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Alerta amb la sanitat pública
El passat 13 d'abril es va fer una jornada dedicada a la radiografia de la Sanitat al Garraf,
amb el subtítol “Els serveis sanitaris de proximitat: Els professionals al costat de casa”.
Al llarg d'aquesta jornada es van tractar temes per part dels ponents José Luis Ibáñez
Pardos, Gerent de Consorci Sanitari del Garraf des de 2009 i del Consorci de l'Alt Penedès
des de 2015 i Gerent del Consorci de Serveis a les persones des de 2013. També la Sra.
Manoli Flores adjunta a la direcció d'Infermeria del Consorci Sanitari del Garraf per l'àrea
Sociosanitària i directora de la plataforma de Serveis Assistencials.
Dins del contingut del nostre butlletí recollim alguns aspectes dels temes tractats en
aquesta trobada. Precisament a l'espai “La Conversa” aquesta vegada hem convidat al
Doctor José Luiis Ibáñez Pardos.
Aquesta trobada tractava amb més èmfasi el tema de la sanitat de la gent gran i les
conseqüències futures, sobre tot el creixement a les llistes d'espera.
Precisament per les mancances pròpies dels professionals afectats per les retallades, el
dia 28 de maig es va fer una manifestació a la ciutat. Evidentment cada vegada que hi
ha algun tipus de reunió tractant els temes de salut, surt el tan reclamat hospital comarcal.
El dia 25 de maig es va fer el Consell Municipal d'Associacions de Veïns, us fem un resum
de tot allò que es va tractar a l'apartat de la FAV.
L'Eixample Nord torna a estar en debat en la ciutat arran de la modificació del Pla General
d'Ordenació Urbana, hi ha diversitat de criteris i els convenis es tiren a sobre.
Els propers dies 8, 9 i 10 de juliol farem la Festa Major Molí de Vent amb activitats de
participació per a tothom. La pràctica totalitat dels actes es faran al Centre Cívic del
Molí de Vent. Podeu consultar el programa a les pàgines interiors.
Quan aquest butlletí es publiqui ja sabrem el resultat de les eleccions generals de l'Estat,
esperem que a la segona sigui la definitiva i que ens permetin estar un temps descansant
d'eleccions, encara que la cosa no pinta gaire bé.
La Junta Directiva
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De l’Associació

Notícies
Assemblea General Ordinària

El carnaval infantil, l'Arrivo i el seguici de banderes
van ser altres actes en què participàrem. La xatonada
popular no es va poder celebrar per manca
d'inscripcions. Com sempre volem donar les gràcies
a tots els que van participar així com a tots aquells
que ens van donar un cop de mà.

Dimecres 30 de març va tenir lloc al Centre Cívic
l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de
Veïns Molí de Vent corresponent a l'exercici de 2015.
En primer lloc es va procedir a l'aprovació de l'acta
de l'assemblea de 2015 i seguidament es van explicar
els trets més importants del balanç econòmic. Cal
destacar que els cursos van estar equilibrats i es va
reduir en 800¤ el pressupost de la Festa Major. El
balanç total de l'any 2015 va ser de 31.713,45¤ de
ingressos i 29.406,80¤ de despeses amb un balanç
positiu de 2.307,87¤. De cara al 2016 la intenció és
fer un pressupost continuista per un import total de
30.330¤, també es mantindran els cursos que
funcionin i la quota dels 180 socis que tenim
actualment. Tant el balanç 2015 com el pressupost
2016 es van aprovar per unanimitat.
Respecte a la memòria d'activitats es va destacar la
nova ubicació de la festa major que va portar millores
pel que fa a seguretat, sanitàries i de comoditat en
general i la celebració amb un sopar popular del 5è
aniversari del Centre Cívic. Pel 2016 està previst fer
les mateixes activitats a part de les que es podran
fer com a dinamització.
Després de l'aprovació de les memòries es va passar
als precs i preguntes. Un soci va preguntar pel
funcionament de la FAV-VNG i sobre les activitats
i debats que es tenen dintre de l'entitat, que s'ha
de mirar per aspectes socials i dels col·lectius del
barri i la ciutat. El president explica el funcionament
actual, s'atenen problemes puntuals que ja no són
els mateixos d'abans, ara hi ha altres tipus de
problemàtiques que s'atenen dintre de les possibilitats
i disponibilitat dels membres de l'associació.

Festa Major
En rebre aquest Molinformatiu ja serem a l’inici de
la Festa Major 2016, per segon any la majoria de les
activitats es tornaran a fer a l'interior i l'exterior del
Centre Cívic del Molí de Vent. Esperem que la nova
ubicació es consolidi com un espai obert i pràctic
per a tots, per això hem preparat una àmplia varietat
d'actes per arribar a totes les edats. A la pàg. 12
teniu tot el programa de festes complet perquè
pugueu escollir allò que més us interessi. Us esperem.
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La conversa

Com hauria de ser el funcionament si hi hagués
un hospital nou?
Si ara tenim entre Sant Camil i Sant Antoni uns
35.000 metres quadrats i fem un hospital d'uns
50.000 metres quadrats, el que no sé és si donarà
per mantindre 90.000 metres quadrats. El que crec
que ha de ser és que l'hospital nou ha d'estar a
Vilanova i que Sant Antoni tingui un altra dedicació,
social, comunitari, sense duplicar les consultes
externes. I a Sant Camil quedaria una part sociosanitària i residencial, i hauríem de buscar com es podria
pagar això.

Com veus el futur? Creus que es podran fer les
inversions necessàries?
Tenim bons professionals i ens manquen els recursos
per reduir les llistes d'espera.
A mi m'agradaria oferir millors serveis. Però hem de
dir que l'hospital és un bon hospital. Els pocs recursos
que teníem els vàrem fer servir per a una Unitat de
Cures Intensives nova, que és molt bona i un model
de referència. També hem d'adaptar-nos i buscar
noves eines en l'àrea mèdica, com ara l'hospital de
dia que hem posat en funcionament de 8h a 20h, de
forma que evitem altes, ingressos. Compensem
aquesta activitat amb l'activitat quirúrgica.
Jo crec que ara estem ben posicionats per aconseguirho. Potser si ens haguéssim posat abans l'hospital de
Vilanova com una necessitat ara ja el tindríem. A
igualada i Manresa van arribar abans que nosaltres
i tenen nous hospitals de qualitat.

Com es pot atendre les necessitats de futur de la
gent gran? No sempre es poden quedar a casa.
Es poden quedar a casa fins al moment en què
emmalalteixen i hagin de ser atesos. Primer el més
semblant a casa, una residència, si tenen metges al
costat perfecte. Segon, un socio-sanitari, i després
un hospital de pal·liatius o hospital d'aguts, on entren
i surten per ser operats. S'hauria de buscar inversions
per atendre aquestes necessitats.

Et proposem algun dia fer una visita a l'hospital
per part de representants d'associacions de veïns,
perquè coneguin millor l'hospital i la situació
sanitària, i que sàpiguen millor el cost dels serveis
i la utilització raonable dels recursos.
Estic d'acord, no s'ha de pensar que tot és gratis,
hem de fer pedagogia del cost que tenen les coses
perquè al final haurem de triar que és millor, si un
hospital nou o un nou pàrquing.

El Consell de Salut podria fer aportacions en
aquesta línia, en algunes comarques sembla que
va funcionar bé.
Això era el Govern Territorial de Salut, que ja està
mort. Les futures inversions s'han de fer de forma
raonable. Jo sóc un defensor de l'hospital a Vilanova,
el que no podem fer és pagar dos hospitals generals.

Carnaval
El carnaval del 2016 ha estat un dels més participatius
dels darrers anys. Quatre banderes plenes de parelles,
grans, infantils i petits van recórrer els carrers de
Vilanova un any més. A la tarda el Centre Cívic es
va omplir per gaudir d'un animat ball de discoteca.

Revetlla de la Festa Major 2015
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La conversa
2004 -2007, hem passat del 71% o 72% al 78% o 79%,
de forma que ve més gent a l'hospital que abans, i
això comporta una sobrecàrrega. També és veritat
que malgrat la crisi, el percentatge de persones
afiliades a assegurances a tota Catalunya no ha
baixat, o fins i tot ha pujat, perquè han baixat preus
per la gran competència que hi ha. Aquestes
asseguradores aposten per la gent més jove i no pas
per la gent gran.
També en el 2009 vàrem fer un pla estratègic, un
pla funcional de l'hospital, es va dissenyar un hospital
mitjançant un concurs d'idees, però a partir del
2010, amb la primera retallada del 5% i les posteriors
del 2011 amb un retall entre el 9 al 11%, que va ser
mortal, es van fer dos acords d'empreses el 2011 al
12 i el 2013 al 14, quan es va deixar la part variable
(la direcció per objectius) i mitja paga extra, que
posteriorment s'ha recuperat.

La veritat és que estem sobre la mitjana de Catalunya
però penso que podríem estar millor. Hi ha dos tipus
d'enquestes. Les que fem nosaltres, cada sis mesos
o cada any, que ens serveixen per comparar-nos
amb nosaltres mateixos, i aquestes ens diuen que
ens mantenim en el 8 de mitjana. A les altres
enquestes que es fan cada dos o tres anys, on ens
comparen amb altres comarques, en algunes coses
estem millor i en altres pitjor, però estem en la
mitjana de Catalunya. Tenim dos serveis d'urgències
de proximitat, que aniria bé tenir-ho centralitzat
en un sol lloc, quan tinguem un nou hospital. Tenim
un sistema per prioritzar les atencions d'urgències.
Hem de treballar per fer servir millor aquests serveis
d'urgències.
En arribar hem vist els cartells que han posat els
treballadors, teniu conflictivitat laboral? Com és
la relació amb els sindicats?
Jo firmaria el que es posa als cartells, per jo el que
faig són informes per demanar recursos. Crec que
hi ha necessitats, els professionals han aportat tot
el que poden, però la realitat és la que és. No hem
tingut massa conflictivitat i hem intentat mantenir
el bon clima, perquè en cas contrari es perjudica la
institució.
Però pel futur hi ha més temes: com s'ha de reformar
el servei sanitari i amb quines eines. Aquesta discussió
s'ha postergat per què l'únic que es mira ara és com
sobreviure amb menys recursos. Estem mirant com
poden cooperar els diferents hospitals.

Quins són els principals problemes que tenim ara?
El que tenim ara és principalment un problema de
manca de recursos econòmics. Hem tingut un gran
recanvi generacional, amb nous caps de servei, de
forma que temin bons professionals, gent nova i amb
ganes. Als hospitals la qualitat assistencial la donen
els metges i la infermeria, i tots el que hi ha al
voltant d'aquests professionals. Tenim unes
instal·lacions millorables, tant l'hospital de Sant
Antoni com Sant Camil, ho havien apostat tot per
tenir un nou hospital, que ja que és nou ha d'estar
a Vilanova, que és on hi ha el nucli més gran de
població. Temin necessitats d'inversions: la façana,
un nou ascensor, un nou quiròfan, i al mateix temps
hem de procurar mantenir l'ànim de la gent, que és
fonamental. En què s'avançat aquests anys? En temes
de qualitat professional i en la seguretat del pacient.
Tenim encara una llista d'espera important en
comparació amb altres llocs, però no és de les pitjors.
Hi ha intervencions que requereixen molta dedicació,
saps quan es comença i no quan s'acaba. Per reduir
les llistes d'espera fan falta més recursos que ens
permetin obrir un nou quiròfan.
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De l’Associació

Notícies
Solucionat el problema de les línies
de bus L3 i L4

Plaça del Port
Finalment sembla que al setembre començaran les
obres del projecte d’urbanització de la Plaça del
Port. Aquesta actuació ha sofert diverses aturades
que han alentit el procés per manca de consens.
Encara que finalment s'ha arribat a un acord per
part de tots els implicats a la comissió de seguiment
de la façana marítima.
Està previst que el desenvolupament del projecte
vagi avançant a mesura que es trobi el finançament
necessari. La Plaça del Port divergirà en molt pocs
aspectes del projecte guanyador i s'inserirà dintre
de l’actual disseny del Passeig del Carme.

Al passat número del Molinformatiu parlàvem del
conflicte enquistat sobre les línies L3 i L4 que no
semblava una solució fàcil i que es portava
arrossegant des de l'any 2002. Per fi el 18 de febrer
d'aquest any es va signar el conveni que garanteix
la continuïtat d’ambdues línies.
L'acord permet solucionar la problemàtica generada
per la sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya respecte a les línies, això suposa un
conveni a tres bandes (Ajuntament, Generalitat i
Empresa Plana) que permet mantenir el servei i les
parades encara que ho farà l'empresa que actualment
té la concessió interurbana. També es mantindran
els llocs de treball amb les mateixes condicions.
Pel nostre barri aquestes dues línies són fonamentals
per a la mobilitat dels veïns, ja que comuniquen
directament i en un temps prou competitiu el barri
amb l'estació de ferrocarril que és el veritable centre
de distribució dels ciutadans de Vilanova que han
de sortir fora.

Ens ha deixat Johan Cruyff
Potser la notícia de la mort d'en Johan no hauria de
ser tema d'aquest butlletí, però cal agrair-li la feina
que la seva fundació va fer amb la construcció de
la pista Cruyff Courts al barri, una de les primeres
que es van fer a Catalunya i popularment coneguda
com "la pista d'en Cruyff. Aquesta ha estat tot un
èxit i per ella han passat milers de nens on han après
a conviure amb el futbol com a excusa. Des de
l'associació continuem mantenint una bona relació
amb els seus representants i esperem que així sigui
per molts anys.

Es fa des del Consorci algun tipus de recerca?
Un tipus de recerca depèn dels recursos que vénen
d'Europa i aquests han caigut en picat, i un altre
tipus és la recerca lligada a l'activitat. La recerca
ens ha de servir perquè la qualitat augmenti, i per
fer docència, serveix perquè els professionals de
l'hospital vagin a congressos i tinguin millor
currículum, i de pas l'hospital s'acredita millor per
tenir docència en el futur, per formar metges, nous
doctors que es quedin a l'hospital. És diferent de la
recerca que pot fer un hospital de referència com
ara Bellvitge o el Clínic.

Quin és el dèficit que té el consorci?
Porto 4 o 5 anys fent informes on considero que
temin un infra-finançament ja que no ens paguen
tota l'activitat que fem. L'any passat vaig aconseguir
que el CatSalut reconegués que la quantitat que ens
han d'aportar és de 2,7 milions d'euros. L'any passat
ens van aportar 1 milió i esperava que el que falta
vingués aquest any, però no estic segur que arribin
aquest any, més encara si els pressupostos continuen
sense aprovar-se.
Com valoreu els índexs de satisfacció de les
enquestes que fan els usuaris?
10
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Participació Ciutadana

La pàgina de la
Aquesta pàgina intenta fer arribar a la ciutadania aquells temes que centren la informació respecte a la
participació ciutadana, i està oberta a l'aportació d’idees i contrastos per enriquir el diàleg.

Projectar el futur de la FAV-VNG
D'acord amb l'Assemblea General Extraordinària del
26 de novembre de 2015 i de l'acta de reunió
Informativa de 18 de febrer de 2016, està previst
que passat l'estiu, i sobretot passades les
circumstàncies de les eleccions generals de desembre
i de juny, el proper mes de setembre reprendrem,
amb una nova reunió, el futur de la Federació.

d'altres importants, com poden ser els pressupostos
participatius, els temes econòmics, per exemple l'IBI
que repercuteixen molt la butxaca del contribuent,
la lluita contra les desigualtats així com la mobilitat
urbana i interurbana, prioritzant els temes més
importants per dur a terme. El mateix Carles Andreu
va recordar que es va aturar un ARE per la pressió
que va fer la federació. A més, teníem comunicació
amb la CONFAVC i desenvolupàvem temes comuns
de país. Tots els participants van aportar les seves
opinions i suggeriments sobre temes futurs a tractar
per part de la federació.

A l'Assemblea General Extraordinària del 26 de
novembre de 2015 es van convocar aquelles
associacions que estaven dins la federació. En l'ordre
del dia previst es va informar els membres socis
sobre la situació de la FAV-VGN, i es van tractar els
punts següents: Projectes de futur de la Federació,
elecció de la Junta Directiva, i precs i preguntes. El
president va fer un breu repàs dels membres de la
Junta que van quedar a la FAV, amb ell mateix com
a president en funcions. Es va proposar afegir les
associacions que no formaven part de la federació,
per tal que hi pogués participar tothom. D'aquesta
manera, la pretensió era unir voluntats. Es va fer
menció què, segons els estatuts, la composició de
la Junta de la Federació compren un mínim de 5 i
un màxim de 8 representants d'associacions. Es va
considerar que les associacions han de tractar els
problemes comuns de la ciutat, de forma que els
temes específics de cada una els ha de dur a terme
cada associació particularment. Temes comuns poden
ser, entre d'altres: hospital, sanitat, bus, RENFE,
autopista C32, habitatge, etc. Es va obrir un torn de
paraules on la major part de les associacions estava
d'acord en continuar la Federació, exceptuant una
que havia de consultar la seva Junta. Per això es va
decidir fer una altra reunió, convocant la resta
d'associacions de veïns per si volien formar-ne part.

Com a comentari final d'aquesta sessió, Josep
Vivanco, president en funcions, que també estava
posicionat al consell comarcal de la gent Gran, així
com al de Vilanova i la Geltrú, va fer palès que una
de les problemàtiques a preveure és l'envelliment
de la població, que en aquest moment representa
una cinquena part de la mateixa, tractant el tema
de l'hospital, les llistes d'espera, plataforma per la
dependència i pensions, entre d'altres. De les 19
associacions de veïns, 17 van donar la seva disposició
afirmativa a la continuació de la FAV-VNG, una
negativa, i un pendent de rebre notícies.

A la reunió informativa del 18 de febrer de 2016 es
va convocar les 19 associacions de veïns censades a
Vilanova i la Geltrú. Van assistir-hi personalment o
en delegació 13 associacions. L'únic tema tractat
era “sobre el futur de la federació d'associacions de
veïns de Vilanova i la Geltrú”. La FAV es va constituir
l'any 2008 amb uns estatuts que essencialment
tractaven temes comuns de ciutat i comarca.
Posteriorment, per problemàtiques sobretot
econòmiques, disquisicions amb els criteris i
d'abandonament de part de la Junta directiva, es va
quedar sense activitat. Carles Andreu, anterior
president de la FAV, va considerar que els objectius
que es pretenien no van funcionar com s'esperava,
perquè en principi ajuntar voluntats era molt difícil,
i havia molta dispersió en les opinions sense arribar
a compromisos. A part de tractar els temes comuns
abans esmentats a l'assemblea, també es va fer palès

En principi es va fixar el mes d'abril com a data per
enviar els estatuts de la FAV-VGN i convocar una
assemblea per fixar posicions i anomenar Junta
Directiva. No obstant això, per problemes d'agenda
i d'eleccions, s'ha posposat fins al proper mes de
setembre.
Junts ho aconseguirem
Josep A. Vivanco
4
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Participació ciutadana

L’Eixample nord, un sector estratègic per a la ciutat?
De sempre, les opinions que provoca a una gran
part dels ciutadans de Vilanova el futur de l'Eixample
nord han estat molt diverses i sovint enfrontades.
A la pàgina 5 del Molinformatiu 74, fèiem un repàs
a totes les opinions que s'havien exposat pels
ciutadans i partits en una audiència pública que es
va fer al gener de 2015 pocs mesos abans de les
eleccions municipals. Les solucions com sempre amb
eleccions a la vista van quedar en el calaix fins a la
constitució del pròxim consistori. Ara amb un nou
ajuntament el projecte ha començat a rutllar amb
l'aprovació per part de la majoria dels grups polítics
de la modificació del Pla General d'Ordenació de
Vilanova i la Geltrú.
L'actual modificació contempla un seguit de
garanties i criteris d'urbanisme racional sota l'eslògan
de "Planificar no és urbanitzar" i que serà la ciutat
qui marcarà en cada moment els calendaris a raó
de les necessitats.
La modificació del Pla General parteix de la
divisió de tot l'Eixample en tres sectors equivalents
en hectàrees però que de moment només preveu
l'actuació en el sector 1 d’unes 33 hectàrees, que
podrà reestructurar-se en polígons, prioritzant el
sòl per equipaments i activitats econòmiques. El
desenvolupament del sector 1 està estimat en uns
25 o 30 anys.
Tota aquesta proposta contempla la construcció
d'un màxim de 7.300 habitatges entre tots els sectors
i un desenvolupament estimat en uns 70-80 anys
emmarcat en un model de ciutat compacta, destinant
un 64% de l'espai a usos públics i el 36% per a usos
privats com ara residència i activitat econòmica. Es
preveu que els espais destinats a activitat econòmica
podrien generar 7.200 llocs de treball, dels que
2.000 serien al sector 1.
Els tràmits per tal de tirar endavant tot el
desenvolupament comportarà diversos períodes
d’informació publica, al·legacions, revisions etc..
que poden arribar a ser d’entre 24 i 30 mesos. Una
vegada aprovat caldrà fer una segona modificació
per tal d’incloure el sostre de Platja Llarga.
En principi l'aprovació del planejament no suposa
aprovar cap construcció ni desenvolupament, abans
cal l'aprovació del pla parcial dels polígons, de la

reparcel·lació o de la urbanització. L'Ajuntament
controlarà els processos per tal de garantir l'adequació
a les necessitats de la ciutat.
La modificació aprovada en el Ple preveu
incorporar el resultat del sostre existent avui a Platja
Llarga que actualment continua sent sòl urbà. És el
primer pas per complir amb els convenis signats amb
l'Incasol. El sostre previst en aquest paratge es
trasllada a les futures parcel·les obtingudes per la
cessió gratuïta de sòl a l'Ajuntament, això no suposarà
cap càrrega pels propietaris de l'Eixample Nord i
també es donarà resposta als convenis per a la
cessió de sòl de l'Institut de Baix a Mar o els convenis
per desdoblament de la Ronda Ibèrica.
L'incompliment per part de l'Ajuntament d'aquests
convenis suposarien fer front a indemnitzacions molt
elevades, i farien que Platja Llarga continués sent
sòl urbà. El compliment dels convenis comportarà
la continuïtat en la protecció de Platja Llarga.
En general l'objectiu "és crear una ciutat compacta,
complexa i cohesionada, que permeti l'increment
de densitat per maximitzar l'ús de sòl i fer eficients
els serveis i equipaments, a més de disposar de sòl
per activitats econòmiques. Així mateix es garanteix
el terreny per a equipaments fonamentals per a
Vilanova i la Geltrú com l'hospital, o la recuperació
de zones verdes al voltant dels torrents, a més de
facilitar la connexió amb la plana agrícola i els espais
naturals, amb una cura molt especial per la protecció
del patrimoni rural i arquitectònic de la zona".
Entre tant l'aprovació ha provocat la revitalització
de la plataforma "Parlem" que s'oposa a la urbanització
de l'Eixample Nord. La plataforma té previst realitzar
tot un seguit d'actes per tal d'exposar els seus
arguments i contrarestar la visió del govern així
com participar en tots aquells que organitzi el govern
per exposar els arguments de la plataforma. Es tracta
de crear debat i en un futur forçar una consulta
popular sobre el projecte així com integrar més gent
que tinguin interessos directes perquè el projecte
no tiri endavant, com ara propietaris, pagesos,
comunitat de regants del Foix, etc. però també
ciutadania en general, associacions de veïns i altres
col·lectius.

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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El Barri, fotos

Aquí trobem dues formes d'utilització de les papereres, una fent la seva funció habitual, en aquest cas plena de
les restes de la revetlla de Sant Joan i l'altre fent de protecció de forat per fanal desaparegut. Com podeu
comprovar aquestes papereres tenen una gran versatilitat.

Una de bancs; les llambordes del que està situat al Parc del Molí de Vent estan totalment desenganxades i poden
convertir-se en munició, el de l'espai entre blocs sembla un formatge de gruiere on fer nius.
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El Barri, fotos

Fa dies va quedar buit l'espai on fins ara hi havia un
quiosc de premsa que ja portava temps tancat.

A la Masia Can Codina, als jardins de l'MG també ha
canviat l'aspecte de la façana principal.

Les pintades i els grafits es generalitzen per tot el
barri, en aquest cas, la caseta del Parc del Molí de
Vent ha estat la víctima.

Encara que la participació va baixar cinc punts a
Vilanova els col.legis electorals del barri van estar
ben concorreguts durant tot el dia de les eleccions
generals de 26J.
7
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La Sanitat del Garraf en dades
La sanitat al Garraf està regida pel Consorci
Sanitari del Garraf (CSG) que és un ens públic de
caràcter local format per tots els ajuntaments de la
comarca del Garraf i Cunit així com les dues
fundacions hospitalàries.
En l'actualitat dóna servei a unes 150.000 persones
entre les set poblacions, sent Vilanova i la Geltrú
amb el 43,4% la població més gran i Olivella amb el
2% la més petita.
El CSG en dades del 2014 compta amb un
pressupost de 66 milions d'euros (set milions menys
que l'any 2009) i una inversió d'un milió. Disposa de
35.000 m2 entre els dos centres hospitalaris, dóna
feina a 915 treballadors i disposa de 433 llits entre
aguts i sociosanitaris.
Respecte a l'activitat sanitària el 2014 va realitzar
155.049 consultes externes, 98.366 urgències i 10.034
intervencions quirúrgiques.
Respecte als recursos estructurals entre els dos
hospitals compten amb 5 quiròfans, 41 consultoris,
28 cabines d'urgència.
La satisfacció global dels usuaris del CSG és de
notable, és una nota mitjana de 8, les especialitats
millor valorades són l’hospitalització obstètrica amb
un 8,9 de satisfacció i la rehabilitació domiciliària
amb un 9,1.
Respecte a l'atenció a l’usuari es van produir 286
reclamacions i 41 agraïments, la majoria de
procedència de les reclamacions tenen a veure amb
les consultes externes amb 165, seguides de les
urgències amb 85, hospitalització 26 i 10 de
sociosanitari. El motiu de les reclamacions és

fonamentalment per qüestions d'organització i tràmits
amb 142, assistencials 51, hoteleria i confort 22 i
tracte 21.
El Consorci de serveis a les persones, és un
consorci públic format per l'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú, la Fundació Privada Sant Antoni Abat, el
Consorci de Salut i Social de Catalunya i la UPC. El
Consorci regeix La Plataforma de Serveis, el CAPi
Baix-a-Mar i els Serveis Socials de l'Ajuntament de
Vilanova.
L'Àrea Bàsica de Salut Vilanova III (CAPi Baix-aMar) és un Centre d'Atenció Primària Integral que
inclou un Centre de dia i ofereix entre altres serveis,
medicina familiar, pediatria, odontologia, infermeria,
atenció domiciliaria, programes de seguiment de les
malalties cròniques, unitat de salut internacional,
etc.
Per la seva part La Plataforma de serveis ofereix
residència, centre de dia servei d'atenció al domicili,
teleassistència, equip d'atenció a les dependències,
dutxes socials, etc.
Encara que s'ha incrementat l'activitat fins a
nivells anteriors a la disminució d'ingressos, les llistes
d'espera s'incrementen per dues raons:
- Increment de la demanda
- Bossa històrica de llista d'espera
Aquestes deficiències s’haurien d'absorbir amb:
- Increment de la contractació, segons pla de
viabilitat presentat, o pla de xoc
- Increment de la capacitat dels quiròfans
(necessitat d'inversions)
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Parlem amb el Dr. José Luis Ibáñez
Gerent del Consorci Sanitari del Garraf i l’Alt Penedès,
i del Consorci de Servei a les Persones
Per José A. Román i Fermin de la Pinta

Entrevistem al doctor José Luis Ibáñez, Gerent Sanitari del Consorci del Garraf i de l'Alt Penedès,
i del consorci de Serveis a les Persones, ens rep al seu despatx de l'Hospital de Sant Camil on
ens explica com va arribar fins a la gerència del consorci i quina és la seva visió de la situació
sanitària actual a la comarca del Garraf.

Quina va ser la teva activitat prèvia fins arribar
a gerent del CSG?
Sóc llicenciat en medicina i cirurgia per la UB des
de 1985, el 1988 em vaig posar a treballar en la
gestió sanitària, primer a l'Institut Català de la Salut
a l'Alt Penedès i Garraf del 88 fins al 96, desprès
vaig anar al Baix Llobregat, dins l'ICS fins el 2003,
després vaig anar al Consorci Sanitari Integral que
és la fusió dels hospitals de la Creu Roja que hi havia
a l'Hospitalet i Barcelona fins que vaig venir aquí
per intentar fer la fusió dels hospitals de Sant Antoni
i Sant Camil i mira per on va sortir aquí em vaig
quedar.

Consorci del Servei a les persones porto els dos
hospitals, Sant Antoni i Sant Camil, el Centre de
rehabilitació, La Plataforma, amb tot el seu catàleg
de serveis i l'àrea bàsica del CAPI de Baix-a-mar.
Com veus actualment la sanitat a la Comarca del
Garraf?
Jo crec que la sanitat al Garraf professionalment és
de bona i de gran qualitat, malgrat que tenim un
problema de llistes d'espera. Estem sobrepassats per
la gran activitat actual, per dos motius fonamentals:
tant perquè hem hagut d'assumir l'activitat quirúrgica
que no es va poder atendre els anys de retallada,
com a causa que ara tenim més penetració en la
població: hi ha més percentatge de població que ve
a l'hospital de la comarca del que tenien els anys

Quin és el teu àmbit d'actuació?
Com a Gerent del Consorci Sanitari del Garraf i del
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2004 -2007, hem passat del 71% o 72% al 78% o 79%,
de forma que ve més gent a l'hospital que abans, i
això comporta una sobrecàrrega. També és veritat
que malgrat la crisi, el percentatge de persones
afiliades a assegurances a tota Catalunya no ha
baixat, o fins i tot ha pujat, perquè han baixat preus
per la gran competència que hi ha. Aquestes
asseguradores aposten per la gent més jove i no pas
per la gent gran.
També en el 2009 vàrem fer un pla estratègic, un
pla funcional de l'hospital, es va dissenyar un hospital
mitjançant un concurs d'idees, però a partir del
2010, amb la primera retallada del 5% i les posteriors
del 2011 amb un retall entre el 9 al 11%, que va ser
mortal, es van fer dos acords d'empreses el 2011 al
12 i el 2013 al 14, quan es va deixar la part variable
(la direcció per objectius) i mitja paga extra, que
posteriorment s'ha recuperat.

La veritat és que estem sobre la mitjana de Catalunya
però penso que podríem estar millor. Hi ha dos tipus
d'enquestes. Les que fem nosaltres, cada sis mesos
o cada any, que ens serveixen per comparar-nos
amb nosaltres mateixos, i aquestes ens diuen que
ens mantenim en el 8 de mitjana. A les altres
enquestes que es fan cada dos o tres anys, on ens
comparen amb altres comarques, en algunes coses
estem millor i en altres pitjor, però estem en la
mitjana de Catalunya. Tenim dos serveis d'urgències
de proximitat, que aniria bé tenir-ho centralitzat
en un sol lloc, quan tinguem un nou hospital. Tenim
un sistema per prioritzar les atencions d'urgències.
Hem de treballar per fer servir millor aquests serveis
d'urgències.
En arribar hem vist els cartells que han posat els
treballadors, teniu conflictivitat laboral? Com és
la relació amb els sindicats?
Jo firmaria el que es posa als cartells, per jo el que
faig són informes per demanar recursos. Crec que
hi ha necessitats, els professionals han aportat tot
el que poden, però la realitat és la que és. No hem
tingut massa conflictivitat i hem intentat mantenir
el bon clima, perquè en cas contrari es perjudica la
institució.
Però pel futur hi ha més temes: com s'ha de reformar
el servei sanitari i amb quines eines. Aquesta discussió
s'ha postergat per què l'únic que es mira ara és com
sobreviure amb menys recursos. Estem mirant com
poden cooperar els diferents hospitals.

Quins són els principals problemes que tenim ara?
El que tenim ara és principalment un problema de
manca de recursos econòmics. Hem tingut un gran
recanvi generacional, amb nous caps de servei, de
forma que temin bons professionals, gent nova i amb
ganes. Als hospitals la qualitat assistencial la donen
els metges i la infermeria, i tots el que hi ha al
voltant d'aquests professionals. Tenim unes
instal·lacions millorables, tant l'hospital de Sant
Antoni com Sant Camil, ho havien apostat tot per
tenir un nou hospital, que ja que és nou ha d'estar
a Vilanova, que és on hi ha el nucli més gran de
població. Temin necessitats d'inversions: la façana,
un nou ascensor, un nou quiròfan, i al mateix temps
hem de procurar mantenir l'ànim de la gent, que és
fonamental. En què s'avançat aquests anys? En temes
de qualitat professional i en la seguretat del pacient.
Tenim encara una llista d'espera important en
comparació amb altres llocs, però no és de les pitjors.
Hi ha intervencions que requereixen molta dedicació,
saps quan es comença i no quan s'acaba. Per reduir
les llistes d'espera fan falta més recursos que ens
permetin obrir un nou quiròfan.

Es fa des del Consorci algun tipus de recerca?
Un tipus de recerca depèn dels recursos que vénen
d'Europa i aquests han caigut en picat, i un altre
tipus és la recerca lligada a l'activitat. La recerca
ens ha de servir perquè la qualitat augmenti, i per
fer docència, serveix perquè els professionals de
l'hospital vagin a congressos i tinguin millor
currículum, i de pas l'hospital s'acredita millor per
tenir docència en el futur, per formar metges, nous
doctors que es quedin a l'hospital. És diferent de la
recerca que pot fer un hospital de referència com
ara Bellvitge o el Clínic.

Quin és el dèficit que té el consorci?
Porto 4 o 5 anys fent informes on considero que
temin un infra-finançament ja que no ens paguen
tota l'activitat que fem. L'any passat vaig aconseguir
que el CatSalut reconegués que la quantitat que ens
han d'aportar és de 2,7 milions d'euros. L'any passat
ens van aportar 1 milió i esperava que el que falta
vingués aquest any, però no estic segur que arribin
aquest any, més encara si els pressupostos continuen
sense aprovar-se.
Com valoreu els índexs de satisfacció de les
enquestes que fan els usuaris?
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Com hauria de ser el funcionament si hi hagués
un hospital nou?
Si ara tenim entre Sant Camil i Sant Antoni uns
35.000 metres quadrats i fem un hospital d'uns
50.000 metres quadrats, el que no sé és si donarà
per mantindre 90.000 metres quadrats. El que crec
que ha de ser és que l'hospital nou ha d'estar a
Vilanova i que Sant Antoni tingui un altra dedicació,
social, comunitari, sense duplicar les consultes
externes. I a Sant Camil quedaria una part sociosanitària i residencial, i hauríem de buscar com es podria
pagar això.

Com veus el futur? Creus que es podran fer les
inversions necessàries?
Tenim bons professionals i ens manquen els recursos
per reduir les llistes d'espera.
A mi m'agradaria oferir millors serveis. Però hem de
dir que l'hospital és un bon hospital. Els pocs recursos
que teníem els vàrem fer servir per a una Unitat de
Cures Intensives nova, que és molt bona i un model
de referència. També hem d'adaptar-nos i buscar
noves eines en l'àrea mèdica, com ara l'hospital de
dia que hem posat en funcionament de 8h a 20h, de
forma que evitem altes, ingressos. Compensem
aquesta activitat amb l'activitat quirúrgica.
Jo crec que ara estem ben posicionats per aconseguirho. Potser si ens haguéssim posat abans l'hospital de
Vilanova com una necessitat ara ja el tindríem. A
igualada i Manresa van arribar abans que nosaltres
i tenen nous hospitals de qualitat.

Com es pot atendre les necessitats de futur de la
gent gran? No sempre es poden quedar a casa.
Es poden quedar a casa fins al moment en què
emmalalteixen i hagin de ser atesos. Primer el més
semblant a casa, una residència, si tenen metges al
costat perfecte. Segon, un socio-sanitari, i després
un hospital de pal·liatius o hospital d'aguts, on entren
i surten per ser operats. S'hauria de buscar inversions
per atendre aquestes necessitats.

Et proposem algun dia fer una visita a l'hospital
per part de representants d'associacions de veïns,
perquè coneguin millor l'hospital i la situació
sanitària, i que sàpiguen millor el cost dels serveis
i la utilització raonable dels recursos.
Estic d'acord, no s'ha de pensar que tot és gratis,
hem de fer pedagogia del cost que tenen les coses
perquè al final haurem de triar que és millor, si un
hospital nou o un nou pàrquing.

El Consell de Salut podria fer aportacions en
aquesta línia, en algunes comarques sembla que
va funcionar bé.
Això era el Govern Territorial de Salut, que ja està
mort. Les futures inversions s'han de fer de forma
raonable. Jo sóc un defensor de l'hospital a Vilanova,
el que no podem fer és pagar dos hospitals generals.

www.brulletdeluna.com
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FESTA MAJOR 2016
DIVENDRES 8 JULIOL
17.00 h: IV TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6
a les pistes CRUYFF-COURTS (segons nombre d’inscrits)
18.00 h: ANIMACIÓ INFANTIL amb el Grup “VA DE REGALS”
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent
19.30 h: TALLER DE DANSA: Danses de Vilanova
A càrrec del grup de Dansa.
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent
19.30 h: BINGO
Centre Cívic Molí de Vent
23.00 h: DISCOTECA MÒBIL
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

DISSABTE 9 JULIOL
10 i 17 h: IV TORNEIG FESTA MAJOR FUTBOL 6
Pistes CRUYFF-COURTS (segons nombre d’inscrits)
11.00 h: JOCS EN FAMÍLIA: Joc de l’Oca Gegant
Centre Cívic Molí de Vent
12.00 h: LLENÇAMENT DELS 12 MORTERETS
Jardins Molí de Vent
13.00 h: BOTIFARRADA POPULAR
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent
18.30 h: TALLERS
Construcció de rellotges de sol i avions de paper. Cub de Rúbic
Centre Cívic Molí de Vent
19 a 21h: BALL VINTAGE. MÚSICA DELS 60, 70 i 80
Ball i concurs musical. Centre Cívic Molí de Vent
23.00 h: REVETLLA POPULAR amb el grup “LIBERTY”
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

DIUMENGE 10 JULIOL
10,30 h: III PASSEJADA TEMÀTICA: Els noms dels carrers del barri
Ruta descriptiva

Sortida i arribada al Centre Cívic Molí de Vent

En acabar SARDINADA pels assistents a la passejada.
10,00 h: TALLERS: Taller de Castells amb Els Bordegassos
Centre Cívic Molí de Vent

11,00 h: III CONCURS INFANTIL DE DIBUIX Festa Major
Tema: el Centre Cívic Molí de Vent, des de l’exterior

I CONCURS INFANTIL DE REDACCIÓ Jocs Florals
Tema: el Barri Molí de Vent

TALLER DE MANUALITATS
Centre Cívic Molí de Vent

18,00 h: LLIURAMENT DE PREMIS
Campionat de futbol, dibuix i redacció

Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

EXHIBICIONS i ACTUACIONS:
18,30 h: Exhibició: Amics del Country
19,15 h: Cantautor i compositor: JOSÉ SANJUAN
20,00 h: III CONCURS D’ACUDITS I MONÒLEGS
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

20,45 h: GRUP DE DANSA DE VILANOVA
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent

22,00 h: LLANÇAMENT TRACA FINAL I FI DE FESTA
Esplanada del Centre Cívic Molí de Vent
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A la contra...

El mur de l’Ortoll

L'enderroc del mur de l'Ortoll paral.lel a la c-246 fa més de tres mesos ha deixat a la vista
l'ocupació il.legal de la finca i les condicions de les persones que hi viuen en aquesta zona de
barraques. El mur va estar enderrocat al mes de març després d'un informe que van fer els
bombers per les deficiències del seu estat i el perill que suposava per una zona molt transitada.
Des de la Regidoria d'urbanisme es diu que seran els propietaris els que hauran de construir
el nou tancament amb les característiques que proposi l'Ajuntament per tal que quedi en les
condicions més adients.
La imatge que ofereix una de les entrades principals a la nostra ciutat no és la que tots
desitjaríem i que com sempre la resolució als problemes s'allarguen en el temps i no arriben
les solucions. Intentarem estar a sobre del problema per tal què es facin les accions proposades
per la dignificació de l'espai.

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

www.avmolivent.org

ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

