
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...

Aquesta intersecció entre el carrer Menéndez Pelayo i el carrer de l'Aigua ha estat escenari 
en els darrers mesos de diversos accidents greus, fins i tot amb un conductor mort. El fet 
que dos dels accidents es produïssin en un mateix dia i amb poques hores de diferència, ha 
fet que de nou molt del veïnat d'aquesta cruïlla es plantegi la instal·lació d'un semàfor com 
a solució als accidents i incidents que sovint es produeixen. Tenim molt clar que la majoria 
dels accidents són conseqüència de l' incompliment de l'ordre dels senyals i l'excés de veloci-
tat, però en aquest indret també coincideix la manca de visibilitat -que darrerament ha 
estat millorada amb la col·locació d'un aparcament per a motos al costat Franciscans- i la 
gran afluència de vehicles, fonamentalment a l'hora de l'entrada i sortida dels col·legis.

Caldria valorar si la cruïlla és perillosa de veritat o únicament ha estat una coincidència en 
el temps per un cúmul d'incompliments. En aquest tema esperem no haver de donar la raó 
als veïns.
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(Foto: José Moreno)
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Diumenge 19 de febrer
 A les 17.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent
 CARNAVAL INFANTIL
 Animació, des�lada de disfresses i guerra de confeti

Dimecres 22 de febrer
 a les 20.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent
 XATONADA
 Actuació musical de THE STROPPERS
 Cal inscripció prèvia

Divendres 24 de febrer
 A partir de les 19 hores ARRIVO

Diumenge 26 de febrer
 Ales 9.00 hores. des del Centre Cívic Molí de Vent
 LES COMPARSES
 Banderes de petits, infantils i adults

 A partir de les 18.00 hores, al Centre Cívic Molí de vent
 BALL DEL COMPARSER
 Entrada gratuïta

PROGRAMA DE CARNAVAL AV MOLÍ DE VENT 2017
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Es diu que Vilanova i la Geltrú és una ciutat dormitori. 
DESPERTEM 

Possiblement alguna raó tindrà l’expressió de l’enunciat, si es tenen en consideració les
dades de desplaçament de passatgers que hi ha, tant dels trens (17.000 diaris) com de la 
utilització de les carreteres, que és a certes hores punta considerables. 

Potser s’hauria de fer una anàlisi més exhaustiva sobre el tema per determinar la reali
tat. És possible que s’hagi d’implicar i motivar més la societat vilanovina, perquè als 
fòrums socials sempre hi ha les mateixes persones i entitats, quan el nombre d’entitats 
que podrien participar és molt superior, i la integració de les idees seria més consensua
da, representativa i intergeneracional.

D'altra banda, malgrat els esforços que diem que es fan des de les nostres autoritats 
municipals, continuem amb problemes recurrents, doncs sembla que amb la nostra 
etiqueta d’Àmbit Metropolità, estiguem “entre Pinto i Valdemoro”, és a dir, no hi veiem 
els avantatges, molt al contrari, algun desavantatge.

Des del mes d’octubre del 2016 està funcionant el nou web lúdic-cultural de l’AV Molí de 
Vent, que podeu trobar a la pàgina: www.jocsmolidevent.org 
En aquest butlletí, a l’espai la conversa, entrevistem al gerent de l'Institut Municipal 
d’Educació i Treball, IMET, amb aspectes molt interessants.  

El 8 de novembre es va constituir la Plataforma per a la Sanitat Pública del Garraf, que 
té com a objectiu prioritari la construcció del nou hospital comarcal. 

Dintre dels continguts del butlletí també es recullen dues jornades del Consell Consultiu 
de la Gent Gran, del Consell Comarcal del Garraf, dedicades a la Dependència i al 
Testament vital i mort digna. 

Per crear riquesa s’ha d’invertir riquesa, (i entre d’altres, en educació, cultura, sani-
tat, sostenibilitat, solidaritat i participació).

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

La conversa

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.

Instal·lacions de l’Escola d’Aeronàutica



Visita de l'alcaldessa al barri
Dintre del programa l'Alcaldessa al teu barri, el 
passat dia 30 de gener l'alcaldessa Neus Lloveras, 
acompanyada del regidor d'Urbanisme, Habitatge i 
Medi Ambient, Gerard  Llobet i la regidora de  
Joventut, Gent Gran, Infància, Adolescència i 
Esports; Blanca Albà es van reunir amb els veïns del 
Molí de Vent. Aquestes trobades són l'eina per apro-
par alguns veïns que no canalitzen  les seves 
queixes e inquietuds mitjançant l'Associació o les 
xarxes socials i que volen tenir una relació més 
directa amb els representants municipals. Uns 20 
ciutadans es van apropar per tal de fer arribar als 
regidors les seves demandes, d'aquestes podem 
destacar entre d'altres la preocupació general per 
la pujada de l'IBI, pujada que per a molts ciutadans 
ha estat del 100%, amb el compromís per part de 
l'Alcaldessa que en el transcurs del present any es 
revisarà el cadastre. També va haver-hi queixes 
generals com ara la deficient il·luminació a molts 
carrers del barri, les moltes voreres aixecades pel 
creixement de les arrels dels arbres, així com 
problemes de circulació i mobilitat a diversos 
carrers on s'han produït accidents darrerament i 
quines poden ser les solucions.
De totes aquestes propostes van prendre bona nota 
els representants municipals amb el compromís de 
posar-s'hi a trobar les solucions adients.
Com ja sabeu podeu fer el seguiment de les accions 
que es vagin fent mitjançant la pàgina web de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dintre de 
l'apartat Tema a Tema, a l'espai Barris
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Nova junta de la FAVNG
El 26 de gener va tenir lloc una assemblea extraor-
dinària de la Federació d'Associacions de veïns de 
Vilanova i la Geltrú amb un únic punt en l'ordre del 
dia que era l'elecció de la nova junta directiva. Van 
resultar elegits per unanimitat els següents repre-
sentants de les diverses associacions de veïns:
President: Josep Vivanco de l'AV Molí de vent
Vice-President: Jesús Sastre, AV Fondo Somella
Secretaria: Aina Farràs, AV Sant Joan
Tresorer: Alfons Pérez, AV Aragai
Vocal: Octavi Lorente, AV Les Casernes
Vocal: Joan Jiménez, AV. La Geltrú
Des de la nova junta es vol en un futur immediat 
poder oferir a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
les línies bàsiques d'actuació, amb l'esperit de fer 
pinya i fer ciutat.

Jocsmolidevent
Aquest web pretén entretenir a totes hores, via 
online, a totes les persones que vulguin passar una 
bona estona. El web està pensat en forma de Gim-
cana on dins els diferents jocs podràs gaudir de 
diversos  premis amb la nostra GIMCANA DEL MES.
L’objectiu és conèixer Vilanova i la Geltrú i tots els 
seus racons; en especial el barri del Molí de Vent; a 
través de la seva història i les seves festes.
Jugar és molt senzill; hauràs d'anar trobant llocs, 
personatges, dates o tradicions de la ciutat que et 
donaran diversos codis per tal de poder completar 
la gimcana. Només cal que visitis la pàgina www.-
jocsmolidevent.net i trobaràs totes les instruccions 
per tal de passar una bona estona.  
Les properes gimcanes que podràs jugar segons la 
data són:
• del 21 de gener al 12 de març: Carnaval
• de l’1 de març al 18 d’abril: Setmana Santa

Adéu a Ramón Centaño
Fa uns dies ens ha deixat Ramón Centaño, que a 
part de la seva feina com a representant musical ha 
estat un bon amic i col·laborador nostre. Des de la 
nostra entitat volem fer arribar el més sentit condol 
als seus familiars i amics. DEP.foto:@ajuntamentvng

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

310

La conversa
Molinformatiu 78

De l’Associació
Molinformatiu 78

 

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.

26 de gener, constitució de la Junta Directiva
Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

Parlem amb Jordi Palacios

Per Fermin de la Pinta

Gerent de l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball)
de Vilanova i la Geltrú

Ens rep Jordi Palacios en una de les sales de l’IMET per fer l’entrevista en què volem ens apropi la feina d’edu-
cació, assessorament i seguiment  que des de l'antic CFO La Paperera es fa per tal de lligar l’educació amb el 
treball així com els diversos plans de transició al treball i altres realitats i feines de l’entitat. Encara que només 
porta una mica més d’un any al davant de l' institut el trobem molt encoratjat i implicat en la feina que desen-
volupa i de la que parla amb passió i orgull.

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

La pàgina de la FAV
Què és un tractat de lliure comerç?

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.
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Participació Ciutadana
Molinformatiu 78 Molinformatiu 78

Participació Ciutadana

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

És un acord comercial entre estructures polítiques 
reconegudes (països, conjunt de països). Els trac-
tats de lliure comerç apareixen amb la voluntat 
que interessos oligàrquics s’imposin per sobre de la 
voluntat dels pobles, reduint encara més la seva 
sobirania.
El que s’intenta imposar actualment són acords 
entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica 
(TTIP, TISA) o entre el Canada i la Unió Europea 
(CETA). Aquestes negociacions s’estan portant en 
secret entre una delegació dels Estats Units 
d’Amèrica o Canadà i una altra de la Unió Europea. 
Les persones que formen part de les delegacions i 
negocien els tractats no se sap qui són i, en tot cas, 
no han sigut assignades ni per part del congrés 
Americà ni per part del parlament Europeu.

QUÈ PODEN IMPLICAR AQUESTS TRACTATS?
De manera directa, independentment que s’acabi 
signant o no aquests tractats, pel sol fet de nego-
ciar-los ha sigut, un atac total a la sobirania dels 
pobles. Els tres poders que la defineixen: el poder 
legislatiu, el poder executiu i el poder judicial 
queden menystinguts en la negociació així com en 
la resolució final. Els acords establerts en els trac-
tats tindrien un marc normatiu més alt que la de 
qualsevol altre àmbit de decisió polític (estatal, 
regional, comarcal, ciutadà). Normatives de regu-
lació medi ambientals, d’organització social, de 
drets laborals, d’organització urbanística, etc. 
pròpies a un territori i a la seva ciutadania no es 
tindrien en compte perquè les condicions de nego-
ciació que s’estableixin en aquest tractat tindrien 
un pes jurídic més alt que qualsevol altra normati-
va. I la legitimació dels tractats queda en entredit 
quan els tractats no són validats per la ciutadania 
per sufragi directe.
Per exemple: si es pactés en aquests tractats la 
lliure comercialització de productes transgènics 
malgrat que en el nostre territori decidim que no 
volem la comercialització d’aquests productes 
estaríem obligats a acceptar-ho; si decidissin en 
els tractats que tots els països haguéssim de tenir 
les mateixes condicions laborals, si aquestes fossin 
injustes i desiguals, els estats no tindrien sobirania 
per oposar-s’hi.

QUÈ HI PODEM FER?
Prendre consciència de què diuen els nostres repre-
sentants al respecte. Cal saber que els partits 
polítics: CiU, UPyD, PSOE i PP, han votat en contra 
la realització d’un referèndum perquè sigui la 
ciutadania qui decideixi si vol o no estar sotmesa a 
la normativa que imposa aquests tractats (TTIP). 
Cal que aquests partits prenguin consciència que el 
poder no és d’ells sinó del poble i que sempre ha de 
restar en el poble. Aquests partits argumentaven, 
tot i desconèixer la realitat de la negociació, 
donada la seva opacitat, que aquest tractat seria 
un gran progrés per Europa. Sense tenir cap tipus 
d’estudi d'impacte previ aquests partits s’han 
manifestat a favor d’un tractat que ningú sap què 
tracta i que ningú sap qui realment l’està nego-
ciant. Paradoxalment, el Parlament de Catalunya 
s’ha pronunciat en contra del TTIP. El que cal és, 
que ara la majoria parlamentària i el govern de la 
Generalitat, actuïn en consonància amb aquesta 
decisió.

PASSAR LA INFORMACIÓ
Cal informar a la ciutadania del que està passant, 
cal que s’assabenti tothom del que s’està intentant 
fer. Cal fer-ne difusió en les xarxes socials, cal 
comentar-ho a la família, als amics, a la feina, a les 
escoles, a tot arreu. Ens estan treient tots els drets 
i aquesta seria la culminació de la pèrdua de tot 
dret perquè ja no podríem decidir res.

PER AVANÇAR CAP A LA PLENA SOBIRANIA DELS 
POBLES, IMPLICA’T
Mobilitza’t amb qualsevol de les organitzacions 
socials o polítiques que s’oposen a aquests trac-
tats. Vine als actes previstos durant aquesta setma-
na de mobilitzacions.

Plataforma contra els
Tractats de Lliure Comerç

(NO CETA, NO TTIP,
NO TISA)

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 
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Pedro Gil Vila
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PRIMERA

CONSULTA
GRATUÏTA

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

Visc a Catalunya, a les rodalies de Barcelona. El 
reactor nuclear més allunyat de casa meva és a 
Almaraz, a Extremadura, a uns 700 quilòmetres de 
distància. Si a Almaraz hi hagués un accident i fos 
una catàstrofe nuclear, les seves conseqüències 
—els productes radioactius alliberats— arribarien 
al lloc on visc en qüestió d'hores.

Així comença l’article de Miguel Muñiz, membre de 
Tanquem Les Nuclears-100% Renovables i del Movi-
ment Ibèric Antinuclear a Barcelona.
 
A l’Estat espanyol funcionen 7 centrals nuclears 
defensades per actors molt poderosos que volen 
aconseguir allargar el seu funcionament fins als 60 
anys amb el perill que comporta. Per altra banda 
tenim  un dels estats més nuclearitzats del món 
(França) com a país veí.
Totes les centrals nuclears són potencialment 
bombes nuclears d’incalculables conseqüències. Si 
ens atenim a criteris de proximitat, les que estan 
més a prop (del Penedès) són:

Vandellòs, Tarragona (77 km)
Ascó, Tarragona (96 km)
Cofrents, València (324 km)
Trillo, Guadalajara (367 km)
Marcola, Gard, França (406 km)
Phénix (França) (408 km)
Garoña, Burgos (442 km) 
Cruas, França (454 km)
Golfech, França (454 km) 
Tricastín, França (485 km)

Pel que fa a les armes nuclears, el món està en un 
punt d'inflexió. Els Estats Units i altres estats 
nuclears estan invertint molts diners (1 bilió $ 
només per als Estats Units) per tal de "modernitzar" 
els seus arsenals nuclears, el que retarda, pràctica-
ment per sempre, l'assoliment d’un món lliure 
d'armes nuclears.

La societat civil ha de prendre el timó per aconse-
guir que els estats nuclears abandonin aquesta 
dependència nuclear. No ens podem permetre espe-
rar altres cinquanta anys per començar el que s'ha 
de fer: eliminar les armes nuclears, com legalment 
requerits per l'article 6 del Tractat sobre la no proli-
feració d'armes nuclears, reforçats per la decisió de 
la Cort Mundial.

Davant d’aquesta amenaça internacional i interge-
neracional l’Agrupació per a Protecció del Medi 
Ambient, conscients del perill que representa 
l’energia nuclear ens hem adherit a la declaració 
de Mont-real i convidem a totes les persones, tots 
els grups i organitzacions que hi participin, per 
anar junts pel camí d'un futur lliure de la fissió i 
l'explotació d'urani nuclear. Us demanem que us 
adheriu a aquesta crida i la difongueu àmpliament. 

Nosaltres, ciutadans/es d'aquest planeta inspirats 
pel II Fòrum Social Mundial per a un món sense la 
fissió nuclear, que s’ha celebrat a Mont-real del 8 al 
12 d'agost de 2016, fem una crida col·lectiva per 
una mobilització global:
- Per obtenir l'eliminació de totes les armes 

nuclears,
- Per finalitzar totes les activitats globals de 

l'extracció d'urani i
- Per posar fi a la producció en sèrie contínua de 

residus nuclears d'alta intensitat mitjançant 
l'eliminació de tots els reactors nuclears.

Jaume Marsé (APMA)

Central nuclear d’Ascó.

La pàgina de la FAV



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

La barana del pont del torrent de Sant Joan al parc 
de la Torre d'Enveja comença a patir el pas del 
temps amb el risc que això suposa, sobretot per als 
més petits.

Finalment s'ha modificat la situació dels contenidors a sobre del pont del torrent de Sant Joan que juntament amb 
el pintat d'una zona de pàrquing de motos a cada costat del pas de vianants dóna visibilitat per aquests i els 
conductors.
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Sense novetats en el mur de l'Ortoll, continuen les 
barraques, el mur no s'ha fet ni el paisatge s'ha integrat 
en l'espai; fins i tot ja poden aparcar camions. Continua-
rem informant.

Darrerament s'ha repintat la font i els bancs de la 
bosquina de Mas Seró amb diversitat de sort, alguns 
ja tornen a estar graffitejats.

Aquest any la nostra associació va ser present a la Fira 
de Novembre per tal de fer arribar als ciutadans la 
nostra feina.

Raquel Rocha va ser la guanyadora de la gimcana 
“Jocsmolidevent” de l'edició Fira de Novembre.

Sara Jariod va ser la segona classificada a la gimcana 
de la Fira de Novembre.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

La barana del pont del torrent de Sant Joan al parc 
de la Torre d'Enveja comença a patir el pas del 
temps amb el risc que això suposa, sobretot per als 
més petits.

Finalment s'ha modificat la situació dels contenidors a sobre del pont del torrent de Sant Joan que juntament amb 
el pintat d'una zona de pàrquing de motos a cada costat del pas de vianants dóna visibilitat per aquests i els 
conductors.
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Sense novetats en el mur de l'Ortoll, continuen les 
barraques, el mur no s'ha fet ni el paisatge s'ha integrat 
en l'espai; fins i tot ja poden aparcar camions. Continua-
rem informant.

Darrerament s'ha repintat la font i els bancs de la 
bosquina de Mas Seró amb diversitat de sort, alguns 
ja tornen a estar graffitejats.

Aquest any la nostra associació va ser present a la Fira 
de Novembre per tal de fer arribar als ciutadans la 
nostra feina.

Raquel Rocha va ser la guanyadora de la gimcana 
“Jocsmolidevent” de l'edició Fira de Novembre.

Sara Jariod va ser la segona classificada a la gimcana 
de la Fira de Novembre.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 
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Declaració de Mont-real per un món lliure
de la fissió nuclear

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

Pedro Gil Vila
Economista col·legiat:

pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:

pedrogilvila@icab.cat
PRIMERA

CONSULTA
GRATUÏTA

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

Visc a Catalunya, a les rodalies de Barcelona. El 
reactor nuclear més allunyat de casa meva és a 
Almaraz, a Extremadura, a uns 700 quilòmetres de 
distància. Si a Almaraz hi hagués un accident i fos 
una catàstrofe nuclear, les seves conseqüències 
—els productes radioactius alliberats— arribarien 
al lloc on visc en qüestió d'hores.

Així comença l’article de Miguel Muñiz, membre de 
Tanquem Les Nuclears-100% Renovables i del Movi-
ment Ibèric Antinuclear a Barcelona.
 
A l’Estat espanyol funcionen 7 centrals nuclears 
defensades per actors molt poderosos que volen 
aconseguir allargar el seu funcionament fins als 60 
anys amb el perill que comporta. Per altra banda 
tenim  un dels estats més nuclearitzats del món 
(França) com a país veí.
Totes les centrals nuclears són potencialment 
bombes nuclears d’incalculables conseqüències. Si 
ens atenim a criteris de proximitat, les que estan 
més a prop (del Penedès) són:

Vandellòs, Tarragona (77 km)
Ascó, Tarragona (96 km)
Cofrents, València (324 km)
Trillo, Guadalajara (367 km)
Marcola, Gard, França (406 km)
Phénix (França) (408 km)
Garoña, Burgos (442 km) 
Cruas, França (454 km)
Golfech, França (454 km) 
Tricastín, França (485 km)

Pel que fa a les armes nuclears, el món està en un 
punt d'inflexió. Els Estats Units i altres estats 
nuclears estan invertint molts diners (1 bilió $ 
només per als Estats Units) per tal de "modernitzar" 
els seus arsenals nuclears, el que retarda, pràctica-
ment per sempre, l'assoliment d’un món lliure 
d'armes nuclears.

La societat civil ha de prendre el timó per aconse-
guir que els estats nuclears abandonin aquesta 
dependència nuclear. No ens podem permetre espe-
rar altres cinquanta anys per començar el que s'ha 
de fer: eliminar les armes nuclears, com legalment 
requerits per l'article 6 del Tractat sobre la no proli-
feració d'armes nuclears, reforçats per la decisió de 
la Cort Mundial.

Davant d’aquesta amenaça internacional i interge-
neracional l’Agrupació per a Protecció del Medi 
Ambient, conscients del perill que representa 
l’energia nuclear ens hem adherit a la declaració 
de Mont-real i convidem a totes les persones, tots 
els grups i organitzacions que hi participin, per 
anar junts pel camí d'un futur lliure de la fissió i 
l'explotació d'urani nuclear. Us demanem que us 
adheriu a aquesta crida i la difongueu àmpliament. 

Nosaltres, ciutadans/es d'aquest planeta inspirats 
pel II Fòrum Social Mundial per a un món sense la 
fissió nuclear, que s’ha celebrat a Mont-real del 8 al 
12 d'agost de 2016, fem una crida col·lectiva per 
una mobilització global:
- Per obtenir l'eliminació de totes les armes 

nuclears,
- Per finalitzar totes les activitats globals de 

l'extracció d'urani i
- Per posar fi a la producció en sèrie contínua de 

residus nuclears d'alta intensitat mitjançant 
l'eliminació de tots els reactors nuclears.

Jaume Marsé (APMA)

Central nuclear d’Ascó.

La pàgina de la FAV



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

La pàgina de la FAV
Què és un tractat de lliure comerç?

Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.
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Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

És un acord comercial entre estructures polítiques 
reconegudes (països, conjunt de països). Els trac-
tats de lliure comerç apareixen amb la voluntat 
que interessos oligàrquics s’imposin per sobre de la 
voluntat dels pobles, reduint encara més la seva 
sobirania.
El que s’intenta imposar actualment són acords 
entre la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica 
(TTIP, TISA) o entre el Canada i la Unió Europea 
(CETA). Aquestes negociacions s’estan portant en 
secret entre una delegació dels Estats Units 
d’Amèrica o Canadà i una altra de la Unió Europea. 
Les persones que formen part de les delegacions i 
negocien els tractats no se sap qui són i, en tot cas, 
no han sigut assignades ni per part del congrés 
Americà ni per part del parlament Europeu.

QUÈ PODEN IMPLICAR AQUESTS TRACTATS?
De manera directa, independentment que s’acabi 
signant o no aquests tractats, pel sol fet de nego-
ciar-los ha sigut, un atac total a la sobirania dels 
pobles. Els tres poders que la defineixen: el poder 
legislatiu, el poder executiu i el poder judicial 
queden menystinguts en la negociació així com en 
la resolució final. Els acords establerts en els trac-
tats tindrien un marc normatiu més alt que la de 
qualsevol altre àmbit de decisió polític (estatal, 
regional, comarcal, ciutadà). Normatives de regu-
lació medi ambientals, d’organització social, de 
drets laborals, d’organització urbanística, etc. 
pròpies a un territori i a la seva ciutadania no es 
tindrien en compte perquè les condicions de nego-
ciació que s’estableixin en aquest tractat tindrien 
un pes jurídic més alt que qualsevol altra normati-
va. I la legitimació dels tractats queda en entredit 
quan els tractats no són validats per la ciutadania 
per sufragi directe.
Per exemple: si es pactés en aquests tractats la 
lliure comercialització de productes transgènics 
malgrat que en el nostre territori decidim que no 
volem la comercialització d’aquests productes 
estaríem obligats a acceptar-ho; si decidissin en 
els tractats que tots els països haguéssim de tenir 
les mateixes condicions laborals, si aquestes fossin 
injustes i desiguals, els estats no tindrien sobirania 
per oposar-s’hi.

QUÈ HI PODEM FER?
Prendre consciència de què diuen els nostres repre-
sentants al respecte. Cal saber que els partits 
polítics: CiU, UPyD, PSOE i PP, han votat en contra 
la realització d’un referèndum perquè sigui la 
ciutadania qui decideixi si vol o no estar sotmesa a 
la normativa que imposa aquests tractats (TTIP). 
Cal que aquests partits prenguin consciència que el 
poder no és d’ells sinó del poble i que sempre ha de 
restar en el poble. Aquests partits argumentaven, 
tot i desconèixer la realitat de la negociació, 
donada la seva opacitat, que aquest tractat seria 
un gran progrés per Europa. Sense tenir cap tipus 
d’estudi d'impacte previ aquests partits s’han 
manifestat a favor d’un tractat que ningú sap què 
tracta i que ningú sap qui realment l’està nego-
ciant. Paradoxalment, el Parlament de Catalunya 
s’ha pronunciat en contra del TTIP. El que cal és, 
que ara la majoria parlamentària i el govern de la 
Generalitat, actuïn en consonància amb aquesta 
decisió.

PASSAR LA INFORMACIÓ
Cal informar a la ciutadania del que està passant, 
cal que s’assabenti tothom del que s’està intentant 
fer. Cal fer-ne difusió en les xarxes socials, cal 
comentar-ho a la família, als amics, a la feina, a les 
escoles, a tot arreu. Ens estan treient tots els drets 
i aquesta seria la culminació de la pèrdua de tot 
dret perquè ja no podríem decidir res.

PER AVANÇAR CAP A LA PLENA SOBIRANIA DELS 
POBLES, IMPLICA’T
Mobilitza’t amb qualsevol de les organitzacions 
socials o polítiques que s’oposen a aquests trac-
tats. Vine als actes previstos durant aquesta setma-
na de mobilitzacions.

Plataforma contra els
Tractats de Lliure Comerç

(NO CETA, NO TTIP,
NO TISA)

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.



Les conclusions van ser:
1.   Sobre l’envelliment de la població, s’ha de tenir 

en compte que el 44% són majors de 60 anys, el 
32% majors de 65 anys i el 47% majors de 80 
anys, i sovint tenen algun tipus d'incapacitat. 
L’esperança de vida és de 81 anys.

2.   S’ha de diferenciar entre sanitari i sociosanita-
ri, el primer està millor finançat i amb major 
formació dels professionals.

3.  S’ha d’impulsar la prevenció i les pràctiques 
saludables.

4.  S’ha de fer un ús eficient i eficaç dels serveis, 
amb més recursos econòmics i voluntat política. 
L’ús adequat per part de la ciutadania i la millor 
coordinació sanitària són els punts a optimitzar.

5.  Cal apostar per la innovació i la qualitat.
6.  És urgent un nou quiròfan, hi ha 5 en total: 3 a 

Sant Camil i 2 a Sant Antoni.
7.  S’han de reduir les llistes d’espera, tenim una 

mitjana de 6 mesos, massa temps en alguns 
casos. 

8.  S’ha de continuar treballant pel nou hospital.
9.  Han de tornar a obrir les urgències dels CAPs i en 

conseqüència, les farmàcies.
10. S’ha de recuperar l’espai perdut amb les reta-

llades i no renunciar als nostres drets.
11. Ha de millorar el transport públic a l’hospital 

St. Camil.
12. S’ha de reduir el cost de l’aparcament.
13. S’han d’evitar certes privatitzacions que no han 

millorat els serveis i han encarit els costos 
finals.

14. En definitiva, cal tornar a una sanitat pública 
gratuïta i de qualitat assequible a totes les 
persones.

Jornada de Dependència

Jornada realitzada el 5 d’octubre a Sitges. Els 
ponents va ser: Joaquim Millàn, Joan Manuel 
Rivera, Ramon Pla, Anna Barceló, Maria Llumà, 
Gema Añaños, Nuria Ayuso, Mieria Ferrer, Teresa 
Pascual i Neus Ortiz.

 

310

La conversa
Molinformatiu 78

De l’Associació
Molinformatiu 78

 

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.

26 de gener, constitució de la Junta Directiva
Després d’un temps per preparar, amb la màxima 
participació la nova etapa per fer possible la conti-
nuïtat de la Federació d’Associacions de Veïns i 
amb l’esperit d’aprofitar la possibilitat que ens 
dóna la unió de voluntats en temes comuns, que 
facilitin tractar amb molta més força i capacitat de 
participar en situacions que facin que el col·lectiu 
hagi de prendre decisions, sempre buscant el bé i la 
complicitat dels ciutadans, ha arribat el moment 
d’implicar-se i “mullar-se”. 

És important fer una mica de memòria del passat 
per no caure en els mateixos defectes, i en canvi 
aprofitar les virtuts que també hi va haver.
Els fonaments de la federació s’han mantingut, 
però, “en precari” per la manca d’efectius, encara 
que en temes d’una certa importància com, per 
exemple, el cas de les línies 3 i 4 del bus urbà, les 
associacions van tenir un gran pes per ajudar els 
barris afectats, d’acord amb l’administració muni-
cipal i buscant una solució que en el futur ha de 
millorar-se. 

Des de la sortida del butlletí núm. 77 s’han produït 
altres trobades i esdeveniments amb els quals la 
federació ha estat present. 

- Plataforma per la sanitat pública del Garraf

El dia 6 de setembre es va fer la primera reunió 
convocada per la presidenta del Consorci Sanitari 
del Garraf, Neus LLoveras, alcaldessa de Vilanova i 
la Geltrú, en la que es va configurar les entitats, 
professionals de la sanitat, sindicats, partits 
polítics, associacions, etc. 

El dia 8 de novembre es va constituir la plataforma. 

El dia 12 de desembre es va tractar el pla de viabili-
tat del Consorci Sanitari del Garraf i el Pla Funcio-
nal Projecte Nou Hospital, presentat per gerent del 
Consorci Sanitari del Garraf, el doctor José Luis 
Ibáñez, amb l’assistència dels diversos components 
de la plataforma. Es va obrir un torn de paraules 
sobre el tema Hospital i una breu exposició de 
parers entre les alcaldesses de Sant Pere de Ribes i 
Vilanova i la Geltrú, sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament de l' instal·lació.  L’alcaldessa de Vilano-
va i la Geltrú i presidenta del Consorci Sanitari del 
Garraf, va dir que el tema feia temps que ja s’havia 
tractat, i que el lloc d’emplaçament havia de ser a 
Vilanova i la Geltrú. 

- Consell Municipal d’Associacions de Veïns

El passat dia 26 d’octubre va haver-hi Consell Muni-
cipal, figurant a l’ordre del dia les taxes i impostos 
2017, i la modificació de les línies de bus urbà. Les 
taxes i impostos que es van presentar, i que poste-
riorment es van aprovar al ple de l’ajuntament, 
conformen dos espais molt delimitats, els incre-
ments de l’IBI (Impost de Béns Immobles) i també la 
taxa d’escombraries, que representen un augment 
dels ingressos de més de quatre milions i mig d’eu-
ros, i una sèrie de bonificacions dintre d’un règim-
tarifari de rendes, tenint en consideració els mem-
bres de la unitat familiar. 

És d’esperar que aquest augment d’ingressos tingui 
repercussió, sobretot, als pressupostos municipals 
del futur, no només els del 2017, sinó també als 
posteriors, per poder fer una projecció de les inver-
sions.  Per cert, com sempre als últims anys s'ha 
deixat a la comarca del Garraf als últims llocs en 
inversions, i potser haurem de dir “ben fort” que EL 
GARRAF TAMBÉ EXISTEIX.

Amb referència a les línies 3 i 4 del bus urbà, que ha 
estat substituït per la línia 72 interurbana, sembla  
que s’ha trobat una solució de moment, però és 
important, pensant en el futur, que el municipi 
pugui trobar les solucions més lògiques i adients als 
problemes que planteja el moviment de la pobla-
ció, estudiant els diferents col·lectius. 
Al torn obert de paraules va haver-hi vàries inter-
vencions de les diferents associacions assistents i 
concretament, com que els dos punts de l’ordre del 
dia els presentava el govern municipal, però, en 
canvi  per la part que correspon a les associacions 
no es presentava cap, es va dir que en el futur la 
federació presentaria punts de l’ordre del dia 
consensuats.

- Consell Comarcal del Garraf 

Jornades del Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Garraf. 

Radiografia de la Sanitat al Garraf

Jornada realitzada el 13 d’abril a Vilanova i la 
Geltrú. Els ponents van ser: Dr. Josep Lluís Ibáñez, 
gerent del Consorci Sanitari del Garraf i al Penedès 
i el Consorci de Servei a les persones. Sra. Manoli 
Flores, adjunta a la direcció d’Infermeria del 
Consorci Sanitari del Garraf per l’Àrea Sociosani-
tària i directora de la Plataforma de Serveis a les 
Persones, Sr. Pere Fernández, representant del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, Sra. 
Mercè Casadellà, representant de la Plataforma 
Iaioflautes del Garraf. 

 

Les conclusions van ser:
1.  Cal adequar la resposta, els serveis i la forma 

com fer-ho a les noves necessitats.
2.  Reclamar la finestra d’informació.
3.  Cal ser més proactius.
4.  Mantenir criteris objectius escoltant als profes-

sionals de sector.
5. Recuperar el ritme a la dotació de recursos 

suficients per abordar totes les necessitats.
6.  Reduir el temps de resolució dels expedients per 

tal de reduir les llistes d’espera. Hi ha persones 
que no arriben (3 o 4 anys).

7.  Dotar de professionals suficients per a reduir les 
situacions d’angoixa i preocupació.

8.  Millorar el suport als cuidadors per una millor 
qualitat de vida “saber que hi ha algú al costat.

9.  Agilitzar els tràmits administratius quan és una 
situació temporal per tal que no es cronifiqui.

10. És necessari treballar coordinadament entre els 
diferents professionals.

 
Jornada de Testament Vital i mort digna
Jornada realitzada 23 de novembre al Casal d’Avis 
de Roquetes.

Les ponències van ser: 
“Testament Vital, la darrera voluntat anticipada”, 
a càrrec de David Agustí, cap de l’Oficina de la 
gent gran activa de la Generalitat.

“Mort digna, un dret individual”, a càrrec d'Isabel 
Alonso Dàvila, presidenta de l’Associació Dret a 
Morir Dignament (DMD) de Catalunya

“Les nostres darreres decisions”, taula rodona a 
càrrec de Eloisa Àlvarez, metgessa geriatra del 
Consorci Sanitari del Garraf, Montserrat Falguera, 
directora de la Fundació Redós, i Joan Cunillera, 
de l’Associació de Voluntaris de St. Camil.
 
Les conclusions van ser:
1.  El testament vital és un document encara poc 

conegut, que per tradició cultural encara ens 
costa fer, s’ha de parlar.

2.  És un document senzill que podem treure de la 
pàgina web de la Generalitat i altres institucions.

3.  S’ha de signar davant notari amb tres testimo-
nis, dos dels quals no han de ser família fins a 
segon grau, en centres de salut, al Departament 
de Salut o qualsevol associació o entitat que 
tracti aquest tema.

4.  S’ha d’inscriure al registre de la Generalitat.
5.  S’han de donar còpies a diferents persones i/o 

nomenar algú com depositari d’aquestes volun-
tats que representi a la persona.

6.  S’ha d’informar a l’equip sanitari.
7.  És un dret de les persones disposar de la seva 

llibertat d’escollir lliurement i legalment com vol 
ser tractat als darrers moments de la seva vida, 
sense patiment i pacíficament si és el seu desig.

8.  Les persones tenen dret a ser tractades amb 
dignitat, com al llarg de tota la vida. És preocu-
pant la despersonalització dels tractaments i 
l’acarnissament que representa allargar la vida 
de forma terapèutica. 

9. Segons els principis de la bioètica, s’han de 
planificar les decisions anticipadament per tal 
d’evitar ingressos d’urgència innecessaris.

10. Les persones tenen dret a ser informades de les 
possibilitats per part dels professionals.

11. S’ha de fer difusió del document i de les seves  
implicacions.

12. És important l’acompanyament per donar digni-
tat i sentit al darrer tram de la vida

 

En tancar l’edició del butlletí ha sorgit la notícia de 
què, per les autopistes AP-2 i AP-7 s’ha rebaixat el 
preu, en canvi, per la famosa C-32 s’ha augmentat, 
una demostració més que la corona de l’àmbit 
metropolità segueix sent castigada. 

Josep A. Vivanco

Parlem amb Jordi Palacios

Per Fermin de la Pinta

Gerent de l’IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball)
de Vilanova i la Geltrú

Ens rep Jordi Palacios en una de les sales de l’IMET per fer l’entrevista en què volem ens apropi la feina d’edu-
cació, assessorament i seguiment  que des de l'antic CFO La Paperera es fa per tal de lligar l’educació amb el 
treball així com els diversos plans de transició al treball i altres realitats i feines de l’entitat. Encara que només 
porta una mica més d’un any al davant de l' institut el trobem molt encoratjat i implicat en la feina que desen-
volupa i de la que parla amb passió i orgull.

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.



Visita de l'alcaldessa al barri
Dintre del programa l'Alcaldessa al teu barri, el 
passat dia 30 de gener l'alcaldessa Neus Lloveras, 
acompanyada del regidor d'Urbanisme, Habitatge i 
Medi Ambient, Gerard  Llobet i la regidora de  
Joventut, Gent Gran, Infància, Adolescència i 
Esports; Blanca Albà es van reunir amb els veïns del 
Molí de Vent. Aquestes trobades són l'eina per apro-
par alguns veïns que no canalitzen  les seves 
queixes e inquietuds mitjançant l'Associació o les 
xarxes socials i que volen tenir una relació més 
directa amb els representants municipals. Uns 20 
ciutadans es van apropar per tal de fer arribar als 
regidors les seves demandes, d'aquestes podem 
destacar entre d'altres la preocupació general per 
la pujada de l'IBI, pujada que per a molts ciutadans 
ha estat del 100%, amb el compromís per part de 
l'Alcaldessa que en el transcurs del present any es 
revisarà el cadastre. També va haver-hi queixes 
generals com ara la deficient il·luminació a molts 
carrers del barri, les moltes voreres aixecades pel 
creixement de les arrels dels arbres, així com 
problemes de circulació i mobilitat a diversos 
carrers on s'han produït accidents darrerament i 
quines poden ser les solucions.
De totes aquestes propostes van prendre bona nota 
els representants municipals amb el compromís de 
posar-s'hi a trobar les solucions adients.
Com ja sabeu podeu fer el seguiment de les accions 
que es vagin fent mitjançant la pàgina web de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dintre de 
l'apartat Tema a Tema, a l'espai Barris

112

Notícies

Molinformatiu 78
De l’Associació

Molinformatiu 78
La conversa

Nova junta de la FAVNG
El 26 de gener va tenir lloc una assemblea extraor-
dinària de la Federació d'Associacions de veïns de 
Vilanova i la Geltrú amb un únic punt en l'ordre del 
dia que era l'elecció de la nova junta directiva. Van 
resultar elegits per unanimitat els següents repre-
sentants de les diverses associacions de veïns:
President: Josep Vivanco de l'AV Molí de vent
Vice-President: Jesús Sastre, AV Fondo Somella
Secretaria: Aina Farràs, AV Sant Joan
Tresorer: Alfons Pérez, AV Aragai
Vocal: Octavi Lorente, AV Les Casernes
Vocal: Joan Jiménez, AV. La Geltrú
Des de la nova junta es vol en un futur immediat 
poder oferir a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú 
les línies bàsiques d'actuació, amb l'esperit de fer 
pinya i fer ciutat.

Jocsmolidevent
Aquest web pretén entretenir a totes hores, via 
online, a totes les persones que vulguin passar una 
bona estona. El web està pensat en forma de Gim-
cana on dins els diferents jocs podràs gaudir de 
diversos  premis amb la nostra GIMCANA DEL MES.
L’objectiu és conèixer Vilanova i la Geltrú i tots els 
seus racons; en especial el barri del Molí de Vent; a 
través de la seva història i les seves festes.
Jugar és molt senzill; hauràs d'anar trobant llocs, 
personatges, dates o tradicions de la ciutat que et 
donaran diversos codis per tal de poder completar 
la gimcana. Només cal que visitis la pàgina www.-
jocsmolidevent.net i trobaràs totes les instruccions 
per tal de passar una bona estona.  
Les properes gimcanes que podràs jugar segons la 
data són:
• del 21 de gener al 12 de març: Carnaval
• de l’1 de març al 18 d’abril: Setmana Santa

Adéu a Ramón Centaño
Fa uns dies ens ha deixat Ramón Centaño, que a 
part de la seva feina com a representant musical ha 
estat un bon amic i col·laborador nostre. Des de la 
nostra entitat volem fer arribar el més sentit condol 
als seus familiars i amics. DEP.foto:@ajuntamentvng

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.
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Es diu que Vilanova i la Geltrú és una ciutat dormitori. 
DESPERTEM 

Possiblement alguna raó tindrà l’expressió de l’enunciat, si es tenen en consideració les
dades de desplaçament de passatgers que hi ha, tant dels trens (17.000 diaris) com de la 
utilització de les carreteres, que és a certes hores punta considerables. 

Potser s’hauria de fer una anàlisi més exhaustiva sobre el tema per determinar la reali
tat. És possible que s’hagi d’implicar i motivar més la societat vilanovina, perquè als 
fòrums socials sempre hi ha les mateixes persones i entitats, quan el nombre d’entitats 
que podrien participar és molt superior, i la integració de les idees seria més consensua
da, representativa i intergeneracional.

D'altra banda, malgrat els esforços que diem que es fan des de les nostres autoritats 
municipals, continuem amb problemes recurrents, doncs sembla que amb la nostra 
etiqueta d’Àmbit Metropolità, estiguem “entre Pinto i Valdemoro”, és a dir, no hi veiem 
els avantatges, molt al contrari, algun desavantatge.

Des del mes d’octubre del 2016 està funcionant el nou web lúdic-cultural de l’AV Molí de 
Vent, que podeu trobar a la pàgina: www.jocsmolidevent.org 
En aquest butlletí, a l’espai la conversa, entrevistem al gerent de l'Institut Municipal 
d’Educació i Treball, IMET, amb aspectes molt interessants.  

El 8 de novembre es va constituir la Plataforma per a la Sanitat Pública del Garraf, que 
té com a objectiu prioritari la construcció del nou hospital comarcal. 

Dintre dels continguts del butlletí també es recullen dues jornades del Consell Consultiu 
de la Gent Gran, del Consell Comarcal del Garraf, dedicades a la Dependència i al 
Testament vital i mort digna. 

Per crear riquesa s’ha d’invertir riquesa, (i entre d’altres, en educació, cultura, sani-
tat, sostenibilitat, solidaritat i participació).

Qué és l’IMET i quina és la seva feina?
L’IMEt és un institut 100% Municipal, de dependèn-
cia orgànica de l’Ajuntament fins al punt que la 
presidenta és l’alcaldessa Neus Lloveras i el vice-
president Joan Martorell, regidor d’educació i 
treball. Aquest institut prové del que era el centre 
ocupacional La Paperera que en aquell moment 
només era ocupacional. El fet que un organisme 
públic com aquest agrupi les dues competències és 
singular al territori, normalment en la gran majoria 
d'ajuntaments es funciona com a regidories separa-
des.  Aquesta singularitat ens permet fer una  traça-
bilitat de l’educació encarada a ser una ocupació, 
per això és molt important que d’allò del que et 
formes i la seva aplicació laboral estigui dintre 
d’una mateixa estructura. L’educació garanteix o 
hauria de garantir la transició al treball.
Respecte a la nostra feina, nosaltres som fonamen
talment un centre de segona oportunitat, que és 
quan el sistema educatiu no ha tingut èxit amb els 
joves o els adults, participem  en polítiques actives 

d’ocupació generant formació per tal de retor-
nar-los al sistema educatiu reglat o que iniciïn 
algun tipus de formació ocupacional, i perquè no, 
de grau mitjà o superior, per finalitzar amb una 
ocupació en relació als estudis que han cursat. Per 
tant la singularitat d'aquest organisme públic local 
és aglutinar tot l’entramat educatiu, des de les 
llars d’infants públiques locals que, en tenim 
dues, més les de la Generalitat on participem com 
a municipi en polítiques d'educació, escoles públi-
ques de primària, seguretat i manteniment de les 
escoles, Paet, promoció a la lectura, temes de 
formació amb els pares i els alumnes, etc.  i 
desprès amb la secundària on també tenim molta 
relació a través de la Regidoria de Joventut és on 
tornem a prendre protagonisme des de l’àmbit del 
treball amb els joves que no han tingut èxit amb 
els estudis oferint-los diverses formacions i plans 
de transició al treball.
 

Quins són els principals problemes que se us 
presenten?
Encara que hem de reconèixer que la borsa d’atur 
ha baixat continuem tenint un problema amb els 
majors de 45 anys i els aturats de llarga durada, es 
produeix un desarrelament de les competències 
laborals i una baixa autoestima, és un peix que es 
mossega la cua, aquesta situació pot provocar 
problemes a casa i si ets jove problemes conjuntu-
rals, per això estem fent projectes i dedicant 
recursos específics per aquest col·lectius on 
l'acompanyament ha de ser molt més proper, s’ha 
de tenir un referent que durant el temps t’acom-
panyi i no fer una formació estàndard o igual per 
tothom. Afortunadament tenim molts programes 
que funcionen de caràcter juvenil a través d’em-
preses, fundacions, acadèmies privades, etc.. 
Hem de treballar en polítiques actives d'ocupació, 
la formació i acompanyament d’una persona està 
tarifat en uns 1600€, les polítiques passives en 
21.000€, com administració hem de decidir com 
volem invertir, la inversió compensa encara que és 
un treball a llarg termini i cal el suport d’una 
persona per recuperar l'autoestima i allò que has 
perdut per no utilitzar, ens hem de situar en la 
realitat del mercat laboral i nosaltres tenim els 
mitjans per acompanyar i reconvertir la gent 
perquè està demostrat que s'hi pot fer. Cal aconse-
guir que el treball dignifiqui.

Teniu resultats de la vostra mediació, quin índex 
d'inserció teniu?
Si, cada projecte té un indicador que és el grau 
d’inserció laboral que aconseguim, pel que fa a 
pràctiques i a contractació; depèn del projecte 
tenim uns resultats o uns altres, depèn també de la 
durada, hi ha projectes que són de tretze o quinze 
mesos, altres que són sostinguts sempre en el 
temps, però per exemple en un programa  de 15 
joves hem aconseguit que 10 siguin contractats. 
Podríem dir que la mitjana d'èxit és d'un 40% de 
gent que acaba contractada en els diferents 
projectes.  El tant per cent global  és molt més 
reeixit del que jo hem pensava quan vaig arribar 
aquí, el problema és que encara tenim molta gent 
a l’atur.

L'educació i el treball necessiten  molts recursos, 
d'on prové el vostre finançament?
Nosaltres rebem recursos de diverses administra-
cions com ara la Generalitat i la Diputació, 
podríem dir que una tercera part del nostre pressu-
post prové de la Generalitat, aquests fons son 
dirigits fonamentalment a la part de l'ocupació, 
d’altra banda rebem un suport molt important per 
part de la Diputació en tots els temes relacionats 
amb l'educació. Finalment hi ha l'aportació munici-
pal que dóna en part per pagar els salaris, ja que a 
part del personal municipal (conserges dels centres 
educatius, administratius, tècnics) també tenim 
molts professors que són autònoms.
Un problema important que tenim és que quan un 
alumne abandona la formació per les circumstàn-
cies que siguin, nosaltres hem de retornar la part 
proporcional de la subvenció de l'alumne i això 
moltes vegades ens fa trontollar els pressupostos 
que ja teníem consignats per la formació, ja que 
els professionals hauran de cobrar igualment. 

Com col·laboren les empreses a nivell local?
Molt, més del que m'imaginava, tant que sense ells 
no faríem res, d’entrada amb l'Associació d’Empre-
saris del Garraf i altres empresaris tenim una rela-
ció excel·lent, el nivell d'inserció tant de joves 
com adults en pràctiques  i com s'impliquen és molt 
important. L'empresari  podria dir que no li va bé 
ensenyar una persona que no és de l'ofici  o que 
simplement és un pèrdua de temps, però general-
ment se’ls queden per fer les pràctiques i molts es 
queden contractats. Gent que ofereix espais i 
aporten idees. Tothom té un lloc on fer pràctiques, 
això vol dir que hi ha empresaris que dediquen 
temps i ens estan donant sortida a molta gent. Són 
els empresaris els que moltes vegades piquen a la 

porta en comptes de penjar un cartellet a la seva 
empresa o botiga. Cal un reconeixement per la gent 
que s’implica.
També hi ha una part molt important que és la rela-
ció amb el tercer sector, entitats que ens interessen 
molt des de l'àmbit educatiu i l'ocupacional, per 
exemple  l'Associació de Discapacitats del Garraf 
amb els que hem fet un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament, també col·laborem amb 
l'Economat , Càritas, Fundació Sant Antoni Abat, en  
diversos projectes.  Aquest entramat ens permet 
treballar el territori socialment responsable i 
conjuntament administracions, empresaris i tercer 
sector.

Teniu algun projecte en l'àmbit comarcal?
Tenim dos projecte en clau comarcal i d'èxit tots 
dos, un és el TIMOL (adreçat a persones discapaci-
tades), projecte MATI-OTL (adreçat a malalts men-
tals) que fa deu anys que el sis municipis estan 
implicats i que en època de crisi alguns van deixar 
de col·laborar i ara han retornat, sempre a l'hora de 
demanar subvencions pels diversos projectes és 
molt més fàcil aconseguir-les si anem tots sis junts. 
Els usuaris pertanyen als sis municipis però les 
activitats es fan principalment a Vilanova.
Hem de tendir a la comarcalitat, creant una mesa 
de formació professional i ocupacional  que en prin-
cipi haurem de crear-la en clau local a Vilanova 
com a capital i centre motor amb l'objectiu  d'ex-
portar-la a la comarca de la mateixa forma que 
funcionen avui els sindicats, l'associació d'empresa-
ris i d'altres. Som conscients que la comarcalitat no 

La conversa

està exempta de dificultats, hem de coincidir sis 
ajuntaments i sis plens municipals però anant junts 
l'escolta és diferent i els criteris d'atorgament 
tenen més puntuació. No ens hem de veure com a 
competidors sinó com aliats, hem de ser comple-
mentaris.

Parlan’s de l’EFAV.
L’EFAV es la gamba vilanovina formativa de  la 
ciutat, i diem que és la gamba perquè formem 
mecànics d’aviació civil que tenen assegurat el seu 
pas al mercat laboral en un cent per cent. Fórem  la 
primera escola de mecànica d’aviació de tot l’estat 
allà pels 80 quan encara era CFO La Paperera. Som 
l’únic centre de formació ocupacional en el que es 
fa aquest curs, la resta són tot empreses privades, 
per això el que paga l'alumne és molt diferent d'una 
a l'altre; la projecció i el reconeixement és motiu 
d’orgull de ciutat. Tot i la crisi que també va tocar 
el sector la veritat és que ha repuntat i molts alum-
nes acaben podent escollint l'empresa d'aviació on 
volen anar a treballar sobre tots aquells que obte-
nen les millors qualificacions i tenen un major 
domini de l'anglès ja que oferim una llicència d'àm-
bit europeu. 
De cara als pròxims anys volem recuperar els 
exàmens per lliure per l'atorgament de llicències 
així com ampliar la formació en una nova llicència, 
per això tenim un consell assessor de perfil tècnic 
per tal de trobar la que tingui més possibilitats, 
encara que aconseguir-lo no serà fàcil perquè hi ha 
molta exigència.

Instal·lacions de l’Escola d’Aeronàutica
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Diumenge 19 de febrer
 A les 17.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent
 CARNAVAL INFANTIL
 Animació, des�lada de disfresses i guerra de confeti

Dimecres 22 de febrer
 a les 20.30 hores, al Centre Cívic Molí de Vent
 XATONADA
 Actuació musical de THE STROPPERS
 Cal inscripció prèvia

Divendres 24 de febrer
 A partir de les 19 hores ARRIVO

Diumenge 26 de febrer
 Ales 9.00 hores. des del Centre Cívic Molí de Vent
 LES COMPARSES
 Banderes de petits, infantils i adults

 A partir de les 18.00 hores, al Centre Cívic Molí de vent
 BALL DEL COMPARSER
 Entrada gratuïta
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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...

Aquesta intersecció entre el carrer Menéndez Pelayo i el carrer de l'Aigua ha estat escenari 
en els darrers mesos de diversos accidents greus, fins i tot amb un conductor mort. El fet 
que dos dels accidents es produïssin en un mateix dia i amb poques hores de diferència, ha 
fet que de nou molt del veïnat d'aquesta cruïlla es plantegi la instal·lació d'un semàfor com 
a solució als accidents i incidents que sovint es produeixen. Tenim molt clar que la majoria 
dels accidents són conseqüència de l' incompliment de l'ordre dels senyals i l'excés de veloci-
tat, però en aquest indret també coincideix la manca de visibilitat -que darrerament ha 
estat millorada amb la col·locació d'un aparcament per a motos al costat Franciscans- i la 
gran afluència de vehicles, fonamentalment a l'hora de l'entrada i sortida dels col·legis.

Caldria valorar si la cruïlla és perillosa de veritat o únicament ha estat una coincidència en 
el temps per un cúmul d'incompliments. En aquest tema esperem no haver de donar la raó 
als veïns.
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(Foto: José Moreno)




