
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...

Els Centres Cívics i els Casals de Gent Gran són espais que una gran part de la població utilitza
i aprofita en menor o major grau per fer diferents tipus d'activitats. En alguns casos, d'esbarjo
i en altres per ampliar els coneixements, i també amb  la formació activa de camps desconeguts.
Constitueixen un lloc de trobada  i de convivència, al propi temps  de cohesió social i participació,
i per que no, per contrastar posicions en  temes comuns i quotidians. En moltes ocasions ajuden
a suportar millor la soledat de les persones ja que són espais d'acollida i diàleg. No obstant,
cal recordar que existeixen unes regles del joc, com  per exemple el reglament d'usos dels
espais i l'esperit del sense ànim de lucre.

Per altra banda s’haurien de fer reunions periòdiques (podrien ser trimestrals) amb les entitats
que fan activitats per tal de comunicar-se i en alguns casos actuar com un equip col.laborant
en actes col.lectius del centre. Algú diria que si no existissin aquests centres s’haurien d’inventar,
aprofitem-los amb mesura i seny, són un petit o un gran tresor segons l'òptica.
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Sumari

Equilibri: Distribució ben ponderada de les coses

El passat 7 de novembre, data límit per aprovar els impostos i taxes corresponents de l'any
2016, es va reunir el consistori en ple extraordinari. És evident que els desproporcionats
increments que s'havien presentat als mitjans de comunicació, així com a la ciutadania a l'acte
que es va fer a l'edifici Neàpolis sortien dels paràmetres d'EQUILIBRI, tenint en consideració
el moment de crisi que està vivint la població. Finalment, es va aprovar amb les aportacions
d'ERC una substancial rebaixa amb referència al IBI més comú, passant del 10% anunciat al 2%
aprovat. De moment no tenim cap proposta sobre el pressupost municipal pel 2016, esperem
que sigui participatiu.

La vida laboral (treballadors i estudiants) de molts vilanovins es fa a l'àmbit metropolità. És
raonable que es busqui un EQUILIBRI per tal de rebaixar els costos dels desplaçaments,
actualment excessivament penalitzats. La comarca té tres tarifes dels trens de rodalies al llarg
dels 20 KM.

La autopista C-32, una de les més costoses de l'estat espanyol amb una tarifa de 6,55¤ el
peatge de Vallcarca i 3,91¤ el trajecte Cubelles-Comarruga. L'alternativa de la C-31, carretera
de les Costes del Garraf, és extremadament perillosa per la seva amplada i la circulació de
vehicles pesats, ciclistes i motociclistes.

Ens agradaria veure els nostres representants encapçalant manifestacions, no ja per la gratuïtat
de la C-32, sinó per aconseguir un preu just per a la seva ciutadania  a la manera que ho fan
polítics d'altres comarques properes quan veuen una discriminació envers els seus conciutadans.

Demanem EQUILIBRI per les inversions a la comarca per part de la Generalitat -de 30¤ a 60¤

per habitant els últims 10 anys- quan la mitjana per habitant a Catalunya al llarg del mateix
període a estat al llindar dels 150 ¤.

A les pàgines interiors trobareu unes reflexions sobre la situació i futur de les línies de bus 
L3 i L4 i una entrevista al secretari general de l'ADEPG, Isidre Also.

Futur: fora egoismes, unió de voluntats, solidaritat i participació.
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la preocupació pel perill que suposa anar al càmping
per la carretera de l'Arboç per la manca de vorera
o voral. La resposta va ser que es faria arribar la
demanda a la Diputació ja que és l'organisme
responsable d'aquesta carretera.
A la tercera visita, al febrer de 2015 l'alcaldessa va
confirmar que la Diputació ja havia destinat uns
diners per tal de portar a terme el projecte.
Aquest desembre hem rebut la noticia que la
Diputació ha presentat a l'Ajuntament l'avantprojecte
d'aquest carril segregat per a vianants i bicicletes
que discorrerà annexat al voral sud de la carretera
BV 2115, separat per una barrera de seguretat.
L'objectiu del projecte es configurar un itinerari
segur per persones i bicicletes, tant per usuaris del
càmping com per a veïns de les urbanitzacions per
sobre de la C-31.
El pressupost supera el milió d'euros i per tant
entrarem en la fase més dificultosa, la de redactar
el projecte i trobar finançament necessari. Com
sempre estarem alerta perquè el projecte no acabi
perdut en cap calaix.

La Festa Major

Encara que ja fa molt temps de l'esdeveniment, ens
trobàvem en l'obligació de fer una valoració de la
festa major 2015. Tots els canvis introduïts en el
format i principalment en la seva ubicació ens van
suposar alguns dubtes per nosaltres i l'oposició d'una
part del veïnat que fonamentalment no trobava
adient la nova ubicació.
Per a nosaltres ha estat sense cap gènere de dubtes
una bona decisió i ho confirmen la major part dels
resultats. S'ha de reconèixer que la nova ubicació
potser ha despistat a molts dels visitants no residents
al barri i així ens ho han fet arribar. També a tots
aquells que abans de la festa ja van decidir que no
anirien com a conseqüència del trasllat.
Per altra banda la nova ubicació ha suposat una
disminució important en la necessitat de recursos
tant econòmics com humans, una simplificació de
la feina per a tots els col·laboradors i el descobriment
d'un espai que aporta tots els serveis dels que fins
ara no disposàvem, així com un augment de la
seguretat de tots al ser un espai molt més controlable.
Pel que fa als actes cal destacar, entre d'altres, la
passejada temàtica de diumenge on tothom va poder
descobrir la gran varietat d'arbres i plantes que
envolta tot el barri. A la tarda el concurs de monòlegs
i acudits, tancant tots els actes amb un karaoke
popular i la tradicional traca de fi de festa.
Hem rebut els suggeriments de tots els presents a
la festa per tal de millorar-la i en cap cas això passa
per tornar a l'antiga ubicació. Per tant, esteu
convidats a la propera. Per la nostra part no
escatimarem esforços per tal de fer la publicitat
adient pel coneixement de tots.

Presentat l'avantprojecte de carril per a vianants
i bicicletes fins al Vilanova Park

Ara fa un parell d'anys, en la primera visita del cicle
"l'alcaldessa al teu barri" una veïna li va fer arribar
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per exemple la borsa de treball en aquests darrers
dos mesos a tingut un repunt que no recordàvem
des de feia temps, però per contra, quan parles amb
els empresaris, els que et diuen que la cosa va millor
i els preguntes si faran alguna contractació et diuen
que no, que mentre puguin no.
Hi ha un marc laboral absolutament advers i una
incertesa en el clima polític, i no només polític, que
no afavoreix en absolut que la gent faci apostes de
futur. Per tant ni es crea ocupació ni es genera
consum, és un peix que es mossega la cua i no
avança.
Tot aquest clima fa que no s'actuï en termes de
normativa laboral, fiscal, etc. Si s'està flairant fa
mesos que l'economia pot revifar és el moment de
fer actuacions, de generar marcs de suport al
creixement; els que tenim ara es van posar
suposadament per tal de mitigar la caiguda, però
no ha tingut cap efecte positiu. No és veritat que
l'empresari no contracti per les clàusules
d'acomiadament, jo no conec cap que hagi deixat
de contractar personal per aquesta raó, en tot cas
s'ho repensen pels costos laborals, pel cost del
treballador a part del sou. Crec que la normativa
laboral és un desastre, no la he entès mai com un
factor que ajudés, ha desestabilitzat encara més el
mercat laboral i no es solucionarà fins que no culminin
els processos electorals; i tot això es nota.

Com us ha afectat els escàndols amb els cursos
de formació?
Penso que és injust el que està passant, tant a
sindicats com a organitzacions empresarials, allò de
"pagar justos por pecadores", és veritat. Hi ha gent
que ha fet bé les coses, nosaltres les hem fet bé.
Totes les subvencions que hem rebut les hem revertit
en formació, a les nostres seus hi ha aules de formació
i no despatxos.

L'estat i Barcelona han decidit que nosaltres estàvem
pervertint el sistema i que l' inversió que es feia en
formació continua no repercutia en una millor
qualitat del reciclatge i han decidit canviar els
termes per accedir a les subvencions per a cursos
de formació.

La conversa

Quina és la teva visió de la Vilanova actual i
futura?
Jo defenso que Vilanova és la tercera ciutat
mediterrània de Catalunya, fins i tot per sobre de
Mataró que hem de reconèixer que ha fet molt bé
els deures. Però des del punt de vista de factors de
competitivitat i creixement el futur és de Vilanova
i el Pla estratègic pas a pas, a mesura que va avançant
ho va demostrant. Fins i tot els més incrèduls
quedaran convençuts que Vilanova és la tercera
ciutat catalana de la Mediterrània, ja no per la
equidistància de les capitals, si no perquè tenim
molt més recorregut.
Sovint hem estat auto complaents, massa resignats
i poc ambiciosos, poc projectius i massa reactius.
Cada vegada que pensem en les capacitats que té
Vilanova pensem en 50 Km. de radi terra endins,
estem pensant en allò que ens separa d'Igualada o
Manresa, però aquí no tenim res a fer, la gran
oportunitat és ampliar a 2500 Km. a l'arc mediterrani,
el que ens separa d'Istanbul. Hem de ser ambiciosos,
si la ciutat creix en projecció de futur vindrà la
demanda i la inversió.
Tota aquesta projecció ha d'anar encapçalada per
la  cultura que és un dels trampolins extraordinaris
d'activitat econòmica, una palanca com n'hi ha
poques. Hem de projectar-la juntament amb la
institució universitària, aconseguir ser una referència
gastronòmica i posar-ho tot en valor. Vilanova és un
diamant però encara ens queda polir-lo.



Comissió Local de l'Habitatge

Recentment s'ha constituït aquesta comissió amb
un representant per cada grup polític amb
representació municipal i un representant tècnic
dels departaments d'urbanisme, Serveis Socials,
Participació i Alcaldia, i Habitatge.
L'objectiu de la comissió és fer un seguiment de
l'execució de les actuacions previstes en el Pla Local
de l'Habitatge i aprovar el Pla Anual d'Habitatge. Es
constituiran cinc grups de treball per tal de portar
endavant totes les problemàtiques referides a
l'habitatge. Aquests seran:

-Prevenció i actuació davant desnonaments
-Pla de xoc: Emergència Habitacional
-Parc d'habitatges socials
-Foment de la rehabilitació i l'habitabilitat
-Planificació i seguiment del POUM

Les entitats veïnals segons els principis de la comissió
estem convidades a participar als grups de prevenció
i actuació i Pla de Xoc: Emergència Habitacional.
Creiem que és una bona decisió posar a tots els
actors dins d'un mateix ens per tal de solucionar un
problema que ofega molts conciutadans ja que són
els ajuntaments l'administració més propera a la
ciutadania i qui en primera instancia atén les
problemàtiques relacionades amb l'habitatge.

L3 i L4, de moment, sense solució

Desprès de més de quatre anys des de la primera
resolució el futur de les línees L3 i L4 de bus
urbà continua en la corda fluixa i ens temem
que la desaparició estigui molt propera si no
s'arriba a cap acord. Les declaracions del gerent
de l'empresa Plana, operadora del servei
interurbà, a l'Agència Catalana de Notícies el
primer de desembre, en la que insta al jutge
a executar la sentència i suprimir les dues línies
posa de relleu l'estat de les negociacions.
El 16 de novembre el TSJC va comunicar a
l'Ajuntament la validesa de l'acord provisional
amb l'Empresa Plana per restablir el servei de
les dues línees en tot el seu recorregut i així
poder continuar donant servei tant als veïns de
Fondo Somella com els de Masia Nova i que
l'acord es comptabilitzava a partir de la data
de comunicació per part del jutjat, és a dir,
la provisionalitat es mantindria fins al 16 de
gener de 2016 que és el temps que tindran
Ajuntament i Generalitat per tal d'arribar a un
acord amb l'empresa concessionària del servei
interurbà, sempre que el jutge no accepti abans

d'aquesta data la resolució de la sentencia a petició
del demandant.

Segons l'empresa Plana, l'Ajuntament no ha fet cap
proposta desprès d'esgotar els dos mesos que van
establir amb el govern municipal per reconduir la
situació. Entretant el regidor de mobilitat Joan
Giribet, diu que les coses van avançant i que la
complexitat del tema fa que tot s'hagi de lligar molt
bé.
El problema ve de lluny. Les primeres dades d'aquesta
sentència són del juny de 2003 quan l'empresa Plana
va fer la primera denúncia a la Generalitat per
"afectació del servei urbà al interurbà preexistent"
i que la Generalitat va contestar dient que aquesta
afectació no es produïa.
Des de la nostra ignorància en els aspectes jurídics
i legals -molts encara no entenem perquè un bus
urbà no pot prestar servei al nucli urbà- apel·lem al
diàleg per trobar la solució adient a aquest problema
que es perllonga en el temps i que pot afectar la
mobilitat de molts veïns.
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Parlem amb Isidre Also

Que és l'ADEPG i quins serveis ofereix als seus
afiliats?
L'AEGP és una entitat que aplega empreses que
voluntàriament contribueixen amb quotes i que a
canvi d'aquestes reben tot tipus de serveis que ofereix
una estructura empresarial com ara, assessorament,
informació i formació. Tenim molta expertesa en
formació i d'altres com borsa de treball. Més enllà
dels serveis que oferim als nostres afiliats som una
entitat molt compromesa amb el territori i en molts
sentits, abracem 47 municipis i participen en diversos
fòrums i consultoria estratègica amb  ajuntaments
i col·laborant i coparticipant amb els municipis en
activitats molt diverses.

En principi eren 20 socis i ara som uns 850, abans
érem només Garraf i ara som una entitat de vocació
gran penedesenca, supracomarcal i amb això
coincidim com a referència cultural amb l' Institut
d'Estudis Penedesencs. Som les dues entitats que
desenvolupem la nostra feina en el territori de les
tres comarques, nosaltres en l'àmbit empresarial i
ells en el cultural. Curiosament no hi ha gaires
d'aquestes característiques per no dir que no hi ha
cap altra.

Que n'opineu de la feina del NODE?
Jo vaig participar en la creació de NODE, de fet
nosaltres l'estaven planificant quan encara ningú se
l'havia inventat. Per nosaltres l'idea primigènia era
un ens que aglutinés la comarca, entenem que a la
comarca difícilment es podien acoblar polítiques
perquè acoblar vol dir renunciar, i qui vol renunciar?
Però vèiem interessant fer un ens que portés inversió
per revertir a la comarca amb epicentre a Vilanova.
El problema de NODE ha estat que ha diversificat
massa els objectius i pel camí hem perdut el veritable
origen de l'agència que entenem que era atreure
l'economia a la comarca i potenciar l'economia del
territori en un moment en que la crisi ens empenyia
amb més força.
L'objectiu número ú, hauria de ser dinamitzar, anar
a buscar inversions, veure quins factors competitius
tenim, quina disponibilitat de sòl tenim, com la
podem vendre i a qui li pot interessar, i entenc que
no ha arribat a complir aquests objectius.

Què et diuen els empresaris; per ells ja ha arribat
la recuperació econòmica? Com viuen la situació
política actual?
Hi ha indicis que fan pensar que hi ha recuperació,

Per Fermin de la Pinta

Secretari General de l’ADEPG, Associació d’Empresaris del Penedès i Garraf

Notícies

L' Isidre Also porta vint-i-quatre anys a l'ADEPG, en principi com a gerent i actualment com a
secretari general. Podem dir que ha desenvolupat  gran part de la seva vida laboral al davant
d'aquesta entitat fundada l'any 1987. És una persona de tracte amable i d'idees molt clares,
un bagul d'anècdotes i curiositats que defensa les seves opinions amb criteri i decisió, no
l'espanta nedar contracorrent de l'oficialitat ni dels cànons establerts. L'Isidre ens rep al despatx
de la seu vilanovina, una de les dues que disposa actualment l'ADEPG, que com ell diu és l'espai
més ociós amb el que conten.
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Col·laboració usuària Bus urbà
Como usuaria del bus urbano en las líneas 3 y 4 de nuestra ciudad, me gustaría ponerles en
antecedentes de porqué se ha llegado a esta situación.

En el momento en que se pusieron en marcha estas líneas, la empresa Transportes Plana que
ofrece el servicio interurbano demandó a la empresa Transports Ciutat Comptal que es la que
ofrece el servicio urbano, por competencia en algunas paradas. En el año 2011 el TSJC indicó que
se debían modificar dichas líneas y se procedió a eliminar la parada del Barrio de la Masía Nova
situada en el C/ de la Fita y situarla en la zona del Tanatorio y se modificó su recorrido dando
servicio al barrio de Sant Jordi.

En ese momento la empresa Transportes Plana volvió a denunciar y la sentencia que todos
conocimos el pasado mes de agosto es la que indica según el TSJC que se debe proceder a la
eliminación total de las líneas 3 y 4  del servicio urbano por competencia con el servicio interurbano.

Si ustedes miran un mapa de Vilanova verán claramente que el servicio interurbano no da cobertura
a las necesidades que cubre el servicio urbano, ya que no hay ni una sola confluencia de paradas
entre ambas empresas a excepción de la parada de la estación y la de la Rambla Samà que se
consideran intercambiadores de transporte.

La propuesta del ayuntamiento a fecha de septiembre pasado fue anular la línea 3 y 4 del bus
urbano desde la estación de tren hasta la zona este de la ciudad dejando sin cobertura muchos
servicios básicos y necesarios para muchos usuarios del bus. Una vez se mostró el descontento
de un gran número de usuarios del bus a través de las asociaciones de vecinos, se llevó a cabo
una gran recogida de firmas  y se hizo una intervención en el pleno municipal del pasado mes de
septiembre solicitando el restablecimiento de las líneas 3 y 4 tal y como estaban hasta entonces,
mostrando el descontento y los agravios que supone la eliminación de estas líneas.

El ayuntamiento por su parte inició negociaciones con la empresa Plana y se llegó a un acuerdo
provisional con una vigencia de 60 días y desde el  5 de octubre se restablecieron provisionalmente
las líneas 3 y 4 en su totalidad. A día de hoy se están llevando a cabo negociaciones a cuatro
bandas, Ayuntamiento, Generalitat y las dos empresas concesionarias de transporte urbano
(Transports Ciutat Comtal) e interurbano (Transportes Plana) para llevar a cabo una propuesta
que permita dar el servicio a todos los usuarios dando cumplimiento a la sentencia del TSJC.
Dicho acuerdo finaliza este mes de noviembre por lo que usuarios y asociaciones estamos a la
espera.

Palmira Rodríguez
AV. Masia Nova

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

Pedro Gil Vila
Economista col·legiat:

pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:

pedrogilvila@icab.cat
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Torre d'Enveja”, s'ha resolt favorablement amb la
instal·lació dels equipaments de picnic en el parc
de la Torre d'Enveja en febrer de 2015.

La proposta 3, “Presentació dels manteniments i
inversions per barris abans de l'aprovació del
pressupost municipal”, està pendent de disponibilitat
pressupostària, i per tant queda pendent a l'espera
de l'assignació corresponent.

La proposta 4, “Remodelació en zona verda l'espai
situat entre els carrers de Tetuan i Escolapis”,
queda pendent de veure si es pot incloure en el Pla
de Mobilitat, i en aquest cas, modificar puntualment
el Pla General d'Ordenació Urbana PGOU.

La proposta 5, “Reconeixement de la Turuta com a
moneda local”, s'ha executat amb la signatura d'un
conveni entre l'Ajuntament i la Societat Cooperativa
Ecol3vng i amb l'organització d'unes jornades
d'Economia Social.

La proposta 6, “Aparcament de bicicletes vigilat de
 l'estació gratuït “, s'ha desestimat per la seva
inviabilitat econòmica, desprès d'encarregar el
projecte corresponent.

La proposta 7, “Elecció del Defensor/a de la
ciutadania mitjançant votació directa”, està pendent
de ser tractada per la comissió del Reglament Orgànic
Municipal, i del Reglament de Participació Ciutadana
que ha d'elaborar.

La proposta 8, “Convocatòria d'una Audiència Pública
sobre la problemàtica del ferrocarril”,   està pendent
de concretar-se amb l'Ajuntament, sobre com i quan
es realitzarà.

La proposta 9, “Incloure els noms de persones, fets
i referents republicans en el nomenclàtor de la
ciutat”, ha estat assumida i acceptada per la Comissió
de Nomenclàtor de la ciutat.

La proposta 10, “Estudi de les afectacions a l'Eixample
Nord”, ha estat resolta amb un informe jurídic, que
d'acord amb una Sentència del Tribunal Suprem,
reconeix que mentre no s'aprovi l'instrument
urbanístic de desenvolupament de l'Eixample Nord,
s'hauria de pagar el corresponent impost de bens
immobles com si fos sòl rústic.

La proposta 11, “Redactar un Pla d'Equipaments i
Infraestructures per a la ciutat, consensuat amb la
ciutadania”,  que és la que va presentar la nostra
entitat, queda una part assumida per el Pla
d'Equipaments Sociosanitàris, del que es diu que ja
disposa la ciutat, i per la resta d'equipaments queda
pendent de la redacció i desplegament del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal.

La proposta 12, “Situar la corda de la duna de la
Platja del Far 10 m. més endavant”, s'ha resolt
parcialment, amb el desplaçament de la corda de
la duna de la Platja del Far entre 1 i 3 metres, en
lloc de 10 metres, per qüestions tècniques.

La proposta 13, “Reformar el tram del passeig del
Carme, entre la Rbla. Samà i la Rbla. de la Pau”,
queda inclosa en el concurs d'idees que es va fer
sobre la plaça del Port i el Passeig Marítim, i queda
pendent de l'execució del projecte final.

La proposta 14, “Proposta per engegar mecanismes
municipals de decisió ciutadana”  queda pendent de
ser tractada per la Comissió del Reglament Orgànic
Municipal, que ha de fer la revisió del Reglament de
Participació Ciutadana.

Finalment la proposta 15, “Analitzar tots els passos
de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar els que
necessitin actuacions”, està pendent del
desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.

Nota de redacció: Aquesta carta que ens va fer arribar Palmira Rodriguez portaveu de l'AV Masia Nova a
mitjans d'octubre a tornat a l'actualitat desprès de dos mesos al confirmar-se la voluntat de l'Empresa Plana
per tal de que s'executi la sentència.

foto vilanova.cat
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L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha organitzat
fins ara dues convocatòries de l'Assemblea Municipal
Oberta, AMO, que van tenir lloc el dies 16 de
novembre de 2013 i el 10 de maig de 2014 a l'auditori
de l'edifici Neàpolis, moderades pel Defensor de la
Ciutadania. Les AMO s'han desenvolupat a partir
d'una moció aprovada al Ple Municipal de l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú del dia 20 de maig de 2013,
per facilitar la presentació i debat de propostes
d'abast municipal i d'interès general.

Aquesta ha estat una eina participativa on molts
ciutadans i entitats van presentar i debatre en  total
11 propostes en la primera convocatòria (amb 7
d'elles aprovades) i 8 propostes en la segona (amb
les 8 aprovades).  Es van aprovar per tant 15
propostes, una de les quals va ser presentada per la
nostra entitat, en la segona convocatòria.

Aquestes propostes s'han portat desprès a les
corresponents comissions informatives, pel seu debat
i per elevar al Ple Municipal els acords que es cregui
convenient.

Passat el temps pensem que cal fer una mica d'anàlisi
i balanç de l'estat de desenvolupament de les
propostes aprovades i fer-ne el seguiment. Les 15
propostes aprovades eren les següents:

1. Compliment del pla d'acció ambiental.

2. Creació d'una zona de picnic al Parc Torre
d'Enveja.

3. Presentació dels manteniments i inversions per
barris abans de l'aprovació del pressupost
municipal.

4. Remodelació en zona verda l'espai situat entre
els carrers de Tetuán i Escolapis.

5. Reconeixement de la Turuta com a moneda local
de la vila i organització d'unes jornades sobre
economia social i local.

6. Aparcament de bicicletes vigilat de  l'estació
gratuït i construcció d'un altre a Ribes Roges i
plaça E.C. Ricart.

7. Elecció del Defensor/a de la ciutadania mitjançant
votació directa.

8. Convocatòria d'una Audiència Pública sobre la
problemàtica del ferrocarril.

9. Incloure els noms de persones, fets i referents
republicans en el nomenclàtor de la ciutat.

10. Estudi de les afectacions a l'Eixample Nord.

11. Redactar un Pla d'Equipaments i Infraestructures
per a la ciutat, consensuat amb la ciutadania.
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12. Situar la corda de la duna de la Platja del Far
10 m. més endavant i reduir la zona
d'aparcament.

13. Reformar el tram del passeig del Carme, entre
la Rbla. Samà i la Rbla. de la Pau.

14. Proposta per engegar mecanismes municipals
de decisió ciutadana.

15. Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat
i llistar i prioritzar els que necessitin actuacions.

A la web de l'Ajuntament (Vilanova Tema a tema >
Participació i Cooperació > Participació Ciutadana
> Assemblea Municipal Oberta) podem trobar
informació sobre l'estat d'execució d'aquestes
propostes, que passem a analitzar i comentar.

De les 15 propostes anteriors, 8 es donen per
finalitzades (les 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 i 13), 6 estan
classificades com pendents (les 3, 4, 7, 8, 14 i 15)
i una esta desestimada (la 6).

Les comissions que han intervingut o han d'intervenir,
i els plans que condicionen el desplegament de les
propostes, són els següents:

La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la
Ciutat ha tractat les propostes 1, 2, 4, 6.

La Comissió de Nomenclàtor ha tractat la proposta
9.

La Comissió de treball del Reglament Orgànic
Municipal té pendent tractar les propostes 7 i 14,
d'acord amb la redacció del Reglament de Participació
Ciutadana.

El desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i
sostenible PMUS condiciona l'execució de les propostes
4 i 15.

L'elaboració i desplegament del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal condiciona una part l'execució
de la proposta 11.

El Consell de Medi Ambient s'encarrega de la execució
de la proposta 1.

El seguiment de l'execució de les propostes fins ara
és el següent:

La proposta 1, “Compliment del pla d'acció
ambiental”, ha estat tractada en la Comissió
Informativa i l'ha derivat al Consell de Medi Ambient,
perquè es faci càrrec del seguiment i compliment
de Pla d'Acció Ambiental. No sabem els detalls de
les reunions posteriors d'aquest Consell i les accions
realitzades.

La proposta 2, “Creació d'una zona de picnic al Parc

Assemblea extraordinària

El passat dia 26 de novembre es va fer l'assemblea
extraordinària de la Federació d'Associacions de
Veïns de Vilanova i la Geltrú per informar de la
situació actual, els projectes de futur i la elecció
de la nova Junta Directiva.

De les deu associacions que actualment composen
la federació, hi van assistir nou, de les quals vuit
van estar d'acord amb la continuïtat de la Federació,
i a proposta d'una associació, que havia de prendre
la decisió de la seva continuïtat en Junta Directiva,
es va posposar a una nova assemblea extraordinària
la seva resolució.

Degut a que la situació actual, amb la creació de
noves associacions veïnals, és diferent a la que hi
havia en la posada en marxa de la federació l'any
2008, i d'acord amb els estatuts, totes aquelles
associacions que estiguin registrades als estaments
públics poden constituir-se com integrants de la
Federació. D'aquesta manera poden tenir veu totes
les associacions veïnals de la ciutat, tenint com
perspectiva de futur la inclusió com associats
col·laboradors altres entitats socials arrelades al
territori. Aquestes entitats han de ser acceptades
per l'assemblea general i podran assistir a les
assemblees amb veu però sense vot.

En dates properes es farà una altra assemblea general
extraordinària on s'escollirà la Junta Directiva i es
recolliran noves propostes de millora sobre el
funcionament de la Federació.

Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf

Jornada sobre “Temin un compromís amb la Gent
Gran: Què volem fer?”

L'objectiu principal de la jornada va ser debatre o
desenvolupar entre el col·lectiu de la gent gran del
Garraf els temes a tractar durant el període 2016-
2017. L'Àrea de la Gent Gran del Consell Comarcal
del Garraf té la voluntat de donar contingut al
programa de treball pel període 2016-2017 i
compartir-lo amb les entitats de gent gran del Garraf
i el Consell, Consultiu de la Gent Gran del Garraf,
donant a conèixer a tot el col·lectiu els acords i

conclusions del 7è Congrés de la Gent Gran de
Catalunya celebrat el passat 8 d'octubre de 2014,
del que van sortir dues ponències: “Persona, societat
i benestar” i “La Catalunya del futur”, aplicant les
seves conclusions al territori i la gent gran de la
comarca del Garraf.

La jornada va ser organitzada a la seu del Consell
Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt 5-
8 de Vilanova) el passat 28 d'octubre de 10h a 12.30h
del matí pel Consell Comarcal del Garraf a través
de la tècnica de la gent gran Sra. Nina Serrano, i va
ser conduïda i dinamitzada per Joaquim Millan i
Maria Marfany.

Es va constatar i visualitzar de quina manera ens
afecta e implica com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf les conclusions del congrés i com
ens poden servir per conformar el pla de treball
2016-2017.

D'acord amb la metodologia de treball de la jornada,
es van crear dos grups de treball simultanis durant
més de 60 minuts. Posteriorment es van presentar
al plenari les conclusions dels dos grups.

Per facilitar la coordinació de les conclusions es van
identificar sis grans temes.

1. Sanitat

2. La llei de dependència

3. Les pensions actuals i futures

4. La gent gran i la societat en general, i també
el pacte entre generacions

5. La gent gran i els mitjans de comunicació

6. Maltractaments de la gent gran

Sobre aquests temes es va promoure la possibilitat
de debats al llarg del període 2016-2017.

Actualment, en relació amb la comunicació, ja estem
col·laborant amb un espai radiofònic de Canal Blau,
al programa “Fórmula Matí” de 11.30h a 12h els
dijous.



L'indicador d'Avinguda Cubelles queda amagat sota les
moreres i davant del jardí de la rotonda. Caldria

traslladar-lo uns metres.

La gran quantitat d'espais verds de que disposa el barri fa que es puguin trobar tot tipus d'arbres, arbustos i
plantes. La imatge correspon a la passejada temàtica que es va fer el diumenge de festa major.
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La neteja del Torrent de Sant Joan a l'alçada de Francesc Macià totalment net, contrasta amb la frondositat del
mateix a la zona del Parc de la Quadra d'Enveja.

La flora urbana s'ha fet propietària de les voreres.

La brutícia s'acumula a molts indrets del barri i no
serà per manca de papereres, són invisibles pels

incívics.

Aquestes balises lluminàries molt comuns al barri són
objecte de persecució per alguns aficionats a les bitlles.
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L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha organitzat
fins ara dues convocatòries de l'Assemblea Municipal
Oberta, AMO, que van tenir lloc el dies 16 de
novembre de 2013 i el 10 de maig de 2014 a l'auditori
de l'edifici Neàpolis, moderades pel Defensor de la
Ciutadania. Les AMO s'han desenvolupat a partir
d'una moció aprovada al Ple Municipal de l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú del dia 20 de maig de 2013,
per facilitar la presentació i debat de propostes
d'abast municipal i d'interès general.

Aquesta ha estat una eina participativa on molts
ciutadans i entitats van presentar i debatre en  total
11 propostes en la primera convocatòria (amb 7
d'elles aprovades) i 8 propostes en la segona (amb
les 8 aprovades).  Es van aprovar per tant 15
propostes, una de les quals va ser presentada per la
nostra entitat, en la segona convocatòria.

Aquestes propostes s'han portat desprès a les
corresponents comissions informatives, pel seu debat
i per elevar al Ple Municipal els acords que es cregui
convenient.

Passat el temps pensem que cal fer una mica d'anàlisi
i balanç de l'estat de desenvolupament de les
propostes aprovades i fer-ne el seguiment. Les 15
propostes aprovades eren les següents:

1. Compliment del pla d'acció ambiental.

2. Creació d'una zona de picnic al Parc Torre
d'Enveja.

3. Presentació dels manteniments i inversions per
barris abans de l'aprovació del pressupost
municipal.

4. Remodelació en zona verda l'espai situat entre
els carrers de Tetuán i Escolapis.

5. Reconeixement de la Turuta com a moneda local
de la vila i organització d'unes jornades sobre
economia social i local.

6. Aparcament de bicicletes vigilat de  l'estació
gratuït i construcció d'un altre a Ribes Roges i
plaça E.C. Ricart.

7. Elecció del Defensor/a de la ciutadania mitjançant
votació directa.

8. Convocatòria d'una Audiència Pública sobre la
problemàtica del ferrocarril.

9. Incloure els noms de persones, fets i referents
republicans en el nomenclàtor de la ciutat.

10. Estudi de les afectacions a l'Eixample Nord.

11. Redactar un Pla d'Equipaments i Infraestructures
per a la ciutat, consensuat amb la ciutadania.

Participació ciutadana
Molinformatiu 76

Seguiment de les propostes aprovades per
l’Assemblea Municipal Oberta, AMO

12. Situar la corda de la duna de la Platja del Far
10 m. més endavant i reduir la zona
d'aparcament.

13. Reformar el tram del passeig del Carme, entre
la Rbla. Samà i la Rbla. de la Pau.

14. Proposta per engegar mecanismes municipals
de decisió ciutadana.

15. Analitzar tots els passos de vianants de la ciutat
i llistar i prioritzar els que necessitin actuacions.

A la web de l'Ajuntament (Vilanova Tema a tema >
Participació i Cooperació > Participació Ciutadana
> Assemblea Municipal Oberta) podem trobar
informació sobre l'estat d'execució d'aquestes
propostes, que passem a analitzar i comentar.

De les 15 propostes anteriors, 8 es donen per
finalitzades (les 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 i 13), 6 estan
classificades com pendents (les 3, 4, 7, 8, 14 i 15)
i una esta desestimada (la 6).

Les comissions que han intervingut o han d'intervenir,
i els plans que condicionen el desplegament de les
propostes, són els següents:

La Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la
Ciutat ha tractat les propostes 1, 2, 4, 6.

La Comissió de Nomenclàtor ha tractat la proposta
9.

La Comissió de treball del Reglament Orgànic
Municipal té pendent tractar les propostes 7 i 14,
d'acord amb la redacció del Reglament de Participació
Ciutadana.

El desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i
sostenible PMUS condiciona l'execució de les propostes
4 i 15.

L'elaboració i desplegament del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal condiciona una part l'execució
de la proposta 11.

El Consell de Medi Ambient s'encarrega de la execució
de la proposta 1.

El seguiment de l'execució de les propostes fins ara
és el següent:

La proposta 1, “Compliment del pla d'acció
ambiental”, ha estat tractada en la Comissió
Informativa i l'ha derivat al Consell de Medi Ambient,
perquè es faci càrrec del seguiment i compliment
de Pla d'Acció Ambiental. No sabem els detalls de
les reunions posteriors d'aquest Consell i les accions
realitzades.

La proposta 2, “Creació d'una zona de picnic al Parc

Assemblea extraordinària

El passat dia 26 de novembre es va fer l'assemblea
extraordinària de la Federació d'Associacions de
Veïns de Vilanova i la Geltrú per informar de la
situació actual, els projectes de futur i la elecció
de la nova Junta Directiva.

De les deu associacions que actualment composen
la federació, hi van assistir nou, de les quals vuit
van estar d'acord amb la continuïtat de la Federació,
i a proposta d'una associació, que havia de prendre
la decisió de la seva continuïtat en Junta Directiva,
es va posposar a una nova assemblea extraordinària
la seva resolució.

Degut a que la situació actual, amb la creació de
noves associacions veïnals, és diferent a la que hi
havia en la posada en marxa de la federació l'any
2008, i d'acord amb els estatuts, totes aquelles
associacions que estiguin registrades als estaments
públics poden constituir-se com integrants de la
Federació. D'aquesta manera poden tenir veu totes
les associacions veïnals de la ciutat, tenint com
perspectiva de futur la inclusió com associats
col·laboradors altres entitats socials arrelades al
territori. Aquestes entitats han de ser acceptades
per l'assemblea general i podran assistir a les
assemblees amb veu però sense vot.

En dates properes es farà una altra assemblea general
extraordinària on s'escollirà la Junta Directiva i es
recolliran noves propostes de millora sobre el
funcionament de la Federació.

Gent Gran del Consell Comarcal del Garraf

Jornada sobre “Temin un compromís amb la Gent
Gran: Què volem fer?”

L'objectiu principal de la jornada va ser debatre o
desenvolupar entre el col·lectiu de la gent gran del
Garraf els temes a tractar durant el període 2016-
2017. L'Àrea de la Gent Gran del Consell Comarcal
del Garraf té la voluntat de donar contingut al
programa de treball pel període 2016-2017 i
compartir-lo amb les entitats de gent gran del Garraf
i el Consell, Consultiu de la Gent Gran del Garraf,
donant a conèixer a tot el col·lectiu els acords i

conclusions del 7è Congrés de la Gent Gran de
Catalunya celebrat el passat 8 d'octubre de 2014,
del que van sortir dues ponències: “Persona, societat
i benestar” i “La Catalunya del futur”, aplicant les
seves conclusions al territori i la gent gran de la
comarca del Garraf.

La jornada va ser organitzada a la seu del Consell
Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt 5-
8 de Vilanova) el passat 28 d'octubre de 10h a 12.30h
del matí pel Consell Comarcal del Garraf a través
de la tècnica de la gent gran Sra. Nina Serrano, i va
ser conduïda i dinamitzada per Joaquim Millan i
Maria Marfany.

Es va constatar i visualitzar de quina manera ens
afecta e implica com a ciutadans i ciutadanes a la
comarca del Garraf les conclusions del congrés i com
ens poden servir per conformar el pla de treball
2016-2017.

D'acord amb la metodologia de treball de la jornada,
es van crear dos grups de treball simultanis durant
més de 60 minuts. Posteriorment es van presentar
al plenari les conclusions dels dos grups.

Per facilitar la coordinació de les conclusions es van
identificar sis grans temes.

1. Sanitat

2. La llei de dependència

3. Les pensions actuals i futures

4. La gent gran i la societat en general, i també
el pacte entre generacions

5. La gent gran i els mitjans de comunicació

6. Maltractaments de la gent gran

Sobre aquests temes es va promoure la possibilitat
de debats al llarg del període 2016-2017.

Actualment, en relació amb la comunicació, ja estem
col·laborant amb un espai radiofònic de Canal Blau,
al programa “Fórmula Matí” de 11.30h a 12h els
dijous.
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Col·laboració usuària Bus urbà
Como usuaria del bus urbano en las líneas 3 y 4 de nuestra ciudad, me gustaría ponerles en
antecedentes de porqué se ha llegado a esta situación.

En el momento en que se pusieron en marcha estas líneas, la empresa Transportes Plana que
ofrece el servicio interurbano demandó a la empresa Transports Ciutat Comptal que es la que
ofrece el servicio urbano, por competencia en algunas paradas. En el año 2011 el TSJC indicó que
se debían modificar dichas líneas y se procedió a eliminar la parada del Barrio de la Masía Nova
situada en el C/ de la Fita y situarla en la zona del Tanatorio y se modificó su recorrido dando
servicio al barrio de Sant Jordi.

En ese momento la empresa Transportes Plana volvió a denunciar y la sentencia que todos
conocimos el pasado mes de agosto es la que indica según el TSJC que se debe proceder a la
eliminación total de las líneas 3 y 4  del servicio urbano por competencia con el servicio interurbano.

Si ustedes miran un mapa de Vilanova verán claramente que el servicio interurbano no da cobertura
a las necesidades que cubre el servicio urbano, ya que no hay ni una sola confluencia de paradas
entre ambas empresas a excepción de la parada de la estación y la de la Rambla Samà que se
consideran intercambiadores de transporte.

La propuesta del ayuntamiento a fecha de septiembre pasado fue anular la línea 3 y 4 del bus
urbano desde la estación de tren hasta la zona este de la ciudad dejando sin cobertura muchos
servicios básicos y necesarios para muchos usuarios del bus. Una vez se mostró el descontento
de un gran número de usuarios del bus a través de las asociaciones de vecinos, se llevó a cabo
una gran recogida de firmas  y se hizo una intervención en el pleno municipal del pasado mes de
septiembre solicitando el restablecimiento de las líneas 3 y 4 tal y como estaban hasta entonces,
mostrando el descontento y los agravios que supone la eliminación de estas líneas.

El ayuntamiento por su parte inició negociaciones con la empresa Plana y se llegó a un acuerdo
provisional con una vigencia de 60 días y desde el  5 de octubre se restablecieron provisionalmente
las líneas 3 y 4 en su totalidad. A día de hoy se están llevando a cabo negociaciones a cuatro
bandas, Ayuntamiento, Generalitat y las dos empresas concesionarias de transporte urbano
(Transports Ciutat Comtal) e interurbano (Transportes Plana) para llevar a cabo una propuesta
que permita dar el servicio a todos los usuarios dando cumplimiento a la sentencia del TSJC.
Dicho acuerdo finaliza este mes de noviembre por lo que usuarios y asociaciones estamos a la
espera.

Palmira Rodríguez
AV. Masia Nova

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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Torre d'Enveja”, s'ha resolt favorablement amb la
instal·lació dels equipaments de picnic en el parc
de la Torre d'Enveja en febrer de 2015.

La proposta 3, “Presentació dels manteniments i
inversions per barris abans de l'aprovació del
pressupost municipal”, està pendent de disponibilitat
pressupostària, i per tant queda pendent a l'espera
de l'assignació corresponent.

La proposta 4, “Remodelació en zona verda l'espai
situat entre els carrers de Tetuan i Escolapis”,
queda pendent de veure si es pot incloure en el Pla
de Mobilitat, i en aquest cas, modificar puntualment
el Pla General d'Ordenació Urbana PGOU.

La proposta 5, “Reconeixement de la Turuta com a
moneda local”, s'ha executat amb la signatura d'un
conveni entre l'Ajuntament i la Societat Cooperativa
Ecol3vng i amb l'organització d'unes jornades
d'Economia Social.

La proposta 6, “Aparcament de bicicletes vigilat de
 l'estació gratuït “, s'ha desestimat per la seva
inviabilitat econòmica, desprès d'encarregar el
projecte corresponent.

La proposta 7, “Elecció del Defensor/a de la
ciutadania mitjançant votació directa”, està pendent
de ser tractada per la comissió del Reglament Orgànic
Municipal, i del Reglament de Participació Ciutadana
que ha d'elaborar.

La proposta 8, “Convocatòria d'una Audiència Pública
sobre la problemàtica del ferrocarril”,   està pendent
de concretar-se amb l'Ajuntament, sobre com i quan
es realitzarà.

La proposta 9, “Incloure els noms de persones, fets
i referents republicans en el nomenclàtor de la
ciutat”, ha estat assumida i acceptada per la Comissió
de Nomenclàtor de la ciutat.

La proposta 10, “Estudi de les afectacions a l'Eixample
Nord”, ha estat resolta amb un informe jurídic, que
d'acord amb una Sentència del Tribunal Suprem,
reconeix que mentre no s'aprovi l'instrument
urbanístic de desenvolupament de l'Eixample Nord,
s'hauria de pagar el corresponent impost de bens
immobles com si fos sòl rústic.

La proposta 11, “Redactar un Pla d'Equipaments i
Infraestructures per a la ciutat, consensuat amb la
ciutadania”,  que és la que va presentar la nostra
entitat, queda una part assumida per el Pla
d'Equipaments Sociosanitàris, del que es diu que ja
disposa la ciutat, i per la resta d'equipaments queda
pendent de la redacció i desplegament del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal.

La proposta 12, “Situar la corda de la duna de la
Platja del Far 10 m. més endavant”, s'ha resolt
parcialment, amb el desplaçament de la corda de
la duna de la Platja del Far entre 1 i 3 metres, en
lloc de 10 metres, per qüestions tècniques.

La proposta 13, “Reformar el tram del passeig del
Carme, entre la Rbla. Samà i la Rbla. de la Pau”,
queda inclosa en el concurs d'idees que es va fer
sobre la plaça del Port i el Passeig Marítim, i queda
pendent de l'execució del projecte final.

La proposta 14, “Proposta per engegar mecanismes
municipals de decisió ciutadana”  queda pendent de
ser tractada per la Comissió del Reglament Orgànic
Municipal, que ha de fer la revisió del Reglament de
Participació Ciutadana.

Finalment la proposta 15, “Analitzar tots els passos
de vianants de la ciutat i llistar i prioritzar els que
necessitin actuacions”, està pendent del
desplegament del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.

Nota de redacció: Aquesta carta que ens va fer arribar Palmira Rodriguez portaveu de l'AV Masia Nova a
mitjans d'octubre a tornat a l'actualitat desprès de dos mesos al confirmar-se la voluntat de l'Empresa Plana
per tal de que s'executi la sentència.

foto vilanova.cat

Participació Ciutadana



Comissió Local de l'Habitatge

Recentment s'ha constituït aquesta comissió amb
un representant per cada grup polític amb
representació municipal i un representant tècnic
dels departaments d'urbanisme, Serveis Socials,
Participació i Alcaldia, i Habitatge.
L'objectiu de la comissió és fer un seguiment de
l'execució de les actuacions previstes en el Pla Local
de l'Habitatge i aprovar el Pla Anual d'Habitatge. Es
constituiran cinc grups de treball per tal de portar
endavant totes les problemàtiques referides a
l'habitatge. Aquests seran:

-Prevenció i actuació davant desnonaments
-Pla de xoc: Emergència Habitacional
-Parc d'habitatges socials
-Foment de la rehabilitació i l'habitabilitat
-Planificació i seguiment del POUM

Les entitats veïnals segons els principis de la comissió
estem convidades a participar als grups de prevenció
i actuació i Pla de Xoc: Emergència Habitacional.
Creiem que és una bona decisió posar a tots els
actors dins d'un mateix ens per tal de solucionar un
problema que ofega molts conciutadans ja que són
els ajuntaments l'administració més propera a la
ciutadania i qui en primera instancia atén les
problemàtiques relacionades amb l'habitatge.

L3 i L4, de moment, sense solució

Desprès de més de quatre anys des de la primera
resolució el futur de les línees L3 i L4 de bus
urbà continua en la corda fluixa i ens temem
que la desaparició estigui molt propera si no
s'arriba a cap acord. Les declaracions del gerent
de l'empresa Plana, operadora del servei
interurbà, a l'Agència Catalana de Notícies el
primer de desembre, en la que insta al jutge
a executar la sentència i suprimir les dues línies
posa de relleu l'estat de les negociacions.
El 16 de novembre el TSJC va comunicar a
l'Ajuntament la validesa de l'acord provisional
amb l'Empresa Plana per restablir el servei de
les dues línees en tot el seu recorregut i així
poder continuar donant servei tant als veïns de
Fondo Somella com els de Masia Nova i que
l'acord es comptabilitzava a partir de la data
de comunicació per part del jutjat, és a dir,
la provisionalitat es mantindria fins al 16 de
gener de 2016 que és el temps que tindran
Ajuntament i Generalitat per tal d'arribar a un
acord amb l'empresa concessionària del servei
interurbà, sempre que el jutge no accepti abans

d'aquesta data la resolució de la sentencia a petició
del demandant.

Segons l'empresa Plana, l'Ajuntament no ha fet cap
proposta desprès d'esgotar els dos mesos que van
establir amb el govern municipal per reconduir la
situació. Entretant el regidor de mobilitat Joan
Giribet, diu que les coses van avançant i que la
complexitat del tema fa que tot s'hagi de lligar molt
bé.
El problema ve de lluny. Les primeres dades d'aquesta
sentència són del juny de 2003 quan l'empresa Plana
va fer la primera denúncia a la Generalitat per
"afectació del servei urbà al interurbà preexistent"
i que la Generalitat va contestar dient que aquesta
afectació no es produïa.
Des de la nostra ignorància en els aspectes jurídics
i legals -molts encara no entenem perquè un bus
urbà no pot prestar servei al nucli urbà- apel·lem al
diàleg per trobar la solució adient a aquest problema
que es perllonga en el temps i que pot afectar la
mobilitat de molts veïns.
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Parlem amb Isidre Also

Que és l'ADEPG i quins serveis ofereix als seus
afiliats?
L'AEGP és una entitat que aplega empreses que
voluntàriament contribueixen amb quotes i que a
canvi d'aquestes reben tot tipus de serveis que ofereix
una estructura empresarial com ara, assessorament,
informació i formació. Tenim molta expertesa en
formació i d'altres com borsa de treball. Més enllà
dels serveis que oferim als nostres afiliats som una
entitat molt compromesa amb el territori i en molts
sentits, abracem 47 municipis i participen en diversos
fòrums i consultoria estratègica amb  ajuntaments
i col·laborant i coparticipant amb els municipis en
activitats molt diverses.

En principi eren 20 socis i ara som uns 850, abans
érem només Garraf i ara som una entitat de vocació
gran penedesenca, supracomarcal i amb això
coincidim com a referència cultural amb l' Institut
d'Estudis Penedesencs. Som les dues entitats que
desenvolupem la nostra feina en el territori de les
tres comarques, nosaltres en l'àmbit empresarial i
ells en el cultural. Curiosament no hi ha gaires
d'aquestes característiques per no dir que no hi ha
cap altra.

Que n'opineu de la feina del NODE?
Jo vaig participar en la creació de NODE, de fet
nosaltres l'estaven planificant quan encara ningú se
l'havia inventat. Per nosaltres l'idea primigènia era
un ens que aglutinés la comarca, entenem que a la
comarca difícilment es podien acoblar polítiques
perquè acoblar vol dir renunciar, i qui vol renunciar?
Però vèiem interessant fer un ens que portés inversió
per revertir a la comarca amb epicentre a Vilanova.
El problema de NODE ha estat que ha diversificat
massa els objectius i pel camí hem perdut el veritable
origen de l'agència que entenem que era atreure
l'economia a la comarca i potenciar l'economia del
territori en un moment en que la crisi ens empenyia
amb més força.
L'objectiu número ú, hauria de ser dinamitzar, anar
a buscar inversions, veure quins factors competitius
tenim, quina disponibilitat de sòl tenim, com la
podem vendre i a qui li pot interessar, i entenc que
no ha arribat a complir aquests objectius.

Què et diuen els empresaris; per ells ja ha arribat
la recuperació econòmica? Com viuen la situació
política actual?
Hi ha indicis que fan pensar que hi ha recuperació,

Per Fermin de la Pinta

Secretari General de l’ADEPG, Associació d’Empresaris del Penedès i Garraf
Notícies

L' Isidre Also porta vint-i-quatre anys a l'ADEPG, en principi com a gerent i actualment com a
secretari general. Podem dir que ha desenvolupat  gran part de la seva vida laboral al davant
d'aquesta entitat fundada l'any 1987. És una persona de tracte amable i d'idees molt clares,
un bagul d'anècdotes i curiositats que defensa les seves opinions amb criteri i decisió, no
l'espanta nedar contracorrent de l'oficialitat ni dels cànons establerts. L'Isidre ens rep al despatx
de la seu vilanovina, una de les dues que disposa actualment l'ADEPG, que com ell diu és l'espai
més ociós amb el que conten.



la preocupació pel perill que suposa anar al càmping
per la carretera de l'Arboç per la manca de vorera
o voral. La resposta va ser que es faria arribar la
demanda a la Diputació ja que és l'organisme
responsable d'aquesta carretera.
A la tercera visita, al febrer de 2015 l'alcaldessa va
confirmar que la Diputació ja havia destinat uns
diners per tal de portar a terme el projecte.
Aquest desembre hem rebut la noticia que la
Diputació ha presentat a l'Ajuntament l'avantprojecte
d'aquest carril segregat per a vianants i bicicletes
que discorrerà annexat al voral sud de la carretera
BV 2115, separat per una barrera de seguretat.
L'objectiu del projecte es configurar un itinerari
segur per persones i bicicletes, tant per usuaris del
càmping com per a veïns de les urbanitzacions per
sobre de la C-31.
El pressupost supera el milió d'euros i per tant
entrarem en la fase més dificultosa, la de redactar
el projecte i trobar finançament necessari. Com
sempre estarem alerta perquè el projecte no acabi
perdut en cap calaix.

La Festa Major

Encara que ja fa molt temps de l'esdeveniment, ens
trobàvem en l'obligació de fer una valoració de la
festa major 2015. Tots els canvis introduïts en el
format i principalment en la seva ubicació ens van
suposar alguns dubtes per nosaltres i l'oposició d'una
part del veïnat que fonamentalment no trobava
adient la nova ubicació.
Per a nosaltres ha estat sense cap gènere de dubtes
una bona decisió i ho confirmen la major part dels
resultats. S'ha de reconèixer que la nova ubicació
potser ha despistat a molts dels visitants no residents
al barri i així ens ho han fet arribar. També a tots
aquells que abans de la festa ja van decidir que no
anirien com a conseqüència del trasllat.
Per altra banda la nova ubicació ha suposat una
disminució important en la necessitat de recursos
tant econòmics com humans, una simplificació de
la feina per a tots els col·laboradors i el descobriment
d'un espai que aporta tots els serveis dels que fins
ara no disposàvem, així com un augment de la
seguretat de tots al ser un espai molt més controlable.
Pel que fa als actes cal destacar, entre d'altres, la
passejada temàtica de diumenge on tothom va poder
descobrir la gran varietat d'arbres i plantes que
envolta tot el barri. A la tarda el concurs de monòlegs
i acudits, tancant tots els actes amb un karaoke
popular i la tradicional traca de fi de festa.
Hem rebut els suggeriments de tots els presents a
la festa per tal de millorar-la i en cap cas això passa
per tornar a l'antiga ubicació. Per tant, esteu
convidats a la propera. Per la nostra part no
escatimarem esforços per tal de fer la publicitat
adient pel coneixement de tots.

Presentat l'avantprojecte de carril per a vianants
i bicicletes fins al Vilanova Park

Ara fa un parell d'anys, en la primera visita del cicle
"l'alcaldessa al teu barri" una veïna li va fer arribar
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per exemple la borsa de treball en aquests darrers
dos mesos a tingut un repunt que no recordàvem
des de feia temps, però per contra, quan parles amb
els empresaris, els que et diuen que la cosa va millor
i els preguntes si faran alguna contractació et diuen
que no, que mentre puguin no.
Hi ha un marc laboral absolutament advers i una
incertesa en el clima polític, i no només polític, que
no afavoreix en absolut que la gent faci apostes de
futur. Per tant ni es crea ocupació ni es genera
consum, és un peix que es mossega la cua i no
avança.
Tot aquest clima fa que no s'actuï en termes de
normativa laboral, fiscal, etc. Si s'està flairant fa
mesos que l'economia pot revifar és el moment de
fer actuacions, de generar marcs de suport al
creixement; els que tenim ara es van posar
suposadament per tal de mitigar la caiguda, però
no ha tingut cap efecte positiu. No és veritat que
l'empresari no contracti per les clàusules
d'acomiadament, jo no conec cap que hagi deixat
de contractar personal per aquesta raó, en tot cas
s'ho repensen pels costos laborals, pel cost del
treballador a part del sou. Crec que la normativa
laboral és un desastre, no la he entès mai com un
factor que ajudés, ha desestabilitzat encara més el
mercat laboral i no es solucionarà fins que no culminin
els processos electorals; i tot això es nota.

Com us ha afectat els escàndols amb els cursos
de formació?
Penso que és injust el que està passant, tant a
sindicats com a organitzacions empresarials, allò de
"pagar justos por pecadores", és veritat. Hi ha gent
que ha fet bé les coses, nosaltres les hem fet bé.
Totes les subvencions que hem rebut les hem revertit
en formació, a les nostres seus hi ha aules de formació
i no despatxos.

L'estat i Barcelona han decidit que nosaltres estàvem
pervertint el sistema i que l' inversió que es feia en
formació continua no repercutia en una millor
qualitat del reciclatge i han decidit canviar els
termes per accedir a les subvencions per a cursos
de formació.

La conversa

Quina és la teva visió de la Vilanova actual i
futura?
Jo defenso que Vilanova és la tercera ciutat
mediterrània de Catalunya, fins i tot per sobre de
Mataró que hem de reconèixer que ha fet molt bé
els deures. Però des del punt de vista de factors de
competitivitat i creixement el futur és de Vilanova
i el Pla estratègic pas a pas, a mesura que va avançant
ho va demostrant. Fins i tot els més incrèduls
quedaran convençuts que Vilanova és la tercera
ciutat catalana de la Mediterrània, ja no per la
equidistància de les capitals, si no perquè tenim
molt més recorregut.
Sovint hem estat auto complaents, massa resignats
i poc ambiciosos, poc projectius i massa reactius.
Cada vegada que pensem en les capacitats que té
Vilanova pensem en 50 Km. de radi terra endins,
estem pensant en allò que ens separa d'Igualada o
Manresa, però aquí no tenim res a fer, la gran
oportunitat és ampliar a 2500 Km. a l'arc mediterrani,
el que ens separa d'Istanbul. Hem de ser ambiciosos,
si la ciutat creix en projecció de futur vindrà la
demanda i la inversió.
Tota aquesta projecció ha d'anar encapçalada per
la  cultura que és un dels trampolins extraordinaris
d'activitat econòmica, una palanca com n'hi ha
poques. Hem de projectar-la juntament amb la
institució universitària, aconseguir ser una referència
gastronòmica i posar-ho tot en valor. Vilanova és un
diamant però encara ens queda polir-lo.



Activitats
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Sumari

Equilibri: Distribució ben ponderada de les coses

El passat 7 de novembre, data límit per aprovar els impostos i taxes corresponents de l'any
2016, es va reunir el consistori en ple extraordinari. És evident que els desproporcionats
increments que s'havien presentat als mitjans de comunicació, així com a la ciutadania a l'acte
que es va fer a l'edifici Neàpolis sortien dels paràmetres d'EQUILIBRI, tenint en consideració
el moment de crisi que està vivint la població. Finalment, es va aprovar amb les aportacions
d'ERC una substancial rebaixa amb referència al IBI més comú, passant del 10% anunciat al 2%
aprovat. De moment no tenim cap proposta sobre el pressupost municipal pel 2016, esperem
que sigui participatiu.

La vida laboral (treballadors i estudiants) de molts vilanovins es fa a l'àmbit metropolità. És
raonable que es busqui un EQUILIBRI per tal de rebaixar els costos dels desplaçaments,
actualment excessivament penalitzats. La comarca té tres tarifes dels trens de rodalies al llarg
dels 20 KM.

La autopista C-32, una de les més costoses de l'estat espanyol amb una tarifa de 6,55¤ el
peatge de Vallcarca i 3,91¤ el trajecte Cubelles-Comarruga. L'alternativa de la C-31, carretera
de les Costes del Garraf, és extremadament perillosa per la seva amplada i la circulació de
vehicles pesats, ciclistes i motociclistes.

Ens agradaria veure els nostres representants encapçalant manifestacions, no ja per la gratuïtat
de la C-32, sinó per aconseguir un preu just per a la seva ciutadania  a la manera que ho fan
polítics d'altres comarques properes quan veuen una discriminació envers els seus conciutadans.

Demanem EQUILIBRI per les inversions a la comarca per part de la Generalitat -de 30¤ a 60¤

per habitant els últims 10 anys- quan la mitjana per habitant a Catalunya al llarg del mateix
període a estat al llindar dels 150 ¤.

A les pàgines interiors trobareu unes reflexions sobre la situació i futur de les línies de bus 
L3 i L4 i una entrevista al secretari general de l'ADEPG, Isidre Also.

Futur: fora egoismes, unió de voluntats, solidaritat i participació.
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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...

Els Centres Cívics i els Casals de Gent Gran són espais que una gran part de la població utilitza
i aprofita en menor o major grau per fer diferents tipus d'activitats. En alguns casos, d'esbarjo
i en altres per ampliar els coneixements, i també amb  la formació activa de camps desconeguts.
Constitueixen un lloc de trobada  i de convivència, al propi temps  de cohesió social i participació,
i per que no, per contrastar posicions en  temes comuns i quotidians. En moltes ocasions ajuden
a suportar millor la soledat de les persones ja que són espais d'acollida i diàleg. No obstant,
cal recordar que existeixen unes regles del joc, com  per exemple el reglament d'usos dels
espais i l'esperit del sense ànim de lucre.

Per altra banda s’haurien de fer reunions periòdiques (podrien ser trimestrals) amb les entitats
que fan activitats per tal de comunicar-se i en alguns casos actuar com un equip col.laborant
en actes col.lectius del centre. Algú diria que si no existissin aquests centres s’haurien d’inventar,
aprofitem-los amb mesura i seny, són un petit o un gran tresor segons l'òptica.

BUTLLETÍ SOCIAL

Els centres cívics, espais de convivència

Bus urbà L4, al seu pas pel barri

Notícies de l’AV
La pàgina de la FAV
Seguiment de les propostes de l’AMO
Parlem amb Isidre Also, de l’ADEPG
Actes Carnaval 2016 Molí de Vent
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