiu ha estat una
eina fonamental i un observador privilegiat. No seria
just no reconèixer la seva funció com a veu dels
diversos moviments i plataformes que han lluitat
per una Vilanova i la Geltrú millor, sovint aconseguint
els propòsits de la reivindicació i altres quedant
nomes l'esforç.

Avui nosaltres som receptors de tots aquests anys
de feina, una feina que hem de reconèixer que sense
l'empenta, la tenacitat i el treball de l'Hèctor Galvany
no hagués estat el mateix, així com la dedicació de
tots aquells que en algun moment han estat redactors
o col·laboradors del Molinformatiu. A tots ells, moltes
gràcies i intentarem ser dignes successors d'aquest
projecte tant interessant.

I per tal de celebrar l'aniversari oferim un butlletí
especial, més ampli, on trobareu les opinions que
hem demanat a comunicadors locals sobre la feina
que es fa des del Molinformatiu a nivell local, de
tot el que s'ha fet fins ara i de tot el que ens queda
per fer. Des de l'equip de redacció volem agrair-los
la seva col·laboració a la nostra petició en aquest
setanta-cinquè aniversari.

Equip de redacció

Petita història de 75 Molinformatius

De l’Associació

La història de la premsa és una història de presses.
Diuen que les presses són males conselleres, però
en el cas dels periodistes les presses són unes
companyes constants de viatge. Tothom t'apressa:
el polític perquè li facis cas i donis amb celeritat
la seva notícia; l'anunciant perquè li col·loquis a
última hora aquell anunci oblidat (i encara has de
donar les gràcies); l'articulista perquè li publiquis
aquell article que no pot esperar; la rotativa perquè
tanquis ja l'edició i li enviïs com més aviat millor
la teva publicació. Potser per una qüestió de
deformació professional, jo funciono millor sota
pressió, és a dir, amb pressa. La mateixa que l'amic
Josep Vivanco té per tancar l'edició d'estiu de la
seva revista, la revista de tot un barri, i que per
culpa d'aquest article s'està endarrerint. Un número
especial.
Em solidaritzo profundament amb els responsables
del MOLINFORMATIU, aquest butlletí de l'Associació
de Veïns del Molí de Vent que puntualment arriba
a la nostra Redacció cada quadrimestre, tossudament
editat per una entitat veïnal que millor que ningú
coneix la problemàtica del barri, es desviu per
mantenir el caliu social i, amb una tasca moltes
vegades callada, contribueix a la cohesió cultural
i veïnal. Aquest treball, poc reconegut, mereix el
nostre homenatge.
Però permetin-me que glossi, també per afinitat,
la pervivència dels mitjans de comunicació, ja siguin
revistes de barri com el MOLINFORMATIU, periòdics
comarcals com el Diari de Vilanova o mitjans d'abast
nacional. Afirmen els gurus de la comunicació que
el paper desapareixerà. Molt probablement tinguin
raó, no ho sé. Però tinc clar que el que no
desapareixerà mai és la necessitat d'informació. La
necessitat que algú, ja sigui professionalment o de
manera amateur, es dediqui a informar els seus
conciutadans. Tinc clar que algú ha de cobrir aquesta
necessitat, sigui en paper, digitalment o de viva
veu. L'elecció del canal també és important, és cert,
perquè un o altre tenen característiques i
possibilitats diferents. I possiblement s'adrecen, a
hores d'ara, a públics també diferents.
Crec que, encara avui, el periodisme és una necessitat
social. Quan els redactors no professionals del
MOLINFORMATIU es dediquen a recórrer el barri per
trobar aquelles imatges de denúncia d'aspectes
urbans descuidats, de carrers en mal estat, etc.,
estan fent periodisme: estan explicant a algú coses
que li interessen, i que potser els havien passat per
alt. I, a més, es tracta de coses que el lector pot
comprovar de manera fàcil i ràpida només sortint
al carrer: aquesta és una característica d'un tipus
de periodisme, el local. He de reconèixer que

aquesta, la de les fotos de denúncia, és una de les
meves seccions preferides del butlletí. Suposo que
també per deformació professional.
Tinc un company que diu que el periodista ha de
tenir una mica de “mala llet”. És a dir, que no ha
de ser condescendent amb el qui mana. Són legió
els periodistes que fan de claca, de corifeus, de
determinades ideologies. Només cal posar la televisió
qualsevol dia per adonar-se d'aquesta deformació
de la professió, de la qual molts sentim vergonya.
Per a mi, el periodista ha de ser, també, ponderat.
La combinació entre una sana dosi de crítica i una
altra d'equanimitat és indispensable, a tots els
mitjans, també als butlletins veïnals. Jo crec que
el MOLINFORMATIU compleix aquestes premisses.
Aquest mes d'agost, el Diari de Vilanova complirà
165 anys. Són moltes vicissituds, l'última el relleu
en la propietat que s'acaba de produir, feliçment,
i que persegueix garantir la continuïtat i la viabilitat
del mitjà. Malgrat els canvis necessaris, les
modernitzacions, etc., als qui escrivim ens ha de
continuar guiant una màxima, la mateixa que
publicava el Diario de Villanueva l'1 d'agost de 1850,
en el seu primer número, i que jo subscric de la
primera a l'última paraula: “Un periódico
desinteresado es el órgano y la salvaguardia del
pueblo, y este pueblo, falto de verdaderas noticias
locales las más veces, no puede apreciar debidamente
las acciones de los hombres a quiénes anima el
desinterés y el amor patrio [...] No se envanezca
aquél a quién hayamos colmado de elogios, ni
desaliente aquél cuyas obras con dolor hayamos
censurado; conserve el primero la buena opinión de
qué goza, y procure el segundo ganarse la estimación
pública”.
Felicitats a l'AV del Molí de Vent. Per molts anys,
MOLINFORMATIU.

Una necessitat social de primera mà

Guillem Mercader, director del Diari de Vilanova
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Com no pot ser de cap altra manera he de començar
aquest escrit amb el clàssic i tradicional moltes
felicitats.

Arribar al número 75 d'un esdeveniment, acte o el
que sigui sempre és motiu de festa, però si com és
en aquest cas, el que celebrem és el fet d'arribar a
publicar la setanta cinquena edició d'un butlletí
escrit, és per, a més a més,  treure's el barret.

Em diu el company de tertúlia radiofònica Josep
Vivanco que el primer butlletí va sortir l'any 1996.
A partir d'aquí, cada canvi d'estació no els ha faltat
als veïns del barri aquest butlletí que ha sabut
superar i sobreviure a moments de canvis i sobretot
de delicada situació econòmica.

A tot això hem d'afegir les dificultats per les que
passen les publicacions de paper i que com és aquest
el cas, son gratuïtes i subsisteixen gràcies a les
aportacions dels establiments del barri i l'altruisme
dels que l'elaboren.

No us enganyo, i no ho dic per quedar bé, que
m'agrada el format i els continguts del Molinformatiu.
En sóc lector des de fa més de 10 anys, quan el vaig
descobrir. M'agrada el seu format, la seva
compaginació, les seves editorials i els seus
continguts. Algú pot dir, vés que has de dir...., però
no, no és el cas. Els que em coneixen saben que dic
el que penso i si no ho puc dir callo però no afalago
de forma gratuïta ni hipòcrita.

Aquest butlletí  ha viscut un canvi de centre cívic,
ha vist en primera persona la transformació i creació
d'un barri, un barri pràcticament nou.

Aquest fet ha convertit a aquest altaveu de
l'associació de veïns en element vertebrador i
integrador de tota la gent del barri.

No és aquest un dels barris de la Vilanova “de tota
la vida”, és un barri nou; amb nouvinguts, amb gent
de fora que han triat Vilanova per viure, i els més
afortunats també per treballar-hi; també amb
vilanovins i vilanovines que s'hi han instal·lat
provinents d'altres punts de la ciutat.

A través del butlletí es pot seguir perfectament el
pols i les activitats del barri; saber el que ha de
passar i el que ha passat, l'anunci de les activitats
pròpies de l'associació, les  festes, les trobades....Però
aquest butlletí traspassa les barreres pròpies del
seu veïnatge i es preocupa dels temes de ciutat.

Molinformatiu o la consolidació d'una bona feina
Dona veu a la federació d'associacions de veïns;
entrevista a persones que tenen coses a dir i que
són d'interès per la ciutadania siguin del Molí de
Vent o de la resta de la ciutat. Estic segur que
moltes vegades no a tothom agrada el que és publica,
però això sempre és inevitable.

Pot semblar excessivament dolç i afalagador aquest
escrit, però realment és el que penso. No vull acabar
sense felicitar a tot  l'equip de redacció i a la Junta
de l'Associació de Veïns de Molí de Vent. Hi ha moltes
maneres de contribuir a fer una ciutat més agradable,
viva i dinàmica, una d'elles és explicant el que passa,
fent d'altaveu del que ens envolta en el nostre àmbit
més proper.

Com fem des de la ràdio i la televisió local, Canal
Blau, que volem explicar el que passa a la nostra
ciutat, als nostres carrers, a la porta de casa. Posar
veu i imatge a tot allò que no sortiria a cap més
tele i ràdio i que interessa al veïnat. El Molinformatiu
també compleix  aquesta missió.

Com dic en el títol d'aquest escrit el butlletí està
del tot consolidat perquè al darrera hi ha una bona
feina i a més molt ben feta.

Veïns del Molí de Vent teniu una molt bona eina.
Cuideu-la i aprofiteu-la.

Per molts anys i a pels segons 75 números de molts
75 més.

Jordi Martí, director de Canal Blau

El Molinformatiu està de celebració i la ciutat ja
pot sentir-se ben orgullosa de tenir una publicació
impulsada des d'una entitat amb la inquietud de
generar debat i un pensament crític del que succeeix
en l'entorn més immediat. Aquest butlletí que edita
periòdicament l'Associació de Veïns del Molí de Vent
és una finestra oberta al que es cou al barri, un
espai d'intercanvi d'impressions sobre el model de
ciutat que volen els veïns, i un suport a la tasca
social que desenvolupen -no amb prous dificultats-
les entitats veïnals.

La revista s'ha convertit en un referent i ha estat
l'espai de denúncia de multitud de situacions que
des del teixit associatiu no s'entenien. Ha buscat
els problemes del barri i de la ciutat, ha proposat
solucions, ha cercat complicitats, i esperem que ho
continuï fent amb la implicació dels veïns, de la
resta d'associacions locals i amb el suport que les
noves tecnologies ofereixen a la tasca de les entitats.
Tota ajuda és poca en la feina que han de
desenvolupar les associacions de veïns i aquest
butlletí ha estat una peça clau per al Molí de Vent
com a eina de dinamització social i també com a
instrument per generar un sentiment de barri de
vegades complicat de gestionar amb una extensió
tan gran i amb una població tan diversa. Són temps
complicats per a tots: per a les famílies, per a les
entitats, per a les administracions, però no es pot
renunciar a la comunitat i al que representa el
treball en xarxa.  El Molinformatiu ha permès fer
arribar les inquietuds més properes a la resta de
barris de Vilanova i la Geltrú, als responsables
polítics, als mitjans de comunicació... Per això és
tan meritori que l'Associació de Veïns del Molí de
Vent hagi tingut tan clar que l'aposta pel seu butlletí
informatiu s'havia de mantenir, malgrat les
dificultats econòmiques.

Els orígens de la premsa local i comarcal a Catalunya
i a Vilanova i la Geltrú estan estretament lligats a
les revistes de les entitats, que des de la Segona

República fins als anys més durs de la dictadura van
ser presents al carrer -amb més que menys
dificultats- escenificant la fortalesa de les masses.
Amb unes realitats socials que ara ens semblen
impossibles de pensar, les entitats han estat sempre
capdavanteres en aquest àmbit, traduint a mode
de revistes i butlletins les seves inquietuds de canvi
en temps ben complicats. Han estat bressol de
plataformes cíviques, de lluites ciutadanes, també
de conquestes socials.

Des d'Eix Diari, com a mitjà de comunicació que ha
fet una aposta estratègica per unir les realitats
socials, econòmiques i culturals dels municipis del
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, encoratgem a
l'Associació de veïns del Molí de Vent a continuar
amb la tasca social que desenvolupa, a seguir
treballant per crear aquesta xarxa a nivell municipal
i els agraïm que les estratègies de comunicació
siguin tan presents en la seva feina diària. La
comunicació com a eina d'interrelació entre els veïns
i entre els barris és la millor estratègia per crear
una consciència de ciutat força i crítica, preocupada
pel seu futur i que té molt present a la seva memòria
la seva història i el seu passat.

Felicitats pel camí fet i força i ànims en totes les
sendes que s'han d'escriure encara.

Orgullosos d’aquest projecte

Laura Marín, Directora adjunta d'EIX DIARI
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Com no pot ser de cap altra manera he de començar
aquest escrit amb el clàssic i tradicional moltes
felicitats.

Arribar al número 75 d'un esdeveniment, acte o el
que sigui sempre és motiu de festa, però si com és
en aquest cas, el que celebrem és el fet d'arribar a
publicar la setanta cinquena edició d'un butlletí
escrit, és per, a més a més,  treure's el barret.

Em diu el company de tertúlia radiofònica Josep
Vivanco que el primer butlletí va sortir l'any 1996.
A partir d'aquí, cada canvi d'estació no els ha faltat
als veïns del barri aquest butlletí que ha sabut
superar i sobreviure a moments de canvis i sobretot
de delicada situació econòmica.

A tot això hem d'afegir les dificultats per les que
passen les publicacions de paper i que com és aquest
el cas, son gratuïtes i subsisteixen gràcies a les
aportacions dels establiments del barri i l'altruisme
dels que l'elaboren.

No us enganyo, i no ho dic per quedar bé, que
m'agrada el format i els continguts del Molinformatiu.
En sóc lector des de fa més de 10 anys, quan el vaig
descobrir. M'agrada el seu format, la seva
compaginació, les seves editorials i els seus
continguts. Algú pot dir, vés que has de dir...., però
no, no és el cas. Els que em coneixen saben que dic
el que penso i si no ho puc dir callo però no afalago
de forma gratuïta ni hipòcrita.

Aquest butlletí  ha viscut un canvi de centre cívic,
ha vist en primera persona la transformació i creació
d'un barri, un barri pràcticament nou.

Aquest fet ha convertit a aquest altaveu de
l'associació de veïns en element vertebrador i
integrador de tota la gent del barri.

No és aquest un dels barris de la Vilanova “de tota
la vida”, és un barri nou; amb nouvinguts, amb gent
de fora que han triat Vilanova per viure, i els més
afortunats també per treballar-hi; també amb
vilanovins i vilanovines que s'hi han instal·lat
provinents d'altres punts de la ciutat.

A través del butlletí es pot seguir perfectament el
pols i les activitats del barri; saber el que ha de
passar i el que ha passat, l'anunci de les activitats
pròpies de l'associació, les  festes, les trobades....Però
aquest butlletí traspassa les barreres pròpies del
seu veïnatge i es preocupa dels temes de ciutat.

Molinformatiu o la consolidació d'una bona feina
Dona veu a la federació d'associacions de veïns;
entrevista a persones que tenen coses a dir i que
són d'interès per la ciutadania siguin del Molí de
Vent o de la resta de la ciutat. Estic segur que
moltes vegades no a tothom agrada el que és publica,
però això sempre és inevitable.

Pot semblar excessivament dolç i afalagador aquest
escrit, però realment és el que penso. No vull acabar
sense felicitar a tot  l'equip de redacció i a la Junta
de l'Associació de Veïns de Molí de Vent. Hi ha moltes
maneres de contribuir a fer una ciutat més agradable,
viva i dinàmica, una d'elles és explicant el que passa,
fent d'altaveu del que ens envolta en el nostre àmbit
més proper.

Com fem des de la ràdio i la televisió local, Canal
Blau, que volem explicar el que passa a la nostra
ciutat, als nostres carrers, a la porta de casa. Posar
veu i imatge a tot allò que no sortiria a cap més
tele i ràdio i que interessa al veïnat. El Molinformatiu
també compleix  aquesta missió.

Com dic en el títol d'aquest escrit el butlletí està
del tot consolidat perquè al darrera hi ha una bona
feina i a més molt ben feta.

Veïns del Molí de Vent teniu una molt bona eina.
Cuideu-la i aprofiteu-la.

Per molts anys i a pels segons 75 números de molts
75 més.

Jordi Martí, director de Canal Blau
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polítics, als mitjans de comunicació... Per això és
tan meritori que l'Associació de Veïns del Molí de
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informatiu s'havia de mantenir, malgrat les
dificultats econòmiques.
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les revistes de les entitats, que des de la Segona
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Amb unes realitats socials que ara ens semblen
impossibles de pensar, les entitats han estat sempre
capdavanteres en aquest àmbit, traduint a mode
de revistes i butlletins les seves inquietuds de canvi
en temps ben complicats. Han estat bressol de
plataformes cíviques, de lluites ciutadanes, també
de conquestes socials.

Des d'Eix Diari, com a mitjà de comunicació que ha
fet una aposta estratègica per unir les realitats
socials, econòmiques i culturals dels municipis del
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, encoratgem a
l'Associació de veïns del Molí de Vent a continuar
amb la tasca social que desenvolupa, a seguir
treballant per crear aquesta xarxa a nivell municipal
i els agraïm que les estratègies de comunicació
siguin tan presents en la seva feina diària. La
comunicació com a eina d'interrelació entre els veïns
i entre els barris és la millor estratègia per crear
una consciència de ciutat força i crítica, preocupada
pel seu futur i que té molt present a la seva memòria
la seva història i el seu passat.

Felicitats pel camí fet i força i ànims en totes les
sendes que s'han d'escriure encara.
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Diu l'article 7.3 dels estatuts de la nostra associació,
entre d'altres coses,  que és un dret del soci "Ésser
informat i obtenir explicacions sobre la marxa de
l'associació, les activitats... l'estat de comptes,
l'administració i gestió de la Junta..." Es per això
que ara fa prop de vint anys, la junta d'aquell
moment va decidir la publicació d'un butlletí
trimestral per fer complir el mandat estatutari en
relació al dia a dia de l'associació i aportar altres
informacions que poguessin ser d'interès pels
associats.

Eren altres temps, la diversificació d'internet i les
xarxes socials es trobaven encara en un procés
embrionari a nivell domèstic i calia fer arribar tota
la informació que generava l'entitat i les relacions
d'aquesta amb d'altres entitats i administracions. Si
la situació s'hagués donat ara, potser s'hauria apostat
per un diari digital i per això s'agraeix més la decisió
que es prendre al seu dia.

El Molinformatiu ha sofert tot tipus de modificacions
en el seu format durant aquests prop de vint anys,
en gran part relacionades amb les situacions o
necessitats per les que ha passat l'associació, canvis
tant en el seu format com número de pàgines, tirada
i periodicitat; de quatre pàgines a vuit, dotze, setze
fins a vint, de trimestral a quadrimestral, d'una tinta
a la portada a tot color, etc...  això sí, sempre essent
el veritable altaveu per reivindicar tot allò que com
associació hem considerat just,  necessari i possible,
entenent en cada moment la realitat de la ciutat i
les prioritats dels governants envers els ciutadans.

Només cal fer un repàs pels 75 números publicats
fins ara per gaudir d'una autèntica hemeroteca de
quina ha estat l'evolució del barri en tots  els aspectes,
tant socials com urbanístics, per adonar-nos de com
ha canviat, de com era i com és ara, de tot el que
s'ha fet. De tot això el Molinformatiu ha estat una
eina fonamental i un observador privilegiat. No seria
just no reconèixer la seva funció com a veu dels
diversos moviments i plataformes que han lluitat
per una Vilanova i la Geltrú millor, sovint aconseguint
els propòsits de la reivindicació i altres quedant
nomes l'esforç.

Avui nosaltres som receptors de tots aquests anys
de feina, una feina que hem de reconèixer que sense
l'empenta, la tenacitat i el treball de l'Hèctor Galvany
no hagués estat el mateix, així com la dedicació de
tots aquells que en algun moment han estat redactors
o col·laboradors del Molinformatiu. A tots ells, moltes
gràcies i intentarem ser dignes successors d'aquest
projecte tant interessant.

I per tal de celebrar l'aniversari oferim un butlletí
especial, més ampli, on trobareu les opinions que
hem demanat a comunicadors locals sobre la feina
que es fa des del Molinformatiu a nivell local, de
tot el que s'ha fet fins ara i de tot el que ens queda
per fer. Des de l'equip de redacció volem agrair-los
la seva col·laboració a la nostra petició en aquest
setanta-cinquè aniversari.

Equip de redacció

Petita història de 75 Molinformatius

De l’Associació

La història de la premsa és una història de presses.
Diuen que les presses són males conselleres, però
en el cas dels periodistes les presses són unes
companyes constants de viatge. Tothom t'apressa:
el polític perquè li facis cas i donis amb celeritat
la seva notícia; l'anunciant perquè li col·loquis a
última hora aquell anunci oblidat (i encara has de
donar les gràcies); l'articulista perquè li publiquis
aquell article que no pot esperar; la rotativa perquè
tanquis ja l'edició i li enviïs com més aviat millor
la teva publicació. Potser per una qüestió de
deformació professional, jo funciono millor sota
pressió, és a dir, amb pressa. La mateixa que l'amic
Josep Vivanco té per tancar l'edició d'estiu de la
seva revista, la revista de tot un barri, i que per
culpa d'aquest article s'està endarrerint. Un número
especial.
Em solidaritzo profundament amb els responsables
del MOLINFORMATIU, aquest butlletí de l'Associació
de Veïns del Molí de Vent que puntualment arriba
a la nostra Redacció cada quadrimestre, tossudament
editat per una entitat veïnal que millor que ningú
coneix la problemàtica del barri, es desviu per
mantenir el caliu social i, amb una tasca moltes
vegades callada, contribueix a la cohesió cultural
i veïnal. Aquest treball, poc reconegut, mereix el
nostre homenatge.
Però permetin-me que glossi, també per afinitat,
la pervivència dels mitjans de comunicació, ja siguin
revistes de barri com el MOLINFORMATIU, periòdics
comarcals com el Diari de Vilanova o mitjans d'abast
nacional. Afirmen els gurus de la comunicació que
el paper desapareixerà. Molt probablement tinguin
raó, no ho sé. Però tinc clar que el que no
desapareixerà mai és la necessitat d'informació. La
necessitat que algú, ja sigui professionalment o de
manera amateur, es dediqui a informar els seus
conciutadans. Tinc clar que algú ha de cobrir aquesta
necessitat, sigui en paper, digitalment o de viva
veu. L'elecció del canal també és important, és cert,
perquè un o altre tenen característiques i
possibilitats diferents. I possiblement s'adrecen, a
hores d'ara, a públics també diferents.
Crec que, encara avui, el periodisme és una necessitat
social. Quan els redactors no professionals del
MOLINFORMATIU es dediquen a recórrer el barri per
trobar aquelles imatges de denúncia d'aspectes
urbans descuidats, de carrers en mal estat, etc.,
estan fent periodisme: estan explicant a algú coses
que li interessen, i que potser els havien passat per
alt. I, a més, es tracta de coses que el lector pot
comprovar de manera fàcil i ràpida només sortint
al carrer: aquesta és una característica d'un tipus
de periodisme, el local. He de reconèixer que

aquesta, la de les fotos de denúncia, és una de les
meves seccions preferides del butlletí. Suposo que
també per deformació professional.
Tinc un company que diu que el periodista ha de
tenir una mica de “mala llet”. És a dir, que no ha
de ser condescendent amb el qui mana. Són legió
els periodistes que fan de claca, de corifeus, de
determinades ideologies. Només cal posar la televisió
qualsevol dia per adonar-se d'aquesta deformació
de la professió, de la qual molts sentim vergonya.
Per a mi, el periodista ha de ser, també, ponderat.
La combinació entre una sana dosi de crítica i una
altra d'equanimitat és indispensable, a tots els
mitjans, també als butlletins veïnals. Jo crec que
el MOLINFORMATIU compleix aquestes premisses.
Aquest mes d'agost, el Diari de Vilanova complirà
165 anys. Són moltes vicissituds, l'última el relleu
en la propietat que s'acaba de produir, feliçment,
i que persegueix garantir la continuïtat i la viabilitat
del mitjà. Malgrat els canvis necessaris, les
modernitzacions, etc., als qui escrivim ens ha de
continuar guiant una màxima, la mateixa que
publicava el Diario de Villanueva l'1 d'agost de 1850,
en el seu primer número, i que jo subscric de la
primera a l'última paraula: “Un periódico
desinteresado es el órgano y la salvaguardia del
pueblo, y este pueblo, falto de verdaderas noticias
locales las más veces, no puede apreciar debidamente
las acciones de los hombres a quiénes anima el
desinterés y el amor patrio [...] No se envanezca
aquél a quién hayamos colmado de elogios, ni
desaliente aquél cuyas obras con dolor hayamos
censurado; conserve el primero la buena opinión de
qué goza, y procure el segundo ganarse la estimación
pública”.
Felicitats a l'AV del Molí de Vent. Per molts anys,
MOLINFORMATIU.

Una necessitat social de primera mà

Guillem Mercader, director del Diari de Vilanova



Aquest fanal torna a penjar de nou de la paret, potser
els cargols eren petits o els tacos grans.
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El Barri, fotos

Les senyals de perill per proximitat d'escola fa temps
han deixat de fer la seva funció ja que estan d'esquena

als vehicles.

Els arbres dels carrers de la zona d'unifamiliars
d'Aiguacuit amb grans troncs comencen a aixecar les

voreres.

 Més de quatre forats sense arbre voregen el Parc de
la Quadra d'Enveja pel costat de Zamenhof.

El Barri, fotos

Concert a l’aire lliure de Art&So i la Jove Orquestra
de Vilafranca, a l’esplanada del Centre Cívic.

L’arbrat del Parc de la Quadra d'Enveja, comença a configurar un passeig on l'ombra convida a donar-hi un tomb
per seure una estona a la fresca.

Potser aquest és un dels espais més desconeguts del
barri i que molts no podran situar. És un carreró veïnal
que comunica la Bosquina de Mas Seró i la Ronda
Ibèrica.
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Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació de idees i contrastos per enriquir el diàleg.
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El passat dia 29 d'abril es va fer una taula rodona al
Consell Comarcal del Garraf, sota el títol “Com
tracten el mitjans de comunicació els temes de la
Gent Gran.”

Aquesta taula rodona s'emmarca dins d'una sèrie
d'accions que el Consell Consultiu de la Gent Gran
del Garraf vol porta a terme per tal de donar valor
al paper del col·lectiu de la gent gran, donant a
conèixer els acords i conclusions del 7è Congrés de
la Gent Gran de Catalunya.

Objectiu General:

Debatre sobre el paper que té aquest col·lectiu dins
de la societat i  com tracten els seus temes socialment
els mitjans de comunicació.

Objectius Específics:

-Debatre el rol que uns i altres han de desenvolupar
a la comunitat.

- Donar valor a la tasca de la gent gran i la seva
experiència davant dels mitjans de comunicació.

- Reconèixer que l'envelliment actiu és una eina per
mantenir les capacitats prevenint la dependència i
millora la qualitat de vida.

- Constatar i visualitzar de quina manera afecta el
tractament dels mitjans de comunicació i com això
ens implica com ciutadans a la Comarca del Garraf.

L'acte estava dirigit a persones grans, entitats i
professionals interessats en aquest tema així com a
la població en general. Va obrir l'acte el Sr Xavier
Robert Conseller Delegat de Gent Gran en el Consell
Comarcal del Garraf, amb una salutació als
participants, donant-los les gràcies per la seva
contribució a un debat el més contrastat possible.

La Sra. Marta Marfany, ExRegidora del l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes,  va fer la presentació dels
objectius de la jornada.

La Sra. Nina Serrano va presentar als ponents de la
taula rodona, disculpant l'absència de dos ponents
per raons d'agenda.

Participació ciutadana
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La continuïtat del servei de lliurament d'aliments
de Càritas a Vilanova va arribar a perillar fa dos
anys pel creixement exponencial dels ciutadans
atesos com a conseqüència del daltabaix
socioeconòmic provocat per la pèrdua de milers de
llocs de treball. Minvaven els recursos públics, els
espais pel treball dels voluntaris eren insuficients
i indignes, tant per ells com pels usuaris atesos. Hi
havia cues al carrer a ple hivern, els dies de pluja
i les persones que calia atendre eren exposades a
les mirades de tothom, en una lamentable imatge
de carros de la compra posats un darrera l'altre per
no perdre el torn o per por a quedar-se sense algun
dels productes que es lliuraven. Sols hi havia la
possibilitat de recollir una cistella tancada de 14
productes bàsics cada quinze dies, alguns d'aquests
acumulant-se a l'armari de la cuina de casa. I quanta
gent no havia de prendre llegum sec sense la
possibilitat de cuinar-lo per falta de gas o electricitat
per fer bullir l'aigua.

L'essència pròpia de Càritas com a entitat d'església
incorpora com a premissa de treball l'acollida del
que demanda ajuda, escoltant-lo, oferint-li un espai
on poder expressar-se, on sentir-se tractat amb
dignitat i on poder dir què necessita. I això no es
podia fer amb el sistema de repartiment d'aliments
que durant anys havia funcionat als baixos de la
parròquia de Sant Antoni. Calia apostar bé per
traspassar la responsabilitat de la gestió del servei
a l'ajuntament, obligat per llei a oferir-lo, bé per
seguir fent-lo des de Càritas però en un nou espai,
amb els recursos necessaris, el recolzament total
de l'ens municipal, i canviant el sistema de
repartiment pel de donar la possibilitat als usuaris
de triar els productes en funció de les seves
necessitats, de la seva cultura culinària o de les
persones que formen el seu nucli familiar.

I perquè Càritas s'ha posat sempre al capdavant en
la defensa de la promoció de les persones en situació
de vulnerabilitat, en la defensa dels seus drets i en
procurar l'ajuda necessària per poder viure dignament
mentre es troben en aquestes situacions no
desitjades, vam optar per liderar el projecte de nou
servei de lliurament de queviures, l'EconomatVng,
que es va posar en funcionament el passat 10 de
març als antics locals de l'economat dels treballadors
de l'empresa Pirelli. Ho vam fer desprès de dos anys
de pensar, projectar, de visitar experiències similars

a la que volíem posar en marxa a Vilanova. Ho vam
fer a partir de la premissa que havia de ser un servei
atès per voluntaris, per persones amb capacitat de
compromís i d'escolta i sense prejudicis, persones
discretes. I vam pensar com poder passar dels 25
voluntaris als 125 sense que la manera de fer de
Càritas no es perdés en el trasllat del servei.

L'èxit del projecte, ja fet realitat i que funciona de
fa gairebé tres mesos es basa en la col·laboració i
la confiança que hem travat amb la regidoria de
Serveis Socials de l'ajuntament, amb empreses i
comerços de la ciutat, en l'equip de voluntaris que
atenen els cinc torns en funcionament, el generós
i molt implicat equip de coordinació del servei i en
definitiva en la facilitat amb la que els usuaris s'han
adaptat a la nova manera de funcionar. Els usuaris
són els protagonistes de l'EconomatVng, com ho són
dels altres 5 projectes de Càritas a la ciutat. La
nostra raó de ser és la caritat, el fer bé als altres
per amor, i això no seria sense la possibilitat que
les persones que atenem en facin confiança i ens
puguem tractar entre nosaltres amb cordialitat,
sense oblidar per descomptat què els ha portat fins
als nostres serveis, quines són les causes que fan
que Càritas encara hagi d'existir avui. L'EconomatVng
no hauria de deixar de ser doncs un servei temporal,
que pogués tancar les seves portes ben aviat.

Ramon Carbonell
Coordinador de Càritas Interparroquial

de Vilanova i la Geltrú

Consell Comarcal del Garraf Gent Gran

L’EconomatVng, espai de servei
de les persones a les persones

Seguidament el portaveu del Consell Consultiu de
la Gent Gran del Garraf, Sr. Pere Fernández va
exposar vàries de les qüestions tractades al 7è
Congrés de la Gent Gran de Catalunya. Aquest temes
tractaven sobre sanitat, pobresa extrema,
dependència, pensions, residències per la gent gran,
mort digna i com tema més candent la mancança
de difusió per part dels mitjans de comunicació
sobre aquest Congrés.

El moderador de la taula rodona Sr. Joaquin Millán,
va fer un monòleg molt il·lustratiu i interessant
sobre les problemàtiques del col·lectiu.

La Sra. Montse Bueno, periodista i escoltadora, va
parlar sobre temes diversos. Cal destacar el que
tractava sobre la dependència i les residències en
totes les seves modalitats: residències de dia,
residències de llarga estada i cohabitatge, així com
les Cooperatives Inter generacionals a partir dels 50
anys.

Es va donar per acabada la sessió amb la participació
dels assistents sobre tots els temes tractats.

El 10  de juny, es va fer una nova convocatòria a fi
de definir la Comissió  Permanent del Consell
Consultiu. També es va convidar a que més entitats
assisteixin a les trobades, així com més participació
per part de  les noves formacions dels consistoris,
després de les eleccions municipals. Es va parlar
també d'insistir davant dels mitjans de comunicació
per que donin difusió dels actes del Consell Consultiu
de la Gent Gran.
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Col·laboracions

Construir el futur
Nou consistori

Al tancament de l'edició del butlletí ens ha arribat
la notícia de la formació del nou consistori i la
conseqüent elecció de l'alcaldessa Neus Lloveras.
Segons les informacions recollides pels mitjans de
comunicació, al plenari del 29 de juny es detallarà
el cartipàs municipal, d'acord amb l'altra formació
(PSC) que composarà el govern en minoria de la
ciutat. Curiosament la composició del govern no ens
ve de nou, si tenim el precedent de l'aprovació dels
pressupostos d'enguany, degut a l'abstenció del PSC
i la formalització de vàries mesures, qüestió que es
torna a portar a terme davant la impossibilitat de
formacions d'esquerra i de sobiranistes, per manca
de consens.

Estem expectants davant de la distribució dels
regidors i de la fusió de plans de les dues forces que
esdevingui amb un pla de mandat de present i futur.
Pensem que són necessaris esforços amb temes
socials, pobresa, educació, salut, dependències,
habitatge, etc.   També és interessant saber si els
consells, fòrums i altres espais de comunicació seran
més actius tant en calendari com en la resolució
dels temes tractats.

Es tracta de lluitar fins el màxim per aquells projectes
que s'han presentat amb multitud d'ocasions i
continuaran igual: hospital, peatge C32, tarifes

RENFE. Per descomptat, al principi d'aquesta
legislatura és el moment de revisar el POUM, ja que
la ciutat té diversos projectes pendents:

o   Centralització dels departaments a l'edifici dels
Jutjats per minorar els costos i la pèrdua de
temps del personal d'anar de un costat a l'altra,
a més de l'economia d'escala a tots els nivells.

o   Al propi temps, tal i com es recull als programes,
creació de la regidoria de barri o bé de situació
geogràfica.

o  Revisió dels terminis i planificació del deute
bancari per tal de no ofegar la tresoreria.

En quant a les grans inversions, s'hauria d'aconseguir
que la Generalitat ajudés, per exemple: en el trànsit
per la façana marítima des de Ronda d'Europa fins
el Passeig del Carme ja que és d'utilització freqüent
durant tot l'any per part d'empreses i entitats
ubicades al port de Vilanova, per concessions  de
Ports de la Generalitat. Seria molt raonable que
part important de la inversió sigués per part d'aquesta
administració.

Amb tantes forces polítiques els plens es poden
convertir en sessions maratonianes. Potser caldria
pensar en modificar el reglament.

Josep Vivanco

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

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Consells de seguretat al domicili
PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA
• No obriu la porta a persones desconegudes.
• Demaneu sempre la identificació al personal de

l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el
servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número
de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

• Recolliu diàriament la correspondència per evitar
que persones alienes utilitzin les vostres dades
personals.

• Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al
carrer.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu
que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

• No deixeu les claus posades al pany exterior, ni sota
l’estora de l’entrada, ni a la bústia, ni en cap altre
amagatall extern al domicili.

• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

SI VIVIU EN CASES AÏLLADES
• Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels

llums interiors o exteriors del domicili.
Important
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència
de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del
vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.
Així mateix, si observeu portes o finestres forçades o
indicis que s’hagi pogut produir un robatori, mantingueu
la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us
indicarà els passos a seguir i durà a terme la investigació
adequada amb personal especialitzat.

MESURES DE SEGURETAT
ACCESSOS INTERIORS
• Tanqueu bé tots els accessos a l’hora d’anar a dormir

i també quan sou fora de casa.
• Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.
ACCESSOS EXTERIORS
• Protegiu-vos per mitjà de portes blindades, reixes

a les finestres, panys de seguretat, etc.
• Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-

vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides
o les escales.

GARATGES
• No deixeu les claus a l’interior del vehicle. Tampoc

deixeu a la vista objectes com roba, aparells electrò-
nics, etc.

• No deixeu a l’abast cap eina que pugui facilitar el
forçament de panys i accessos.

• Connecteu l’alarma del vehicle.
• Comproveu que la porta del garatge queda tancada

a l’entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany
aprofiti per entrar-hi.

• És recomanable i útil disposar de sistemes de videovi-
 gilància.

• Si sou propietari d’una plaça de pàrquing i la teniu
llo- gada, estigueu al cas de possibles pèrdues o
robatoris de claus i comandaments del vostre llogater.

ALARMA
• Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora

de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
• Cal que estigui connectada a una central d’alarmes

que avisi la policia.
• S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions

de l’instal·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
• Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu

mesures de protecció efectives d’acord amb les
vostres necessitats. Comproveu que l’empresa
instal·ladora compleix tots els requisits legals.

• Guardeu els documents de tots els electrodomès-
tics per facilitar la identificació dels aparells en cas
de robatori.

QUAN MARXEU DE VACANCES
• Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
• Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu

l’alarma.
• És convenient que tingueu un inventari d’objectes

amb el número de sèrie, la marca i el model: facili-
ta la identificació dels objectes en cas de robatori.

• Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.
• Eviteu explicar que us absenteu de casa, si parleu

amb persones desconegudes.
• No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou

fora de casa.
• No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.
• No deixeu al contestador automàtic cap missatge en

què es dedueixi que sou fora. Podeu activar el
desviament de trucades per poder respondre sempre.

• Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

www.mossos.cat

DENUNCIEU...
...qualsevol fet delictiu que patiu.

Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i
aviseu els Mossos d’Esquadra o la Policia Local.
Presenteu denúncia als Mossos d’Esquadra.

RECORDEU:
PER PRESENTAR UNA DENÚNCIA CAL...
• Adreçar-se a les Oficines d’Atenció al Ciutadà

dels Mossos d’Esquadra.
• Portar un document d’identificació personal.
• Dur una llista dels efectes sostrets amb el màxim

de dades de cadascun.
Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són
obertes les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Localitzeu la més propera a www.mossos.cat
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Parlem amb Èlia Serra i Natàlia Martínez,
coordinadores de Vilanova Actua

Quan i com neix Vilanova Actua?
Vilanova Actua neix l'any 2013 tot i així hi ha un
treball previ de cinc anys com a secció d'altres
associacions. El projecte neix a partir d'un grup de
pares i mares de fills amb discapacitat que observen
que els seus fills poden accedir a diversos recursos
com ara feina o esports però no tenen temps de
lleure. Llavors decideixen crear un espai per que
aquests nois/es es puguin relacionar els caps de
setmana a través de voluntaris. Aquests projecte va
estar emparat primerament per Alfa Tegar i
posteriorment va funcionar com una secció dintre
de l'Associació de Veïns de Sant Joan. La demanda
va créixer, cada vegada eren més nois/es i es va
tenir que crear un grup de joves ja que en principi
només havia un grup d'adults, majors de divuit anys.
Al veure que els grups creixien i les demandes de
les famílies anaven més enllà de les activitats dels
caps de setmana, coordinadors i voluntaris van decidir
constituir-nos com a entitat per tal de fer visible la
nostra feina davant la ciutadania i les institucions.
De tots els coordinadors, per qüestions de feina i
altres motius només vam quedar nosaltres dues. Vam
elaborar un projecte i un estudi del context de

quantes persones que hi havia al Garraf, ja que el
nostre àmbit és comarcal i arrel d'aquest estudi
comprovàrem que hi havia moltes persones amb
discapacitats i que no existien recursos d'oci per a
ells.

Quins són els vostres objectius com a entitat?
Els nostres objectius són molt bàsics. És millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat a
través del lleure. És un objectiu molt general on
s'amaguen la creació d'espais per tal de que es puguin
relacionar amb altres companys, reconèixer el dret
a l'oci d'aquestes persones fora de l'oci estrictament
familiar, per donar un espai a la família i per als
nois desvincular-se i treballar l'autonomia amb altres
amics.

Quins són els serveis i activitats que oferiu?
Oferim oci per als nois/es tots els caps de setmana.
Ho fem els diumenges de 17 a 20 h. al Centre Cívic
de Sant Joan i és l'activitat  on tenim més participació.
També oferim activitats entre setmana, de dilluns
a dijous de 17 a 20 h. al Centre Cívic del Molí de
Vent. En un principi vàrem oferir als joves i a les

Per Fermín de la Pinta

Vilanova Actua és una entitat jove encara que amb una feina prèvia d'anys. Són uns dels nostres
veïns de despatx i és per això que hem volgut saber una mica més d'aquells que es troben més

a prop de nosaltres.L'Èlia és llicenciada en pedagogia i la Natàlia treballadora social.
 La feina de l'entitat té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb

discapacitat mitjançant l'oci i està formada pels pares, nois/es i professionals de l'àmbit.
Volem saber com es desenvolupa el seu dia a dia.

Notícies

Un any més Art&So i la Jove Orquestra de Vilafranca
sota la direcció de Ramón Alonso varen oferir dissabte
13 de juny a les 19 hores a l'esplanada exterior del
Centre un concert amb diversitat de peces de tots
els temps. Obres contemporànies com la suite de la
pel·lícula "The snowman", el tema del film "La vita
è bella", una recopilació de temes del grup Abba o
la coneguda "unchained Melody"(melodia
encadenada), així com altres temes més clàssics i
una selecció de peces del Barroc. La trentena de
presents van agrair el programa i poder gaudir d'una
tarda agradable en un nou espai.

El centre Cívic del Molí de Vent serà aquesta Festa
Major el lloc on es faran la majoria dels actes.
Aquests canvis obeeixen a qüestions econòmiques
i de logística. Els darrers anys, encara que fent molts
esforços per tal de reduir la despesa no han donat
els resultats desitjats. És per això que s'ha pres la
decisió de mantenir el programa en un espai més
reduït i en un format més petit i pròxim  per tal
d'evitar, entre d'altres, robatoris i destroces així
com reactivar el centre cívic oferint als veïns i
visitants els serveis de que disposa per a comoditat
de tots.

Som conscients que un canvi així provocarà crítiques
i estem disposats acceptar-les així com els
suggeriments que ens puguin arribar per tal de
millorar la festa a un cost i esforç lògic. Això no és
més que una prova per al seu moment fer les
valoracions oportunes i si cal rectificar allò que s'ha
fet o hagi resultat malament. El que resulta difícil
d’acceptar són les desqualificacions abans dels
resultats o per la decisió.

A part de l'espai, la resta de la festa continuarà en
el mateix format, amb diversitat d'oferta per totes
les edats. Aquest any hem introduït per dissabte a
la tarda un ball vintage per a la gent més gran però
obert a tothom, on podreu gaudir de la música més
representativa dels anys 60, 70 i 80. També diumenge
farem la ruta descriptiva pel barri on ensenyarem

Concert de Art&So i Jove Orquestra de Vilafranca

Un nou espai per a la Festa Major
els arbres i la flora que ens envolta.
Només esperar la vostra presència a la festa i que
passeu una bona estona amb tots els veïns i veïnes.

Passejada per les masies Festa Major 2014



Municipal Oberta (AMO)i als tallers del Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) de Vilanova i la Geltrú.
Però com ja hem dit el punt més important de
l'assemblea era la renovació de junta. Aquesta es
renova amb tots els components actuals més tres
noves incorporacions que són Marc Segarra, Beatriz
Pardo y Diego Jiménez. Aquestes noves cares són
molt importants per tal de aconseguir aportar noves
idees i maneres de fer i a la vegada garantir la
continuïtat de l'entitat amb gent més jove. Una
vegada escollits tots els membres de la Junta es va
posar la data del 24 de març per tal de fer la reunió
on es designarien els càrrecs que van ser els següents:

President: Josep Vivanco Alonso
Vice.President: Pablo Municio Garcia
Secretari: José Antonio Román Jiménez
Tresorera: Estela Gónzalez Álvarez
Vocals: Rosa Luque Blanco

Miguel Angel Egea Gasca
Francisco Ribadeneyra Fernandez
Beatriz Pardo Gonzalez
Diego Jimenez Llamas
Marc Segarra Sabio

A l'apartat de precs i preguntes, es van comentar
temes d'actualitat i que la quota de soci continuaria
en la mateixa quantitat.

El passat dia 21 de març es va fer l'Assemblea General
Ordinària de l'Associació de Veïns de Molí de Vent.
Dintre de l'ordre del dia, un dels punts a tractar era
la renovació de la junta ja que coincidia amb el
segon any de mandat de la Junta actual i tal i com
especifiquen els estatuts calia la renovació .
En el transcurs de l'assemblea i seguint l'ordre del
dia es va aprovar l'acta anterior i es va a donar pas
a les explicacions del balanç  econòmic corresponent
a l'any 2014 que va ser de 28.383,40    de ingressos
i 27.716,65   de despesa així com el pressupost
corresponent al 2015, on es va fer una exposició al
detall tant de la previsió d'ingressos i despeses. El
pressupost s'ha xifrat en uns 29.470    un pressupost
realista i d'acord amb la situació econòmica de
l'associació.
Un altre punt de l'ordre del dia era la presentació
del resum d'activitats oferides al 2014 i la programació
de les mateixes pel 2015. La memòria reflecteix
totes les activitats que fa l'entitat tant de caràcter
lúdic, com els cursos o carnaval, Festa major; de
comunicació mitjançant el butlletí quadrimestral
Molinformatiu o la participació i atenció als diversos
mitjans de comunicació d'àmbit local i comarcal,
així com tot el que es refereix a participació ciutadana
 amb presència en consells, fòrums, Mesas de ciutat.
També s'ha participat amb propostes a l'Assemblea
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famílies prendre la decisió d'allò que volien fer,
algunes eren inviables però aconseguirem incorporar
altres demandes que si estaven a l'abast, com ara
classes de ball, teatre, taller d'expressió artística,
etc. Fem un calendari d'activitats on tots puguin
participar i escollir aquella que més els convé o els
hi agrada. També hem incorporat els dijous un espai
que anomenen "el Local". És un espai de reunió on
ells escullen quina activitat volen fer com ara, llegir,
fer informàtica, jugar al domino o la Wii, etc. A
part de tot això fem les activitats més normals com
fer excursions, anar a discoteques, sortir a parcs
d'atraccions o cases rurals, colònies i casal d'estiu.
Intentem que la seva discapacitat no sigui cap mur
a l'hora de gaudir i relacionar-se.

Quina és la vostra relació amb les famílies?
Nosaltres tenim una relació molt propera als pares,
és fonamental per tal de conèixer la realitat dels
seus fills en cada moment. En tot allò on no arribem
intentem posar a la seva disposició xerrades i tallers
relacionades amb els seu dia a dia i professionals
per tal de oferir-los recolzament en aspectes com
ara la sexualitat, nutrició, tutelatje, etc. i en
cadascuna de les seves realitats e inquietuds.

Treballeu amb altres entitats?
Les activitats les fem nosaltres però tot i així
treballem molt en xarxa, amb Serveis Socials de
l'Ajuntament, amb els treballadors de referència
dels nois/es i dintre de la Mesa d'Entitats Socials de
Vilanova, en un espai permanent de treball per tal
de sumar esforços i complicitats. També col·laborem
en tot tipus de activitats relacionades amb el municipi
i en tot allò on podem arribar.

Suposem que treballeu amb voluntaris?
Si, no ens podem permetre altres opcions, encara
que en tenim molts; ara en tindrem uns setze; la
veritat és que el voluntariat és molt cíclic, els tens
i no els tens, s'ha de fer una feina a diari per tirar
endavant el projecte. L’ ideal seria que els voluntaris
tinguessin algun tipus de remuneració per tal de
poder-los retenir  però ara per ara és
impossible.Nosaltres no tenim antiguitat com ha
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entitat i el 2014 va ser la primera vegada que van
demanar subvencions.
És per això que se'ns fa molt complicat fer
contractacions.

Què penseu dels pisos tutelats?
Els pisos tutelats són un recurs més però nosaltres
com a representants d'una entitat podem tenir
opinions molt diverses, és clar que és un recurs que
funciona però s'ha de reconèixer que cada noi/a és
diferent. Nosaltres, en aquest tema i com ja hem
dit abans podem facilitar xerrades i tallers amb
professionals que són els que veritablement poden
donar consell als pares sobre aquests temes.
Finalment  seran ells  i l’orientació que puguin oferir
els experts qui decidirà si aquesta solució és l'adient.

Com veieu el futur de l'entitat?
Encara que només portem una mica més d'un any
treballant ja hem fet moltes coses, però encara ens
queden  per fer i tenim moltes idees. És un problema
de recursos. Els pares paguen una quota de soci i de
servei, unes quotes populars ja que tots ells porten
a sobre una gran quantitat de despesa i la partida
econòmica pública no és previsible i et pot arribar
quan la necessites o no arribar quan has de fer la
despesa. Podríem tenir més gent treballant i poder
accedir a altres projectes.
La realitat actual és molt bona, hem vist un augment
de la demanda i això vol dir que hi ha un nivell alt
de satisfacció i el que més ens agrada és veure
l'evolució dels nois/es, l'afecte i l'estima que et
donen no té preu, els dones una eina que
probablement no trobarien. Aquesta satisfacció és
superior a la remuneració que puguis obtenir. Esperem
consolidar-nos com a entitat i ampliar els recursos
i les activitats, aquest és el nostre desig pel futur.

Assemblea General i Nova junta Directiva

Marc Segarra, Beatriz Pardo i Diego Jiménez són els nous components de la Junta de l'Associació de Veïns.
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Editorial Molinformatiu 75

Sumari

Il·lusió i  constància: 75 molinformatius, 19 anys d'edició.

Al febrer de 1996 vàries persones de l'associació varen creure que era necessària l'edició d'un
mitjà d'informació sota el concepte d'informar i comunicar sobre aspectes socials del barri i
de Vilanova i la Geltrú, així com sobre temes d'importància pel col·lectiu veïnal. És així com
va sorgir el butlletí de l'Associació de Veïns Molí de Vent, el Molinformatíu. Els que hem rebut
aquesta herència donem les gràcies als instauradors de l'idea i l'oportunitat de fer palesa la
participació ciutadana.

Definitivament, el 13 de juny d’aquest 2015 es va constituir el nou Ajuntament i es va reelegir
com Alcaldessa Neus Lloveras. A les pàgines interiors farem algunes reflexions sobre el futur
del nou consistori.

Hem entrevistat aquesta vegada a l'espai la conversa a les representants del col·lectiu Vilanova
Actua, una entitat que neix amb l'objectiu de millorar la vida de les persones amb discapacitat.

I els dies 10, 11 i 12 de juliol es farà una nova edició de la nostra Festa Major amb un programa
engrescador d'activitats per a totes les edats, gràcies a la col·laboració tant d'entitats, de
persones que sense el seu voluntarisme seria difícil de tirar endavant la Festa, així com també
a la col·laboració de l'Ajuntament. Aquesta vegada la majoria del actes es faran al Centre
Cívic del Moli de Vent, aquest espai tan reclamat per veïns i veïnes, i que desprès de cinc anys
d'existència encara per molta gent de Vilanova i la Geltrú és el gran desconegut.

Esperem que la experiència sigui positiva i que l'assistència de nous visitants demostri que
la ciutat no té límits.

També en pàgines interiors s'ofereix l'opinió de tres destacats i reconeguts comunicadors sobre
el nostre butlletí social.

Tot el Molí de Vent és barri, tot el Molí de Vent és ciutat.

Junta Directiva de l'Associació de Veïns Molí de Vent
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ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

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

www.avmolivent.org
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A la contra...

El dia 24 de juliol de 2015 farà cinc anys de la inauguració del Centre Cívic del Molí de Vent.
És evident que cinc anys són l'espai de temps més que necessari per tal d'haver trobat alguna
solució a un espai encara per estrenar. Bones paraules, promeses, mocions al Ple de l'Ajuntament,
consistoris de tendències diverses, etc. i  el més fonamental, una gran inversió sense cap resultat
i totalment aturada.

Sovint ens diuen que som una mica pesats, però tot i això encara no hem aconseguit res;
refrescar la memòria dels que poden posar la solució de tant en tant, no ha estat suficient.
Cal d'una vegada donar "vida" aquest espai musical de tota la ciutat i trobar les solucions més
factibles i senzilles, que entenem que no han de tenir cap cost economic, per tal que els bucs
no s'acabin deteriorant més i compleixin la funció per la que van estar dissenyats. La nova
regidoria ens tindrà al costat tant per col.laborar en trobar la solució com per recordar
periòdicament el problema si aquesta no arribés.

BUTLLETÍ SOCIAL

Un espai per descobrir


