La platja del Far

Les obres de naturalització de la Platja del Far han estat molt discutides, ja que com sempre
han tingut ciutadans a favor i en contra de la nova configuració. A favor tots aquells que
volien recuperar un espai emblemàtic i deslliurar-lo dels vehicles i els contraris acostumats
a anar en cotxe fins a la riba de la platja. Recuperar una platja de dunes que fins fa poc era
un aparcament de 400 cotxes ha donat un tomb de 360 graus a la fisonomia d'una part de la
façana marítima.
Les mesures que han acompanyat aquesta obra per part de l'Ajuntament han estat les
adients per tal de minvar les repercussions sobre el trànsit a la zona que, de cop i volta,
queda sense una gran part de l'aparcament, especialment greu en temporada d'estiu, inversió econòmica inclosa. Reservar mitjançant una àrea verda com aparcament exclusiu per a
veïns tota la part propera a la platja i la construcció d'un pàrquing dissuasiu a l'esplanada
davant de l'AKÍ amb un bus llançadora han estat bones decisions per apaivagar les conseqüències de la dràstica reducció d'aparcaments.
Ara cal fer la publicitat necessària de la situació, fonamentalment per als visitants de fora
de Vilanova, per tal de no fer del passeig marítim un sinònim de col·lapse.
Només ens queda gaudir i conservar la nova platja.

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

www.avmolivent.org
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Activitats

· Mecànica i electricitat
· Muntatge i reparació de pneumàtics
· Manteniment i càrrega dʼaire condicionat
· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions
· Servei Lubricants
Dr. Zamenhof, 1 (Molí de Vent)
Tel./Fax 93 815 80 81
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
autocentrevilanova@hotmail.com

PROPOSTA D’ACTIVITATS 2018-2019
GUITARRA
Dimarts
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Dijous
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Màxim 6 persones per grup.
Preu soci: 55 € trimestre
Preu no soci: 60 € trimestre
2 d’octubre- 20 de desembre
GIMNÀSTICA MANTENIMENT
Dilluns, Dimecres Divendres
9.15 a 10.15
Preu soci: 70 € Trimestre
Preu no soci: 75€
1 d’octubre-21 de desembre
ZUMBA ADULTS
Dilluns i Dimecres
20,15-21,15
Preu: 1 dia 35 €, 2 dies 60 €
Preu no soci: 40 €, 2 dies 65 €
17 de setembre -19 de desembre
ZUMBA INFANTIL
Dimarts i Dijous
Preu soci: 1 dia 25 €, 2 dies 40 €
Preu no soci: 1 dia 30 €, 2 dies 50 €
18 de setembre -20 de desembre

Si estàs interessat/da, t'esperem els
divendres de 19,00 a 20,00.

PACHTWORK
Dimarts
10.30 a 12.30
Preu: 66 € Socis, 75 € No socis
9 d’octubre – 11 de desembre
Dimecres
18.00 a 20.00
Preu: 66 € Socis 75 € No socis
10 d’octubre – 12 de desembre

CINEMA FORUM
Si t’agrada el cinema i comentar el
que has vist, una vegada al mes, ens
reunirem per la projecció d’una
pel·lícula o documental i després
comentar-la.
Primer dissabte de cada mes a partir
de les 19.30 hores

TALLER DE DJ’s infantil
Dimarts
17.30 a 19.00
Preu soci: 50.00€
Preu no soci: 60 €
2 d’octubre- 18 de desembre

VOCALIA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Servei
per
recollir
aquelles
problemàtiques que poden sortir
dins del barri i per recollir les
possibles propostes que puguin tenir
els veïns per millorar el dia a dia del
nostre
barri,
l’Associació
les
canalitzarà al departament de
l’Ajuntament que corresponguin.
Dilluns de 17.00 a 19.00

TALLER DE CIRC
Divendres
17.30 a 19.00
Preu soci: 50 €
Preu no soci 60 €
5 d’octubre- 14 de desembre
SEVILLANES I BALL EN LÍNIA
Dilluns de 16.00 a 19.00
Activitat gratuïta
Imprescindible ser soci de
l'Associació de veïns Molí de Vent

HORARI DE SECRETARIA
a partir del 3 de setembre
Matí
Dilluns, Dimarts i Divendres
10.30 a 12.00
Tardes
Dilluns de 17.00 a 19.30
Dimarts, Dimecres i Dijous
17.30 a 19.30

CLUB DE LECTURA
Volem formar un grup de persones
als que els agradi la lectura, per
compartir inquietuds i comentar.
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integració a la vida de la ciutat. Els anys 2016,
2017 i 2018 hem fet grans millores amb finançament del Ministeri i de la Fundació.

estem en això. Tenim grans projectes per aquests
espais que són molt amplis, diversos i complexos
(com l’univers ferroviari), queda molt per fer i es
necessiten recursos, complicitats, energia i passió
per portar-los endavant.

Quin tipus de publicitat feu del Museu?
Nosaltres tenim una capacitat de comunicació
limitada i no disposem dels diners i dels mitjans
necessaris per fer grans campanyes. Tot el que fem
és mitjançant les xarxes socials, amb la publicitat
del Sistema de Museus de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya i repartint díptics i flaiers a les diverses fires, allotjaments i oficines de turisme de la
costa amb la col·laboració dels voluntaris.

Quin ús es fa del fons documental?
Es fan moltes consultes, encara que cada vegada
més es fa servir internet com a mitja per trobar les
respostes. Ara mateix tenim digitalitzat tot l'arxiu
fotogràfic, la biblioteca i l'hemeroteca. Sovint la
gent fa consultes a través d'e-mail i per telèfon,
que atenem dintre de les nostres possibilitats.

Penso que hem fet un bon repàs per la vida del
Museu, per la vostra part, voldríeu afegir
alguna cosa més?
Sí, volem ser encara més presents a la vida de la
ciutat i que els vilanovins participin i gaudeixin de
l'important llegat que aquí es conserva. Hem
previst establir acords amb les diverses entitats
veïnals perquè formin part del Grup d'Amics del
Museu i d’aquesta manera que els seus membres
tinguin tot tipus d’avantatges. El Museu del Ferrocarril de Catalunya és un gran espai d’acollida del
món dels trens que tenim la gran sort que es troba
a Vilanova i la Geltrú.

Molta gent diu que és una pena que cap dels
vehicles funcioni i que això en altres països no
hagués passat, que penseu?
Aquest és un debat molt llarg, ara mateix ja tenim
tres vehicles en funcionament i això ha estat un
gran esforç per recuperar-los. Posar en funcionament un vehicle històric és una despesa massa alta
i amb els diners públics s'ha de ser molt curós. En
cas que algun dia tinguéssim els diners, seria més
convenient cobrir totes les locomotores que es
troben a l’exterior perquè no es continuïn degradant. Hem de dir que actualment treure un vehicle
a la via general és molt complicat per les exigències en matèria de seguretat; a altres països els
trens històrics circulen per vies pròpies o pures per
a trens turístics.

Editorial
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Escoltar, parlar, pactar i executar.
En l’editorial del Molinformatiu 80 tractàvem sobre que la comunicació dels
esdeveniments que darrerament es van succeint a la governació de la nostra ciutat, era
nul·la respecte a la participació ciutadana, que sempre a estat, segons constància de les
nostres autoritats municipals, vital pel desenvolupament dels projectes de la nostra
ciutat (últimament recavant de forma interessada la nostra opinió sobre el parc
comercial).
Estem al mes de juliol, en mig de l’estiu i encara no tenim pressupost de l’any 2018. En
principi, les dues forces polítiques que fins al mes d’abril, en un pacte de legislatura que
funcionava des de l’any 2015, amb un govern de convergència i PSC, ens havien presentat
al Consell Municipal d’AAVV el passat 28 de febrer l’esborrany de pressupost de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2018 amb l’enunciat “fortalesa i visió de futur”.
La veritat és que el futur va ser curt de mires, diríem òpticament de miopia. Al mes de
maig es produïa un nou govern amb l’entrada d’Esquerra Republicana i ..... les inversions
o bé projectes que es detallaven a la presentació del 28 de febrer no sabem si es van
contemplar. És possible que el pressupost es prorrogui, o bé que segons les paraules de la
regidora d’hisenda Olga Arnau, s’intenti tirar endavant, perquè en tancar l’edició
d’aquest butlletí encara no estava resolta la incògnita.
Aquesta vegada a l’entrevista entrem al Museu del Ferrocarril de la mà de Pilar Garcia,
Directora del Museu, i Ana Grande, responsable de Comunicació i Educació.
Després de la Festa Final d’activitats del 15 de juny, i de la Revetlla de Sant Joan el 23 de
juny, aquest any la Festa Major del Molí de Vent serà els dies 15 i 16 de setembre amb
activitats per totes les edats. A partir del 17 de setembre, començarem els cursos amb
novetats en la seva programació.
A les pàgines de la Federació d’Associacions de Veïns de VnG es tracta la jornada sobre
“Habitatge i Gent Gran. Alternatives habitacionals”.

Com es va aconseguir la subvenció del Ministeri
de Foment?
El diputat vilanoví al Congrés Carles Campuzano
per unes esmenes als Pressupostos Generals de
l’Estat dels anys 2009 i 2010, va aconseguir
900.000 € per a la rehabilitació de les instal·lacions
del Museu. Nosaltres anàvem darrere de l'1,5%
cultural del Ministeri de Foment, però necessitàvem tenir un projecte executiu tancat. És amb
aquests diners que es van fer dos projectes executius i altres intervencions. Amb un dels projectes a
la mà, l'any 2015 vam anar al Ministeri de Foment
i presentem el projecte de la Gran Nau que pujaven a 1.940.000 € i, com els hi va sembla interessant, va ser la quantitat que ens van concedir. Tot
això lliga amb la recuperació de la Nau del Pont
Grua que en un moment va quedar a mitges perquè
es van invertir els diners en els projectes executius. En una visita del regidor Gerard Figueres veu
l'oportunitat per utilitzar la Nau per fer actes i
signem un conveni d’ús compartit, en el que l'Ajuntament es fa càrrec d'habilitar-la com a espai de
lliure concurrència per a les entitats joves de
Vilanova. Això va estar molt important per a la

Més fets i menys paraules... Obras son amores y no buenas razones.
Junta Directiva de l’Associació de Veïns Moli de Vent
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Notícies
Replantat d'arbres a diversos carrers del barri
A finals del mes d’abril van acabar els treballs de
millora i reposició de l’arbrat que ha dut a terme el
Servei de Jardineria de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú. En total s'han plantat 133 unitats de nous
arbres i s'han reposat 621 unitats de diverses
plantes arbustives per a tanques i parterres.
Entre les actuacions destacades hi ha la de l’arbrat
deteriorat de l’avinguda Francesc Macià, entre els
carrers de Josep Coroleu i del Molí de Vent on s'han
plantat exemplars de les espècies Photinia Fraseri i
Red Robin, un arbust en forma d’arbre. Els treballs
es van fer per trams que es senyalitzaven amb
antelació. Aquests treballs es van dur a terme pel
matí i van afectar l’estacionament de vehicles.
També cal destacar la restauració de les tanques
arbustives i parterres a les places Xoriguer, Enric
Cristòfol Ricart, Soler i Carbonell i Moixiganga.

Un any més l'Associació de Veïns Molí de Vent va
presentar als pressupostos participatius del 2018
l'arranjament dels dos bucs d'assaig que es troben a
la planta baixa del Centre Cívic, i un any més hem
quedat molt lluny d'assolir el desig que sis anys
després de la seva inauguració facin la feina per la
qual es van projectar. Defallir en l'intent no ha
estat mai al nostre vocabulari i amb pressupostos
participatius o d'una altra forma continuarem
reivindicant allò que mai s'hauria d'haver deixat
abandonar. A les pàgines de participació ciutadana
us farem una valoració d'aquests darrers
pressupostos participatius. Per cert, fa pocs dies
que la planta baixa del centre va patir una fuita
d'aigua que la va inundar completament amb les
corresponents incidències pel funcionament del
centre
a
l'espatllar-se
diversitat
d'equips
fonamentals pel funcionament del mateix. Només
ens queda esperar una ràpida resolució.

A voltes amb els bucs

Renovació de part de la Junta Directiva de
l'Associació de Veïns
Com a punt principal de l'assemblea general
ordinària del passat 23 de març es van renovar dos
càrrecs dintre de la junta pel desig de no continuar
formant part de la mateixa
de Francisco
Ribadeneyra i Diego Jiménez. A tots dos els agraïm
la feina que han fet al llarg d'aquests anys al nostre
costat i esperem seguir comptant amb la seva
col·laboració en el futur.
A la vegada es va aprovar l'entrada a la junta de
Josep Aumatell i Gaspar Monserrat als que donem la
benvinguda.
Fi de curs i revetlla de Sant Joan
El divendres 15 de juny es van cloure les activitats
de tardor amb un petit festival de comiat amb
l'actuació dels alumnes dels grups de guitarra,
zumba infantil i sevillanes on van demostrar els
progressos adquirits al llarg del curs. Finalment es
va fer un berenar per a tots els assistents.
També i per segon any vam fer la revetlla de Sant
Joan amb presència d'un bon nombre de socis i veïns

Al carrer Francesc Macià molts dels parterres que estaven
tapats amb ciment tornen a oferir la seva funcionalitat

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat
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mics per a la consolidació definitiva de les
instal·lacions productives del ferrocarril de la
ciutat en un veritable Museu modern i accessible,
ja que ha hagut de tirar endavant sense la
necessària implicació i compromís de les institucions del territori.

Què representen els voluntaris en el dia a dia
del Museu?
L'Associació de Voluntaris del Museu del Ferrocarril
es va crear l’any 2005 amb un grup de ferroviaris
jubilats, en principi eren tres o quatre persones
que van cridar altres amics que en molts casos no
eren del sector, però eren aficionats. Actualment
hi ha prop d’una cinquantena de persones que fan
feines de reparació, conservació i manteniment,
de documentació, supervisió i comunicació i que
formen un excepcional equip de suport al Museu.
També tenim joves que estan fent el curs de manteniment de vehicles ferroviaris i que col·laboren
com a voluntaris. Tots ells han estat fonamentals
pel desenvolupament del Museu.
Quina vinculació teniu amb l'educació?
Des del Museu el tema educatiu ens interessa molt,
perquè un dels nostres principals objectius és
donar a conèixer i apropar el món dels trens a la
ciutadania. A més a més de les activitats pròpies
que fem, hem establert una vinculació molt especial amb l’UPC, amb instituts de Vilanova i amb el
Centre de Recursos Pedagògics, la relació amb
l’UPC va donar com a fruit el Màster de Sistemes
Ferroviaris, possible gràcies a l’ajuda de persones
que provenen de la nostra Fundació i d’altres
empreses ferroviàries que, en alguns casos, nosaltres hem canalitzat. En paral·lel, vam contribuir a
crear el primer cicle formatiu de manteniment
ferroviari a Vilanova de tot l’Estat, ara fa quatre
anys.

Com es finança actualment el Museu?
Actualment depenem de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, això no vol dir que no hàgim rebut
ni rebem ajudes d'altres institucions, aquestes
sempre lligades a projectes concrets, gràcies a
això hem pogut anar fent molts canvis, encara que
no tots els que ens agradaria. Vàrem rebre una
aportació de la Generalitat 30.000 € per fer un
avantprojecte general de l'espai i després cada
any demanem subvencions. És important el fet de
pertànyer al Sistema Territorial de Museus de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ja que sents
que pertanys a una gran entitat patrimonial,
encara que no tens un suport econòmic.
Qui són la Fundació i quins són els objectius?
La Fundació el forma un grup de patrons que són
empreses del sector ferroviari, que en el seu
moment engega RENFE. L’empresa pública es planteja que la seva missió és el transport de viatgers i
per això li encarrega a aquesta entitat l’acció
cultural i patrimonial. Abans havia fet part de la
tasca de conservació de vehicles, documents i
edificis, fins al punt que es fos possible resseguir la
història del ferrocarril a Espanya fins als nostres
dies. Es fan certàmens literaris i fotogràfics, es
coordinen les vies verdes, es fa formació i es publiquen revistes de temàtica històrica, tècnica i
professional. Actualment la Fundació té participació fonamental de RENFE i Adif i en menor mesura
de la resta de companyies ferroviàries de l’Estat,
cadascú amb participació proporcional a la seva
mida.

Quina és la diversitat dels vostres visitants?
Ens visiten bàsicament famílies, en un 70% i un 30%
d'escoles, hem notat en els darrers anys una davallada en les visites de gent gran que fa uns anys
també omplien els dies entre setmana, no sabem
ben bé quina és la raó. En xifres generals són uns
34.000 visitants l'any que principalment es concentren als caps de setmana, això sense contar els
joves que vénen a realitzar activitats de lleure a la
Nau del Pont Grua, a través del conveni que vam
signar amb l'Ajuntament l’any 2013.
La nostra idea és fer un gran museu per a tothom
que sigui viu, accessible, divulgador, interactiu i
que la gent de Vilanova se’l faci seu. Volem que es
puguin desenvolupar actes diversos i que moltes
persones ens visitin i coneguin, sempre amb la
consciència que és un espai patrimonial únic.
Volem consolidar-nos com un veritable Museu del
Ferrocarril europeu, de manera que hem d'incloure
totes les prescripcions d'accessibilitat i els requeriments de la ciutadania del segle XXI i nosaltres

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Economista col·legiat:
pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:
pedrogilvila@icab.cat
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Parlem amb Pilar Garcia i Ana Grande
Directora i Cap de Comunicació del Museu del Ferrocarril
Per Fermín de la Pinta
A un dels llocs més emblemàtics, on es conserva part de la història del ferrocarril a Catalunya i a Espanya,
envoltats de tot tipus de documents antics i actuals, a la biblioteca del Museu del Ferrocarril de Catalunya,
entrevistem a Pilar Garcia i Ana Grande, Directora i Cap de Comunicació respectivament d'aquest espai
històric, lligat a la vida de generacions de vilanovins i vilanovines.
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que després d'un sopar de carmanyola van ballar al
son de la música de DJ MIN

veïnals l'estat dels diversos temes que afecten a la
ciutat. Així, el regidor de Serveis Viaris va
reconèixer que la xarxa d'enllumenat públic és molt
antiga i precària i que al llarg de 2019 es podrà
adjudicar i començar a treballar per modernitzar
les instal·lacions, aconseguint un enllumenat més
sostenible i adequat al nostre temps. També va
explicar les diverses actuacions que s'estan fent a
l'espai públic com ara actuació de millora als eixos
comercials, al barri de mar, millores en
accessibilitat (carril bici, camins escolars, ...) o en
infraestructures. Algunes obres ja s'han fet i altres
estan previstes, com les que han sorgit dels
pressupostos participatius.
Els representants veïnals van demanar inversions en
civisme, educació viaria i en la neteja, així com una
reforma dels passos de vianants de la Rambla, de
les voreres de diversos carrers o l'aparcament de la
Plaça Magrinyà a la Masia Nova.
El tema principal de la trobada va ser la nova zona
verda implantada a una part del Barri de Mar per
preservar l'aparcament dels residents una vegada
amb la naturalització de la Platja del Far s'han
suprimit unes 400 places d'aparcament. Malgrat la
bona acollida de veïns i veïnes, tant el regidor com
el representen del barri de mar reconeixen que una
vegada passi la temporada d'estiu caldrà fer una
valoració per decidir que cal millorar de cara a la
temporada vinent.
La trobada va cloure amb la presentació del nou
cartipàs del govern municipal i de l'app per a mòbils
i tauletes "Millora VNG", que ha de permetre de
manera senzilla avisar a l'Ajuntament de qualsevol
incidència a la via publica.

Noves dates per la Festa Major
Des de l’Associació de veïns del Molí de Vent, us
volem informar, que la Festa Major del Barri aquest
any la celebrarem els dies 14, 15 i 16 de setembre.
El canvi de data ve donat per la saturació d’actes
que durant juliol i agost es fan a Vilanova. La
celebrarem al Centre Cívic del Molí de Vent, centre
que reuneix les condicions idònies per un
esdeveniment d’aquestes característiques. Amplia
sala d’actes amb aire condicionat, serveis,
terrassa...
Recordeu que mitjançant la pàgina de l'associació us
farem arribar el programa d'actes.
Esteu tots convidats.
Taller de guitarra a càrrec de KARMA GUITAR
El 16 de juny es va fer un taller de guitarra amb el
conegut Youtuber Karma Guitar que té més de
120.000 seguidors a les xarxes socials i el nostre
professor José Sanjuan. Es van fer dos cursos, un de
guitarra fàcil i un altre de composició.
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Professors i alguns dels alumnes del taller de guitarra
impartit per Karma guitar

Consell d'Associacions de Veïns de Vilanova i la
Geltrú

vilanova.cat

tament posarà els recursos pel seu funcionament,
junts en forma de consorci on hi seran presents les
tres institucions. A mig camí de la posada en marxa
del nou equipament els participants allunyen les
seves postures, en aquest cas la Generalitat fa un
pas enrere. Finalment RENFE i l'Ajuntament decideixen continuar amb l'empresa i obrir en precari
l’agost de 1990.
És important que amb la llei de patrimoni que es
produeix per aquell temps, cada autonomia
comença a conservar tot allò que considera més
seu, en el cas de Catalunya, per exemple, reordenar tots els museus, el MNAC i altres d’art que
sempre s’han considerat més valuosos que el patrimoni industrial. En paral·lel, algunes empreses
comencen a crear fundacions per tal de protegir el
seu patrimoni, en el cas de RENFE, el 1985 crea una
Fundació cultural que s’encarrega de la col·lecció
del Museu del Ferrocarril de Madrid i dels arxius de
les empreses ferroviàries. L'any 1993, RENFE cedeix
també la gestió a la Fundació de tot el patrimoni
de Vilanova.
L’Ajuntament també deixa la seva participació
directa en el Museu, encara que col·laborarà amb
una aportació anual pel finançament de les seves
activitats. La no consolidació d’aquest consorci,
Generalitat, Ajuntament i RENFE sempre ha estat
un handicap a l’hora d’aconseguir recursos econò-

Expliqueu-nos una mica quins són els orígens del
Museu?
L'any 1967 es tanquen els tallers i el dipòsit de locomotores de Vilanova i la Geltrú i algunes queden
dins del recinte. L'any 1972 es celebrà un congrés
de modelistes ferroviaris a Barcelona, el Congrés
del MOROP (Unió Europea de Modelistes Ferroviaris
i amics dels trens). Amb motiu d'aquest esdeveniment, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona parla amb RENFE per tal d'aprofitar l'espai i els
vehicles que hi eren al dipòsit i fer una exposició
per sorprendre els visitants estrangers del Congrés,
entre totes dues entitats aconsegueixen reunir una
gran quantitat de locomotores arribades de tot
l'Estat.
L'any 1975 s'acaba l'època del vapor a Espanya i tot
queda una mica abandonat, els esdeveniments
polítics són la notícia principal del país i les herbes
i els matolls es fan els amos de la instal·lació, fins
que l'any 1981 amb motiu de l’exposició “Trens i
Estacions” que es fa al Mercat del Born i coincidint
amb el centenari del ferrocarril a Vilanova, Generalitat, Ajuntament de Vilanova i RENFE acorden fer
un Museu del Ferrocarril de Catalunya a les
instal·lacions existents a Vilanova. RENFE posarà els
trens i la seva restauració, la Generalitat farà el
projecte i la inversió per a la rehabilitació i transformació de les instal·lacions en un Museu i l’Ajun-

La trobada del Consell va servir perquè els
representants municipals poguessin explicar als

(Martes CERRADO
por fiesta semanal)

Dr. Zamenhof, 3
Tel. 93 815 99 99
VILANOVA I LA GELTRÚ
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La pàgina de la

Participació Ciutadana

Pressupostos participatius 2018

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.

Resum de la reunió del 17 de maig
Us fem un resum de la reunió que va tenir lloc el
passat 17 de maig al Centre Cívic de Sant Joan.
Assisteixen representants de les associacions
veïnals: Sant Joan, La Geltrú, Molí de Vent, L’Aragai, Fondo Somella, Ribes Roges i Masia Nova,
excusa la seva assistència el representant del Barri
de Mar.
Josep Vivanco, com a president de la Federació,
modera la reunió i planteja els principals temes a
tractar. Donat que a diverses associacions s'han
renovat les juntes directives, s'han d'actualitzar els
representants d'aquestes juntes a la Federació, amb
la finalitat que estiguin representades i vinguin a les
reunions de la Federació. S'han de revisar els temes
a tractar com a Federació, ja que el treball en
diversos temes de ciutat es troba bastant aturat,
com ara: línies d'autobusos, il·luminació nocturna,
estat dels carrers i neteja viaria, entre d'altres. El
president es posarà en contacte amb les associacions absents per activar tots els temes a debatre.
Cada associació haurà d'explicar els seus problemes
per prioritzar una llista conjunta de temes a plantejar a l'Ajuntament.

Altres temes tractats són:
- Pla de mobilitat de la ciutat que va quedar
incomplet
- Manca d'aparcaments a la ciutat

Proposta 3: Señalización del paso de peatones en
cruce carrer de l'Aigua/Joan Fuster. 93 vots

Un any més, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha
impulsat els pressupostos participatius del 2018. Les
normes per a la concessió dels projectes han estat
les mateixes de l'any anterior i les podeu consultar a
les pàgines 8 i 9 del Molinformatiu 79 o a la pàgina
www.vilanova.cat. En aquesta ocasió s'han presentat
138 propostes, menys de la meitat de les que es van
presentar pel 2017 que foren 320. Una vegada
estudiades les diverses propostes van ser rebutjades
80, és a dir, més de la meitat i només 58 van passar a
votació dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova.

Proposta 4: Construcción de un parque infantil a la
salida del colegio Sant Bonaventura. 147 vots
Proposta 8: 180 metros sin poder cruzar el carrer de
l'Aigua, falta paso de peatones. Aquesta proposta ja
ha estat realitzada fora dels pressupostos
participatius. 91 vots
Proposta 17: Parc Molí de Vent. Es demana el
pavimentat d'entrada a la Escola Aragai pel parc i
manteniment general d'aquest. 103 vots

- Aparcament llançadora davant l'AKI

Finalitzat el període de votació dels Pressupostos
Participatius 2018, els projectes guanyadors
d'enguany han estat:

- Problemàtica del pas sota la via de l'estació
d'Adif

Proposta 50 : Caramel sostenible - Carnaval 2019
(15.000 euros) 483 vots

Proposta 29: Cruïlla del Dr. Zamenhof i Olèrdola.
Col·locació de semàfors o plataforma elevada. 112 vots

Proposta 51 : Volem ombra al pati del Pompeu Fabra!
(25.000 euros) 455 vots

Proposta 44: Carril bici continuació Ronda Ibèrica.
434 vots. Aquesta ha estat aprovada.

Proposta 44 : Carril bici continuació ronda Iberica
(20.000 euros) 434 vots

Proposta 55: Col·locar marquesina parada bus Dr.
Zamenhof al costat del Parc del Molí de Vent. 116 vots

Proposta 52 : Millorem el pati d'infantil del Pompeu!
(30.000 euros) 381 vots

Les dues propostes també relacionades amb el barri i
que van ser rebutjades han estat, una que demanava
un carril bici des del carrer Pare Garí fins al Centre
Cívic del Molí de Vent rebutjada perquè no
s'adequava al pressupost i l’altra demanant la
pavimentació de la vorera del carrer Francesc Macià
138 amb el carrer Castelló que ho va ser perquè és
propietat privada.

- Consorci Sanitari del Garraf i nou hospital, comparant la situació de la nostra comarca amb
d'altres com ara la Garrotxa.
- Tanatori petit per les necessitats de la comarca.
Com a dades afegides hem de dir que donat s'ha
produït un nou pacte de govern municipal
format per convergència i ERC, la FAV ha insistit
de nou en reclamar la presentació de la nova
estructura a les associacions veïnals.

Proposta 20: Arranjament dels bucs del Centre Cívic
Molí de Vent. 89 vots

Proposta 30 : Punts d'aigua per a caminants,
corredors, etc ( 30.000 euros) 369 vots
Proposta 5 : Adequació del paviment del carrer Josep
Coroleu (30.000 euros) 361 vots
Total d'inversió realitzada: 150.000 euros

Una vegada o dos al mes la FAV intervé a la ràdio, on
participa en debats i dóna la seva opinió. El president comenta que Vilanova i la Geltrú, segons
l'Informe Social de Dades Sociodemogràfiques, es
troba en el 14è lloc de Catalunya per habitants.
A la reunió també es tracten els següents documents: Bases per a la Governabilitat de Vilanova i la
Geltrú 2015-2019, on es plantegen diversos temes
encara per desenvolupar. Informe social de Vilanova
i la Geltrú, on es troben entre d'altres les dades
demogràfiques per barris i que es distribuirà a les
diferents associacions des de l'AV Sant Joan.

Esperarem al pròxim any per aprofitar l'oportunitat que
ens donen els pressupostos participatius per demanar
el més convenient, si és per a tots, molt millor.

Total de vots: 1.911 persones.
La quantitat de persones que han votat ha estat la
mateixa que el darrer any, això vol dir que
probablement hi ha un nucli petit de ciutadans
veritablement interessats en la participació i en la
millora de la seva ciutat.

Fermín de la Pinta

Totes les propostes guanyadores tenen el seu sentit i
la seva importància, cap es pot desmerèixer encara
que d'altres també molt importants han quedat
dintre del sac per pròximes ocasions.
(foto: Consell Comarcal del Garraf)

Si queda clar que algunes col·lectivitats tenen més
força a l'hora d'aconseguir el seu objectiu en
detriment de les propostes unipersonals, que encara
que bones i justificades potser tenen menys difusió i
propaganda per la diversificació de les persones
afectades.
D'altra banda, les propostes que afectaven el barri
van ser 11, de les quals 2 van ser rebutjades.
Les propostes van ser:

Desfibril·lador instal·lat al Centre Cívic gràcies a una proposta
guanyadora als pressupostos participatius de 2017

Proposta 2: Renovación paso de peatones Dr.
Zamenhof/carrer del Boix. 89 vots
4
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5a Assemblea Municipal Oberta del 26 de maig de 2018
consens dels assistents, es va aprovar la proposta
amb 51 vots a favor, 0 vots en contra i 0 vots en
blanc.

La 5a AMO es va iniciar cap a les 19h a l’auditori de
l’edifici Neàoplis, amb la salutació de l'alcaldessa
de Vilanova i la Geltrú, Sra. Neus Lloveras i
l’assistència
d'altres membres del govern
municipal, i la moderació i explicació del
funcionament de la sessió a càrrec de la Sra. Núria
Plana, Defensora de la Ciutadania. Van assistir uns
60 ciutadans i ciutadanes. Les propostes previstes
eren les següents:

La tercera proposta, sobre “prohibició de gossos i
altres animals domèstics a les platges de
Vilanova”, va encendre els assistents amb opinions
totalment contràries a la mesura, fent veure que
els gossos no són el problema, que tenen tot el dret
de gaudir també de l’espai natural com fins ara,
fora de temporada de bany, i que en tot cas els
problemes els generen les persones que porten els
animals i no deixen l’espai net, i això ho fan molts,
amb o sense gossos. Es va rebutjar la proposta amb
2 vots a favor, 47 vots en contra, i 7 vots en blanc.

1.Grups de dones amb memòria – Bicicletes i
patinets a la rambla
2.FAC La Vinagreta – Caramel sostenible
3.Xavier Roset i Juan – Prohibició de gossos i altres
animals domèstics a les platges de Vilanova

La quarta proposta, sobre “participació ciutadana
en els plens municipals“ no es va presentar, perquè
no va poder assistir la persona que ho havia de fer.

4.Francisco Javier Coral Villazán – Participació
ciutadana en els plens municipals
5.Associació ECOL3VNG – VNG: Vila nova Resilent

La cinquena proposta, sobre “VNG: Vila nova
Resilent”, va estar presentada per l’Associació
ECOL3VNG, la mateixa que ha promogut l’ús de la
moneda social “Turuta” a Vilanova. Van fer una
presentació molt documentada sobre el moviment
“Transició VNG” dins el moviment “ciutats en
transició, per disminuir la nostra dependència
d’una producció global i recuperar les activitats
que eren pròpies d’una economia local, i de
respecte al medi ambient, anant cap a nous models
de comunitat, de barri i de ciutat. Amb aquest
objectiu la proposta que van presentar va ser crear
un espai de relació i cooperació entre entitats,
amb la proposta d’ubicació a Can Pahissa. També la
creació d’un calendari anual de mercats
cooperatius de producció local, per donar sortida a
la petita producció local. La proposta va tenir una
aprovació total, amb 44 vots a favor, 0 vots en
contra, i 1 vot en blanc.

6.Associació del Garraf per la República – Adequació
i dignificació de l’espai dedicat a la República
catalana a Vilanova i la Geltrú.
7.Laura Cavayé (Associació Apapachar) – Fem de
Vilanova una ciutat nostra.
La primera proposta, sobre “bicicletes i patinets a
la rambla”, va generar un petit debat entre els
assistents i la persona que va fer la presentació,
donat que en realitat era més una queixa sobre els
perills que genera la circulació de bicicletes a les
rambles de Vilanova, més que una proposta
concreta en el document presentat sobre com
evitar aquests perills. Es va comentar també que el
tema estava regulat a les ordenances municipals, i
que el que s’havia de veure és com fer complir
aquestes ordenances. Fruit d’aquest debat es va
acordar que es retirava aquest punt, per promoure
un debat més ampli en la ciutadania sobre les
mesures concretes que puguin tenir més consens.

La sisena proposta, sobre
“l'adequació i
dignificació de l’espai dedicat a la República
Catalana a Vilanova i la Geltrú.”, espai situat a la
Rambla dels Josepets. Encara que alguns assistents
trobaven que la proposta no hauria de ser tan
modesta, es va aprovar amb 37 vots a favor, 1 vot
en contra, i 2 vots en blanc.

La segona proposta, “caramel sostenible”, consistia
a canviar el plàstic per paper reciclable als
caramels que es llencen a les comparses de
Vilanova, per evitar el greu perjudici al medi.
Després de debatre sobre el perjudici que els
plàstics estan fent en el medi marí, amb un ampli

La setena proposta, sobre “Fem de Vilanova una
ciutat nostra”, on es proposa donar personalitats
als espais públics, amb aportacions artístiques i
sentimentals dels mateixos veïns, amb pintures,
escultures, escrits, oberta a l’expressió dels
ciutadans. Encara que faltava veure com es pot
concretar la proposta va ser molt ben rebuda i va
estar aprovada amb 37 vots a favor, 0 en contra i 4
vots en blanc.
Va terminar l’AMO a prop de les 20.30 h, amb un
horari que es va ajustar al temps previst.
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La gent gran i les problemàtiques en l’àmbit de l’habitatge
actuacions complementàries
l’eficiència energètica.

El 18 d'abril, el Consell Comarcal del Garraf va
organitzar una jornada per a analitzar les
problemàtiques que afecten la gent gran en l’àmbit
de l’habitatge. Francisca Carrasquilla, consellera
comarcal de gent gran, va donar la benvinguda a les
persones assistents i va recordar que durant els
darrers anys s’han fet diverses activitats per
reflexionar al voltant dels temes que més
preocupen a aquest col·lectiu com les pensions, els
maltractaments o els serveis sanitaris, entre
d’altres.

millora

de

A la part final de la jornada es van destacar algunes
bones pràctiques que ajuden a afrontar algunes
problemàtiques de la gent gran com la solitud, la
disminució del valor de les pensions i la pèrdua
d’autonomia personal.
Jordi Ferrer va presentar el Projecte Residencial
VIU B del Consorci Sanitari d’Igualada, que ofereix
137 pisos de lloguer social, de 50 m2 amb mobiliari
adaptat, alarma per caigudes, espais comuns i
programació d’activitats dirigides.

Tot seguit, Nina Serrano, tècnica de gent gran, va
explicar que el pla de treball en aquest àmbit es va
dissenyar després del 7è Congrés de la Gent Gran,
celebrat l’any 2014, a partir de les peticions dels
membres del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Cari Ariño, de l’Ajuntament de Barcelona, va
presentar el Programa Habitatge + 65 anys que
actualment ofereix un total de 1.340 pisos per
persones de més de 65 anys amb autonomia, amb un
preu de lloguer d’acord amb el valor de la pensió.

Durant la primera ponència, Blanca Deusdad,
professora de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona,
va
destacar
les
principals
problemàtiques per la gent gran en relació a
l’habitatge: la solitud (el 25,8% de les persones
majors de 65 anys viuen soles), l’aïllament de les
urbanitzacions, que dificulta els serveis de cures,
i el ‘mobbing immobiliari’, que ha forçat algunes
persones a marxar de casa seva.

Toni Sorolla, de la Societat Gestora de Vivienda
Social (SOGEVISO), va explicar els serveis que
ofereixen: lloguer amb acompanyament social,
lloguer assequible i lloguer de mercat. En total
tenen 8.000 pisos a tot l’Estat: 2.200 a Catalunya i
41 a la comarca del Garraf, amb un lloguer de 200
euros aproximadament.

Deusdad també va ressaltar algunes iniciatives que
s’estan implantant per facilitar la vida de les
persones grans. En aquest sentit, va mencionar el
projecte “Ciutats amigues de la gent gran”, que
coordina l’OMS i compta amb la participació de
ciutats com Manresa, Tarragona o Igualada. Algunes
de les accions que realitza aquesta xarxa estan
relacionades amb la reubicació dels bancs i rampes,
i la instal·lació d’escales elèctriques, entre
d’altres.

Per la seva part, Salut Camps Russinés, de la
Fundació Roure, va explicar el Programa Viure i
Conviure que posa en contacte persones grans que
viuen soles amb joves estudiants, per compartir
habitatge. Amb aquest programa es reforcen les
relacions intergeneracionals, amb un intercanvi
d’allotjament per acompanyament.
La jornada, que va comptar amb la participació
d’una quarantena de persones, entre gent gran i
personal tècnic dels ajuntaments, va finalitzar amb
un debat amb el públic assistent.

Tot seguit, Joan Vidal Ruggiero, tècnic de la secció
de recursos per a l’autonomia personal, va explicar
que des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona s’ofereix a la gent gran una
auditoria de pobresa energètica, per tal de
disminuir les despeses de llum, i també una
intermediació amb les entitats financeres, per
prestar assessorament i mediació per temes de
deutes hipotecaris.
Vidal també va comentar que des de la Diputació
s’ha creat el Programa Habitatge que inclou
finançament per fer petites reformes. Aquest
programa, adreçat a persones de més de 65 anys,
amb problemes de mobilitat, o menors de 65 amb
discapacitat o dependència, inclou arranjament en
banys, cuines i espais en general, així com

de
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A la Rambla Arnau de Vilanova, davant dels Franciscans s'ha habilitat un aparcament per a motos i dues
places per a minusvàlids.

La petició d'aquest pas de vianants estava dins dels
pressupostos participatius, qui ho demanava ha
tingut premi sense ser votat.

Arbres nous conviuen amb altres d'àntics a les voreres del barri.

Aquests respatllers metàl·lics per a bancs de pedra
són una bona i còmoda solució.

Els parterres dels Jardins de Joan Papiol han quedat
ensorrats per acció de les pluges.

Entre bretolades i la manca de manteniment de la
caseta del Parc del Molí de Vent presenta un estat
lamentable.

Una línia continua senyala el camí i el temps entre la
Platja del Far i l'aparcament dissuasori de l'AKÍ.

L'aparcament dissuasiu presentava un dels darrers
diumenges un complet amb més d'un centenar de
vehicles.
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A la Rambla Arnau de Vilanova, davant dels Franciscans s'ha habilitat un aparcament per a motos i dues
places per a minusvàlids.

La petició d'aquest pas de vianants estava dins dels
pressupostos participatius, qui ho demanava ha
tingut premi sense ser votat.

Arbres nous conviuen amb altres d'àntics a les voreres del barri.

Aquests respatllers metàl·lics per a bancs de pedra
són una bona i còmoda solució.

Els parterres dels Jardins de Joan Papiol han quedat
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5a Assemblea Municipal Oberta del 26 de maig de 2018
consens dels assistents, es va aprovar la proposta
amb 51 vots a favor, 0 vots en contra i 0 vots en
blanc.

La 5a AMO es va iniciar cap a les 19h a l’auditori de
l’edifici Neàoplis, amb la salutació de l'alcaldessa
de Vilanova i la Geltrú, Sra. Neus Lloveras i
l’assistència
d'altres membres del govern
municipal, i la moderació i explicació del
funcionament de la sessió a càrrec de la Sra. Núria
Plana, Defensora de la Ciutadania. Van assistir uns
60 ciutadans i ciutadanes. Les propostes previstes
eren les següents:

La tercera proposta, sobre “prohibició de gossos i
altres animals domèstics a les platges de
Vilanova”, va encendre els assistents amb opinions
totalment contràries a la mesura, fent veure que
els gossos no són el problema, que tenen tot el dret
de gaudir també de l’espai natural com fins ara,
fora de temporada de bany, i que en tot cas els
problemes els generen les persones que porten els
animals i no deixen l’espai net, i això ho fan molts,
amb o sense gossos. Es va rebutjar la proposta amb
2 vots a favor, 47 vots en contra, i 7 vots en blanc.

1.Grups de dones amb memòria – Bicicletes i
patinets a la rambla
2.FAC La Vinagreta – Caramel sostenible
3.Xavier Roset i Juan – Prohibició de gossos i altres
animals domèstics a les platges de Vilanova

La quarta proposta, sobre “participació ciutadana
en els plens municipals“ no es va presentar, perquè
no va poder assistir la persona que ho havia de fer.

4.Francisco Javier Coral Villazán – Participació
ciutadana en els plens municipals
5.Associació ECOL3VNG – VNG: Vila nova Resilent

La cinquena proposta, sobre “VNG: Vila nova
Resilent”, va estar presentada per l’Associació
ECOL3VNG, la mateixa que ha promogut l’ús de la
moneda social “Turuta” a Vilanova. Van fer una
presentació molt documentada sobre el moviment
“Transició VNG” dins el moviment “ciutats en
transició, per disminuir la nostra dependència
d’una producció global i recuperar les activitats
que eren pròpies d’una economia local, i de
respecte al medi ambient, anant cap a nous models
de comunitat, de barri i de ciutat. Amb aquest
objectiu la proposta que van presentar va ser crear
un espai de relació i cooperació entre entitats,
amb la proposta d’ubicació a Can Pahissa. També la
creació d’un calendari anual de mercats
cooperatius de producció local, per donar sortida a
la petita producció local. La proposta va tenir una
aprovació total, amb 44 vots a favor, 0 vots en
contra, i 1 vot en blanc.

6.Associació del Garraf per la República – Adequació
i dignificació de l’espai dedicat a la República
catalana a Vilanova i la Geltrú.
7.Laura Cavayé (Associació Apapachar) – Fem de
Vilanova una ciutat nostra.
La primera proposta, sobre “bicicletes i patinets a
la rambla”, va generar un petit debat entre els
assistents i la persona que va fer la presentació,
donat que en realitat era més una queixa sobre els
perills que genera la circulació de bicicletes a les
rambles de Vilanova, més que una proposta
concreta en el document presentat sobre com
evitar aquests perills. Es va comentar també que el
tema estava regulat a les ordenances municipals, i
que el que s’havia de veure és com fer complir
aquestes ordenances. Fruit d’aquest debat es va
acordar que es retirava aquest punt, per promoure
un debat més ampli en la ciutadania sobre les
mesures concretes que puguin tenir més consens.

La sisena proposta, sobre
“l'adequació i
dignificació de l’espai dedicat a la República
Catalana a Vilanova i la Geltrú.”, espai situat a la
Rambla dels Josepets. Encara que alguns assistents
trobaven que la proposta no hauria de ser tan
modesta, es va aprovar amb 37 vots a favor, 1 vot
en contra, i 2 vots en blanc.

La segona proposta, “caramel sostenible”, consistia
a canviar el plàstic per paper reciclable als
caramels que es llencen a les comparses de
Vilanova, per evitar el greu perjudici al medi.
Després de debatre sobre el perjudici que els
plàstics estan fent en el medi marí, amb un ampli

La setena proposta, sobre “Fem de Vilanova una
ciutat nostra”, on es proposa donar personalitats
als espais públics, amb aportacions artístiques i
sentimentals dels mateixos veïns, amb pintures,
escultures, escrits, oberta a l’expressió dels
ciutadans. Encara que faltava veure com es pot
concretar la proposta va ser molt ben rebuda i va
estar aprovada amb 37 vots a favor, 0 en contra i 4
vots en blanc.
Va terminar l’AMO a prop de les 20.30 h, amb un
horari que es va ajustar al temps previst.
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La gent gran i les problemàtiques en l’àmbit de l’habitatge
actuacions complementàries
l’eficiència energètica.

El 18 d'abril, el Consell Comarcal del Garraf va
organitzar una jornada per a analitzar les
problemàtiques que afecten la gent gran en l’àmbit
de l’habitatge. Francisca Carrasquilla, consellera
comarcal de gent gran, va donar la benvinguda a les
persones assistents i va recordar que durant els
darrers anys s’han fet diverses activitats per
reflexionar al voltant dels temes que més
preocupen a aquest col·lectiu com les pensions, els
maltractaments o els serveis sanitaris, entre
d’altres.

millora

de

A la part final de la jornada es van destacar algunes
bones pràctiques que ajuden a afrontar algunes
problemàtiques de la gent gran com la solitud, la
disminució del valor de les pensions i la pèrdua
d’autonomia personal.
Jordi Ferrer va presentar el Projecte Residencial
VIU B del Consorci Sanitari d’Igualada, que ofereix
137 pisos de lloguer social, de 50 m2 amb mobiliari
adaptat, alarma per caigudes, espais comuns i
programació d’activitats dirigides.

Tot seguit, Nina Serrano, tècnica de gent gran, va
explicar que el pla de treball en aquest àmbit es va
dissenyar després del 7è Congrés de la Gent Gran,
celebrat l’any 2014, a partir de les peticions dels
membres del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Cari Ariño, de l’Ajuntament de Barcelona, va
presentar el Programa Habitatge + 65 anys que
actualment ofereix un total de 1.340 pisos per
persones de més de 65 anys amb autonomia, amb un
preu de lloguer d’acord amb el valor de la pensió.

Durant la primera ponència, Blanca Deusdad,
professora de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona,
va
destacar
les
principals
problemàtiques per la gent gran en relació a
l’habitatge: la solitud (el 25,8% de les persones
majors de 65 anys viuen soles), l’aïllament de les
urbanitzacions, que dificulta els serveis de cures,
i el ‘mobbing immobiliari’, que ha forçat algunes
persones a marxar de casa seva.

Toni Sorolla, de la Societat Gestora de Vivienda
Social (SOGEVISO), va explicar els serveis que
ofereixen: lloguer amb acompanyament social,
lloguer assequible i lloguer de mercat. En total
tenen 8.000 pisos a tot l’Estat: 2.200 a Catalunya i
41 a la comarca del Garraf, amb un lloguer de 200
euros aproximadament.

Deusdad també va ressaltar algunes iniciatives que
s’estan implantant per facilitar la vida de les
persones grans. En aquest sentit, va mencionar el
projecte “Ciutats amigues de la gent gran”, que
coordina l’OMS i compta amb la participació de
ciutats com Manresa, Tarragona o Igualada. Algunes
de les accions que realitza aquesta xarxa estan
relacionades amb la reubicació dels bancs i rampes,
i la instal·lació d’escales elèctriques, entre
d’altres.

Per la seva part, Salut Camps Russinés, de la
Fundació Roure, va explicar el Programa Viure i
Conviure que posa en contacte persones grans que
viuen soles amb joves estudiants, per compartir
habitatge. Amb aquest programa es reforcen les
relacions intergeneracionals, amb un intercanvi
d’allotjament per acompanyament.
La jornada, que va comptar amb la participació
d’una quarantena de persones, entre gent gran i
personal tècnic dels ajuntaments, va finalitzar amb
un debat amb el públic assistent.

Tot seguit, Joan Vidal Ruggiero, tècnic de la secció
de recursos per a l’autonomia personal, va explicar
que des de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona s’ofereix a la gent gran una
auditoria de pobresa energètica, per tal de
disminuir les despeses de llum, i també una
intermediació amb les entitats financeres, per
prestar assessorament i mediació per temes de
deutes hipotecaris.
Vidal també va comentar que des de la Diputació
s’ha creat el Programa Habitatge que inclou
finançament per fer petites reformes. Aquest
programa, adreçat a persones de més de 65 anys,
amb problemes de mobilitat, o menors de 65 amb
discapacitat o dependència, inclou arranjament en
banys, cuines i espais en general, així com

de
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La pàgina de la

Participació Ciutadana

Pressupostos participatius 2018

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.

Resum de la reunió del 17 de maig
Us fem un resum de la reunió que va tenir lloc el
passat 17 de maig al Centre Cívic de Sant Joan.
Assisteixen representants de les associacions
veïnals: Sant Joan, La Geltrú, Molí de Vent, L’Aragai, Fondo Somella, Ribes Roges i Masia Nova,
excusa la seva assistència el representant del Barri
de Mar.
Josep Vivanco, com a president de la Federació,
modera la reunió i planteja els principals temes a
tractar. Donat que a diverses associacions s'han
renovat les juntes directives, s'han d'actualitzar els
representants d'aquestes juntes a la Federació, amb
la finalitat que estiguin representades i vinguin a les
reunions de la Federació. S'han de revisar els temes
a tractar com a Federació, ja que el treball en
diversos temes de ciutat es troba bastant aturat,
com ara: línies d'autobusos, il·luminació nocturna,
estat dels carrers i neteja viaria, entre d'altres. El
president es posarà en contacte amb les associacions absents per activar tots els temes a debatre.
Cada associació haurà d'explicar els seus problemes
per prioritzar una llista conjunta de temes a plantejar a l'Ajuntament.

Altres temes tractats són:
- Pla de mobilitat de la ciutat que va quedar
incomplet
- Manca d'aparcaments a la ciutat

Proposta 3: Señalización del paso de peatones en
cruce carrer de l'Aigua/Joan Fuster. 93 vots

Un any més, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha
impulsat els pressupostos participatius del 2018. Les
normes per a la concessió dels projectes han estat
les mateixes de l'any anterior i les podeu consultar a
les pàgines 8 i 9 del Molinformatiu 79 o a la pàgina
www.vilanova.cat. En aquesta ocasió s'han presentat
138 propostes, menys de la meitat de les que es van
presentar pel 2017 que foren 320. Una vegada
estudiades les diverses propostes van ser rebutjades
80, és a dir, més de la meitat i només 58 van passar a
votació dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova.

Proposta 4: Construcción de un parque infantil a la
salida del colegio Sant Bonaventura. 147 vots
Proposta 8: 180 metros sin poder cruzar el carrer de
l'Aigua, falta paso de peatones. Aquesta proposta ja
ha estat realitzada fora dels pressupostos
participatius. 91 vots
Proposta 17: Parc Molí de Vent. Es demana el
pavimentat d'entrada a la Escola Aragai pel parc i
manteniment general d'aquest. 103 vots

- Aparcament llançadora davant l'AKI

Finalitzat el període de votació dels Pressupostos
Participatius 2018, els projectes guanyadors
d'enguany han estat:

- Problemàtica del pas sota la via de l'estació
d'Adif

Proposta 50 : Caramel sostenible - Carnaval 2019
(15.000 euros) 483 vots

Proposta 29: Cruïlla del Dr. Zamenhof i Olèrdola.
Col·locació de semàfors o plataforma elevada. 112 vots

Proposta 51 : Volem ombra al pati del Pompeu Fabra!
(25.000 euros) 455 vots

Proposta 44: Carril bici continuació Ronda Ibèrica.
434 vots. Aquesta ha estat aprovada.

Proposta 44 : Carril bici continuació ronda Iberica
(20.000 euros) 434 vots

Proposta 55: Col·locar marquesina parada bus Dr.
Zamenhof al costat del Parc del Molí de Vent. 116 vots

Proposta 52 : Millorem el pati d'infantil del Pompeu!
(30.000 euros) 381 vots

Les dues propostes també relacionades amb el barri i
que van ser rebutjades han estat, una que demanava
un carril bici des del carrer Pare Garí fins al Centre
Cívic del Molí de Vent rebutjada perquè no
s'adequava al pressupost i l’altra demanant la
pavimentació de la vorera del carrer Francesc Macià
138 amb el carrer Castelló que ho va ser perquè és
propietat privada.

- Consorci Sanitari del Garraf i nou hospital, comparant la situació de la nostra comarca amb
d'altres com ara la Garrotxa.
- Tanatori petit per les necessitats de la comarca.
Com a dades afegides hem de dir que donat s'ha
produït un nou pacte de govern municipal
format per convergència i ERC, la FAV ha insistit
de nou en reclamar la presentació de la nova
estructura a les associacions veïnals.

Proposta 20: Arranjament dels bucs del Centre Cívic
Molí de Vent. 89 vots

Proposta 30 : Punts d'aigua per a caminants,
corredors, etc ( 30.000 euros) 369 vots
Proposta 5 : Adequació del paviment del carrer Josep
Coroleu (30.000 euros) 361 vots
Total d'inversió realitzada: 150.000 euros

Una vegada o dos al mes la FAV intervé a la ràdio, on
participa en debats i dóna la seva opinió. El president comenta que Vilanova i la Geltrú, segons
l'Informe Social de Dades Sociodemogràfiques, es
troba en el 14è lloc de Catalunya per habitants.
A la reunió també es tracten els següents documents: Bases per a la Governabilitat de Vilanova i la
Geltrú 2015-2019, on es plantegen diversos temes
encara per desenvolupar. Informe social de Vilanova
i la Geltrú, on es troben entre d'altres les dades
demogràfiques per barris i que es distribuirà a les
diferents associacions des de l'AV Sant Joan.

Esperarem al pròxim any per aprofitar l'oportunitat que
ens donen els pressupostos participatius per demanar
el més convenient, si és per a tots, molt millor.

Total de vots: 1.911 persones.
La quantitat de persones que han votat ha estat la
mateixa que el darrer any, això vol dir que
probablement hi ha un nucli petit de ciutadans
veritablement interessats en la participació i en la
millora de la seva ciutat.

Fermín de la Pinta

Totes les propostes guanyadores tenen el seu sentit i
la seva importància, cap es pot desmerèixer encara
que d'altres també molt importants han quedat
dintre del sac per pròximes ocasions.
(foto: Consell Comarcal del Garraf)

Si queda clar que algunes col·lectivitats tenen més
força a l'hora d'aconseguir el seu objectiu en
detriment de les propostes unipersonals, que encara
que bones i justificades potser tenen menys difusió i
propaganda per la diversificació de les persones
afectades.
D'altra banda, les propostes que afectaven el barri
van ser 11, de les quals 2 van ser rebutjades.
Les propostes van ser:

Desfibril·lador instal·lat al Centre Cívic gràcies a una proposta
guanyadora als pressupostos participatius de 2017

Proposta 2: Renovación paso de peatones Dr.
Zamenhof/carrer del Boix. 89 vots
4
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Parlem amb Pilar Garcia i Ana Grande
Directora i Cap de Comunicació del Museu del Ferrocarril
Per Fermín de la Pinta
A un dels llocs més emblemàtics, on es conserva part de la història del ferrocarril a Catalunya i a Espanya,
envoltats de tot tipus de documents antics i actuals, a la biblioteca del Museu del Ferrocarril de Catalunya,
entrevistem a Pilar Garcia i Ana Grande, Directora i Cap de Comunicació respectivament d'aquest espai
històric, lligat a la vida de generacions de vilanovins i vilanovines.
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que després d'un sopar de carmanyola van ballar al
son de la música de DJ MIN

veïnals l'estat dels diversos temes que afecten a la
ciutat. Així, el regidor de Serveis Viaris va
reconèixer que la xarxa d'enllumenat públic és molt
antiga i precària i que al llarg de 2019 es podrà
adjudicar i començar a treballar per modernitzar
les instal·lacions, aconseguint un enllumenat més
sostenible i adequat al nostre temps. També va
explicar les diverses actuacions que s'estan fent a
l'espai públic com ara actuació de millora als eixos
comercials, al barri de mar, millores en
accessibilitat (carril bici, camins escolars, ...) o en
infraestructures. Algunes obres ja s'han fet i altres
estan previstes, com les que han sorgit dels
pressupostos participatius.
Els representants veïnals van demanar inversions en
civisme, educació viaria i en la neteja, així com una
reforma dels passos de vianants de la Rambla, de
les voreres de diversos carrers o l'aparcament de la
Plaça Magrinyà a la Masia Nova.
El tema principal de la trobada va ser la nova zona
verda implantada a una part del Barri de Mar per
preservar l'aparcament dels residents una vegada
amb la naturalització de la Platja del Far s'han
suprimit unes 400 places d'aparcament. Malgrat la
bona acollida de veïns i veïnes, tant el regidor com
el representen del barri de mar reconeixen que una
vegada passi la temporada d'estiu caldrà fer una
valoració per decidir que cal millorar de cara a la
temporada vinent.
La trobada va cloure amb la presentació del nou
cartipàs del govern municipal i de l'app per a mòbils
i tauletes "Millora VNG", que ha de permetre de
manera senzilla avisar a l'Ajuntament de qualsevol
incidència a la via publica.

Noves dates per la Festa Major
Des de l’Associació de veïns del Molí de Vent, us
volem informar, que la Festa Major del Barri aquest
any la celebrarem els dies 14, 15 i 16 de setembre.
El canvi de data ve donat per la saturació d’actes
que durant juliol i agost es fan a Vilanova. La
celebrarem al Centre Cívic del Molí de Vent, centre
que reuneix les condicions idònies per un
esdeveniment d’aquestes característiques. Amplia
sala d’actes amb aire condicionat, serveis,
terrassa...
Recordeu que mitjançant la pàgina de l'associació us
farem arribar el programa d'actes.
Esteu tots convidats.
Taller de guitarra a càrrec de KARMA GUITAR
El 16 de juny es va fer un taller de guitarra amb el
conegut Youtuber Karma Guitar que té més de
120.000 seguidors a les xarxes socials i el nostre
professor José Sanjuan. Es van fer dos cursos, un de
guitarra fàcil i un altre de composició.
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Professors i alguns dels alumnes del taller de guitarra
impartit per Karma guitar

Consell d'Associacions de Veïns de Vilanova i la
Geltrú

vilanova.cat

tament posarà els recursos pel seu funcionament,
junts en forma de consorci on hi seran presents les
tres institucions. A mig camí de la posada en marxa
del nou equipament els participants allunyen les
seves postures, en aquest cas la Generalitat fa un
pas enrere. Finalment RENFE i l'Ajuntament decideixen continuar amb l'empresa i obrir en precari
l’agost de 1990.
És important que amb la llei de patrimoni que es
produeix per aquell temps, cada autonomia
comença a conservar tot allò que considera més
seu, en el cas de Catalunya, per exemple, reordenar tots els museus, el MNAC i altres d’art que
sempre s’han considerat més valuosos que el patrimoni industrial. En paral·lel, algunes empreses
comencen a crear fundacions per tal de protegir el
seu patrimoni, en el cas de RENFE, el 1985 crea una
Fundació cultural que s’encarrega de la col·lecció
del Museu del Ferrocarril de Madrid i dels arxius de
les empreses ferroviàries. L'any 1993, RENFE cedeix
també la gestió a la Fundació de tot el patrimoni
de Vilanova.
L’Ajuntament també deixa la seva participació
directa en el Museu, encara que col·laborarà amb
una aportació anual pel finançament de les seves
activitats. La no consolidació d’aquest consorci,
Generalitat, Ajuntament i RENFE sempre ha estat
un handicap a l’hora d’aconseguir recursos econò-

Expliqueu-nos una mica quins són els orígens del
Museu?
L'any 1967 es tanquen els tallers i el dipòsit de locomotores de Vilanova i la Geltrú i algunes queden
dins del recinte. L'any 1972 es celebrà un congrés
de modelistes ferroviaris a Barcelona, el Congrés
del MOROP (Unió Europea de Modelistes Ferroviaris
i amics dels trens). Amb motiu d'aquest esdeveniment, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona parla amb RENFE per tal d'aprofitar l'espai i els
vehicles que hi eren al dipòsit i fer una exposició
per sorprendre els visitants estrangers del Congrés,
entre totes dues entitats aconsegueixen reunir una
gran quantitat de locomotores arribades de tot
l'Estat.
L'any 1975 s'acaba l'època del vapor a Espanya i tot
queda una mica abandonat, els esdeveniments
polítics són la notícia principal del país i les herbes
i els matolls es fan els amos de la instal·lació, fins
que l'any 1981 amb motiu de l’exposició “Trens i
Estacions” que es fa al Mercat del Born i coincidint
amb el centenari del ferrocarril a Vilanova, Generalitat, Ajuntament de Vilanova i RENFE acorden fer
un Museu del Ferrocarril de Catalunya a les
instal·lacions existents a Vilanova. RENFE posarà els
trens i la seva restauració, la Generalitat farà el
projecte i la inversió per a la rehabilitació i transformació de les instal·lacions en un Museu i l’Ajun-

La trobada del Consell va servir perquè els
representants municipals poguessin explicar als

(Martes CERRADO
por fiesta semanal)

Dr. Zamenhof, 3
Tel. 93 815 99 99
VILANOVA I LA GELTRÚ
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Notícies
Replantat d'arbres a diversos carrers del barri
A finals del mes d’abril van acabar els treballs de
millora i reposició de l’arbrat que ha dut a terme el
Servei de Jardineria de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú. En total s'han plantat 133 unitats de nous
arbres i s'han reposat 621 unitats de diverses
plantes arbustives per a tanques i parterres.
Entre les actuacions destacades hi ha la de l’arbrat
deteriorat de l’avinguda Francesc Macià, entre els
carrers de Josep Coroleu i del Molí de Vent on s'han
plantat exemplars de les espècies Photinia Fraseri i
Red Robin, un arbust en forma d’arbre. Els treballs
es van fer per trams que es senyalitzaven amb
antelació. Aquests treballs es van dur a terme pel
matí i van afectar l’estacionament de vehicles.
També cal destacar la restauració de les tanques
arbustives i parterres a les places Xoriguer, Enric
Cristòfol Ricart, Soler i Carbonell i Moixiganga.

Un any més l'Associació de Veïns Molí de Vent va
presentar als pressupostos participatius del 2018
l'arranjament dels dos bucs d'assaig que es troben a
la planta baixa del Centre Cívic, i un any més hem
quedat molt lluny d'assolir el desig que sis anys
després de la seva inauguració facin la feina per la
qual es van projectar. Defallir en l'intent no ha
estat mai al nostre vocabulari i amb pressupostos
participatius o d'una altra forma continuarem
reivindicant allò que mai s'hauria d'haver deixat
abandonar. A les pàgines de participació ciutadana
us farem una valoració d'aquests darrers
pressupostos participatius. Per cert, fa pocs dies
que la planta baixa del centre va patir una fuita
d'aigua que la va inundar completament amb les
corresponents incidències pel funcionament del
centre
a
l'espatllar-se
diversitat
d'equips
fonamentals pel funcionament del mateix. Només
ens queda esperar una ràpida resolució.

A voltes amb els bucs

Renovació de part de la Junta Directiva de
l'Associació de Veïns
Com a punt principal de l'assemblea general
ordinària del passat 23 de març es van renovar dos
càrrecs dintre de la junta pel desig de no continuar
formant part de la mateixa
de Francisco
Ribadeneyra i Diego Jiménez. A tots dos els agraïm
la feina que han fet al llarg d'aquests anys al nostre
costat i esperem seguir comptant amb la seva
col·laboració en el futur.
A la vegada es va aprovar l'entrada a la junta de
Josep Aumatell i Gaspar Monserrat als que donem la
benvinguda.
Fi de curs i revetlla de Sant Joan
El divendres 15 de juny es van cloure les activitats
de tardor amb un petit festival de comiat amb
l'actuació dels alumnes dels grups de guitarra,
zumba infantil i sevillanes on van demostrar els
progressos adquirits al llarg del curs. Finalment es
va fer un berenar per a tots els assistents.
També i per segon any vam fer la revetlla de Sant
Joan amb presència d'un bon nombre de socis i veïns

Al carrer Francesc Macià molts dels parterres que estaven
tapats amb ciment tornen a oferir la seva funcionalitat

Rambla Arnau de Vilanova, 21
Tels. 93 815 38 20
677 51 49 61
VILANOVA I LA GELTRÚ
www.assessoriagil.cat
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mics per a la consolidació definitiva de les
instal·lacions productives del ferrocarril de la
ciutat en un veritable Museu modern i accessible,
ja que ha hagut de tirar endavant sense la
necessària implicació i compromís de les institucions del territori.

Què representen els voluntaris en el dia a dia
del Museu?
L'Associació de Voluntaris del Museu del Ferrocarril
es va crear l’any 2005 amb un grup de ferroviaris
jubilats, en principi eren tres o quatre persones
que van cridar altres amics que en molts casos no
eren del sector, però eren aficionats. Actualment
hi ha prop d’una cinquantena de persones que fan
feines de reparació, conservació i manteniment,
de documentació, supervisió i comunicació i que
formen un excepcional equip de suport al Museu.
També tenim joves que estan fent el curs de manteniment de vehicles ferroviaris i que col·laboren
com a voluntaris. Tots ells han estat fonamentals
pel desenvolupament del Museu.
Quina vinculació teniu amb l'educació?
Des del Museu el tema educatiu ens interessa molt,
perquè un dels nostres principals objectius és
donar a conèixer i apropar el món dels trens a la
ciutadania. A més a més de les activitats pròpies
que fem, hem establert una vinculació molt especial amb l’UPC, amb instituts de Vilanova i amb el
Centre de Recursos Pedagògics, la relació amb
l’UPC va donar com a fruit el Màster de Sistemes
Ferroviaris, possible gràcies a l’ajuda de persones
que provenen de la nostra Fundació i d’altres
empreses ferroviàries que, en alguns casos, nosaltres hem canalitzat. En paral·lel, vam contribuir a
crear el primer cicle formatiu de manteniment
ferroviari a Vilanova de tot l’Estat, ara fa quatre
anys.

Com es finança actualment el Museu?
Actualment depenem de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, això no vol dir que no hàgim rebut
ni rebem ajudes d'altres institucions, aquestes
sempre lligades a projectes concrets, gràcies a
això hem pogut anar fent molts canvis, encara que
no tots els que ens agradaria. Vàrem rebre una
aportació de la Generalitat 30.000 € per fer un
avantprojecte general de l'espai i després cada
any demanem subvencions. És important el fet de
pertànyer al Sistema Territorial de Museus de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ja que sents
que pertanys a una gran entitat patrimonial,
encara que no tens un suport econòmic.
Qui són la Fundació i quins són els objectius?
La Fundació el forma un grup de patrons que són
empreses del sector ferroviari, que en el seu
moment engega RENFE. L’empresa pública es planteja que la seva missió és el transport de viatgers i
per això li encarrega a aquesta entitat l’acció
cultural i patrimonial. Abans havia fet part de la
tasca de conservació de vehicles, documents i
edificis, fins al punt que es fos possible resseguir la
història del ferrocarril a Espanya fins als nostres
dies. Es fan certàmens literaris i fotogràfics, es
coordinen les vies verdes, es fa formació i es publiquen revistes de temàtica històrica, tècnica i
professional. Actualment la Fundació té participació fonamental de RENFE i Adif i en menor mesura
de la resta de companyies ferroviàries de l’Estat,
cadascú amb participació proporcional a la seva
mida.

Quina és la diversitat dels vostres visitants?
Ens visiten bàsicament famílies, en un 70% i un 30%
d'escoles, hem notat en els darrers anys una davallada en les visites de gent gran que fa uns anys
també omplien els dies entre setmana, no sabem
ben bé quina és la raó. En xifres generals són uns
34.000 visitants l'any que principalment es concentren als caps de setmana, això sense contar els
joves que vénen a realitzar activitats de lleure a la
Nau del Pont Grua, a través del conveni que vam
signar amb l'Ajuntament l’any 2013.
La nostra idea és fer un gran museu per a tothom
que sigui viu, accessible, divulgador, interactiu i
que la gent de Vilanova se’l faci seu. Volem que es
puguin desenvolupar actes diversos i que moltes
persones ens visitin i coneguin, sempre amb la
consciència que és un espai patrimonial únic.
Volem consolidar-nos com un veritable Museu del
Ferrocarril europeu, de manera que hem d'incloure
totes les prescripcions d'accessibilitat i els requeriments de la ciutadania del segle XXI i nosaltres

Pedro Gil Vila

PRIMERA
CONSULTA
GRATUÏTA

Economista col·legiat:
pgil@economistes.com
Advocat col·legiat:
pedrogilvila@icab.cat
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La conversa

integració a la vida de la ciutat. Els anys 2016,
2017 i 2018 hem fet grans millores amb finançament del Ministeri i de la Fundació.

estem en això. Tenim grans projectes per aquests
espais que són molt amplis, diversos i complexos
(com l’univers ferroviari), queda molt per fer i es
necessiten recursos, complicitats, energia i passió
per portar-los endavant.

Quin tipus de publicitat feu del Museu?
Nosaltres tenim una capacitat de comunicació
limitada i no disposem dels diners i dels mitjans
necessaris per fer grans campanyes. Tot el que fem
és mitjançant les xarxes socials, amb la publicitat
del Sistema de Museus de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya i repartint díptics i flaiers a les diverses fires, allotjaments i oficines de turisme de la
costa amb la col·laboració dels voluntaris.

Quin ús es fa del fons documental?
Es fan moltes consultes, encara que cada vegada
més es fa servir internet com a mitja per trobar les
respostes. Ara mateix tenim digitalitzat tot l'arxiu
fotogràfic, la biblioteca i l'hemeroteca. Sovint la
gent fa consultes a través d'e-mail i per telèfon,
que atenem dintre de les nostres possibilitats.

Penso que hem fet un bon repàs per la vida del
Museu, per la vostra part, voldríeu afegir
alguna cosa més?
Sí, volem ser encara més presents a la vida de la
ciutat i que els vilanovins participin i gaudeixin de
l'important llegat que aquí es conserva. Hem
previst establir acords amb les diverses entitats
veïnals perquè formin part del Grup d'Amics del
Museu i d’aquesta manera que els seus membres
tinguin tot tipus d’avantatges. El Museu del Ferrocarril de Catalunya és un gran espai d’acollida del
món dels trens que tenim la gran sort que es troba
a Vilanova i la Geltrú.

Molta gent diu que és una pena que cap dels
vehicles funcioni i que això en altres països no
hagués passat, que penseu?
Aquest és un debat molt llarg, ara mateix ja tenim
tres vehicles en funcionament i això ha estat un
gran esforç per recuperar-los. Posar en funcionament un vehicle històric és una despesa massa alta
i amb els diners públics s'ha de ser molt curós. En
cas que algun dia tinguéssim els diners, seria més
convenient cobrir totes les locomotores que es
troben a l’exterior perquè no es continuïn degradant. Hem de dir que actualment treure un vehicle
a la via general és molt complicat per les exigències en matèria de seguretat; a altres països els
trens històrics circulen per vies pròpies o pures per
a trens turístics.
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Molinformatiu 81

Escoltar, parlar, pactar i executar.
En l’editorial del Molinformatiu 80 tractàvem sobre que la comunicació dels
esdeveniments que darrerament es van succeint a la governació de la nostra ciutat, era
nul·la respecte a la participació ciutadana, que sempre a estat, segons constància de les
nostres autoritats municipals, vital pel desenvolupament dels projectes de la nostra
ciutat (últimament recavant de forma interessada la nostra opinió sobre el parc
comercial).
Estem al mes de juliol, en mig de l’estiu i encara no tenim pressupost de l’any 2018. En
principi, les dues forces polítiques que fins al mes d’abril, en un pacte de legislatura que
funcionava des de l’any 2015, amb un govern de convergència i PSC, ens havien presentat
al Consell Municipal d’AAVV el passat 28 de febrer l’esborrany de pressupost de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2018 amb l’enunciat “fortalesa i visió de futur”.
La veritat és que el futur va ser curt de mires, diríem òpticament de miopia. Al mes de
maig es produïa un nou govern amb l’entrada d’Esquerra Republicana i ..... les inversions
o bé projectes que es detallaven a la presentació del 28 de febrer no sabem si es van
contemplar. És possible que el pressupost es prorrogui, o bé que segons les paraules de la
regidora d’hisenda Olga Arnau, s’intenti tirar endavant, perquè en tancar l’edició
d’aquest butlletí encara no estava resolta la incògnita.
Aquesta vegada a l’entrevista entrem al Museu del Ferrocarril de la mà de Pilar Garcia,
Directora del Museu, i Ana Grande, responsable de Comunicació i Educació.
Després de la Festa Final d’activitats del 15 de juny, i de la Revetlla de Sant Joan el 23 de
juny, aquest any la Festa Major del Molí de Vent serà els dies 15 i 16 de setembre amb
activitats per totes les edats. A partir del 17 de setembre, començarem els cursos amb
novetats en la seva programació.
A les pàgines de la Federació d’Associacions de Veïns de VnG es tracta la jornada sobre
“Habitatge i Gent Gran. Alternatives habitacionals”.

Com es va aconseguir la subvenció del Ministeri
de Foment?
El diputat vilanoví al Congrés Carles Campuzano
per unes esmenes als Pressupostos Generals de
l’Estat dels anys 2009 i 2010, va aconseguir
900.000 € per a la rehabilitació de les instal·lacions
del Museu. Nosaltres anàvem darrere de l'1,5%
cultural del Ministeri de Foment, però necessitàvem tenir un projecte executiu tancat. És amb
aquests diners que es van fer dos projectes executius i altres intervencions. Amb un dels projectes a
la mà, l'any 2015 vam anar al Ministeri de Foment
i presentem el projecte de la Gran Nau que pujaven a 1.940.000 € i, com els hi va sembla interessant, va ser la quantitat que ens van concedir. Tot
això lliga amb la recuperació de la Nau del Pont
Grua que en un moment va quedar a mitges perquè
es van invertir els diners en els projectes executius. En una visita del regidor Gerard Figueres veu
l'oportunitat per utilitzar la Nau per fer actes i
signem un conveni d’ús compartit, en el que l'Ajuntament es fa càrrec d'habilitar-la com a espai de
lliure concurrència per a les entitats joves de
Vilanova. Això va estar molt important per a la

Més fets i menys paraules... Obras son amores y no buenas razones.
Junta Directiva de l’Associació de Veïns Moli de Vent
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Activitats

· Mecànica i electricitat
· Muntatge i reparació de pneumàtics
· Manteniment i càrrega dʼaire condicionat
· Línia Pre-ITV. Alineació de direccions
· Servei Lubricants
Dr. Zamenhof, 1 (Molí de Vent)
Tel./Fax 93 815 80 81
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
autocentrevilanova@hotmail.com

PROPOSTA D’ACTIVITATS 2018-2019
GUITARRA
Dimarts
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Dijous
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Màxim 6 persones per grup.
Preu soci: 55 € trimestre
Preu no soci: 60 € trimestre
2 d’octubre- 20 de desembre
GIMNÀSTICA MANTENIMENT
Dilluns, Dimecres Divendres
9.15 a 10.15
Preu soci: 70 € Trimestre
Preu no soci: 75€
1 d’octubre-21 de desembre
ZUMBA ADULTS
Dilluns i Dimecres
20,15-21,15
Preu: 1 dia 35 €, 2 dies 60 €
Preu no soci: 40 €, 2 dies 65 €
17 de setembre -19 de desembre
ZUMBA INFANTIL
Dimarts i Dijous
Preu soci: 1 dia 25 €, 2 dies 40 €
Preu no soci: 1 dia 30 €, 2 dies 50 €
18 de setembre -20 de desembre

Si estàs interessat/da, t'esperem els
divendres de 19,00 a 20,00.

PACHTWORK
Dimarts
10.30 a 12.30
Preu: 66 € Socis, 75 € No socis
9 d’octubre – 11 de desembre
Dimecres
18.00 a 20.00
Preu: 66 € Socis 75 € No socis
10 d’octubre – 12 de desembre

CINEMA FORUM
Si t’agrada el cinema i comentar el
que has vist, una vegada al mes, ens
reunirem per la projecció d’una
pel·lícula o documental i després
comentar-la.
Primer dissabte de cada mes a partir
de les 19.30 hores

TALLER DE DJ’s infantil
Dimarts
17.30 a 19.00
Preu soci: 50.00€
Preu no soci: 60 €
2 d’octubre- 18 de desembre

VOCALIA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Servei
per
recollir
aquelles
problemàtiques que poden sortir
dins del barri i per recollir les
possibles propostes que puguin tenir
els veïns per millorar el dia a dia del
nostre
barri,
l’Associació
les
canalitzarà al departament de
l’Ajuntament que corresponguin.
Dilluns de 17.00 a 19.00

TALLER DE CIRC
Divendres
17.30 a 19.00
Preu soci: 50 €
Preu no soci 60 €
5 d’octubre- 14 de desembre
SEVILLANES I BALL EN LÍNIA
Dilluns de 16.00 a 19.00
Activitat gratuïta
Imprescindible ser soci de
l'Associació de veïns Molí de Vent

HORARI DE SECRETARIA
a partir del 3 de setembre
Matí
Dilluns, Dimarts i Divendres
10.30 a 12.00
Tardes
Dilluns de 17.00 a 19.30
Dimarts, Dimecres i Dijous
17.30 a 19.30

CLUB DE LECTURA
Volem formar un grup de persones
als que els agradi la lectura, per
compartir inquietuds i comentar.
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La platja del Far

Les obres de naturalització de la Platja del Far han estat molt discutides, ja que com sempre
han tingut ciutadans a favor i en contra de la nova configuració. A favor tots aquells que
volien recuperar un espai emblemàtic i deslliurar-lo dels vehicles i els contraris acostumats
a anar en cotxe fins a la riba de la platja. Recuperar una platja de dunes que fins fa poc era
un aparcament de 400 cotxes ha donat un tomb de 360 graus a la fisonomia d'una part de la
façana marítima.
Les mesures que han acompanyat aquesta obra per part de l'Ajuntament han estat les
adients per tal de minvar les repercussions sobre el trànsit a la zona que, de cop i volta,
queda sense una gran part de l'aparcament, especialment greu en temporada d'estiu, inversió econòmica inclosa. Reservar mitjançant una àrea verda com aparcament exclusiu per a
veïns tota la part propera a la platja i la construcció d'un pàrquing dissuasiu a l'esplanada
davant de l'AKÍ amb un bus llançadora han estat bones decisions per apaivagar les conseqüències de la dràstica reducció d'aparcaments.
Ara cal fer la publicitat necessària de la situació, fonamentalment per als visitants de fora
de Vilanova, per tal de no fer del passeig marítim un sinònim de col·lapse.
Només ens queda gaudir i conservar la nova platja.

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

www.avmolivent.org

ja sou socis de l’AV Molí de Vent?

Estiu 2018

A la contra...

MOLINFORMATIU 81

BUTLLETÍ SOCIAL

El Museu del Ferrocarril

Notícies de l’AV
2-3
Pàgina de la FAV
4-5
Assemblea General Oberta
8
Pressupostos participatius
9
Parlem amb Pilar Garcia i Ana Grande 10-12
(Museu del Ferrocarril)
Activitats de tardor 2018
13

