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 a la tardor, tot rodó En aquest número destaquem els diferents 
cursos i tallers que s'ofereixen des de 
Cultura i Promoció Econòmic, les activitats 
d'Endinsa't i l'Espai Jove. En esports; 
pareu especial atenció al cross Pompeu 
Fabra, la mitja marató de l'Anoia i la 
caminada popular de la CEV i el Camp del 
Rei.

GUIA D'ACTIVITATS

RÀDIO NOVA 
ESTRENA 

IMATGE EN
EL MARC

DEL SEU 30è 
ANIVERSARI

El Centre d'Innovació Anoia enceta el curs 
amb múltiples propostes: Comencen les 
accions formatives adreçades a 
emprenedors i al públic en general, en breu 
obrirà les seves portes un restaurant 
pedagògic gestionat per la Fundació Taleia 
– Escola Pia i també s'hi ha instal·lat el 
Centre Tecnològic Leitat, dedicat a la 
investigació i recerca. (Pàgina 8)

Destacats
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Els veïns dels barris Bonavista i La Pau 
podran fer gimnàstica a la plaça Gertrudis 
Artigal en un nou parc de lleure i salut que 
s'inaugurarà el proper 7 d'octubre per part 
del diputat delegat d'Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge; Marc Castells. 
També s'ha completat la zona de lleure Les 
Moreres amb un gimnàs a l'aire lliure. 
(Pàgina 14)
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al municipi. Juntament amb altres recursos informatius com el 

butlletí, la pàgina web o la guia d'activitats, Ràdio Nova s'esdevé 

un mitjà de comunicació útil i apreciat pels seus oients.

A llarg de tots aquests anys, han estat moltes les persones que han 

posat veu als diferents programes de Ràdio Nova: informatius, 

seccions d'entreteniment, musicals, culturals... Professionals i 

col·laboradors que han fet créixer una emissora perfeccionant 

els seus continguts i convertint-los en productes de qualitat i 

professionalitzats.

Ràdio Nova s'ha caracteritzat sempre per la seva 

transparència i imparcialitat, comunicant  des de la seva 

professionalitat periodística i amb una gran rugositat 

informativa. I sota aquests criteris, la ràdio, continua 

evolucionant i adaptant-se a les possibilitats que 

ofereixen les noves tecnologies, continua 

treballant per a oferir un producte de qualitat en 

els seus continguts i promo-cionant el 

municipi des d'una vessant informativa de 

proximitat. 

Des d'aquestes línies volem celebrar 

aquest aniversari amb un sentiment 

d'orgull i felicitat, encoratjar als seus 

professionals i col·laboradors a 

continuar treballant per a oferir un servei i un producte de 

qualitat com fins ara i agrair a totes aquelles persones que han fet 

possible que Vilanova del Camí pugui gaudir d'un mitjà com a 

Ràdio Nova.

TRENTA ANYS 
DE RÀDIO!

RÀDIO NOVA 
ESTRENA IMATGE EN 
EL MARC DEL SEU 
30È ANIVERSARI
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RÀDIO NOVA ENCETA 
TEMPORADA AMB 
NOUS CONTINGUTS I 
PROGRAMES 

El 31 d'agost de 1984 va sortir en antena el 

primer programa de Ràdio Nova. Era la 

culminació d'un projecte que van iniciar un 

grup de joves inquiets, que ja havien fet 

alguns experiments casolans i que van 

trobar, ja en aquell moment la complicitat i 

el suport de l'ajuntament.

Ràdio Nova es va constituir en els seus 

inicis com a entitat, amb òrgans de gestió al 

voltant d'un Consell de Ràdio, integrat per

socis- col·labo-

radors, que es 

repartien les tasques de 

gestió, manteni-

ment, disseny i programació.

Al principi, a la ràdio se la coneixia 

popularment com ràdio Palomar. El nom 

de Ràdio Nova, va venir més tard i gràcies a 

un procés de participació ciutadana que es 

va fer entre els escolars vilanovins. 

El 2 de setembre de 1984 es va inaugurar 

l'emissora municipal al segon pis de la casa 

consistorial. En aquells moments, Ràdio 

Nova es podia escoltar pel 102.0 de l'FM, 

però donat que l'assignació d'aquest punt 

del dial se li havia concedit al grup 

d'emissores de la Cope, se li va assignar 

una nova freqüència, el 107.7 de l'FM, que 

encara avui conservem. 

Poc a poc, i amb la incorporació dels 

primers professionals, l'emissora es va anar 

convertint en emissora municipal de ple, 

integrant-se a l'Ajuntament, com un 

departament més.  Això va permetre una 

primera evolució important, passant d'un 

projecte amateur a un altre molt més 

professional. També es va iniciar en 

aquesta etapa el procés de legalització de 

l'emissora, que es va allargar quinze anys.

També enguany, concretament el 22 

d'octubre, farà 20 anys que es van 

inaugurar els estudis actuals de Ràdio 

Nova, al segon pis de l'Edifici d'Entitats. La 

inauguració, que va presidir l'alcalde Joan 

Vich, va comptar també amb les 

intervencions de Josep Minguet, llavors 

regidor de Cultura i Joventut, i dos 

periodistes de l'època: Albert Castillón 

d'Onda Rambla i José Luís Rodríguez, de 

Ràdio Nacional de España.

L'acte 

inaugural 

va ser una 

veritable festa 

social i va comptar 

amb més de cent-

cinquanta convidats.

A la dècada dels 90, Ràdio Nova 

va protagonitzar una experiència 

insòlita en el panorama radiofònic 

comarcal. Va ser la unió de tres 

emissores municipals, amb les seves 

freqüències, estructures, 

treballadors/col·laboradors i evidentment 

programacions. La experiència, que  va 

rebre el nom d'Emissores Municipals de 

l'Anoia, va suposar un salt qualitatiu i un 

augment significatiu en audiències, 

presència del mitjà i pes en el mercat 

publicitari. D'aquella època recordem al 

desaparegut Xavi Roca com uns dels seus 

impulsors.

A l'actualitat, Ràdio Nova, comparteix espai 

i professionals amb altres capçaleres de 

l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de 

Vilanova del Camí com són el butlletí 

Vilanova Informació, la Guia d'Activitats 

Municipals, les diferents webs municipals i 

de comunicació i les eines 2.0.

Aprofitant aquest 30è aniversari, el 

departament ha fet alguns canvis: s'ha 

renovat l'espai de la redacció, s'han 

millorat alguns aspectes tècnics als estudis 

i també s'ha apostat per una nova imatge 

corporativa que ha creat Miquel Gleyal de 

l’estudi MgComunicació. Una imatge que 

ha tingut en compte les característiques i 

especificitats dels tres mitjans locals que es 

gestionen des de Comunicació: Ràdio Nova, 

Vilanova Informació (notícies) i 

llegir? dilluns de 8 a 9 del vespre. 

Entrevistes, presentacions i ressenyes 

literàries, lectura de relats... Una curosa 

tria per enriquir el nostre bagatge literari.

Els dimecres torna el De què parlem? El 

programa més veterà de Ràdio Nova enfila 

la 12a temporada en antena. Aitor Bernal 

dirigirà i realitzarà novament aquest espai 

amb un ampli ventall de col·laboradors 

fidels: Albert Borràs, Eva Fernández, 

Judith Albaladejo, Isabel Moreno, Ricard 

Closa i Carlos Carrión.

Dijous, Javier Pérez-Vico amb el +QCine 

reprèn la informació cinematogràfica amb 

el repàs de la cartellera. Raül Bocache el 

torna a acompanyar en aquesta aventura 

radiofònica que complementen amb el 

projecte +QCine Club i les  sessions de 

cinema familiar i el +QCine Club per a 

majors de 12 anys. 

Per últim, els divendres, els misteris 

d'Arkanum de la mà de Laura Vivancos 

ens atraparan en una nova temporada 

plena de màgia, esoterisme i continguts per 

abordar fenòmens sobrenaturals i 

endinsar-nos sense por en una realitat 

desconeguda.  

I si durant la setmana no podeu seguir els 

programes de Ràdio Nova sempre us 

oferim l'oportunitat d'escoltar-los el cap de 

setmana en diferit i  l'opció del podcast per 

descarregar-los d'Internet des del portal de 

comunicació vilanovainformacio.cat

Els espais informatius del Vilanova 

Informació, amb Mireia Rubio i Marissa 

Martínez, incorporaran noves sintonies per 

fer més amena la presentació de l'actualitat 

informativa local i comarcal i els actes de 

l'agenda cultural. A més, amb l'espai de La 

Tribuna aprofundiran en temes polítics 

que analitzaran els temes tractats al ple 

municipal.

Ràdio Nova ha començat a l'octubre una 

nova temporada amb la incorporació dels 

col·laboradors de la franja vespre i la 

renovació de continguts del magazine La 

Carmanyola. També encetarem aquesta 

tardor un espai d'opinió política anomenat 

La Tribuna que recull entrevistes 

d'actualitat amb els portaveus dels grups 

municipals, representants dels partits 

locals i també de les noves formacions que 

han aparegut a l'escenari polític vilanoví. 

A partir 

del 29 

de 

setembre, 

el programa 

La 

Carmanyola 

torna amb nous 

continguts i 

col·laboradors, de 

dotze a una del 

migdia. El magazine, 

conduït per Esmeralda 

Morreres, acostarà en 

format d'entrevista els 

esdeveniments més 

rellevants a nivell local i 

comarcal i també ens convidarà 

a tractar temes diversos de la mà dels 

col·laboradors. Cuina, llibres, salut, oci, 

lleure, el temps, els titulars informatius de 

la jornada... A més aquesta temporada el 

comerç local tindrà un especial 

protagonisme a La Carmanyola, amb la 

voluntat de posar l'emissora local al servei 

també de la difusió dels establiments 

vilanovins i la seva activitat comercial. 

La franja dels col·laboradors del vespre 

tornarà a comptar amb els programes 

degans de l'emissora local Ràdio Nova que 

compleixen entre 8 i 12 temporades en 

antena. Josep Maria Solé conduirà 

novament el programa literari Vols 
  • Dietista
  • Auriculoteràpia
  • Quiromassatge terapèutic

Dietètica i Herboristeria

25è Aniversari 1989-2014

Aquest any estem d'aniversari. Trenta anys de ràdio bé es 

mereixen una menció especial en aquest butlletí municipal.

Ràdio Nova ha crescut de la mà del nostre municipi, trenta anys 

fent d'altaveu de la vida política, social, cultural, esportiva... d'una 

Vilanova que ha experimentat grans canvis i transformacions.

Ràdio Nova va néixer amb la voluntat d'un grup de joves de 

generar un mitjà de comunicació municipal al servei dels 

vilanovins i vilanovines. Els seus orígens la situen al segon pis de 

la casa consistorial quan estava gestionada com a entitat, amb un 

grup de socis col·laboradors que assumien les responsabilitats de 

manteniment, disseny i programació i que es podia sintonitzar 

des del 102.0 de la FM. 

Aquest grup de joves van lluitar per a fer créixer l'emissora, per a 

millorar els continguts i generar noves propostes que poguessin 

tenir cabuda en una ràdio d'àmbit local. Ràdio Nova s'aniria 

consolidant amb el temps i es convertiria en un element rellevant 

en el dia a dia del municipi.

Amb els anys, l'emissora va anar evolucionant i professiona-

litzant-se, cada vegada més integrada dins la dinàmica municipal 

convertint-se en un departament més de l'administració local. 

Les dependències actuals es van inaugurar ara fa vint anys i es 

mantenen al segon pis de l'Edifici d'Entitats.

Ràdio Nova s'ha esdevingut una peça important en la comunitat a 

l'hora de mantenir informats als vilanovins i vilanovines sobre els 

esdeveniments, els projectes, les activitats... que es desenvolupen 
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al municipi. Juntament amb altres recursos informatius com el 

butlletí, la pàgina web o la guia d'activitats, Ràdio Nova s'esdevé 

un mitjà de comunicació útil i apreciat pels seus oients.

A llarg de tots aquests anys, han estat moltes les persones que han 

posat veu als diferents programes de Ràdio Nova: informatius, 

seccions d'entreteniment, musicals, culturals... Professionals i 

col·laboradors que han fet créixer una emissora perfeccionant 

els seus continguts i convertint-los en productes de qualitat i 

professionalitzats.

Ràdio Nova s'ha caracteritzat sempre per la seva 

transparència i imparcialitat, comunicant  des de la seva 

professionalitat periodística i amb una gran rugositat 

informativa. I sota aquests criteris, la ràdio, continua 

evolucionant i adaptant-se a les possibilitats que 

ofereixen les noves tecnologies, continua 

treballant per a oferir un producte de qualitat en 

els seus continguts i promo-cionant el 

municipi des d'una vessant informativa de 

proximitat. 

Des d'aquestes línies volem celebrar 

aquest aniversari amb un sentiment 

d'orgull i felicitat, encoratjar als seus 

professionals i col·laboradors a 

continuar treballant per a oferir un servei i un producte de 

qualitat com fins ara i agrair a totes aquelles persones que han fet 

possible que Vilanova del Camí pugui gaudir d'un mitjà com a 

Ràdio Nova.

TRENTA ANYS 
DE RÀDIO!

RÀDIO NOVA 
ESTRENA IMATGE EN 
EL MARC DEL SEU 
30È ANIVERSARI
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RÀDIO NOVA ENCETA 
TEMPORADA AMB 
NOUS CONTINGUTS I 
PROGRAMES 

El 31 d'agost de 1984 va sortir en antena el 

primer programa de Ràdio Nova. Era la 

culminació d'un projecte que van iniciar un 

grup de joves inquiets, que ja havien fet 

alguns experiments casolans i que van 

trobar, ja en aquell moment la complicitat i 

el suport de l'ajuntament.

Ràdio Nova es va constituir en els seus 

inicis com a entitat, amb òrgans de gestió al 

voltant d'un Consell de Ràdio, integrat per

socis- col·labo-

radors, que es 

repartien les tasques de 

gestió, manteni-

ment, disseny i programació.

Al principi, a la ràdio se la coneixia 

popularment com ràdio Palomar. El nom 

de Ràdio Nova, va venir més tard i gràcies a 

un procés de participació ciutadana que es 

va fer entre els escolars vilanovins. 

El 2 de setembre de 1984 es va inaugurar 

l'emissora municipal al segon pis de la casa 

consistorial. En aquells moments, Ràdio 

Nova es podia escoltar pel 102.0 de l'FM, 

però donat que l'assignació d'aquest punt 

del dial se li havia concedit al grup 

d'emissores de la Cope, se li va assignar 

una nova freqüència, el 107.7 de l'FM, que 

encara avui conservem. 

Poc a poc, i amb la incorporació dels 

primers professionals, l'emissora es va anar 

convertint en emissora municipal de ple, 

integrant-se a l'Ajuntament, com un 

departament més.  Això va permetre una 

primera evolució important, passant d'un 

projecte amateur a un altre molt més 

professional. També es va iniciar en 

aquesta etapa el procés de legalització de 

l'emissora, que es va allargar quinze anys.

També enguany, concretament el 22 

d'octubre, farà 20 anys que es van 

inaugurar els estudis actuals de Ràdio 

Nova, al segon pis de l'Edifici d'Entitats. La 

inauguració, que va presidir l'alcalde Joan 

Vich, va comptar també amb les 

intervencions de Josep Minguet, llavors 

regidor de Cultura i Joventut, i dos 

periodistes de l'època: Albert Castillón 

d'Onda Rambla i José Luís Rodríguez, de 

Ràdio Nacional de España.

L'acte 

inaugural 

va ser una 

veritable festa 

social i va comptar 

amb més de cent-

cinquanta convidats.

A la dècada dels 90, Ràdio Nova 

va protagonitzar una experiència 

insòlita en el panorama radiofònic 

comarcal. Va ser la unió de tres 

emissores municipals, amb les seves 

freqüències, estructures, 

treballadors/col·laboradors i evidentment 

programacions. La experiència, que  va 

rebre el nom d'Emissores Municipals de 

l'Anoia, va suposar un salt qualitatiu i un 

augment significatiu en audiències, 

presència del mitjà i pes en el mercat 

publicitari. D'aquella època recordem al 

desaparegut Xavi Roca com uns dels seus 

impulsors.

A l'actualitat, Ràdio Nova, comparteix espai 

i professionals amb altres capçaleres de 

l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de 

Vilanova del Camí com són el butlletí 

Vilanova Informació, la Guia d'Activitats 

Municipals, les diferents webs municipals i 

de comunicació i les eines 2.0.

Aprofitant aquest 30è aniversari, el 

departament ha fet alguns canvis: s'ha 

renovat l'espai de la redacció, s'han 

millorat alguns aspectes tècnics als estudis 

i també s'ha apostat per una nova imatge 

corporativa que ha creat Miquel Gleyal de 

l’estudi MgComunicació. Una imatge que 

ha tingut en compte les característiques i 

especificitats dels tres mitjans locals que es 

gestionen des de Comunicació: Ràdio Nova, 

Vilanova Informació (notícies) i 

llegir? dilluns de 8 a 9 del vespre. 

Entrevistes, presentacions i ressenyes 

literàries, lectura de relats... Una curosa 

tria per enriquir el nostre bagatge literari.

Els dimecres torna el De què parlem? El 

programa més veterà de Ràdio Nova enfila 

la 12a temporada en antena. Aitor Bernal 

dirigirà i realitzarà novament aquest espai 

amb un ampli ventall de col·laboradors 

fidels: Albert Borràs, Eva Fernández, 

Judith Albaladejo, Isabel Moreno, Ricard 

Closa i Carlos Carrión.

Dijous, Javier Pérez-Vico amb el +QCine 

reprèn la informació cinematogràfica amb 

el repàs de la cartellera. Raül Bocache el 

torna a acompanyar en aquesta aventura 

radiofònica que complementen amb el 

projecte +QCine Club i les  sessions de 

cinema familiar i el +QCine Club per a 

majors de 12 anys. 

Per últim, els divendres, els misteris 

d'Arkanum de la mà de Laura Vivancos 

ens atraparan en una nova temporada 

plena de màgia, esoterisme i continguts per 

abordar fenòmens sobrenaturals i 

endinsar-nos sense por en una realitat 

desconeguda.  

I si durant la setmana no podeu seguir els 

programes de Ràdio Nova sempre us 

oferim l'oportunitat d'escoltar-los el cap de 

setmana en diferit i  l'opció del podcast per 

descarregar-los d'Internet des del portal de 

comunicació vilanovainformacio.cat

Els espais informatius del Vilanova 

Informació, amb Mireia Rubio i Marissa 

Martínez, incorporaran noves sintonies per 

fer més amena la presentació de l'actualitat 

informativa local i comarcal i els actes de 

l'agenda cultural. A més, amb l'espai de La 

Tribuna aprofundiran en temes polítics 

que analitzaran els temes tractats al ple 

municipal.

Ràdio Nova ha començat a l'octubre una 

nova temporada amb la incorporació dels 

col·laboradors de la franja vespre i la 

renovació de continguts del magazine La 

Carmanyola. També encetarem aquesta 

tardor un espai d'opinió política anomenat 

La Tribuna que recull entrevistes 

d'actualitat amb els portaveus dels grups 

municipals, representants dels partits 

locals i també de les noves formacions que 

han aparegut a l'escenari polític vilanoví. 

A partir 

del 29 

de 

setembre, 

el programa 

La 

Carmanyola 

torna amb nous 

continguts i 

col·laboradors, de 

dotze a una del 

migdia. El magazine, 

conduït per Esmeralda 

Morreres, acostarà en 

format d'entrevista els 

esdeveniments més 

rellevants a nivell local i 

comarcal i també ens convidarà 

a tractar temes diversos de la mà dels 

col·laboradors. Cuina, llibres, salut, oci, 

lleure, el temps, els titulars informatius de 

la jornada... A més aquesta temporada el 

comerç local tindrà un especial 

protagonisme a La Carmanyola, amb la 

voluntat de posar l'emissora local al servei 

també de la difusió dels establiments 

vilanovins i la seva activitat comercial. 

La franja dels col·laboradors del vespre 

tornarà a comptar amb els programes 

degans de l'emissora local Ràdio Nova que 

compleixen entre 8 i 12 temporades en 

antena. Josep Maria Solé conduirà 

novament el programa literari Vols 
  • Dietista
  • Auriculoteràpia
  • Quiromassatge terapèutic

Dietètica i Herboristeria

25è Aniversari 1989-2014

Aquest any estem d'aniversari. Trenta anys de ràdio bé es 

mereixen una menció especial en aquest butlletí municipal.

Ràdio Nova ha crescut de la mà del nostre municipi, trenta anys 

fent d'altaveu de la vida política, social, cultural, esportiva... d'una 

Vilanova que ha experimentat grans canvis i transformacions.

Ràdio Nova va néixer amb la voluntat d'un grup de joves de 

generar un mitjà de comunicació municipal al servei dels 

vilanovins i vilanovines. Els seus orígens la situen al segon pis de 

la casa consistorial quan estava gestionada com a entitat, amb un 

grup de socis col·laboradors que assumien les responsabilitats de 

manteniment, disseny i programació i que es podia sintonitzar 

des del 102.0 de la FM. 

Aquest grup de joves van lluitar per a fer créixer l'emissora, per a 

millorar els continguts i generar noves propostes que poguessin 

tenir cabuda en una ràdio d'àmbit local. Ràdio Nova s'aniria 

consolidant amb el temps i es convertiria en un element rellevant 

en el dia a dia del municipi.

Amb els anys, l'emissora va anar evolucionant i professiona-

litzant-se, cada vegada més integrada dins la dinàmica municipal 

convertint-se en un departament més de l'administració local. 

Les dependències actuals es van inaugurar ara fa vint anys i es 

mantenen al segon pis de l'Edifici d'Entitats.

Ràdio Nova s'ha esdevingut una peça important en la comunitat a 

l'hora de mantenir informats als vilanovins i vilanovines sobre els 

esdeveniments, els projectes, les activitats... que es desenvolupen 
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TURÍSTICA I 
CULTURAL TANCA 
LA CAMPANYA 
'COMERÇ ALS 
BARRIS'

VILANOVA DEL CAMÍ 
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ES FAN OBRES DE 
MANTENIMENT ALS 
CARRERS 
TARRAGONA, SANT 
HILARI I CRISTÒFOR 
COLOM

Els primers dies de setembre es van portar a 

terme diferents obres als carrers Tarragona, 

Sant Hilari i Cristòfor Colom per tal de 

continuar amb la supressió de barreres 

arquitectòniques en alguns xamfrans i també 

per reasfaltar alguns trams d'aquests carrers. 

Al carrer Tarragona l'actuació va afectar el tram 

comprés entre Santa Llúcia i Maria Cristina i al 

carrer Sant Hilari, entre Sant Josep i Mossèn 

Cinto Verdaguer. A Cristòfor Colom el reasfaltat 

va afectar el tram entre Santa Llúcia i Manresa, 

però també es van realitzar obres a la vorera, 

“perquè en alguns trams estava 

enfonsada i en mal estat” ha senyalat el 

regidor Antonio Sánchez, responsable de l'àrea 

d'Obres i Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 

Municipals. 

Sánchez també ha explicat que es va invertir 

l'ordre de realització de les actuacions 

(prioritzant Tarragona i Sant Hilari) en 

coordinació amb l'àrea de Cultura, per tal que no 

interferissin els actes de Festa Major. El regidor 

aclareix que les obres s'havien de portar a terme 

durant els primers dies de setembre, perquè 

s'havien de justificar abans del 30 de setembre. I 

és que aquestes actuacions de manteniment 

formen part del paquet que subvenciona el Pla 

Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

amb un import global de 62.000 euros. 

Les obres de reasfaltat han anat a càrrec de 

l'empresa Asfalts de l'Anoia S.L mentre que la 

supressió de barreres les ha realitzat l'empresa 

vilanovina Damián Ortiz S.L. Construccions, 

Reformes i Promocions.

  23 persones arribades de diferents punts 

  de Catalunya: Centelles, La Selva del 

  Camp, Lleida, Mollerussa, Roda de Ter, 

  Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quintí de 

  Mediona, Solsona, Torelló i Vilanova del 

  Camí, van gaudir, el passat 20 de 

setembre, del premi que Vilanova oferia dins la campanya 

“Comerç als barris” emmarcada en la Llei de Barris. 

Els guanyadors es van trobar a les 10 del matí a la porta de 

l'Ajuntament on van ser rebuts per les tècniques 

vilanovines de la Llei de Barris que els van explicar el 

programa de la jornada. El programa es va encetar amb 

una visita guiada per l'entorn natural de Vilanova del 

Camí que va incloure parades explicatives al Safareig, al 

Parc Fluvial i al circuit del Colacao.  Una ruta senzilla que 

va guiar Francesc Viera de la Colla Excursionista de 

Vilanova del Camí i que va il·lustrar amb diferents apunts 

històrics i culturals.

El passeig, que va allargar-se més de dues hores, va acabar 

a Can Papasseit, on els esperaven l'alcaldessa, Vanesa 

González, Antonio Sánchez, responsable polític de la Llei 

de Barris a l'Ajuntament vilanoví i Jordi Barón, primer 

Tinent d'Alcalde.

La benvinguda oficial de l'alcaldessa va servir per 

introduir una altra de les propostes del programa, una 

exposició de fòssils de l'Anoia, amb la col·laboració del 

vilanoví Amadeu Romero, un afeccionat a la geologia que 

coneix abastament les restes que es troben a les nostres 

contrades. Romero va mostrar algunes de les peces que 

formen part la seva col·lecció privada i va anar introduint 

algunes dades històriques que van despertar la curiositat 

dels visitants. 

Entre observacions i preguntes, es va fer l'hora del dinar, 

que va tenir lloc a la terrassa de La Cassoleta i que també 

va sorprendre als participants. La jornada es va acabar 

amb una llarga sobretaula i el compromís d'algunes de les 

parelles participants de tornar a Vilanova per visitar un 

altre dels indrets més característics com són “Els 

Esgavellats”. 

Fent un balanç general de la campanya de “Comerç als 

barris” l'alcaldessa es mostrava satisfeta i convençuda que 

“accions com aquesta ens ajuden a donar a 

conèixer Vilanova del Camí, a col·locar-la al 

mapa; però també tenen força repercussió a 

nivell intern perquè generen dinàmiques, perquè 

la gent conegui el barri, els comerços...” 

Per veure les imatges de la sortida, podeu consultar la 

galeria fotogràfica a www.televisiovilanova.cat 

Una vegada tancada la campanya de Comerç als 

barris, Vilanova del Camí s'ha adherit a la nova 

campanya de dinamització dels locals buits de 

nuclis antics de municipis que formen part de la 

Xarxa de Barris amb Projectes i dins del Pla de 

barris impulsat per la Generalitat de Catalunya. 

“Aixequem les persianes”. Així s'anomena la 

campanya que té com objectiu dinamitzar 

comercialment els carrers del Casc Antic - Camp 

del Rei. 

La idea és millorar l'estètica dels aparadors dels 

locals desocupats, fer-los atractius i adequar-los 

de forma temporal per tal d'acollir nous negocis. 

D'aquesta manera es vol donar més potencial al 

conjunt d'establiments oberts a la vegada que es 

dóna vida als locals comercials tancats. 

Aquesta campanya de dinamització comercial 

durarà fins després de Nadal. Ja s'ha obert la 

convocatòria per a la selecció de comerços 

interessants en la instal·lació d'un aparador en 

aquests locals desocupats del centre de la 

població. 

Per a més informació cal adreçar-se a 

l'Ajuntament de Vilanova del Camí, Plaça del 

Castell, 1 o bé telefonar al 93 805 44 22 i 

demanar per l'Oficina de Llei de Barris.
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EL PLE NEGA EL SUPORT 
A LA CONSULTA, EL 
MATEIX DIA DEL 
VET DEL TC
Tal i com era d'esperar, la primera sessió 
ordinària del Ple vilanoví d'aquest curs va 
ser llarga i feixuga, especialment per al 
públic. Un bon grup de veïns, bona part 
membres de l'ANC, havia anat a escoltar la 
posició dels grups municipals respecte a la 
moció de suport a la consulta del 9N. Al 
final, després de gairebé quatre hores, van 
abandonar el ple amb “decepció i 
tristor” davant el vot majoritari en contra 
de la consulta que va obtenir 8 vots a favor 
i 9 en contra, els d'IPV-VV, VA, PxC, PP i el 
regidor socialista Antonio Sánchez. 

La sessió pintava bastos des de bon 
començament. L'aprovació del nou 
Reglament Orgànic Municipal regulador 
del règim organitzatiu, el funcionament 
dels òrgans municipals, l'estatut dels 
membres de la corporació i els drets 
d'informació i participació ciutadana, va 
donar molt de sí. Tot i que era un tema que 
IPV-VV havia demanat en repetides 
ocasions, finalment no va obtenir el suport 
del grup de l'oposició. Una 
“incongruència” com el mateix Juan 
Manuel Cividanes va aclarir que responia a 
la insatisfacció del seu grup davant el text 
resultant ja que no recollia aspectes que 
IPV-VV considerava rellevants per a la 
transparència informativa i per a la millora 
de la participació dels càrrecs electes en 
tots els òrgans col·legiats. 

L'aprovació del ROM, però, va prosperar 
amb el suport de la majoria de grups. Jordi 
Baron va explicar que el ROM s'havia 
consensuat durant mesos amb la resta de 
grups municipals i que se'ls havia donat 
l'oportunitat de participar en la seva 
redacció. També des de l'oposició, van 
reconèixer aquesta possibilitat de treballar 
conjuntament. Tot i així el republicà Xavier 
Bermúdez va expressar, malgrat el suport 
al nou ROM, la insatisfacció que “es quedi 
curt”, va dir, en algunes qüestions, 
concretament en referència al Pla de 
Participació Ciutadana que encara no està 
enllestit i no s'ha pogut incorporar.

Finalment el punt es va aprovar amb els 
vots favorables d'ICV, ERC, PP, PSC, CiU, 
PxC i la regidora no adscrita Marta Trullols. 
El vot de VA fou l'abstenció.

DEBAT ACALORAT AL 
VOLTANT DELS COMPTES 
MUNICIPALS
Després d'aquesta primera votació i a 
només 25 minuts del començament de la 
sessió, l'alcaldessa Vanesa González va 
ordenar un recés de cinc minuts davant el 
to del debat i la pèrdua de les formes en el 
torn d'aprovació del Compte General 
corresponent a l'exercici de 2013. El 
portaveu d'IPV-VV demanava retirar el 
punt de l'ordre del dia al·legant la falta de 
signatura dels serveis tècnics en la còpia del 
dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes i davant, va dir, de la dubtosa 
transparència en alguns temes.

Després del recés, el ple va aprovar la 
continuïtat del punt dins l'ordre del dia i 
finalment va prosperar amb els vots 
favorables d'ICV, ERC, PP, PSC, CiU i 
Trullols; el vot contrari d'IPV-VV i VA i 
l'abstenció de PxC.

Cividanes va anunciar que portaria la 
documentació davant de la Sindicatura de 
Comptes a la qual cosa l'alcaldessa el va 
animar a fer el que calgués, amb la 
tranquil·litat, va dir, “que els comptes 
estan clars i justificats”.

Des de CiU, soci de govern, el regidor Jordi 
Baron també va destacar la gestió 
econòmica prudent de l'Ajuntament i va 
esgrimir una dada sobre la pressió fiscal, 
que segons va explicar “està molt per 
sota de la mitjana de Catalunya”. 

L'oposició d'IPV a la gestió dels comptes 
municipals es va tornar a manifestar en el 
punt d'aprovació del Pla Econòmic i 
Financer que va prosperar amb els vots 
favorables de la resta de grups i amb 
l'abstenció de VA. 

ES CONGELA EL REBUT 
DE L'AIGUA I ES 
CONVOQUEN BEQUES A 
ESTUDIANTS
Dins la mateixa àrea d'economia el ple va 
aprovar la negativa a la petició 
d'incrementar el preu del servei de 
subministrament d'aigua efectuat per Aigua 
de Rigat SA. El primer punt que es va votar 
per unanimitat i que evitarà l'augment del 
preu de la factura de l'aigua.

Un altra dels punts aprovat per unanimitat 
va ser la convocatòria de beques als 
estudiants universitaris, de grau superior o 
de grau mig. Per segon any consecutiu, com 
va explicar la regidora d'Educació, Marta 
Trullols, s'ha creat una bossa dotada amb 
30.000 euros per ajudar als estudiants 
vilanovins. Aquesta vegada, però, després 
de l'experiència de l'any passat, es 
modificaran els barems per tal de donar el 
màxim d'ajuts possibles ja que el criteri que 
s'havia fet servir l'any anterior havia estat 
restrictiu. Les sol·licituds per optar a les 
beques es poden presentar durant el 
termini de 20 dies des de la publicació de 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.

LES INTERPRETACIONS 
SOBRE LA LEGALITAT 
TOMBEN LA MOCIÓ DE 
LA CONSULTA
Però com dèiem en començar, l'expectació 
del públic estava centrada en la votació de 
les mocions. L'Associació Catalana de 
Municipis convidava als ajuntaments a 
secundar una moció de suport a la consulta 
del 9 de novembre.

Precisament dilluns, a l'hora que 
començava el ple vilanoví es coneixia la 
resolució del Tribunal Constitucional sobre 
el decret de convocatòria del 9-N i la Llei de 
Consultes, que tal i com es preveia, ha 
suspès cautelarment tant la consulta com la 
llei. Les interpretacions van ser en la línia 
del debat general, sobretot pel que fa a la 
interpretació de legalitat o il·legalitat de la 
consulta i també pel que fa al tema que es 
portava al ple. PxCatalunya per exemple va 
argumentar el seu vot insistint en la seva 
negativa a la independència de Catalunya, 
mentre que des dels grups partidaris a la 
consulta es va defensar el dret a decidir i la 
legalitat emanada des de la majoria del 
Parlament català, tal i com va manifestar el 
regidor de CiU Jordi Baron. La regidora 
d'ICV, Francina Gabarró va puntualitzar 
que la moció dóna suport al Dret a Decidir, 
que és un exercici democràtic i que la 
consulta no és vinculant. En la mateixa 
línia es va expressar, Xavier Bermúdez, que 
va considerar un segrest a l'expressió 
ciutadana vetar la consulta.

IPV-VV en comptes de parlar estrictament 
del posicionament sobre la consulta, va 
explicar que l'alcaldessa li havia negat la 
incorporació de quatre mocions al ple i va 
dir que no s'havia respectat el seu dret a 
decidir. També va dir que s'està perdent un 
temps valuós per a la societat amb el debat 
sobre la consulta.

Per la seva banda, VA tot i que va 
argumentar que l'agrupació d'electors 
considera que el tema supera les 
competències del ple, va justificar el vot en 
contra davant la decisió del Tribunal 
Constitucional. 

La representant vilanovina de l'ANC, 
Meritxell Humbert, va esperar el final de la 
sessió per manifestar, en el torn de precs i 
preguntes, que els ciutadans de Vilanova 
del Camí tindran el mateix dret de vot que 
la resta i que es col·locaran urnes en algun 
edifici institucional que pertanyi al govern, 
en clara al·lusió a l'institut. Aquesta tarda, 
la delegació vilanovina de l'ANC també 
secundarà les manifestacions davant dels 
ajuntaments a partir de les 7 de la tarda.

ALTRES MOCIONS 
APROVADES 
Al ple es van tractar altres mocions: una del 
PSC sobre el dret de remuneració als autors 
pels préstecs bibliotecaris que va prosperar 
amb el suport de tots els grups a excepció 
d'ERC que va votar en contra i d'ICV que es 
va abstenir; una tercera moció presentada 
per CiU, ERC i ICV per exigir el retorn 
íntegre del Papers de Salamanca que es va 
aprovar amb el vot favorable de tots els 
grups a excepció de l'abstenció d'IPV, i una 
quarta moció del PP que sol·licita retirar 
totes les referències institucionals a 
l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, 
que es va aprovar amb els vots favorables 
del PP i PxC i l'abstenció de la resta de 
grups que no li van trobar sentit ja que 
l'expresident Jordi Pujol mai no ha rebut 
honors per part de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
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Els primers dies de setembre es van portar a 

terme diferents obres als carrers Tarragona, 

Sant Hilari i Cristòfor Colom per tal de 

continuar amb la supressió de barreres 

arquitectòniques en alguns xamfrans i també 

per reasfaltar alguns trams d'aquests carrers. 

Al carrer Tarragona l'actuació va afectar el tram 

comprés entre Santa Llúcia i Maria Cristina i al 

carrer Sant Hilari, entre Sant Josep i Mossèn 

Cinto Verdaguer. A Cristòfor Colom el reasfaltat 

va afectar el tram entre Santa Llúcia i Manresa, 

però també es van realitzar obres a la vorera, 

“perquè en alguns trams estava 

enfonsada i en mal estat” ha senyalat el 

regidor Antonio Sánchez, responsable de l'àrea 

d'Obres i Urbanisme, Medi Ambient i Serveis 

Municipals. 

Sánchez també ha explicat que es va invertir 

l'ordre de realització de les actuacions 

(prioritzant Tarragona i Sant Hilari) en 

coordinació amb l'àrea de Cultura, per tal que no 

interferissin els actes de Festa Major. El regidor 

aclareix que les obres s'havien de portar a terme 

durant els primers dies de setembre, perquè 

s'havien de justificar abans del 30 de setembre. I 

és que aquestes actuacions de manteniment 

formen part del paquet que subvenciona el Pla 

Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 

amb un import global de 62.000 euros. 

Les obres de reasfaltat han anat a càrrec de 

l'empresa Asfalts de l'Anoia S.L mentre que la 

supressió de barreres les ha realitzat l'empresa 

vilanovina Damián Ortiz S.L. Construccions, 

Reformes i Promocions.

  23 persones arribades de diferents punts 

  de Catalunya: Centelles, La Selva del 

  Camp, Lleida, Mollerussa, Roda de Ter, 

  Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quintí de 

  Mediona, Solsona, Torelló i Vilanova del 

  Camí, van gaudir, el passat 20 de 

setembre, del premi que Vilanova oferia dins la campanya 

“Comerç als barris” emmarcada en la Llei de Barris. 

Els guanyadors es van trobar a les 10 del matí a la porta de 

l'Ajuntament on van ser rebuts per les tècniques 

vilanovines de la Llei de Barris que els van explicar el 

programa de la jornada. El programa es va encetar amb 

una visita guiada per l'entorn natural de Vilanova del 

Camí que va incloure parades explicatives al Safareig, al 

Parc Fluvial i al circuit del Colacao.  Una ruta senzilla que 

va guiar Francesc Viera de la Colla Excursionista de 

Vilanova del Camí i que va il·lustrar amb diferents apunts 

històrics i culturals.

El passeig, que va allargar-se més de dues hores, va acabar 

a Can Papasseit, on els esperaven l'alcaldessa, Vanesa 

González, Antonio Sánchez, responsable polític de la Llei 

de Barris a l'Ajuntament vilanoví i Jordi Barón, primer 

Tinent d'Alcalde.

La benvinguda oficial de l'alcaldessa va servir per 

introduir una altra de les propostes del programa, una 

exposició de fòssils de l'Anoia, amb la col·laboració del 

vilanoví Amadeu Romero, un afeccionat a la geologia que 

coneix abastament les restes que es troben a les nostres 

contrades. Romero va mostrar algunes de les peces que 

formen part la seva col·lecció privada i va anar introduint 

algunes dades històriques que van despertar la curiositat 

dels visitants. 

Entre observacions i preguntes, es va fer l'hora del dinar, 

que va tenir lloc a la terrassa de La Cassoleta i que també 

va sorprendre als participants. La jornada es va acabar 

amb una llarga sobretaula i el compromís d'algunes de les 

parelles participants de tornar a Vilanova per visitar un 

altre dels indrets més característics com són “Els 

Esgavellats”. 

Fent un balanç general de la campanya de “Comerç als 

barris” l'alcaldessa es mostrava satisfeta i convençuda que 

“accions com aquesta ens ajuden a donar a 

conèixer Vilanova del Camí, a col·locar-la al 

mapa; però també tenen força repercussió a 

nivell intern perquè generen dinàmiques, perquè 

la gent conegui el barri, els comerços...” 

Per veure les imatges de la sortida, podeu consultar la 

galeria fotogràfica a www.televisiovilanova.cat 

Una vegada tancada la campanya de Comerç als 

barris, Vilanova del Camí s'ha adherit a la nova 

campanya de dinamització dels locals buits de 

nuclis antics de municipis que formen part de la 

Xarxa de Barris amb Projectes i dins del Pla de 

barris impulsat per la Generalitat de Catalunya. 

“Aixequem les persianes”. Així s'anomena la 

campanya que té com objectiu dinamitzar 

comercialment els carrers del Casc Antic - Camp 

del Rei. 

La idea és millorar l'estètica dels aparadors dels 

locals desocupats, fer-los atractius i adequar-los 

de forma temporal per tal d'acollir nous negocis. 

D'aquesta manera es vol donar més potencial al 

conjunt d'establiments oberts a la vegada que es 

dóna vida als locals comercials tancats. 

Aquesta campanya de dinamització comercial 

durarà fins després de Nadal. Ja s'ha obert la 

convocatòria per a la selecció de comerços 

interessants en la instal·lació d'un aparador en 

aquests locals desocupats del centre de la 

població. 

Per a més informació cal adreçar-se a 

l'Ajuntament de Vilanova del Camí, Plaça del 

Castell, 1 o bé telefonar al 93 805 44 22 i 

demanar per l'Oficina de Llei de Barris.
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EL PLE NEGA EL SUPORT 
A LA CONSULTA, EL 
MATEIX DIA DEL 
VET DEL TC
Tal i com era d'esperar, la primera sessió 
ordinària del Ple vilanoví d'aquest curs va 
ser llarga i feixuga, especialment per al 
públic. Un bon grup de veïns, bona part 
membres de l'ANC, havia anat a escoltar la 
posició dels grups municipals respecte a la 
moció de suport a la consulta del 9N. Al 
final, després de gairebé quatre hores, van 
abandonar el ple amb “decepció i 
tristor” davant el vot majoritari en contra 
de la consulta que va obtenir 8 vots a favor 
i 9 en contra, els d'IPV-VV, VA, PxC, PP i el 
regidor socialista Antonio Sánchez. 

La sessió pintava bastos des de bon 
començament. L'aprovació del nou 
Reglament Orgànic Municipal regulador 
del règim organitzatiu, el funcionament 
dels òrgans municipals, l'estatut dels 
membres de la corporació i els drets 
d'informació i participació ciutadana, va 
donar molt de sí. Tot i que era un tema que 
IPV-VV havia demanat en repetides 
ocasions, finalment no va obtenir el suport 
del grup de l'oposició. Una 
“incongruència” com el mateix Juan 
Manuel Cividanes va aclarir que responia a 
la insatisfacció del seu grup davant el text 
resultant ja que no recollia aspectes que 
IPV-VV considerava rellevants per a la 
transparència informativa i per a la millora 
de la participació dels càrrecs electes en 
tots els òrgans col·legiats. 

L'aprovació del ROM, però, va prosperar 
amb el suport de la majoria de grups. Jordi 
Baron va explicar que el ROM s'havia 
consensuat durant mesos amb la resta de 
grups municipals i que se'ls havia donat 
l'oportunitat de participar en la seva 
redacció. També des de l'oposició, van 
reconèixer aquesta possibilitat de treballar 
conjuntament. Tot i així el republicà Xavier 
Bermúdez va expressar, malgrat el suport 
al nou ROM, la insatisfacció que “es quedi 
curt”, va dir, en algunes qüestions, 
concretament en referència al Pla de 
Participació Ciutadana que encara no està 
enllestit i no s'ha pogut incorporar.

Finalment el punt es va aprovar amb els 
vots favorables d'ICV, ERC, PP, PSC, CiU, 
PxC i la regidora no adscrita Marta Trullols. 
El vot de VA fou l'abstenció.

DEBAT ACALORAT AL 
VOLTANT DELS COMPTES 
MUNICIPALS
Després d'aquesta primera votació i a 
només 25 minuts del començament de la 
sessió, l'alcaldessa Vanesa González va 
ordenar un recés de cinc minuts davant el 
to del debat i la pèrdua de les formes en el 
torn d'aprovació del Compte General 
corresponent a l'exercici de 2013. El 
portaveu d'IPV-VV demanava retirar el 
punt de l'ordre del dia al·legant la falta de 
signatura dels serveis tècnics en la còpia del 
dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes i davant, va dir, de la dubtosa 
transparència en alguns temes.

Després del recés, el ple va aprovar la 
continuïtat del punt dins l'ordre del dia i 
finalment va prosperar amb els vots 
favorables d'ICV, ERC, PP, PSC, CiU i 
Trullols; el vot contrari d'IPV-VV i VA i 
l'abstenció de PxC.

Cividanes va anunciar que portaria la 
documentació davant de la Sindicatura de 
Comptes a la qual cosa l'alcaldessa el va 
animar a fer el que calgués, amb la 
tranquil·litat, va dir, “que els comptes 
estan clars i justificats”.

Des de CiU, soci de govern, el regidor Jordi 
Baron també va destacar la gestió 
econòmica prudent de l'Ajuntament i va 
esgrimir una dada sobre la pressió fiscal, 
que segons va explicar “està molt per 
sota de la mitjana de Catalunya”. 

L'oposició d'IPV a la gestió dels comptes 
municipals es va tornar a manifestar en el 
punt d'aprovació del Pla Econòmic i 
Financer que va prosperar amb els vots 
favorables de la resta de grups i amb 
l'abstenció de VA. 

ES CONGELA EL REBUT 
DE L'AIGUA I ES 
CONVOQUEN BEQUES A 
ESTUDIANTS
Dins la mateixa àrea d'economia el ple va 
aprovar la negativa a la petició 
d'incrementar el preu del servei de 
subministrament d'aigua efectuat per Aigua 
de Rigat SA. El primer punt que es va votar 
per unanimitat i que evitarà l'augment del 
preu de la factura de l'aigua.

Un altra dels punts aprovat per unanimitat 
va ser la convocatòria de beques als 
estudiants universitaris, de grau superior o 
de grau mig. Per segon any consecutiu, com 
va explicar la regidora d'Educació, Marta 
Trullols, s'ha creat una bossa dotada amb 
30.000 euros per ajudar als estudiants 
vilanovins. Aquesta vegada, però, després 
de l'experiència de l'any passat, es 
modificaran els barems per tal de donar el 
màxim d'ajuts possibles ja que el criteri que 
s'havia fet servir l'any anterior havia estat 
restrictiu. Les sol·licituds per optar a les 
beques es poden presentar durant el 
termini de 20 dies des de la publicació de 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.

LES INTERPRETACIONS 
SOBRE LA LEGALITAT 
TOMBEN LA MOCIÓ DE 
LA CONSULTA
Però com dèiem en començar, l'expectació 
del públic estava centrada en la votació de 
les mocions. L'Associació Catalana de 
Municipis convidava als ajuntaments a 
secundar una moció de suport a la consulta 
del 9 de novembre.

Precisament dilluns, a l'hora que 
començava el ple vilanoví es coneixia la 
resolució del Tribunal Constitucional sobre 
el decret de convocatòria del 9-N i la Llei de 
Consultes, que tal i com es preveia, ha 
suspès cautelarment tant la consulta com la 
llei. Les interpretacions van ser en la línia 
del debat general, sobretot pel que fa a la 
interpretació de legalitat o il·legalitat de la 
consulta i també pel que fa al tema que es 
portava al ple. PxCatalunya per exemple va 
argumentar el seu vot insistint en la seva 
negativa a la independència de Catalunya, 
mentre que des dels grups partidaris a la 
consulta es va defensar el dret a decidir i la 
legalitat emanada des de la majoria del 
Parlament català, tal i com va manifestar el 
regidor de CiU Jordi Baron. La regidora 
d'ICV, Francina Gabarró va puntualitzar 
que la moció dóna suport al Dret a Decidir, 
que és un exercici democràtic i que la 
consulta no és vinculant. En la mateixa 
línia es va expressar, Xavier Bermúdez, que 
va considerar un segrest a l'expressió 
ciutadana vetar la consulta.

IPV-VV en comptes de parlar estrictament 
del posicionament sobre la consulta, va 
explicar que l'alcaldessa li havia negat la 
incorporació de quatre mocions al ple i va 
dir que no s'havia respectat el seu dret a 
decidir. També va dir que s'està perdent un 
temps valuós per a la societat amb el debat 
sobre la consulta.

Per la seva banda, VA tot i que va 
argumentar que l'agrupació d'electors 
considera que el tema supera les 
competències del ple, va justificar el vot en 
contra davant la decisió del Tribunal 
Constitucional. 

La representant vilanovina de l'ANC, 
Meritxell Humbert, va esperar el final de la 
sessió per manifestar, en el torn de precs i 
preguntes, que els ciutadans de Vilanova 
del Camí tindran el mateix dret de vot que 
la resta i que es col·locaran urnes en algun 
edifici institucional que pertanyi al govern, 
en clara al·lusió a l'institut. Aquesta tarda, 
la delegació vilanovina de l'ANC també 
secundarà les manifestacions davant dels 
ajuntaments a partir de les 7 de la tarda.

ALTRES MOCIONS 
APROVADES 
Al ple es van tractar altres mocions: una del 
PSC sobre el dret de remuneració als autors 
pels préstecs bibliotecaris que va prosperar 
amb el suport de tots els grups a excepció 
d'ERC que va votar en contra i d'ICV que es 
va abstenir; una tercera moció presentada 
per CiU, ERC i ICV per exigir el retorn 
íntegre del Papers de Salamanca que es va 
aprovar amb el vot favorable de tots els 
grups a excepció de l'abstenció d'IPV, i una 
quarta moció del PP que sol·licita retirar 
totes les referències institucionals a 
l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, 
que es va aprovar amb els vots favorables 
del PP i PxC i l'abstenció de la resta de 
grups que no li van trobar sentit ja que 
l'expresident Jordi Pujol mai no ha rebut 
honors per part de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí.
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UN ESPAI DE 
CONVIVÈNCIA I DIVERSIÓ 
Feia temps que no s'havien vist places i 

carrers tan plens de persones participant 

de l'esdeveniment més popular de l'any, la 

Festa Major.

Vilanova es va convertir durant aquests 

dies en un espai de convivència i diversió 

en el quals vilanovins i vilanovines, i gent 

d'arreu, van poder gaudir de tots els actes 

programats i sentir-se còmplices d'un 

esdeveniment tan significatiu com la Festa 

Major.

Els canvis d'ubicació d'alguns dels actes, les 

novetats incloses i el treball intensiu que 

s'ha desenvolupat des dels diferents 

departaments de l'Ajuntament, han 

contribuït a fer gran la Festa Major. Tot 

plegat, i la bona predisposició de la 

població que ha sabut gaudir-la i valorar-la. 

Des de l'equip de govern, volem agrair a 

totes aquelles persones que ho han fet 

possible, sobretot a les Comissions de 

Festes i Agermanament, al Consell de Joves 

i a les Entitats i comerços que hi han 

col·laborat.   

El gran èxit de la Festa Major i la bona 

resposta per part de tothom, ens dóna 

encara més coratge per a continuar 

treballant per aquest gran poble que és 

Vilanova del Camí.  

Pepita Còdol

LA VOLUNTAD Y LA 
DISPONIBILIDAD
Desde VA! creemos, y así lo teníamos en 

nuestro programa electoral, que las obras y 

proyectos se tienen que realizar cuanto 

antes, para que todos los ciudadanos los 

puedan disfrutar  el máximo tiempo. 

Lamentablemente eso no es así en nuestro 

municipio, y ahora a pocos meses de las 

elecciones, empezaremos a ver como todo 

se pone patas arribar y deprisa y corriendo 

se realizan muchas cosas que los vecinos 

podrían haber disfrutado antes. 

Entendemos que no siempre es posible por 

una cuestión de presupuesto, pero hay 

muchas otras cosas que dependen más de 

la voluntad política que de la disponibilidad 

económica. Y los que gobiernan nuestro 

ayuntamiento han demostrado no tener esa 

voluntad.

Sólo un ejemplo de muestra: el río, el 

parque fluvial, una de las mejores zonas de 

Vilanova y la más visitada y disfrutada por 

los vecinos y personas de toda la comarca, 

sigue igual de dejada que hace 3 años. 

Desde Vilanova Alternativa hemos 

propuesto en varios plenos que se hiciera 

una zona de pic-nic, barbacoas, chiringuito, 

sombras, wc, papeleras… etc. Un proyecto 

que no supone una gran inversión y que 

disfrutarían todos los vecinos. Voluntad 

cero por parte del ayuntamiento, ya veis 

como sigue estando.

Y lo que es más grave, voluntad cero para 

solucionar pequeñas operaciones de 

mantenimiento que evitarían problemas 

para la seguridad de las personas. Hace tres 

años que reclamamos una cosa tan simple 

como que la pasarela del río está muy  

oxidada,  sobre todo en las partes más bajas 

(las más peligrosas para los más pequeños). 

Lo hemos comunicado en Junta de 

Portavoces, en plenos, a varios Regidores, a 

los dos Alcaldes que ha habido. Y a día de 

hoy (este escrito se presenta a finales de 

septiembre) la pasarela sigue igual. 

Y lo mismo con muchos pequeños grandes 

problemas de los ciudadanos. Lo dicho, 

voluntad política cero.

Francisco Palacios

SEGUIM AVANÇANT 
Altre cop hem tornat a començar un nou 

curs polític després del període de vacances 

en el qual tots hem pogut, si més no, 

desconnectar de la rutina diària i recuperar 

forces per iniciar aquest curs amb 

determinació.

No obstant, tot i el període d'estiu, des de 

l'ajuntament de Vilanova del Camí hem 

estat treballat de valent en alguns temes 

claus per al futur de Vilanova com són la 

posada en marxa del Centre d'Innovació 

que ja comença a bullir d'activitat: cursos 

de formacions per als ciutadans, la ubicació 

del Centre Tecnològic LEITAT que ocuparà 

de forma permanent una part de les 

instal·lacions dedicades a projectes 

d'investigació i recerca, la ubicació de la 

fundació TALEIA,també de forma 

permanent, ocupant unes instal·lacions 

destinades a menjador pedagògic on faran 

pràctiques alumnes de restauració de 

l'Escola Pia, i la posada en marxa tant del 

viver d'empreses de nova creació com dels 

diferents espais que hi ha disponibles per a 

l'organització de jornades empresarials, 

formatives, etc. Per tant, en les properes 

setmanes tindrem un Centre d'Innovació 

en ple funcionament gràcies a la tasca feta 

durant aquest estiu.

També hem estat actius i treballant per fer 

possible un any més la Festa Major 2014 

que ha esdevingut tot un èxit tant en 

participació ciutadana com en quantitat i 

qualitat dels diferents actes que s'han dut a 

terme. Agrair molt especialment la 

participació i col·laboració activa de totes 

les entitats culturals, esportives i 

recreatives que ho han fet possible, així 

com també al Consell de Festes, al Consell 

Jove i al Consell d'Agermanament que han 

tingut una implicació molt directe i 

rellevant en l'èxit de la Festa Major de 

Vilanova del Camí. Agrair també als 

treballadors d'aquest ajuntament que amb 

el seu esforç i dedicació han fet possible un 

any més la realització de la Festa Major.

A banda d'això també hem estat treballant 

per poder fer realitat aquest any algunes 

millores d'espais i equipaments municipals 

com la remodelació del casal de la gent 

gran, la urbanització del carrer major entre 

el carrer 11 de setembre i Plaça Major, i les 

millores en el mercat municipal de Sant 

Hilari.

Per tant, tot i treballar a un ritme diferent 

durant el període d'estiu, el govern 

municipal hem seguit avançant per a què 

enguany els vilanovins/es puguem seguir 

gaudint d'uns espais públics de qualitat. 

Simplement acabar desitjant a tothom un 

bon inici de curs i una bona entrada a la 

tardor amb la festa de Tot Sants i la 

celebració de la castanyada i els panellets.

Jordi Barón

SOBRE EL DRET A 
DECIDIR
Escrivim aquestes línies el dia 26 de 

setembre. I la puntualització és necessària, 

perquè mai abans havia estat tan evident 

que en qüestió de dies o hores les coses 

poden canviar tant.

No obstant, hi ha un plantejament de fons 

que és atemporal: cal aproximar més la 

política a la ciutadania. I no es tracta tan 

sols de comunicar millor el que es fa i de 

ser transparent amb la informació (que 

també), sinó de buscar mecanismes per a 

que la ciutadania prengui directament 

decisions polítiques. Això, ni més ni menys, 

és el dret a decidir.

Des d'Esquerra, fa temps que defensem que 

a Vilanova s'implantin aquests mecanismes 

de democràcia participativa, compaginant 

consells municipals amb consultes 

populars. Aquests processos són 

especialment necessaris davant de 

projectes (urbanístics o d'altres menes) que 

hagin de marcar el futur del municipi.

Sens dubte, el concepte de dret a decidir 

està al cap de tothom amb motiu de relació 

Catalunya-Espanya. De la mateixa manera 

que en les decisions locals que hem 

exposat, les decisions importants a nivell 

de país també s'han de fonamentar de la 

voluntat majoritària de les persones. Ja no 

val que aquest o aquell polític actuï en nom 

d'una majoria que diu que està del seu 

costat. Cal saber de quin costat està la 

majoria.

I Vilanova del Camí no ha de ser una 

excepció: necessitem poder comptar 

quanta gent està a favor d'una o altra opció. 

Cal recollir la sensibilitat de la bona gent de 

Vilanova que hi vol votar que no, de la 

mateixa manera que hi tenen dret la bona 

gent de Vilanova que està a favor del sí. La 

obligació dels polítics (municipals, 

autonòmics i de l'Estat) és posar aquestes 

eines a disposició de la gent, i actuar en 

conseqüència de la voluntat de la majoria.

Xavier Bermúdez

EL 9N: CONSUMAR LA 
FRACTURA I ESBORRAR 
ELS VINCLES HISTÒRICS
El 9-N és la data fixada per la màfia 

secessionista per consumar la fractura i 

esborrar els vincles històrics, culturals, 

econòmics i familiars dels catalans amb la 

resta de comunitats del país.

El Govern de la Generalitat porta anys 

planejant la ruptura, i per sustentar aquest 

pla ha dut a terme una tasca 

d'adoctrinament, a més de l'arraconament i 

criminalització dels opositors.

A les escoles i els instituts s'ofereix una 

versió de la història falsejada perquè els 

estudiants creixin amb una idea esbiaixada 

sobre les relacions entre Catalunya i la 

resta d'Espanya. 

Els mitjans de comunicació públics, amb 

especial protagonisme per a TV3, són un 

aparador del separatisme en el qual no 

tenen cabuda els catalans que no 

combreguen amb el discurs oficial. 

Per accelerar la ruptura, Catalunya ha estat 

sotmesa a un procés de suplantació 

poblacional. El Govern de la Generalitat ha 

fomentat l'arribada d'immigrants i els ha 

regat amb tota mena de subvencions i 

contraprestacions a canvi de secundar la 

ruptura. 

A ningú se li escapa que, amb el 

desafiament secessionista, CiU vol tapar els 

casos de corrupció que l'esquitxen. Sense 

anar gaire lluny, la compareixença de 

l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, 

pels diners ocultats a paradisos fiscals 

durant 34 anys, va quedar relegada a un 

segon pla l'endemà amb l'anunci de la 

convocatòria del referèndum. El que no 

podran amagar és que Catalunya està 

governada per un partit polític on la roda 

de corruptes no fa altra cosa que créixer.

 A Vilanova del Camí s'han venut, i de ser 

un grup municipal que podria haver 

assumit l'honrosa responsabilitat d'acabar 

amb el règim del senyor Vich, han passat a 

treure's la careta i pactar amb ell. Això ha 

representat una presa de pèl per als 

vilanovins i una traïció al seu propi 

programa electoral: un grup municipal que, 

quan va començar la legislatura no era 

independentista, ara s'ha sumat al carro de 

la independència arrossegat per la inèrcia 

de la massa. 

Des de Plataforma per Catalunya volem 

decidir, sí, decidir que rescatarem les 

famílies i no els bancs, decidir que jutjarem 

a tots aquests lladres que s'han aprofitat de 

les posicions de poder en benefici personal, 

decidir que deslliurarem Catalunya d'Alí 

Babà i els 40 lladres. 

Vostès són la força; nosaltres, el camí. 

Visca Catalunya i visca Espanya! Junts fem 

força.

Sergi Balcells

DRET A DECIDIR ( 9 N) O 
9N (DRET A DECIDIR)
No voldria posar-me pesada i parlar del 

què estem parlant a casa, a la televisió, al 

carrer, fins i tot a l'estranger, però clar, ha 

estat i és, i encara no s'ha acabat,aquest 

viure la política de forma tan intensa a 

Catalunya i a Espanya que no me'n puc 

estar. En primer lloc m'alegra que la 

política de nou hagi entrat a les cases, als 

bars, als llocs de feina,... perquè si no ens 

fem la política ens la fan, i això ens porta a 

situacions de pensament únic molt greus 

per a la nostra democràcia. 

Em considero una catalanista una mica 

fora vol, no sóc l'estàndard que molts 

suposen perquè defensar el Dret a Decidir 

no n'hi ha prou, cal posicionar-se molt més. 

Vinc de família catalanista: avi patern 

regidor d'ERC a la Segona República, avi 

matern empresonat els camps de 

concentració al sud de França per ser 

només catalanista a l'època de la dictadura, 

mare del PSC de Joan Raventós, per tant, 

ara no sé on estaria afiliada, i no en dubtin, 

molts familiars independentistes.

En segon lloc, vull que Catalunya decideixi i 

no crec que aquesta convocatòria de 

consulta sigui inconstitucional.  No sóc 

jurista, ja ho saben, però em fio de les 

afirmacions de jutges com Santiago Vidal, 

que ho va afirmar fa unes setmanes, per 

tant, es podria celebrar.

En tercer terme, que podem esperar el 10 

N?, Doncs continuarem treballant 

independentment dels resultats, 

continuarem tenint problemes laborals, 

socials, econòmics, problemes als centre 

educatius, als preus del mercat de cada 

ciutat i poble... perquè hem rebut les pitjors 

retallades econòmiques mai viscudes i ens 

costarà molt aixecar un país a d'Espanya o 

independent.

Per últim, ja sé que molts només volen 

llegir aquesta última part, alguns d'acord 

amb la meva posició altres oposats a la 

meva postura política. Jo votaré SI, SI, però 

tinguin molt clar que si al balcó de casa 

meva hi hagués de penjar una estelada 

seria la vermella, perquè vull lluitar per un 

país amb els drets socials per tothom, no 

prioritzo primer ser independents, lluitaré 

per tot plegat, perquè si no tenim una 

estructura socioeconòmica potent, el gest 

ciutadà defallirà. 

No vull un president de la Generalitat a 

qualsevol preu, vull que em governi tenint 

present la seva esquerra transformadora. 

Francina Gabarró Castelltort

MÁS BECAS DE 
TRANSPORTE PARA 
UNIVERSITARIOS
En el Pleno del mes de septiembre se 

pasará la modificación de las bases de las 

ayudas económicas para el transporte a los 

universitarios y a los estudiantes de grado 

medio y superior. 

Esta ayuda ya se concedió el año pasado y 

se beneficiaron de ella algunos estudiantes.  

No el número que esperábamos ya que era 

una subvención nueva que se aprobó entre 

todos los partidos y se nos hizo partícipe de 

ellas. La subvención era una partida de 

30.000 € de los cuales sólo se destinaron 

una tercera parte.

Después de haber visto que una gran parte 

de esta subvención no se había utilizado, 

entre todos los grupos y junto con la 

regidora de Educación hemos mantenido 

varias reuniones para llegar a un acuerdo 

entre todos y mirar la mejor manera de 

modificar estas bases, para que esta cuantía 

se destine íntegramente, partiendo de un 

mínimo y un máximo.

Desde el Partido Popular de Vilanova 

animamos a que vayan más jóvenes a 

solicitar esta beca.

También el Partido Popular presentamos 

una moción, que esperamos que se apruebe 

por unanimidad de todos los grupos, en la 

cual solicitamos que se retire de nuestro 

municipio cualquier reconocimiento o 

distinción institucional  a la figura del ex 

presidente de la Generalitat de Cataluña el 

Sr. Jordi Pujol i Soley, sea en forma de 

placas inaugurales en equipamiento o en el 

mismo Libro de Honor del municipio.

Ciudades como Barcelona y Tarragona ya le 

han retirado las respectivas “Medallas de 

Oro” y el propio Sr. Pujol comunicaba que 

también renunciaba a los honores y 

distinciones de todo tipo en estos 

municipios.

Mari Luz Martínez

LA ALCALDESA NO 
PERMITE DEBATIR Y 
VOTAR 5 MOCIONES: 
RONDA SUR...
La Alcaldesa, siguiendo órdenes de su 

exjefe, y contra la legislación y los 

principios básicos de la democracia, ha 

negado al grupo IPV-VV presentar 5 

mociones en el pasado pleno ordinario de 

septiembre. Entre ellas, el cumplimiento 

del convenio firmado entre el 

Ayuntamiento de Vilanova del Camí y la 

Generalitat de Cataluña, donde la 

Generalitat se comprometía a urbanizar la 

conexión del enlace del Barrio de La Paz 

con la Ronda Sur, obra que no se ha 

realizado pese a la firma del convenio en 

2010.

El 02/07/2010, el Departamento de 

Política Territorial y Obras Públicas de la 

Generalitat, se comprometió a urbanizar la 

conexión del barrio de La Paz con la Ronda 

Sur, una inversión de 520.000 €. Pero sin 

ninguna justificación esta conexión 

continúa parada y ningún responsable 

político ha dado respuesta al 

incumplimiento de la cláusula sexta del 

convenio.

Desde IPV-VV queremos denunciar la 

pasividad del gobierno del PSC y CiU ante 

una ilegalidad. Nadie se ha preocupado 

para exigir la urbanización de la conexión 

del Barrio de La Paz con la Ronda Sur. Tal y 

como indica el convenio, el incumplimiento 

del mismo se debe denunciar a los 

juzgados, exigiendo a la Generalitat la 

dotación presupuestaria y la urbanización 

del enlace de forma inmediata.

A la alcaldesa del PSC, poco le interesa el 

barrio de la Paz y Vilanova del Camí. Y ha 

afirmado en Junta de Portavoces que no 

permitirá la votación de esta moción de 

IPV-VV y que no exigirá mediante la vía 

legal el cumplimiento de los acuerdos 

firmados por la Generalitat de Cataluña, 

realizando la correspondiente denuncia a la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

–juzgado-.

El convenio estuvo escondido por el PSC a 

los grupos municipales hasta que se 

conoció la existencia del mismo en una 

reunión exigida por IPV-VV en las oficinas 

de la Generalitat, donde se trató nuestra 

petición de finalizar los enlaces.

Enhorabuena Sra. Alcaldesa, pronto ex-

PSC, no representa hoy, ni al PSC, ni a 

ningún ciudadano de Vilanova, sólo a su 

exjefe. Siga así, llegará usted lejos.

Juan Manuel Cividanes
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UN ESPAI DE 
CONVIVÈNCIA I DIVERSIÓ 
Feia temps que no s'havien vist places i 

carrers tan plens de persones participant 

de l'esdeveniment més popular de l'any, la 

Festa Major.

Vilanova es va convertir durant aquests 

dies en un espai de convivència i diversió 

en el quals vilanovins i vilanovines, i gent 

d'arreu, van poder gaudir de tots els actes 

programats i sentir-se còmplices d'un 

esdeveniment tan significatiu com la Festa 

Major.

Els canvis d'ubicació d'alguns dels actes, les 

novetats incloses i el treball intensiu que 

s'ha desenvolupat des dels diferents 

departaments de l'Ajuntament, han 

contribuït a fer gran la Festa Major. Tot 

plegat, i la bona predisposició de la 

població que ha sabut gaudir-la i valorar-la. 

Des de l'equip de govern, volem agrair a 

totes aquelles persones que ho han fet 

possible, sobretot a les Comissions de 

Festes i Agermanament, al Consell de Joves 

i a les Entitats i comerços que hi han 

col·laborat.   

El gran èxit de la Festa Major i la bona 

resposta per part de tothom, ens dóna 

encara més coratge per a continuar 

treballant per aquest gran poble que és 

Vilanova del Camí.  

Pepita Còdol

LA VOLUNTAD Y LA 
DISPONIBILIDAD
Desde VA! creemos, y así lo teníamos en 

nuestro programa electoral, que las obras y 

proyectos se tienen que realizar cuanto 

antes, para que todos los ciudadanos los 

puedan disfrutar  el máximo tiempo. 

Lamentablemente eso no es así en nuestro 

municipio, y ahora a pocos meses de las 

elecciones, empezaremos a ver como todo 

se pone patas arribar y deprisa y corriendo 

se realizan muchas cosas que los vecinos 

podrían haber disfrutado antes. 

Entendemos que no siempre es posible por 

una cuestión de presupuesto, pero hay 

muchas otras cosas que dependen más de 

la voluntad política que de la disponibilidad 

económica. Y los que gobiernan nuestro 

ayuntamiento han demostrado no tener esa 

voluntad.

Sólo un ejemplo de muestra: el río, el 

parque fluvial, una de las mejores zonas de 

Vilanova y la más visitada y disfrutada por 

los vecinos y personas de toda la comarca, 

sigue igual de dejada que hace 3 años. 

Desde Vilanova Alternativa hemos 

propuesto en varios plenos que se hiciera 

una zona de pic-nic, barbacoas, chiringuito, 

sombras, wc, papeleras… etc. Un proyecto 

que no supone una gran inversión y que 

disfrutarían todos los vecinos. Voluntad 

cero por parte del ayuntamiento, ya veis 

como sigue estando.

Y lo que es más grave, voluntad cero para 

solucionar pequeñas operaciones de 

mantenimiento que evitarían problemas 

para la seguridad de las personas. Hace tres 

años que reclamamos una cosa tan simple 

como que la pasarela del río está muy  

oxidada,  sobre todo en las partes más bajas 

(las más peligrosas para los más pequeños). 

Lo hemos comunicado en Junta de 

Portavoces, en plenos, a varios Regidores, a 

los dos Alcaldes que ha habido. Y a día de 

hoy (este escrito se presenta a finales de 

septiembre) la pasarela sigue igual. 

Y lo mismo con muchos pequeños grandes 

problemas de los ciudadanos. Lo dicho, 

voluntad política cero.

Francisco Palacios

SEGUIM AVANÇANT 
Altre cop hem tornat a començar un nou 

curs polític després del període de vacances 

en el qual tots hem pogut, si més no, 

desconnectar de la rutina diària i recuperar 

forces per iniciar aquest curs amb 

determinació.

No obstant, tot i el període d'estiu, des de 

l'ajuntament de Vilanova del Camí hem 

estat treballat de valent en alguns temes 

claus per al futur de Vilanova com són la 

posada en marxa del Centre d'Innovació 

que ja comença a bullir d'activitat: cursos 

de formacions per als ciutadans, la ubicació 

del Centre Tecnològic LEITAT que ocuparà 

de forma permanent una part de les 

instal·lacions dedicades a projectes 

d'investigació i recerca, la ubicació de la 

fundació TALEIA,també de forma 

permanent, ocupant unes instal·lacions 

destinades a menjador pedagògic on faran 

pràctiques alumnes de restauració de 

l'Escola Pia, i la posada en marxa tant del 

viver d'empreses de nova creació com dels 

diferents espais que hi ha disponibles per a 

l'organització de jornades empresarials, 

formatives, etc. Per tant, en les properes 

setmanes tindrem un Centre d'Innovació 

en ple funcionament gràcies a la tasca feta 

durant aquest estiu.

També hem estat actius i treballant per fer 

possible un any més la Festa Major 2014 

que ha esdevingut tot un èxit tant en 

participació ciutadana com en quantitat i 

qualitat dels diferents actes que s'han dut a 

terme. Agrair molt especialment la 

participació i col·laboració activa de totes 

les entitats culturals, esportives i 

recreatives que ho han fet possible, així 

com també al Consell de Festes, al Consell 

Jove i al Consell d'Agermanament que han 

tingut una implicació molt directe i 

rellevant en l'èxit de la Festa Major de 

Vilanova del Camí. Agrair també als 

treballadors d'aquest ajuntament que amb 

el seu esforç i dedicació han fet possible un 

any més la realització de la Festa Major.

A banda d'això també hem estat treballant 

per poder fer realitat aquest any algunes 

millores d'espais i equipaments municipals 

com la remodelació del casal de la gent 

gran, la urbanització del carrer major entre 

el carrer 11 de setembre i Plaça Major, i les 

millores en el mercat municipal de Sant 

Hilari.

Per tant, tot i treballar a un ritme diferent 

durant el període d'estiu, el govern 

municipal hem seguit avançant per a què 

enguany els vilanovins/es puguem seguir 

gaudint d'uns espais públics de qualitat. 

Simplement acabar desitjant a tothom un 

bon inici de curs i una bona entrada a la 

tardor amb la festa de Tot Sants i la 

celebració de la castanyada i els panellets.

Jordi Barón

SOBRE EL DRET A 
DECIDIR
Escrivim aquestes línies el dia 26 de 

setembre. I la puntualització és necessària, 

perquè mai abans havia estat tan evident 

que en qüestió de dies o hores les coses 

poden canviar tant.

No obstant, hi ha un plantejament de fons 

que és atemporal: cal aproximar més la 

política a la ciutadania. I no es tracta tan 

sols de comunicar millor el que es fa i de 

ser transparent amb la informació (que 

també), sinó de buscar mecanismes per a 

que la ciutadania prengui directament 

decisions polítiques. Això, ni més ni menys, 

és el dret a decidir.

Des d'Esquerra, fa temps que defensem que 

a Vilanova s'implantin aquests mecanismes 

de democràcia participativa, compaginant 

consells municipals amb consultes 

populars. Aquests processos són 

especialment necessaris davant de 

projectes (urbanístics o d'altres menes) que 

hagin de marcar el futur del municipi.

Sens dubte, el concepte de dret a decidir 

està al cap de tothom amb motiu de relació 

Catalunya-Espanya. De la mateixa manera 

que en les decisions locals que hem 

exposat, les decisions importants a nivell 

de país també s'han de fonamentar de la 

voluntat majoritària de les persones. Ja no 

val que aquest o aquell polític actuï en nom 

d'una majoria que diu que està del seu 

costat. Cal saber de quin costat està la 

majoria.

I Vilanova del Camí no ha de ser una 

excepció: necessitem poder comptar 

quanta gent està a favor d'una o altra opció. 

Cal recollir la sensibilitat de la bona gent de 

Vilanova que hi vol votar que no, de la 

mateixa manera que hi tenen dret la bona 

gent de Vilanova que està a favor del sí. La 

obligació dels polítics (municipals, 

autonòmics i de l'Estat) és posar aquestes 

eines a disposició de la gent, i actuar en 

conseqüència de la voluntat de la majoria.

Xavier Bermúdez

EL 9N: CONSUMAR LA 
FRACTURA I ESBORRAR 
ELS VINCLES HISTÒRICS
El 9-N és la data fixada per la màfia 

secessionista per consumar la fractura i 

esborrar els vincles històrics, culturals, 

econòmics i familiars dels catalans amb la 

resta de comunitats del país.

El Govern de la Generalitat porta anys 

planejant la ruptura, i per sustentar aquest 

pla ha dut a terme una tasca 

d'adoctrinament, a més de l'arraconament i 

criminalització dels opositors.

A les escoles i els instituts s'ofereix una 

versió de la història falsejada perquè els 

estudiants creixin amb una idea esbiaixada 

sobre les relacions entre Catalunya i la 

resta d'Espanya. 

Els mitjans de comunicació públics, amb 

especial protagonisme per a TV3, són un 

aparador del separatisme en el qual no 

tenen cabuda els catalans que no 

combreguen amb el discurs oficial. 

Per accelerar la ruptura, Catalunya ha estat 

sotmesa a un procés de suplantació 

poblacional. El Govern de la Generalitat ha 

fomentat l'arribada d'immigrants i els ha 

regat amb tota mena de subvencions i 

contraprestacions a canvi de secundar la 

ruptura. 

A ningú se li escapa que, amb el 

desafiament secessionista, CiU vol tapar els 

casos de corrupció que l'esquitxen. Sense 

anar gaire lluny, la compareixença de 

l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, 

pels diners ocultats a paradisos fiscals 

durant 34 anys, va quedar relegada a un 

segon pla l'endemà amb l'anunci de la 

convocatòria del referèndum. El que no 

podran amagar és que Catalunya està 

governada per un partit polític on la roda 

de corruptes no fa altra cosa que créixer.

 A Vilanova del Camí s'han venut, i de ser 

un grup municipal que podria haver 

assumit l'honrosa responsabilitat d'acabar 

amb el règim del senyor Vich, han passat a 

treure's la careta i pactar amb ell. Això ha 

representat una presa de pèl per als 

vilanovins i una traïció al seu propi 

programa electoral: un grup municipal que, 

quan va començar la legislatura no era 

independentista, ara s'ha sumat al carro de 

la independència arrossegat per la inèrcia 

de la massa. 

Des de Plataforma per Catalunya volem 

decidir, sí, decidir que rescatarem les 

famílies i no els bancs, decidir que jutjarem 

a tots aquests lladres que s'han aprofitat de 

les posicions de poder en benefici personal, 

decidir que deslliurarem Catalunya d'Alí 

Babà i els 40 lladres. 

Vostès són la força; nosaltres, el camí. 

Visca Catalunya i visca Espanya! Junts fem 

força.

Sergi Balcells

DRET A DECIDIR ( 9 N) O 
9N (DRET A DECIDIR)
No voldria posar-me pesada i parlar del 

què estem parlant a casa, a la televisió, al 

carrer, fins i tot a l'estranger, però clar, ha 

estat i és, i encara no s'ha acabat,aquest 

viure la política de forma tan intensa a 

Catalunya i a Espanya que no me'n puc 

estar. En primer lloc m'alegra que la 

política de nou hagi entrat a les cases, als 

bars, als llocs de feina,... perquè si no ens 

fem la política ens la fan, i això ens porta a 

situacions de pensament únic molt greus 

per a la nostra democràcia. 

Em considero una catalanista una mica 

fora vol, no sóc l'estàndard que molts 

suposen perquè defensar el Dret a Decidir 

no n'hi ha prou, cal posicionar-se molt més. 

Vinc de família catalanista: avi patern 

regidor d'ERC a la Segona República, avi 

matern empresonat els camps de 

concentració al sud de França per ser 

només catalanista a l'època de la dictadura, 

mare del PSC de Joan Raventós, per tant, 

ara no sé on estaria afiliada, i no en dubtin, 

molts familiars independentistes.

En segon lloc, vull que Catalunya decideixi i 

no crec que aquesta convocatòria de 

consulta sigui inconstitucional.  No sóc 

jurista, ja ho saben, però em fio de les 

afirmacions de jutges com Santiago Vidal, 

que ho va afirmar fa unes setmanes, per 

tant, es podria celebrar.

En tercer terme, que podem esperar el 10 

N?, Doncs continuarem treballant 

independentment dels resultats, 

continuarem tenint problemes laborals, 

socials, econòmics, problemes als centre 

educatius, als preus del mercat de cada 

ciutat i poble... perquè hem rebut les pitjors 

retallades econòmiques mai viscudes i ens 

costarà molt aixecar un país a d'Espanya o 

independent.

Per últim, ja sé que molts només volen 

llegir aquesta última part, alguns d'acord 

amb la meva posició altres oposats a la 

meva postura política. Jo votaré SI, SI, però 

tinguin molt clar que si al balcó de casa 

meva hi hagués de penjar una estelada 

seria la vermella, perquè vull lluitar per un 

país amb els drets socials per tothom, no 

prioritzo primer ser independents, lluitaré 

per tot plegat, perquè si no tenim una 

estructura socioeconòmica potent, el gest 

ciutadà defallirà. 

No vull un president de la Generalitat a 

qualsevol preu, vull que em governi tenint 

present la seva esquerra transformadora. 

Francina Gabarró Castelltort

MÁS BECAS DE 
TRANSPORTE PARA 
UNIVERSITARIOS
En el Pleno del mes de septiembre se 

pasará la modificación de las bases de las 

ayudas económicas para el transporte a los 

universitarios y a los estudiantes de grado 

medio y superior. 

Esta ayuda ya se concedió el año pasado y 

se beneficiaron de ella algunos estudiantes.  

No el número que esperábamos ya que era 

una subvención nueva que se aprobó entre 

todos los partidos y se nos hizo partícipe de 

ellas. La subvención era una partida de 

30.000 € de los cuales sólo se destinaron 

una tercera parte.

Después de haber visto que una gran parte 

de esta subvención no se había utilizado, 

entre todos los grupos y junto con la 

regidora de Educación hemos mantenido 

varias reuniones para llegar a un acuerdo 

entre todos y mirar la mejor manera de 

modificar estas bases, para que esta cuantía 

se destine íntegramente, partiendo de un 

mínimo y un máximo.

Desde el Partido Popular de Vilanova 

animamos a que vayan más jóvenes a 

solicitar esta beca.

También el Partido Popular presentamos 

una moción, que esperamos que se apruebe 

por unanimidad de todos los grupos, en la 

cual solicitamos que se retire de nuestro 

municipio cualquier reconocimiento o 

distinción institucional  a la figura del ex 

presidente de la Generalitat de Cataluña el 

Sr. Jordi Pujol i Soley, sea en forma de 

placas inaugurales en equipamiento o en el 

mismo Libro de Honor del municipio.

Ciudades como Barcelona y Tarragona ya le 

han retirado las respectivas “Medallas de 

Oro” y el propio Sr. Pujol comunicaba que 

también renunciaba a los honores y 

distinciones de todo tipo en estos 

municipios.

Mari Luz Martínez

LA ALCALDESA NO 
PERMITE DEBATIR Y 
VOTAR 5 MOCIONES: 
RONDA SUR...
La Alcaldesa, siguiendo órdenes de su 

exjefe, y contra la legislación y los 

principios básicos de la democracia, ha 

negado al grupo IPV-VV presentar 5 

mociones en el pasado pleno ordinario de 

septiembre. Entre ellas, el cumplimiento 

del convenio firmado entre el 

Ayuntamiento de Vilanova del Camí y la 

Generalitat de Cataluña, donde la 

Generalitat se comprometía a urbanizar la 

conexión del enlace del Barrio de La Paz 

con la Ronda Sur, obra que no se ha 

realizado pese a la firma del convenio en 

2010.

El 02/07/2010, el Departamento de 

Política Territorial y Obras Públicas de la 

Generalitat, se comprometió a urbanizar la 

conexión del barrio de La Paz con la Ronda 

Sur, una inversión de 520.000 €. Pero sin 

ninguna justificación esta conexión 

continúa parada y ningún responsable 

político ha dado respuesta al 

incumplimiento de la cláusula sexta del 

convenio.

Desde IPV-VV queremos denunciar la 

pasividad del gobierno del PSC y CiU ante 

una ilegalidad. Nadie se ha preocupado 

para exigir la urbanización de la conexión 

del Barrio de La Paz con la Ronda Sur. Tal y 

como indica el convenio, el incumplimiento 

del mismo se debe denunciar a los 

juzgados, exigiendo a la Generalitat la 

dotación presupuestaria y la urbanización 

del enlace de forma inmediata.

A la alcaldesa del PSC, poco le interesa el 

barrio de la Paz y Vilanova del Camí. Y ha 

afirmado en Junta de Portavoces que no 

permitirá la votación de esta moción de 

IPV-VV y que no exigirá mediante la vía 

legal el cumplimiento de los acuerdos 

firmados por la Generalitat de Cataluña, 

realizando la correspondiente denuncia a la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

–juzgado-.

El convenio estuvo escondido por el PSC a 

los grupos municipales hasta que se 

conoció la existencia del mismo en una 

reunión exigida por IPV-VV en las oficinas 

de la Generalitat, donde se trató nuestra 

petición de finalizar los enlaces.

Enhorabuena Sra. Alcaldesa, pronto ex-

PSC, no representa hoy, ni al PSC, ni a 

ningún ciudadano de Vilanova, sólo a su 

exjefe. Siga así, llegará usted lejos.

Juan Manuel Cividanes
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí i la 

Fundació Taleia – Escola Pia han signat 

un contracte per a la posada en marxa 

d'un restaurant pedagògic al Centre 

d'Innovació Anoia. “Una 

col·laboració”, va dir l'alcaldessa, 

“important per fomentar la 

formació professional dels joves de 

la comarca”. La rúbrica va anar a 

càrrec de l'alcaldessa; Vanessa González i 

de Jaume Ars, en nom i representació de 

la Fundació privada Taleia.

Per a la Fundació, aquest contracte 

representa “una oportunitat única”, 

segons explicava Jaume Ars, perquè 

“podem convergir diferents 

objectius de la nostra escola”. Per 

una banda, el fet de buscar sortida laboral 

per als  alumnes de formació professional 

i per l'altra perquè el restaurant del 

Centre d'Innovació servirà com un lloc de 

pràctiques. “Aquest, explica Ars, 

sempre ha estat un tema complicat 

per a l'escola i per als alumnes. 

Tenir un restaurant gestionat per 

nosaltres mateixos proporciona 

aquest camp de treball més directe, 

més formal”. 

El projecte de bar-restaurant al Centre 

d'Innovació anirà més enllà de la 

docència, assegura Jaume Ars, perquè la 

Fundació vol experimentar l'anomenat 

“restaurant pedagògic”. “Un 

projecte, afegeix Ars,  en el qual s'hi 

barregin emocions i es destaquin 

temes de caire més social. Aquest 

és un dels referents de la Fundació 

i de l'escola”. 

Aquesta és una experiència pionera per  a 

la Fundació Taleia en el tema de 

l'hostaleria tot i que té una experiència 

similar en temes de muntanya a l'Escola 

Pia Olot. En aquest cas, l'escola funciona 

com una mena d'empresa que gestiona 

activitats per la muntanya.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí es 

mostrava doblement satisfeta amb la 

signatura d'aquest contracte. Per una 

banda, va dir,”perquè li estem 

donant contingut al Centre 

d'Innovació, i per l'altra, perquè és 

un projecte pedagògic molt 

interessant, a nivell d'integració 

social, que li aporta valor afegit, i 

li confereix al centre un sentit més 

social”. 

El representant de la Fundació Taleia va 

elogiar les instal·lacions del Centre 

d'Innovació Anoia perquè representen 

“una oportunitat extraordinària”. 

Jaume Ars assegura que ofereixen moltes 

possibilitats i estan encantats de poder 

fer-ne ús i de donar viabilitat a aquest 

restaurant. Fa un temps, explica, fins i tot 

havien considerat l'opció de fer el curs de 

formació professional al propi Centre 

però es va desestimar perquè el projecte 

no s'adaptava a la normativa vigent.

Segons el calendari que s'ha fixat, està 

previst que durant aquest mes d'octubre, 

la Fundació Taleia comenci a donar 

contingut  i activitat al projecte de 

restauració, que estarà obert a la població 

en general.  Vanessa González està 

convençuda que “serà una oferta 

molt interessant per a les empreses 

dels polígons colindants, per a les 

persones que hi treballen i per a la 

gent de Vilanova i rodalies”.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, 

Vanesa González i el Director General del 

Centre Tecnológic Leitat, Joan Parra, va 

signar el contracte d'arrendament de 

l'àrea d'innovació i recerca del Centre 

d'Innovació Anoia. El contracte té una 

vigència de quatre anys i suposa, ha dit 

l'alcaldessa, “un pas més per a la 

dinamització del Centre 

d'Innovació Anoia”.

Aquest Centre, que també acollirà un 

altre projecte pioner com és un restaurant 

pedagògic, gestionat per la Fundació 

Taleia, vol esdevenir, segons Meritxell De 

La Varga, Directora d'R+D de Leitat, “un 

centre de referència en temes 

mediambientals, sobretot pel que 

fa a la gestió i valorització dels 

residus, que augmenti la 

competitivitat del teixit 

empresarial de l'Anoia”.

Ambdues parts, ajuntament i empresa, 

han mostrat la seva satisfacció per la 

signatura d'aquest contracte. Vanesa 

González assegura que “LEITAT 

acompleix els requisits 

fonamentals per ser part activa 

d'un projecte global com és el 

Centre d'Innovació Anoia” 

L'alcaldessa està convençuda que “una 

empresa dedicada a la investigació 

i la recerca, sobretot en l'àmbit del 

Medi Ambient, aporta valor afegit 

al territori i de ben segur serà 

beneficiós per a l'entorn vilanoví i 

comarcal”.

“Resulta interessant”, ha continuat 

dient l'alcaldessa, “que una proposta 

d'aquestes característiques 

decideixi ubicar una de les seves 

seus més importants al nostre 

municipi i doni contingut al Centre 

d'Innovació”.

Per la seva banda, Joan Parra, ha destacat 

la importància d'aquest contracte perquè 

“és part de l'execució del nostre 

objectiu fundacional”. “La 

institució”, ha dit Parra, “està molt 

vinculada al territori, a l'activitat 

industrial de la PIME catalana 

amb la voluntat d'aportar valor en 

temes d'innovació, i per això” ha dit, 

“poder vertebrar a nivell 

territorial la nostra activitat és 

molt important”.

El Director General de Leitat s'ha mostrat 

satisfet de la feina feta fins ara i 

emocionat per tot el que esdevindrà: 

“hem de mirar de fer-ho molt bé, 

aprofitar el final de la crisi 

econòmica i poder ajudar les 

empreses del territori però amb la 

voluntat d'anar més enllà de les 

fronteres i convertir aquest centre 

en un referent internacional”.

El Primer Tinent d'Alcalde i titular de 

Promoció Econòmica, Jordi Barón, també 

ha destacat el valor afegit que aporta 

Leitat en el camp de la innovació, ja que 

es tracta del primer centre d'investigació 

tecnològic de Catalunya i ha valorat 

especialment que hagin decidit ubicar 

una unitat d'investigació al nostre 

municipi.

Barón creu que “Leitat aporta i 

aportarà valor a l'hora de 

col·laborar conjuntament en 

projectes europeus que acabaran 

revertint en la millora del municipi 

i que ajudaran a situar Vilanova 

del Camí en el mapa de les 

principals poblacions de 

Catalunya que aposten per la 

innovació tecnològica com a mitjà 

d'especialització i eina per 

treballar per a la recuperació 

econòmica”.

L'àrea de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha 

programat per als mesos d'octubre i 

novembre fins a quatre cursos adreçats 

a persones emprenedores. 

Els dos primers cursos comencen el 6 

d'octubre. Un, de 42 hores, sobre 

comptabilitat bàsica per a pimes, 

que es farà del 6 al 23 d'octubre de 10 a 

13 h al Centre d'Innovació Anoia. 

L'objectiu d'aquest curs és poder 

dominar amb agilitat tècniques bsiques 

de la comptabilitat, poder gestionar de 

manera efectiva les anotacions 

comptables de les operacions de trànsit 

més usuals de l'empresa i conèixer els 

aspectes bàsics del tancament 

comptable. 

Aquest curs, que ofereix places 

limitades, té un preu de 84 € però amb 

diferents bonificacions: Les persones 

empadronades a Vilanova del Camí, 

pagaran 42€, les persones en situació 

d'atur, 63€ i les persones en situació 

d'atur i de Vilanova del Camí, 21€. En 

qualsevol cas, sempre caldrà presentar 

la documentació acreditativa. 

També comença el 6 d'octubre el curs: 

Les claus per repensar l'empresa, 

que durant quatre sessions, el 6, 13, 20 

i 27 d'octubre, farà una aproximació al 

full de ruta personalitzat del Pla 

Estratègic del negoci de cada un dels 

participants. Amb l'ajuda d'un expert 

extern, cada participant podrà tenir 

una visió de la seva pròpia empresa 

amb perspectiva i pugui identificar les 

línies estratègiques de canvi per 

adaptar l'empresa i construir un futur 

diferent.

Per al mes de novembre, les propostes 

formatives de Promoció Econòmica, 

són també dues: Un curs pràctic de 

gestió administrativa, comptable i 

tributària a l'empresa i un altra sobre 

la intel·ligència emocional a l'empresa.

El curs de gestió administrativa, 

comptable i tributària, es portarà a 

terme al Centre d'Innovació Anoia el 3, 

10, 17 i 24 de novembre de 9 a 14h i és 

gratuït. L'objectiu d'aquest curs és 

explicar de manera pràctica tots els 

passos administratius que hi ha des de 

l'emissió de la factura fins al 

cobrament d'aquesta. Observar quin és 

el recorregut estalviarà molt de temps 

a l'empresari i li permetrà dedicar-se a 

allò que genera valor.

I el darrer dels cursos que es proposa 

per al mes de novembre té a veure amb 

el lideratge de les empreses. Sota el 

títol “La intel·ligència emocional 

a l'empresa” aquest curs de 30 h, 

repartides en 8 sessions (de 9 a 12 h) 

els dies 4,6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de 

novembre, vol proporcionar eines i 

tècniques per a desenvolupar habilitats 

de lideratge necessàries per a guiar i 

desenvolupar persones i equips de 

treball. I és que com diu la publicitat 

que s'ha editat des de Promoció 

Econòmica, per liderar un grup 

adequadament i gestionar les emocions 

que es generen, s'ha de poder liderar la 

pròpia vida i gestionar les pròpies 

emocions.

El curs té un preu de 75 € que es poden 

bonificar si s'acredita estar en situació 

d'atur o empadronat a Vilanova. 

Per a més informació i inscripcions 

sobre aquests cursos us podeu posar en 

contacte amb Promoció Econòmica, al 

Centre d'Innovació Anoia, al carrer 

dels Impressors, 12 del Polígon Riera 

de Castellolí. També podeu contactar 

per telèfon al 93 805 44 11 extensió 5 o 

al correu electrònic 

peconomica@vilanovadelcami.cat

Aquests cursos estan subvencionats 

per la Diputació de Barcelona i 

compten amb el suport del 

Departament d'Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya, Catalunya 

Emprèn, del Servicio Público de 

Empleo Estatal del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social i del Fons 

Social Europeu.

Promoció Econòmica de Vilanova del 

Camí ha impulsat una nova edició del 

programa “Projecta't”. Està adreçat 

a joves del municipi, de 18 a 29 anys, 

que estiguin a l'atur i tinguin ganes 

d'aprendre un ofici. 

El “Projecta't” és un programa 

d'acompanyament a la inserció laboral 

dels joves. Tot i que inclou una part 

teòrica, el programa posa l'accent en 

les pràctiques professionals que es 

realitzaran en empreses i comerços del 

municipi. En total, el programa preveu 

fer entre 140 i 210 hores pràctiques 

entre els mesos de novembre de 2014 i 

febrer del 2015.

Els i les joves que hi estiguin 

interessats poden posar-se en contacte 

amb Promoció Econòmica al 93 805 

44 11 extensió 5 -  

peconomica@vilanovadelcami.cat. 

Aquest projecte compta amb el suport 

de la Diputació de Barcelona.

El Mercat de la Ganga 2.0 es va portar 

a terme el passat 21 de setembre en un 

dia pràcticament de mitjans d'estiu. 

Segons la primera valoració de la 

presidenta de l'ACI, Sílvia Bautista, “el 

bon temps va acompanyar 

l'activitat comercial i lúdica, tot 

i que en algunes hores fins i tot 

feia massa calor”. 

Des de l'associació de comerciants 

encara no han tingut temps de reunir-

se amb els socis per valorar 

conjuntament la iniciativa, però 

assenyalen que la primera impressió és 

bona i que estan satisfets de la 

jornada. 

El mercat va servir per treure al carrer 

articles diversos i a bon preu. 

L'atractiu de la decoració de les 

parades i el motiu dels barrets com a 

reclam de diversió va donar color a 

una nova diada comercial i festiva que 

va comptar amb actuacions diverses i 

amb la participació de força persones 

que es van animar a passejar per la 

plaça del Mercat, enmig d'un ambient 

distès. 

Segons ha explicat Bautista, les 

fotografies de la festa del barret que es 

van fer al photocall de l'ACI es 

penjaran al Facebook de l'entitat. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA REEDITA EL 
PROGRAMA “PROJECTA'T” D'INSERCIÓ 
LABORAL PER ALS JOVES

EL CENTRE D'INNOVACIÓ ANOIA 
ACOLLIRÀ UN RESTAURANT 
PEDAGÒGIC GESTIONAT PER LA 
FUNDACIÓ TALEIA

EL CENTRE TECNOLÒGIC 
LEITAT S'INSTAL·LA AL 
CENTRE D'INNOVACIÓ ANOIA

L'AJUNTAMENT VILANOVÍ APOSTA PER 
LA FORMACIÓ DELS EMPRENEDORS 

UN DIA ESTIVAL ACOMPANYA EL BON 
AMBIENT DEL MERCAT DE LA GANGA 2.0

Encetem el nou curs amb 
propostes molt interessants i 
diferents.

Masterclass amb professors del 
món artístic. Us mantindrem 
informats al nostre facebook.

facebook.com/artisticvilanova
C/ Sant Isidre, 104-106 baixos
Tel: 93 803 58 79 / 647 513 208
artistic@artistic2006.es
www.artistic2006.es
facebook.com/ArtisticVilanova

Centre d'Innovació Anoia
a
Carrer dels Impressors, 12
Pol. Ind. Riera de Castellolí (davant Abacus)
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí i la 

Fundació Taleia – Escola Pia han signat 

un contracte per a la posada en marxa 

d'un restaurant pedagògic al Centre 

d'Innovació Anoia. “Una 

col·laboració”, va dir l'alcaldessa, 

“important per fomentar la 

formació professional dels joves de 

la comarca”. La rúbrica va anar a 

càrrec de l'alcaldessa; Vanessa González i 

de Jaume Ars, en nom i representació de 

la Fundació privada Taleia.

Per a la Fundació, aquest contracte 

representa “una oportunitat única”, 

segons explicava Jaume Ars, perquè 

“podem convergir diferents 

objectius de la nostra escola”. Per 

una banda, el fet de buscar sortida laboral 

per als  alumnes de formació professional 

i per l'altra perquè el restaurant del 

Centre d'Innovació servirà com un lloc de 

pràctiques. “Aquest, explica Ars, 

sempre ha estat un tema complicat 

per a l'escola i per als alumnes. 

Tenir un restaurant gestionat per 

nosaltres mateixos proporciona 

aquest camp de treball més directe, 

més formal”. 

El projecte de bar-restaurant al Centre 

d'Innovació anirà més enllà de la 

docència, assegura Jaume Ars, perquè la 

Fundació vol experimentar l'anomenat 

“restaurant pedagògic”. “Un 

projecte, afegeix Ars,  en el qual s'hi 

barregin emocions i es destaquin 

temes de caire més social. Aquest 

és un dels referents de la Fundació 

i de l'escola”. 

Aquesta és una experiència pionera per  a 

la Fundació Taleia en el tema de 

l'hostaleria tot i que té una experiència 

similar en temes de muntanya a l'Escola 

Pia Olot. En aquest cas, l'escola funciona 

com una mena d'empresa que gestiona 

activitats per la muntanya.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí es 

mostrava doblement satisfeta amb la 

signatura d'aquest contracte. Per una 

banda, va dir,”perquè li estem 

donant contingut al Centre 

d'Innovació, i per l'altra, perquè és 

un projecte pedagògic molt 

interessant, a nivell d'integració 

social, que li aporta valor afegit, i 

li confereix al centre un sentit més 

social”. 

El representant de la Fundació Taleia va 

elogiar les instal·lacions del Centre 

d'Innovació Anoia perquè representen 

“una oportunitat extraordinària”. 

Jaume Ars assegura que ofereixen moltes 

possibilitats i estan encantats de poder 

fer-ne ús i de donar viabilitat a aquest 

restaurant. Fa un temps, explica, fins i tot 

havien considerat l'opció de fer el curs de 

formació professional al propi Centre 

però es va desestimar perquè el projecte 

no s'adaptava a la normativa vigent.

Segons el calendari que s'ha fixat, està 

previst que durant aquest mes d'octubre, 

la Fundació Taleia comenci a donar 

contingut  i activitat al projecte de 

restauració, que estarà obert a la població 

en general.  Vanessa González està 

convençuda que “serà una oferta 

molt interessant per a les empreses 

dels polígons colindants, per a les 

persones que hi treballen i per a la 

gent de Vilanova i rodalies”.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, 

Vanesa González i el Director General del 

Centre Tecnológic Leitat, Joan Parra, va 

signar el contracte d'arrendament de 

l'àrea d'innovació i recerca del Centre 

d'Innovació Anoia. El contracte té una 

vigència de quatre anys i suposa, ha dit 

l'alcaldessa, “un pas més per a la 

dinamització del Centre 

d'Innovació Anoia”.

Aquest Centre, que també acollirà un 

altre projecte pioner com és un restaurant 

pedagògic, gestionat per la Fundació 

Taleia, vol esdevenir, segons Meritxell De 

La Varga, Directora d'R+D de Leitat, “un 

centre de referència en temes 

mediambientals, sobretot pel que 

fa a la gestió i valorització dels 

residus, que augmenti la 

competitivitat del teixit 

empresarial de l'Anoia”.

Ambdues parts, ajuntament i empresa, 

han mostrat la seva satisfacció per la 

signatura d'aquest contracte. Vanesa 

González assegura que “LEITAT 

acompleix els requisits 

fonamentals per ser part activa 

d'un projecte global com és el 

Centre d'Innovació Anoia” 

L'alcaldessa està convençuda que “una 

empresa dedicada a la investigació 

i la recerca, sobretot en l'àmbit del 

Medi Ambient, aporta valor afegit 

al territori i de ben segur serà 

beneficiós per a l'entorn vilanoví i 

comarcal”.

“Resulta interessant”, ha continuat 

dient l'alcaldessa, “que una proposta 

d'aquestes característiques 

decideixi ubicar una de les seves 

seus més importants al nostre 

municipi i doni contingut al Centre 

d'Innovació”.

Per la seva banda, Joan Parra, ha destacat 

la importància d'aquest contracte perquè 

“és part de l'execució del nostre 

objectiu fundacional”. “La 

institució”, ha dit Parra, “està molt 

vinculada al territori, a l'activitat 

industrial de la PIME catalana 

amb la voluntat d'aportar valor en 

temes d'innovació, i per això” ha dit, 

“poder vertebrar a nivell 

territorial la nostra activitat és 

molt important”.

El Director General de Leitat s'ha mostrat 

satisfet de la feina feta fins ara i 

emocionat per tot el que esdevindrà: 

“hem de mirar de fer-ho molt bé, 

aprofitar el final de la crisi 

econòmica i poder ajudar les 

empreses del territori però amb la 

voluntat d'anar més enllà de les 

fronteres i convertir aquest centre 

en un referent internacional”.

El Primer Tinent d'Alcalde i titular de 

Promoció Econòmica, Jordi Barón, també 

ha destacat el valor afegit que aporta 

Leitat en el camp de la innovació, ja que 

es tracta del primer centre d'investigació 

tecnològic de Catalunya i ha valorat 

especialment que hagin decidit ubicar 

una unitat d'investigació al nostre 

municipi.

Barón creu que “Leitat aporta i 

aportarà valor a l'hora de 

col·laborar conjuntament en 

projectes europeus que acabaran 

revertint en la millora del municipi 

i que ajudaran a situar Vilanova 

del Camí en el mapa de les 

principals poblacions de 

Catalunya que aposten per la 

innovació tecnològica com a mitjà 

d'especialització i eina per 

treballar per a la recuperació 

econòmica”.

L'àrea de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha 

programat per als mesos d'octubre i 

novembre fins a quatre cursos adreçats 

a persones emprenedores. 

Els dos primers cursos comencen el 6 

d'octubre. Un, de 42 hores, sobre 

comptabilitat bàsica per a pimes, 

que es farà del 6 al 23 d'octubre de 10 a 

13 h al Centre d'Innovació Anoia. 

L'objectiu d'aquest curs és poder 

dominar amb agilitat tècniques bsiques 

de la comptabilitat, poder gestionar de 

manera efectiva les anotacions 

comptables de les operacions de trànsit 

més usuals de l'empresa i conèixer els 

aspectes bàsics del tancament 

comptable. 

Aquest curs, que ofereix places 

limitades, té un preu de 84 € però amb 

diferents bonificacions: Les persones 

empadronades a Vilanova del Camí, 

pagaran 42€, les persones en situació 

d'atur, 63€ i les persones en situació 

d'atur i de Vilanova del Camí, 21€. En 

qualsevol cas, sempre caldrà presentar 

la documentació acreditativa. 

També comença el 6 d'octubre el curs: 

Les claus per repensar l'empresa, 

que durant quatre sessions, el 6, 13, 20 

i 27 d'octubre, farà una aproximació al 

full de ruta personalitzat del Pla 

Estratègic del negoci de cada un dels 

participants. Amb l'ajuda d'un expert 

extern, cada participant podrà tenir 

una visió de la seva pròpia empresa 

amb perspectiva i pugui identificar les 

línies estratègiques de canvi per 

adaptar l'empresa i construir un futur 

diferent.

Per al mes de novembre, les propostes 

formatives de Promoció Econòmica, 

són també dues: Un curs pràctic de 

gestió administrativa, comptable i 

tributària a l'empresa i un altra sobre 

la intel·ligència emocional a l'empresa.

El curs de gestió administrativa, 

comptable i tributària, es portarà a 

terme al Centre d'Innovació Anoia el 3, 

10, 17 i 24 de novembre de 9 a 14h i és 

gratuït. L'objectiu d'aquest curs és 

explicar de manera pràctica tots els 

passos administratius que hi ha des de 

l'emissió de la factura fins al 

cobrament d'aquesta. Observar quin és 

el recorregut estalviarà molt de temps 

a l'empresari i li permetrà dedicar-se a 

allò que genera valor.

I el darrer dels cursos que es proposa 

per al mes de novembre té a veure amb 

el lideratge de les empreses. Sota el 

títol “La intel·ligència emocional 

a l'empresa” aquest curs de 30 h, 

repartides en 8 sessions (de 9 a 12 h) 

els dies 4,6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de 

novembre, vol proporcionar eines i 

tècniques per a desenvolupar habilitats 

de lideratge necessàries per a guiar i 

desenvolupar persones i equips de 

treball. I és que com diu la publicitat 

que s'ha editat des de Promoció 

Econòmica, per liderar un grup 

adequadament i gestionar les emocions 

que es generen, s'ha de poder liderar la 

pròpia vida i gestionar les pròpies 

emocions.

El curs té un preu de 75 € que es poden 

bonificar si s'acredita estar en situació 

d'atur o empadronat a Vilanova. 

Per a més informació i inscripcions 

sobre aquests cursos us podeu posar en 

contacte amb Promoció Econòmica, al 

Centre d'Innovació Anoia, al carrer 

dels Impressors, 12 del Polígon Riera 

de Castellolí. També podeu contactar 

per telèfon al 93 805 44 11 extensió 5 o 

al correu electrònic 

peconomica@vilanovadelcami.cat

Aquests cursos estan subvencionats 

per la Diputació de Barcelona i 

compten amb el suport del 

Departament d'Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya, Catalunya 

Emprèn, del Servicio Público de 

Empleo Estatal del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social i del Fons 

Social Europeu.

Promoció Econòmica de Vilanova del 

Camí ha impulsat una nova edició del 

programa “Projecta't”. Està adreçat 

a joves del municipi, de 18 a 29 anys, 

que estiguin a l'atur i tinguin ganes 

d'aprendre un ofici. 

El “Projecta't” és un programa 

d'acompanyament a la inserció laboral 

dels joves. Tot i que inclou una part 

teòrica, el programa posa l'accent en 

les pràctiques professionals que es 

realitzaran en empreses i comerços del 

municipi. En total, el programa preveu 

fer entre 140 i 210 hores pràctiques 

entre els mesos de novembre de 2014 i 

febrer del 2015.

Els i les joves que hi estiguin 

interessats poden posar-se en contacte 

amb Promoció Econòmica al 93 805 

44 11 extensió 5 -  

peconomica@vilanovadelcami.cat. 

Aquest projecte compta amb el suport 

de la Diputació de Barcelona.

El Mercat de la Ganga 2.0 es va portar 

a terme el passat 21 de setembre en un 

dia pràcticament de mitjans d'estiu. 

Segons la primera valoració de la 

presidenta de l'ACI, Sílvia Bautista, “el 

bon temps va acompanyar 

l'activitat comercial i lúdica, tot 

i que en algunes hores fins i tot 

feia massa calor”. 

Des de l'associació de comerciants 

encara no han tingut temps de reunir-

se amb els socis per valorar 

conjuntament la iniciativa, però 

assenyalen que la primera impressió és 

bona i que estan satisfets de la 

jornada. 

El mercat va servir per treure al carrer 

articles diversos i a bon preu. 

L'atractiu de la decoració de les 

parades i el motiu dels barrets com a 

reclam de diversió va donar color a 

una nova diada comercial i festiva que 

va comptar amb actuacions diverses i 

amb la participació de força persones 

que es van animar a passejar per la 

plaça del Mercat, enmig d'un ambient 

distès. 

Segons ha explicat Bautista, les 

fotografies de la festa del barret que es 

van fer al photocall de l'ACI es 

penjaran al Facebook de l'entitat. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA REEDITA EL 
PROGRAMA “PROJECTA'T” D'INSERCIÓ 
LABORAL PER ALS JOVES

EL CENTRE D'INNOVACIÓ ANOIA 
ACOLLIRÀ UN RESTAURANT 
PEDAGÒGIC GESTIONAT PER LA 
FUNDACIÓ TALEIA

EL CENTRE TECNOLÒGIC 
LEITAT S'INSTAL·LA AL 
CENTRE D'INNOVACIÓ ANOIA

L'AJUNTAMENT VILANOVÍ APOSTA PER 
LA FORMACIÓ DELS EMPRENEDORS 

UN DIA ESTIVAL ACOMPANYA EL BON 
AMBIENT DEL MERCAT DE LA GANGA 2.0

Encetem el nou curs amb 
propostes molt interessants i 
diferents.

Masterclass amb professors del 
món artístic. Us mantindrem 
informats al nostre facebook.

facebook.com/artisticvilanova
C/ Sant Isidre, 104-106 baixos
Tel: 93 803 58 79 / 647 513 208
artistic@artistic2006.es
www.artistic2006.es
facebook.com/ArtisticVilanova

Centre d'Innovació Anoia
a
Carrer dels Impressors, 12
Pol. Ind. Riera de Castellolí (davant Abacus)
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FESTA MAJOR
L'AMBIENT FESTIU I LA 
PARTICIPACIÓ 
DESTAQUEN EN LA 
FESTA MAJOR 
VILANOVINA
Dilluns 8 de setembre van acabar el gruix 

dels actes de Festa Major amb un show que 

combinava les arts marcials amb la dansa i 

diferents disciplines de circ per explicar la 

llegenda dels samurais i de la lluita del bé i 

del mal. Un espectacle que va anar a càrrec 

del Budokan, El Cabrons de Vilanova del 

Camí, i Ingravid i que va sorprendre 

gratament el públic que va omplir la plaça 

del Mercat.

De fet, la participació, ha estat la nota més 

destacada per part de l'Alcaldessa Vanesa 

González que ha valorat molt positivament 

la idea de dispersar els actes per diferents 

espais de la ciutat. Les barraques, 

organitzades pel Consell de Joves La Xispa, 

i la fira d'atraccions que s'han ubicat 

enguany als terrenys al costat del CAP 

“han funcionat molt bé i han creat 

sinèrgies molt positives que han 

portat gent molt diversa als dos 

espais”, assegura Vanesa González.

També el castell de focs canviava enguany 

d'ubicació. Es va fer des de la plaça 

Gertrudis Artigal, al barri Bonavista, i va 

ser més llarg que en altres edicions per 

compensar els problemes que hi van haver 

l'any passat.

Els actes de diumenge al migdia, la 

cercavila dels geganters i grallers de 

Vilanova amb les colles de La Llacuna, 

Masquefa, Creixell, Olesa de Montserrat i 

Santa Eulàlia de Rocança, la jornada 

castellera amb els Moixiganguers 

d'Igualada i les colles de Poble Sec i els 

Brdegassos de Vilanova, el ball de Vilanova 

de l'Esbart Dansaire,  i el vermut popular 

van omplir a vessar el centre neuràlgic de la 

població.

També han funcionat molt bé les novetats 

del programa festiu. El cinema a la fresca 

que va encetar aquesta Festa Major amb la 

projecció de Zipi i Zape, el club de las 

canicas, va aplegar prop de 300 persones 

a l'escenari que es va ubicar al barri Santa 

Llúcia. Un esdeveniment que va anar a 

càrrec de +QCineClub Vilanova i que va 

reunir un públic molt familiar. I la 

xeringada popular, que l'any passat va 

quedar deslluïda pel mal temps, aquest any 

va comptar amb la participació de grans i 

petits desitjosos de mullar i ser mullats.

Una altra de les propostes novedoses del 

programa d'enguany va ser la presentació 

en societat de la secció infantil de la colla 

de diables “Els Cabrons de Vilanova” que 

van debutar amb una cercavila després del 

pregó del què es van ocupar també Els 

Cabrons i que va fer recordar la Divina 

Comèdia de Dante.

La cercavila dels petits “Cabrons de 

Vilanova” va acabar amb la inauguració 

d'una exposició fotogràfica a Can Papasseit. 

Des de l'Ajuntament van voler fer un 

reconeixement al fotògraf Santi Carbonell 

Bertran que ens va deixar el passat mes de 

febrer. La mostra, que s'ha organitzat 

conjuntament entre l'Ajuntament i el fill 

del fotògraf, és un conjunt d'instantànies 

que, com va explicar els seu fill Santi 

C.Siles, mostren dues de les passions 

del Santi, la fotografia i Els Cabrons.

La mostra es pot visitar durant tot el mes 

d’octubre a La Cassoleta de Can Papasseit.

La part més emocional d'aquesta festa la va 

tornar a posar l'agermanament. El dinar de 

diumenge, que van copartir més de 300 

persones, 70 vingudes de Calcinaia i 

Amilly, “va servir, explica Vanesa 

González,  “per mostrar una vegada 

més com s'estrenyen els llaços 

d'amistat entre els tres països i com 

d'importants són les persones que 

alimenten aquest agermanament”. 

En aquest sentit, l'Alcaldessa reconeix la 

tasca que durant 25 anys s'ha portat a 

terme a l'Ajuntament i ha destacat el 

lideratge de Joan Vich i altres Alcaldes com 

Francesco Petroni, Lucia Ciampi, Gerad 

Dupaty i persones com Ricardo Malacarne, 

entre altres, que acaben convertint-se en 

les ànimes de l'Agermanament. 

Precisament el Comitè d'Agermanament va 

oferir un reconeixement a Joan Vich durant 

l'acte de diumenge. El Comitè li va agrair el 

seu esforç i dedicació a l'agermanament.

D'altra banda, González, també ha 

reconegut la tasca que han fet entitats com 

Artistic, Budokan, Camp del Rei, o l'institut 

Pla de les Moreres... en el creixement 

d'aquests llaços d'amistat. Ha estat molt 

important, diu, la implicació dels 

joves.

L'alcaldessa també ha tingut paraules 

d'agraïment per als treballadors dels 

diferents departaments municipals, les 

entitats que han col·laborat, els voluntaris 

de la Comissió de Festes i el Comitè 

d'Agermanament, les famílies acollidores i 

“a tota la gent de Vilanova que ha 

pres, literalment el carrer 

encomanant aquest ambient festiu”.

LA PROCLAMACIÓ DE 
LES PUBILLES OBRE 
OFICIALMENT LA FESTA 
MAJOR
Andrea Egea, Nerea Carrión i Marta Duran 

van ser proclamades Pubilla i Dames 

d'Honor de Vilanova del Camí durant l'acte 

oficial d'obertura de Festa Major. Les 

acompanyaran en aquest mandat la 

pubilleta, Cèlia Riccio Abril i l'hereuet, 

Adrián Ochoa González que, amb només 

tres anys d'edat, van ser els autèntics 

protagonistes de l'acte. 

Petons a les galtes, paraules a cau d'orella i 

somriures de complicitat van ser la tònica 

d'un acte que va omplir  la sala de plens de 

l'Ajuntament vilanoví.

L'EMBARRACA'T SUPERA 
TOTES LES 
EXPECTATIVES
La regidora de Joventut Marta Trullols i el 

vicepresident del Consell de Joventut “La 

Xispa” han fet una valoració molt positiva 

d'aquesta segona edició de 

l'Embarraca't. Trullols ha agraït la 

participació de les entitats i especialment 

del Consell Jove que “ha treballat de 

valent perquè la festa fos un èxit”.

El bon temps i el canvi d'ubicació als 

terrenys del costat del CAP han estat, al seu 

parer, els dos ingredients que han fet que 

tant divendres com dissabte hi hagués una 

nombrosa participació. Dissabte fins i tot es 

van exhaurir els gots que havien fet 

especialment per a l'ocasió. 

El bon ambient ha estat la tònica que ha 

imperat durant els dos dies de barraques en 

les que van participar els joves de La Xispa, 

i les entitats locals: Planeta Viu, Budokan 

Vilanova i La Unión Deportiva San Roque.

Divendres, el concurs de bandes va 

comptar amb la participació de quatre 

grups novells però “de gran qualitat”, 

explica Sergi Pérez. Manti's panties, un 

grup amb membres de diferents municipis 

anoiencs, van competir amb Her 

Magesty, de Tàrrega; No Time to break 

it, de Vilanova del Camí, i Psychodrom, 

d'Igualada. El premi popular finalment va 

ser per a Manti's party.

Dissabte, el concert de Los Buhos i la 

sessió de DJ van portar fins a les barraques 

dos públics diferents que es van fusionar 

perfectament per gaudir de música i festa.

Sergi Pérez,  vicepresident de “La Xispa” 

assegura que l'èxit d'aquesta edició és 

“com un xut d'adrenalina” que els 

dóna impuls i energia per continuar 

apostant pel projecte. Tant és així que ja 

estan estudiant com participar en altres 

actes com la castanyada o l'agenda 

nadalenca.

LA 'FÀBRICA' DE 
QUALITAT CONTINUA EN 
VW MOVIMENT 
L'elegància i la distinció han marcat la 

concentració de VW Moviment en aquesta 

Festa Major que ha aplegat un centenar de 

vehicles. En la línia dels darrers anys, la 

qualitat ha estat la nota destacada de la 

trobada, un aspecte que satisfà als 

organitzadors i que valoren més enllà de la 

quantitat de participants que com 

reconeixen ha estat inferior a la de l'edició 

de l'any passat. El president de l'entitat, 

Dani Pajuelo, creu que l'exhibició 

s'especialitza cada vegada més, a l'estil de 

les concentracions del Nord d'Europa, i en 

el format de Meeting on es prima la 

qualitat. “Com nosaltres solem dir” 

explica Pajuelo “la fàbrica està en 

moviment”. 

Vehicles arribats des d'Andorra, Saragossa i 

arreu de Catalunya, alguns fidels cada any a 

la cita vilanovina, van omplir, diumenge, el 

Passeig de la Indústria des de les 10 del 

matí. Canvis espectaculars en l'aspecte 

exterior i interior dels cotxes, el 90 del grup 

VAG (Volkswagen Audi Group) però 

sobretot molts altres detalls només aptes 

per a ulls experts (rodes, llantes, pintura, 

carrosseria, tapisseria...) van tornar a 

formar part d'aquesta mostra original de 

vehicles. Aquest any, com a novetat, els 

candidats als premis del Top 20 i al trofeu 

The best show –el millor exponent de la 

mostra- es van preseleccionar abans de 

l'hora de dinar, la qual cosa va agilitzar 

molt més la trobada.

Aquest any, cal destacar que els trofeus 

eren també ben especials i originals, amb 

retolació prinstriping, és a dir pintats a mà: 

10 serres, 10 gerres de cervesa i una taula 

d'skate. Un altre toc que distinció en 

aquesta concentració.

Tot i que el jurat no ho va tenir fàcil davant 

el nivell dels participants, el premi princi-

pal va ser per a un Seat Exeo familiar, “un 

cotxe espectacular d'un participant 

de Barcelona” explica Pajuelo del qual 

impactaven les llantes i la pintura gris 

mate, amb un interior de tapisseria camel.

BONA PARTICIPACIÓ EN 
LA MATINAL FAMILIAR A 
VILANOVA PER LA DIADA
Ha estat la 7a edició d'aquest acte 

organitzat per Esquerra-Vilanova

La representació de “1714, escudellers, 

som-hi!!” va aplegar aquest 11 de 

setembre una setantena de persones a 

Vilanova del Camí. L'espectacle, organitzat 

per la secció local d'Esquerra Republicana, 

va portar a la Vilanova de 2014 una 

habitant de la Barcelona de 1714. 

Mitjançant titelles i la seva narració, va 

explicar de manera molt amena i 

participativa com era la vida de la gent 

senzilla de l'època, i com el setge la va fer 

encara més difícil.

Des de l'organització es valora molt 

positivament tant l'assistència com la 

participació en la dinàmica de l'espectacle, 

on tothom va poder ajudar en la defensa de 

les muralles.

LA COLLA TORNA SORTIR 
A CAMINAR, LOT EN MÀ, 
PER LA FESTA MAJOR 
VILANOVINA
La Colla ha tornat de les vacances d'estiu 

amb ganes de fer moltes i bones caminades. 

Per començar, tal i com ens tenen 

acostumats, han iniciat el calendari amb 

una cita ja clàssica: la caminada nocturna. 

Segons afirma Francesca Cullerés des de la 

Colla, “una caminada que tots 

esperem amb delí, i que gaudim com 

tots els nens que ens acompanyen”.

Aquest any, un centenar de caminaires es 

van trobar davant la seu de la colla a les 9 

del vespre, “i lot en mà vam agafar 

camí del passeig fluvial per desco-

brir la vida nocturna dels animalons 

del bosc” explica Cullerés, “una volteta 

d'hora i mitja”. Un cop finalitzada van 

anar fins a l'Escola Marta Mata on els 

esperaven altres companys de la colla per 

fer un most tots junts i gaudir de l'actuació 

del pallassos Abril, que els van fer passar 

una bona estona amb rialles i jocs.

Des de la Colla han agraït a Cayo Alonso 

haver-los fet de guia i gaudir de la sortida 

de Festa Major, així com també als seus 

col·laboradors.
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FESTA MAJOR
L'AMBIENT FESTIU I LA 
PARTICIPACIÓ 
DESTAQUEN EN LA 
FESTA MAJOR 
VILANOVINA
Dilluns 8 de setembre van acabar el gruix 

dels actes de Festa Major amb un show que 

combinava les arts marcials amb la dansa i 

diferents disciplines de circ per explicar la 

llegenda dels samurais i de la lluita del bé i 

del mal. Un espectacle que va anar a càrrec 

del Budokan, El Cabrons de Vilanova del 

Camí, i Ingravid i que va sorprendre 

gratament el públic que va omplir la plaça 

del Mercat.

De fet, la participació, ha estat la nota més 

destacada per part de l'Alcaldessa Vanesa 

González que ha valorat molt positivament 

la idea de dispersar els actes per diferents 

espais de la ciutat. Les barraques, 

organitzades pel Consell de Joves La Xispa, 

i la fira d'atraccions que s'han ubicat 

enguany als terrenys al costat del CAP 

“han funcionat molt bé i han creat 

sinèrgies molt positives que han 

portat gent molt diversa als dos 

espais”, assegura Vanesa González.

També el castell de focs canviava enguany 

d'ubicació. Es va fer des de la plaça 

Gertrudis Artigal, al barri Bonavista, i va 

ser més llarg que en altres edicions per 

compensar els problemes que hi van haver 

l'any passat.

Els actes de diumenge al migdia, la 

cercavila dels geganters i grallers de 

Vilanova amb les colles de La Llacuna, 

Masquefa, Creixell, Olesa de Montserrat i 

Santa Eulàlia de Rocança, la jornada 

castellera amb els Moixiganguers 

d'Igualada i les colles de Poble Sec i els 

Brdegassos de Vilanova, el ball de Vilanova 

de l'Esbart Dansaire,  i el vermut popular 

van omplir a vessar el centre neuràlgic de la 

població.

També han funcionat molt bé les novetats 

del programa festiu. El cinema a la fresca 

que va encetar aquesta Festa Major amb la 

projecció de Zipi i Zape, el club de las 

canicas, va aplegar prop de 300 persones 

a l'escenari que es va ubicar al barri Santa 

Llúcia. Un esdeveniment que va anar a 

càrrec de +QCineClub Vilanova i que va 

reunir un públic molt familiar. I la 

xeringada popular, que l'any passat va 

quedar deslluïda pel mal temps, aquest any 

va comptar amb la participació de grans i 

petits desitjosos de mullar i ser mullats.

Una altra de les propostes novedoses del 

programa d'enguany va ser la presentació 

en societat de la secció infantil de la colla 

de diables “Els Cabrons de Vilanova” que 

van debutar amb una cercavila després del 

pregó del què es van ocupar també Els 

Cabrons i que va fer recordar la Divina 

Comèdia de Dante.

La cercavila dels petits “Cabrons de 

Vilanova” va acabar amb la inauguració 

d'una exposició fotogràfica a Can Papasseit. 

Des de l'Ajuntament van voler fer un 

reconeixement al fotògraf Santi Carbonell 

Bertran que ens va deixar el passat mes de 

febrer. La mostra, que s'ha organitzat 

conjuntament entre l'Ajuntament i el fill 

del fotògraf, és un conjunt d'instantànies 

que, com va explicar els seu fill Santi 

C.Siles, mostren dues de les passions 

del Santi, la fotografia i Els Cabrons.

La mostra es pot visitar durant tot el mes 

d’octubre a La Cassoleta de Can Papasseit.

La part més emocional d'aquesta festa la va 

tornar a posar l'agermanament. El dinar de 

diumenge, que van copartir més de 300 

persones, 70 vingudes de Calcinaia i 

Amilly, “va servir, explica Vanesa 

González,  “per mostrar una vegada 

més com s'estrenyen els llaços 

d'amistat entre els tres països i com 

d'importants són les persones que 

alimenten aquest agermanament”. 

En aquest sentit, l'Alcaldessa reconeix la 

tasca que durant 25 anys s'ha portat a 

terme a l'Ajuntament i ha destacat el 

lideratge de Joan Vich i altres Alcaldes com 

Francesco Petroni, Lucia Ciampi, Gerad 

Dupaty i persones com Ricardo Malacarne, 

entre altres, que acaben convertint-se en 

les ànimes de l'Agermanament. 

Precisament el Comitè d'Agermanament va 

oferir un reconeixement a Joan Vich durant 

l'acte de diumenge. El Comitè li va agrair el 

seu esforç i dedicació a l'agermanament.

D'altra banda, González, també ha 

reconegut la tasca que han fet entitats com 

Artistic, Budokan, Camp del Rei, o l'institut 

Pla de les Moreres... en el creixement 

d'aquests llaços d'amistat. Ha estat molt 

important, diu, la implicació dels 

joves.

L'alcaldessa també ha tingut paraules 

d'agraïment per als treballadors dels 

diferents departaments municipals, les 

entitats que han col·laborat, els voluntaris 

de la Comissió de Festes i el Comitè 

d'Agermanament, les famílies acollidores i 

“a tota la gent de Vilanova que ha 

pres, literalment el carrer 

encomanant aquest ambient festiu”.

LA PROCLAMACIÓ DE 
LES PUBILLES OBRE 
OFICIALMENT LA FESTA 
MAJOR
Andrea Egea, Nerea Carrión i Marta Duran 

van ser proclamades Pubilla i Dames 

d'Honor de Vilanova del Camí durant l'acte 

oficial d'obertura de Festa Major. Les 

acompanyaran en aquest mandat la 

pubilleta, Cèlia Riccio Abril i l'hereuet, 

Adrián Ochoa González que, amb només 

tres anys d'edat, van ser els autèntics 

protagonistes de l'acte. 

Petons a les galtes, paraules a cau d'orella i 

somriures de complicitat van ser la tònica 

d'un acte que va omplir  la sala de plens de 

l'Ajuntament vilanoví.

L'EMBARRACA'T SUPERA 
TOTES LES 
EXPECTATIVES
La regidora de Joventut Marta Trullols i el 

vicepresident del Consell de Joventut “La 

Xispa” han fet una valoració molt positiva 

d'aquesta segona edició de 

l'Embarraca't. Trullols ha agraït la 

participació de les entitats i especialment 

del Consell Jove que “ha treballat de 

valent perquè la festa fos un èxit”.

El bon temps i el canvi d'ubicació als 

terrenys del costat del CAP han estat, al seu 

parer, els dos ingredients que han fet que 

tant divendres com dissabte hi hagués una 

nombrosa participació. Dissabte fins i tot es 

van exhaurir els gots que havien fet 

especialment per a l'ocasió. 

El bon ambient ha estat la tònica que ha 

imperat durant els dos dies de barraques en 

les que van participar els joves de La Xispa, 

i les entitats locals: Planeta Viu, Budokan 

Vilanova i La Unión Deportiva San Roque.

Divendres, el concurs de bandes va 

comptar amb la participació de quatre 

grups novells però “de gran qualitat”, 

explica Sergi Pérez. Manti's panties, un 

grup amb membres de diferents municipis 

anoiencs, van competir amb Her 

Magesty, de Tàrrega; No Time to break 

it, de Vilanova del Camí, i Psychodrom, 

d'Igualada. El premi popular finalment va 

ser per a Manti's party.

Dissabte, el concert de Los Buhos i la 

sessió de DJ van portar fins a les barraques 

dos públics diferents que es van fusionar 

perfectament per gaudir de música i festa.

Sergi Pérez,  vicepresident de “La Xispa” 

assegura que l'èxit d'aquesta edició és 

“com un xut d'adrenalina” que els 

dóna impuls i energia per continuar 

apostant pel projecte. Tant és així que ja 

estan estudiant com participar en altres 

actes com la castanyada o l'agenda 

nadalenca.

LA 'FÀBRICA' DE 
QUALITAT CONTINUA EN 
VW MOVIMENT 
L'elegància i la distinció han marcat la 

concentració de VW Moviment en aquesta 

Festa Major que ha aplegat un centenar de 

vehicles. En la línia dels darrers anys, la 

qualitat ha estat la nota destacada de la 

trobada, un aspecte que satisfà als 

organitzadors i que valoren més enllà de la 

quantitat de participants que com 

reconeixen ha estat inferior a la de l'edició 

de l'any passat. El president de l'entitat, 

Dani Pajuelo, creu que l'exhibició 

s'especialitza cada vegada més, a l'estil de 

les concentracions del Nord d'Europa, i en 

el format de Meeting on es prima la 

qualitat. “Com nosaltres solem dir” 

explica Pajuelo “la fàbrica està en 

moviment”. 

Vehicles arribats des d'Andorra, Saragossa i 

arreu de Catalunya, alguns fidels cada any a 

la cita vilanovina, van omplir, diumenge, el 

Passeig de la Indústria des de les 10 del 

matí. Canvis espectaculars en l'aspecte 

exterior i interior dels cotxes, el 90 del grup 

VAG (Volkswagen Audi Group) però 

sobretot molts altres detalls només aptes 

per a ulls experts (rodes, llantes, pintura, 

carrosseria, tapisseria...) van tornar a 

formar part d'aquesta mostra original de 

vehicles. Aquest any, com a novetat, els 

candidats als premis del Top 20 i al trofeu 

The best show –el millor exponent de la 

mostra- es van preseleccionar abans de 

l'hora de dinar, la qual cosa va agilitzar 

molt més la trobada.

Aquest any, cal destacar que els trofeus 

eren també ben especials i originals, amb 

retolació prinstriping, és a dir pintats a mà: 

10 serres, 10 gerres de cervesa i una taula 

d'skate. Un altre toc que distinció en 

aquesta concentració.

Tot i que el jurat no ho va tenir fàcil davant 

el nivell dels participants, el premi princi-

pal va ser per a un Seat Exeo familiar, “un 

cotxe espectacular d'un participant 

de Barcelona” explica Pajuelo del qual 

impactaven les llantes i la pintura gris 

mate, amb un interior de tapisseria camel.

BONA PARTICIPACIÓ EN 
LA MATINAL FAMILIAR A 
VILANOVA PER LA DIADA
Ha estat la 7a edició d'aquest acte 

organitzat per Esquerra-Vilanova

La representació de “1714, escudellers, 

som-hi!!” va aplegar aquest 11 de 

setembre una setantena de persones a 

Vilanova del Camí. L'espectacle, organitzat 

per la secció local d'Esquerra Republicana, 

va portar a la Vilanova de 2014 una 

habitant de la Barcelona de 1714. 

Mitjançant titelles i la seva narració, va 

explicar de manera molt amena i 

participativa com era la vida de la gent 

senzilla de l'època, i com el setge la va fer 

encara més difícil.

Des de l'organització es valora molt 

positivament tant l'assistència com la 

participació en la dinàmica de l'espectacle, 

on tothom va poder ajudar en la defensa de 

les muralles.

LA COLLA TORNA SORTIR 
A CAMINAR, LOT EN MÀ, 
PER LA FESTA MAJOR 
VILANOVINA
La Colla ha tornat de les vacances d'estiu 

amb ganes de fer moltes i bones caminades. 

Per començar, tal i com ens tenen 

acostumats, han iniciat el calendari amb 

una cita ja clàssica: la caminada nocturna. 

Segons afirma Francesca Cullerés des de la 

Colla, “una caminada que tots 

esperem amb delí, i que gaudim com 

tots els nens que ens acompanyen”.

Aquest any, un centenar de caminaires es 

van trobar davant la seu de la colla a les 9 

del vespre, “i lot en mà vam agafar 

camí del passeig fluvial per desco-

brir la vida nocturna dels animalons 

del bosc” explica Cullerés, “una volteta 

d'hora i mitja”. Un cop finalitzada van 

anar fins a l'Escola Marta Mata on els 

esperaven altres companys de la colla per 

fer un most tots junts i gaudir de l'actuació 

del pallassos Abril, que els van fer passar 

una bona estona amb rialles i jocs.

Des de la Colla han agraït a Cayo Alonso 

haver-los fet de guia i gaudir de la sortida 

de Festa Major, així com també als seus 

col·laboradors.
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Ja ha sortit publicat el text de la 

modificació de l'ordenança de tarifació 

social per al transport en autobús urbà i 

interurbà entre els municipis d'Igualada, 

Santa Margarida de Montbui i Vilanova del 

Camí. Entrarà en vigor el dia 9 d'octubre. 

En funció del nivell d'ingressos es lliurarà 

el Carnet Blau o el Carnet Taronja a les 

persones de 65 anys o més, empadronades 

a Vilanova del Camí. En ambdós casos es 

tracta d'un document personal i 

intransferible que té validesa per tres anys. 

La modificació més rellevant és que a partir 

d'ara serà el Carnet Taronja el que hauran 

de fer servir les persones majors de 14 anys 

que acreditin un grau de disminució del 

33% o superior. L'acreditació s'ha de fer per 

l'ICASS o per resolució de l'Institut 

Nacional de Seguretat Social. 

Podeu consultar la modificació de 

l'ordenança a www.vilanovadelcami.cat 

Des de mitjan setembre es poden fer les 

inscripcions a l'Espai de Joc que ofereix la 

Ludoteca El Cireret de Vilanova del Camí, 

una activitat adreçada a nens i nenes de 3 a 

12 anys que es desenvolupa al llarg del curs 

escolar. Els infants podran gaudir d'una 

estona lúdicoeducativa envoltats de jocs i 

joguines i en un entorn pensat per a 

l'educació en el temps de lleure.

Les famílies poden escollir entre dos torns: 

dilluns i dimecres, o dimarts i dijous, en 

horari de 5 a 7 de la tarda. Les places són 

limitades.

Les inscripcions, que romandran

obertes fins a tancament de places, es 

poden fer al Centre Obert i Espai de Joc El 

Cireret, de 10 a 12.30 h i de 5 a 7 h de la 

tarda. El preu per a tot el curs és de 70 

euros. 

Cal portar la fotocòpia de la targeta 

sanitària de l'infant per formalitzar la 

inscripció.

  
L'associació de lleure Endinsa't de Vilanova 

del Camí ha iniciat el seu projecte motor 

“L'Esplai Endinsa't” al Centre Cívic del 

Barri La Pau. El curs ha començat gairebé 

amb una trentena d'inscripcions. El 

dissabte 13 de setembre es va celebrar la 

Gran Festa d'inici amb les activitats de circ 

i l'inflable, al carrer. Les inscripcions 

continuen obertes i qualsevol persona 

interessada pot adreçar-se al Centre Cívic 

del Barri La Pau, en l'horari de l'activitat, 

per informar-se del funcionament i 

organització. 

L'Esplai Endinsa't funciona els dilluns i 

dimecres de 17.30 a 19.30 h i els dissabtes 

de 10.30 a 13.30 h. En aquest temps, els 

infants tenen el seu espai de reforç escolar 

(una hora d'estudi) per poder fer els deures 

i reforçar els aprenentatges escolars amb 

l'ajuda dels monitors, i una segona franja 

per gaudir i aprendre jugant a través de 

propostes de lleure i lúdiques (manualitats, 

sortides, jocs...). 

L'Associació de Pensionistes i Jubilats de 

Vilanova del Camí ha iniciat el nou curs. 

Dilluns, primer de setembre, es va 

reprendre l'activitat del menjador social i 

per inaugurar aquesta nova temporada 

l'associació va obsequiar als prop de 

noranta assistents amb una paella d'arròs 

gratuïta. Després del dinar el president de 

l'entitat, Isidre Solé, va repassar la feina 

feta per la Junta actual que afronta el 

darrer any de mandat, amb aquest curs 

2014-2015.

Després d'emprendre la renovació del 

sistema de socis i l'actualització dels 

carnets, la Junta vol continuar treballant en 

la mateixa línia per implicar la gent gran de 

Vilanova del Camí en les activitats del 

casal, ja que consideren que hi ha moltes 

persones que no aprofiten l'equipament ni 

participen de les propostes que s'hi fan. Per 

saber què poden millorar des del casal i 

com atreure més socis –un dels puntals pel 

funcionament de l'associació- han decidit 

fer enquestes a la gent gran del municipi. 

L'objectiu és fer-ne unes 200 i per això 

aprofiten els divendres de Mercat i els 

dissabte durant el ball.

L'alcaldessa vilanovina, Vanesa González, 

va assistir al dinar de reobertura del 

menjador social i va destacar “l'espai únic 

que ofereix el casal” i va animar a 

aprofitar-lo a tothom. També va agrair la 

tasca de les persones que col·laboren amb 

la seva aportació: voluntariat, Junta, les 

persones que han passat pels Plans 

d'Ocupació i la família en conjunt que 

conforma l'associació de la gent gran.

Pel que fa a les properes activitats previstes 

per l'Associació de Pensionistes i Jubilats 

de Vilanova del Camí cal destacar els cursos 

de formació que comencen aquest mes 

d'octubre. Una altra proposta per aquesta 

tardor, el diumenge 12 d'octubre, és 

l'excursió a Empuriabrava (la petita 

Venècia Catalana). L'entitat també té data 

per a una de les cites clàssiques de l'any: la 

sortida de Pre Nadal. Serà el dia 9 de 

desembre a Platja d'Aro.

Vilanova del Camí compta amb una nova 

àvia centenària. Es diu Vicenta Garzo 

Salgado i va néixer el 12 de setembre de 

1914 a Mata d'Alcàntara. A casa seva, a 

Mata d'Alcàntara, eren sis germans i no 

sobrava el pa. Amb 8 anys la van enviar a la 

capital i va començar a treballar servint a 

casa d'una família acomodada. 

A Mata d'Alcàntara, amb 16 anys, va 

conèixer qui seria el seu marit. En aquells 

temps, la distància entre Càceres i Mata 

–separats per motius laborals- era tan 

vasta com un oceà, però es van arribar a 

casar i van tenir 4 fills: Justo, Vicente, 

Pablo i Gregori.Tots van créixer a Mata 

d'Alcàntara i van obrir-se camí, com molts 

altres, emigrant cap a Catalunya. Vilanova 

del Camí és des de fa 40 anys casa seva. A 

prop de l'estació -al passeig de la Indústria- 

la Vicenta va veure fer-se adults els seus 

fills i néixer la majoria dels nets. En té una 

dotzena!

Des de fa dos anys i mig és a la Residència 

AMMA. Cada dia es lleva cap a les 7 del 

matí. Es renta sola i es prepara per baixar a 

esmorzar amb la resta de residents ajudada 

només d'un bastó. Alguns dels residents 

són ara companys de dinàmiques 

terapèutiques -per exercitar cos i ment- i 

també de conversa, però ella té la sort de 

tenir els fills sempre a la vora. 

En el dia del seu aniversari va tenir visites 

agradables. L'alcaldessa vilanovina, Vanesa 

González, i la regidora de Serveis 

Personals, Pepita Còdol, li van portar un 

ram de flors. A més, a la tarda van 

preparar una festa al centre amb tota la 

família.

L'Associació de Veïns del Barri de La 

Pau i de la Lluna s'ha constituït 

formalment. Una vintena de veïns van 

participar a la primera assemblea 

veïnal al Centre Cívic del barri la Pau 

per crear la nova associació de veïns i 

constituir la junta de l'entitat que es 

mostra satisfeta per la bona acollida de 

la iniciativa. 

La junta estarà presidida per Sergi 

Balcells, el regidor vilanoví de 

Plataforma per Catalunya, que és veí 

del barri i ha format part del grup  

promotor d'aquesta associació. Balcells 

ha volgut subratllar que “es tracta 

d'una entitat apolítica que 

treballarà des del barri i per al 

barri”. 

Pel que fa a la resta de la junta, 

Mercedes Zea serà la secretària; Roger 

Manzano i Sunni Rius, vocals 

encarregats també de la comissió de 

festes, i Quim Anton –afegit a última 

hora- serà el vocal suplent dins la 

comissió de festes. Des de la junta 

afirmen que estan oberts a noves incor-

poracions. Falta crear, per exemple, la 

figura del tresorer, a més, qualsevol veí 

es podrà afegir com a vocal.

A banda de constituir la junta, 

l'assemblea també va servir per aprovar 

els estatuts de l'associació, regits per la 

normativa de la Generalitat de 

Catalunya. Al final es va obrir també un 

torn de preguntes, on hi va haver un 

debat moderat i tothom va poder dir la 

seva. 

Segons expliquen des de l'associació de 

veïns estan preparant una gran festa 

d'inauguració per celebrar-ne la 

creació.

A la reunió, es va excusar l'absència de 

l'alcaldessa Vanesa González que no va 

poder assistir per motius personals. 

Des de la junta han agraït la 

participació a la vintena de veïns que 

van participar a la trobada i que havien 

fet difusió a les xarxes socials 

(facebook).

L'Associació de Voluntaris de Protecció 

Civil de Vilanova del Camí compta amb 

una unitat canina de recerca i 

salvament de persones desaparegudes. 

Almenys quatre gossos de recerca i 

rescat federats amb els seus respectius 

guies que participen en tasques molt 

determinades. La seva incorporació es 

va presentar oficialment en el marc de 

la Festa Major vilanovina , dins 

l'exhibició d'obediència canina que van 

realitzar des d'Agrapes. 

La unitat canina neix arrel de l'amistat i 

col·laboració entre l'Associació Canina 

de Piera i el cos de Protecció Civil de 

Vilanova del Camí que el passat abril va 

complir 31 anys de trajectòria. 

Voluntaris de l'associació pierenca, 

amb els seus respectius gossos, s'han 

integrat a l'entitat vilanovina per oferir 

els seus serveis qual se'ls requereixi. 

La unitat ja fa mesos que està operativa 

per tal de familiaritzar els voluntaris 

amb els nous companys d'equip. A més, 

el passat mes de juliol ja es van estrenar 

amb un operatiu de recerca d'una dona 

veïna de Santa Margarida de Montbui 

que havia desaparegut i que finalment 

van trobar sana i estalvi. 

El paper dels gossos, tal i com reconeix 

el president del cos, Antonio Rodríguez, 

i el responsable de la unitat, Óscar 

Sánchez, “no sempre és 

determinant però esdevé una 

eina molt valuosa”. Rodríguez ha 

destacat el valor que suposa poder 

comptar amb aquesta unitat ben 

formada i explica que l'associació no es 

podria permetre disposar-ne d'una de 

cap altra manera, ja que tenir cura dels 

gossos i del seu ensinistrament suposa 

un cost molt elevat, un cost que tal i 

com ha remarcat, “s'ha de 

reconèixer i agrair als voluntaris 

propietaris dels animals que 

també seran els seus guies”. 

Tal i com explica Óscar Sánchez, els 

voluntaris de l'Associació Canina de 

Piera, que van començar la seva 

activitat com un hobby, s'han 

autofinançat durant anys la formació i 

assenyalen el buit legal en aquesta 

matèria ja que Catalunya no disposa de 

cap escola oficial d'ensinistrament.  

El cos de Protecció Civil de Vilanova del 

Camí continua fent passes en la 

preparació dels seus integrants. 

Recentment, dos dels seus membres 

han rebut el diploma després de fer el 

curs bàsic de voluntari de protecció 

civil que organitza l'Institut de 

Seguretat Pública. La directora de 

l'institut, Núria Aymerich i el director 

general de Protecció Civil, Jordi Aurich, 

han lliurat un total de 109 diplomes als 

membres de gairebé una quarantena 

d'associacions municipals de 

voluntaris.

Es tracta d'un curs amb formació online 

i també presencial adaptat al context 

actual de les emergències a Catalunya i 

elaborat per la Direcció General de 

Protecció Civil de la Generalitat 

(DGPC). Els continguts es van 

actualitzar a principis del 2014 per 

poder combinar  la formació a distància 

i digital (que correspon al 70% del 

temari) amb la formació pràctica. En 

total és un curs de 70 hores (50 virtuals 

i 20 presencials). També s'han 

incorporat novetats com el reforç dels 

aspectes psicosocial i de principis 

d'actuació.

Actualment el cos vilanoví compta amb 

una desena de voluntaris, però les 

portes de l'entitat sempre estan obertes 

a noves i necessàries incorporacions. 

Per a contactar amb l'entitat podeu 

trucar al 699 437 708 o acostar-vos a la 

seu del carrer Major, número 2.

La funció de Protecció Civil és la 

prevenció de béns i persones en 

escenaris molt diversos: incendis, 

ensorraments, desastres naturals, 

accidents, tràfic… La seva tasca 

principal és la prevenció i la màxima 

col·laboració amb els cossos de 

seguretat, ja que el voluntariat actua 

com auxiliar d'aquests cossos.
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Ja ha sortit publicat el text de la 

modificació de l'ordenança de tarifació 

social per al transport en autobús urbà i 

interurbà entre els municipis d'Igualada, 

Santa Margarida de Montbui i Vilanova del 

Camí. Entrarà en vigor el dia 9 d'octubre. 

En funció del nivell d'ingressos es lliurarà 

el Carnet Blau o el Carnet Taronja a les 

persones de 65 anys o més, empadronades 

a Vilanova del Camí. En ambdós casos es 

tracta d'un document personal i 

intransferible que té validesa per tres anys. 

La modificació més rellevant és que a partir 

d'ara serà el Carnet Taronja el que hauran 

de fer servir les persones majors de 14 anys 

que acreditin un grau de disminució del 

33% o superior. L'acreditació s'ha de fer per 

l'ICASS o per resolució de l'Institut 

Nacional de Seguretat Social. 

Podeu consultar la modificació de 

l'ordenança a www.vilanovadelcami.cat 

Des de mitjan setembre es poden fer les 

inscripcions a l'Espai de Joc que ofereix la 

Ludoteca El Cireret de Vilanova del Camí, 

una activitat adreçada a nens i nenes de 3 a 

12 anys que es desenvolupa al llarg del curs 

escolar. Els infants podran gaudir d'una 

estona lúdicoeducativa envoltats de jocs i 

joguines i en un entorn pensat per a 

l'educació en el temps de lleure.

Les famílies poden escollir entre dos torns: 

dilluns i dimecres, o dimarts i dijous, en 

horari de 5 a 7 de la tarda. Les places són 

limitades.

Les inscripcions, que romandran

obertes fins a tancament de places, es 

poden fer al Centre Obert i Espai de Joc El 

Cireret, de 10 a 12.30 h i de 5 a 7 h de la 

tarda. El preu per a tot el curs és de 70 

euros. 

Cal portar la fotocòpia de la targeta 

sanitària de l'infant per formalitzar la 

inscripció.

  
L'associació de lleure Endinsa't de Vilanova 

del Camí ha iniciat el seu projecte motor 

“L'Esplai Endinsa't” al Centre Cívic del 

Barri La Pau. El curs ha començat gairebé 

amb una trentena d'inscripcions. El 

dissabte 13 de setembre es va celebrar la 

Gran Festa d'inici amb les activitats de circ 

i l'inflable, al carrer. Les inscripcions 

continuen obertes i qualsevol persona 

interessada pot adreçar-se al Centre Cívic 

del Barri La Pau, en l'horari de l'activitat, 

per informar-se del funcionament i 

organització. 

L'Esplai Endinsa't funciona els dilluns i 

dimecres de 17.30 a 19.30 h i els dissabtes 

de 10.30 a 13.30 h. En aquest temps, els 

infants tenen el seu espai de reforç escolar 

(una hora d'estudi) per poder fer els deures 

i reforçar els aprenentatges escolars amb 

l'ajuda dels monitors, i una segona franja 

per gaudir i aprendre jugant a través de 

propostes de lleure i lúdiques (manualitats, 

sortides, jocs...). 

L'Associació de Pensionistes i Jubilats de 

Vilanova del Camí ha iniciat el nou curs. 

Dilluns, primer de setembre, es va 

reprendre l'activitat del menjador social i 

per inaugurar aquesta nova temporada 

l'associació va obsequiar als prop de 

noranta assistents amb una paella d'arròs 

gratuïta. Després del dinar el president de 

l'entitat, Isidre Solé, va repassar la feina 

feta per la Junta actual que afronta el 

darrer any de mandat, amb aquest curs 

2014-2015.

Després d'emprendre la renovació del 

sistema de socis i l'actualització dels 

carnets, la Junta vol continuar treballant en 

la mateixa línia per implicar la gent gran de 

Vilanova del Camí en les activitats del 

casal, ja que consideren que hi ha moltes 

persones que no aprofiten l'equipament ni 

participen de les propostes que s'hi fan. Per 

saber què poden millorar des del casal i 

com atreure més socis –un dels puntals pel 

funcionament de l'associació- han decidit 

fer enquestes a la gent gran del municipi. 

L'objectiu és fer-ne unes 200 i per això 

aprofiten els divendres de Mercat i els 

dissabte durant el ball.

L'alcaldessa vilanovina, Vanesa González, 

va assistir al dinar de reobertura del 

menjador social i va destacar “l'espai únic 

que ofereix el casal” i va animar a 

aprofitar-lo a tothom. També va agrair la 

tasca de les persones que col·laboren amb 

la seva aportació: voluntariat, Junta, les 

persones que han passat pels Plans 

d'Ocupació i la família en conjunt que 

conforma l'associació de la gent gran.

Pel que fa a les properes activitats previstes 

per l'Associació de Pensionistes i Jubilats 

de Vilanova del Camí cal destacar els cursos 

de formació que comencen aquest mes 

d'octubre. Una altra proposta per aquesta 

tardor, el diumenge 12 d'octubre, és 

l'excursió a Empuriabrava (la petita 

Venècia Catalana). L'entitat també té data 

per a una de les cites clàssiques de l'any: la 

sortida de Pre Nadal. Serà el dia 9 de 

desembre a Platja d'Aro.

Vilanova del Camí compta amb una nova 

àvia centenària. Es diu Vicenta Garzo 

Salgado i va néixer el 12 de setembre de 

1914 a Mata d'Alcàntara. A casa seva, a 

Mata d'Alcàntara, eren sis germans i no 

sobrava el pa. Amb 8 anys la van enviar a la 

capital i va començar a treballar servint a 

casa d'una família acomodada. 

A Mata d'Alcàntara, amb 16 anys, va 

conèixer qui seria el seu marit. En aquells 

temps, la distància entre Càceres i Mata 

–separats per motius laborals- era tan 

vasta com un oceà, però es van arribar a 

casar i van tenir 4 fills: Justo, Vicente, 

Pablo i Gregori.Tots van créixer a Mata 

d'Alcàntara i van obrir-se camí, com molts 

altres, emigrant cap a Catalunya. Vilanova 

del Camí és des de fa 40 anys casa seva. A 

prop de l'estació -al passeig de la Indústria- 

la Vicenta va veure fer-se adults els seus 

fills i néixer la majoria dels nets. En té una 

dotzena!

Des de fa dos anys i mig és a la Residència 

AMMA. Cada dia es lleva cap a les 7 del 

matí. Es renta sola i es prepara per baixar a 

esmorzar amb la resta de residents ajudada 

només d'un bastó. Alguns dels residents 

són ara companys de dinàmiques 

terapèutiques -per exercitar cos i ment- i 

també de conversa, però ella té la sort de 

tenir els fills sempre a la vora. 

En el dia del seu aniversari va tenir visites 

agradables. L'alcaldessa vilanovina, Vanesa 

González, i la regidora de Serveis 

Personals, Pepita Còdol, li van portar un 

ram de flors. A més, a la tarda van 

preparar una festa al centre amb tota la 

família.

L'Associació de Veïns del Barri de La 

Pau i de la Lluna s'ha constituït 

formalment. Una vintena de veïns van 

participar a la primera assemblea 

veïnal al Centre Cívic del barri la Pau 

per crear la nova associació de veïns i 

constituir la junta de l'entitat que es 

mostra satisfeta per la bona acollida de 

la iniciativa. 

La junta estarà presidida per Sergi 

Balcells, el regidor vilanoví de 

Plataforma per Catalunya, que és veí 

del barri i ha format part del grup  

promotor d'aquesta associació. Balcells 

ha volgut subratllar que “es tracta 

d'una entitat apolítica que 

treballarà des del barri i per al 

barri”. 

Pel que fa a la resta de la junta, 

Mercedes Zea serà la secretària; Roger 

Manzano i Sunni Rius, vocals 

encarregats també de la comissió de 

festes, i Quim Anton –afegit a última 

hora- serà el vocal suplent dins la 

comissió de festes. Des de la junta 

afirmen que estan oberts a noves incor-

poracions. Falta crear, per exemple, la 

figura del tresorer, a més, qualsevol veí 

es podrà afegir com a vocal.

A banda de constituir la junta, 

l'assemblea també va servir per aprovar 

els estatuts de l'associació, regits per la 

normativa de la Generalitat de 

Catalunya. Al final es va obrir també un 

torn de preguntes, on hi va haver un 

debat moderat i tothom va poder dir la 

seva. 

Segons expliquen des de l'associació de 

veïns estan preparant una gran festa 

d'inauguració per celebrar-ne la 

creació.

A la reunió, es va excusar l'absència de 

l'alcaldessa Vanesa González que no va 

poder assistir per motius personals. 

Des de la junta han agraït la 

participació a la vintena de veïns que 

van participar a la trobada i que havien 

fet difusió a les xarxes socials 

(facebook).

L'Associació de Voluntaris de Protecció 

Civil de Vilanova del Camí compta amb 

una unitat canina de recerca i 

salvament de persones desaparegudes. 

Almenys quatre gossos de recerca i 

rescat federats amb els seus respectius 

guies que participen en tasques molt 

determinades. La seva incorporació es 

va presentar oficialment en el marc de 

la Festa Major vilanovina , dins 

l'exhibició d'obediència canina que van 

realitzar des d'Agrapes. 

La unitat canina neix arrel de l'amistat i 

col·laboració entre l'Associació Canina 

de Piera i el cos de Protecció Civil de 

Vilanova del Camí que el passat abril va 

complir 31 anys de trajectòria. 

Voluntaris de l'associació pierenca, 

amb els seus respectius gossos, s'han 

integrat a l'entitat vilanovina per oferir 

els seus serveis qual se'ls requereixi. 

La unitat ja fa mesos que està operativa 

per tal de familiaritzar els voluntaris 

amb els nous companys d'equip. A més, 

el passat mes de juliol ja es van estrenar 

amb un operatiu de recerca d'una dona 

veïna de Santa Margarida de Montbui 

que havia desaparegut i que finalment 

van trobar sana i estalvi. 

El paper dels gossos, tal i com reconeix 

el president del cos, Antonio Rodríguez, 

i el responsable de la unitat, Óscar 

Sánchez, “no sempre és 

determinant però esdevé una 

eina molt valuosa”. Rodríguez ha 

destacat el valor que suposa poder 

comptar amb aquesta unitat ben 

formada i explica que l'associació no es 

podria permetre disposar-ne d'una de 

cap altra manera, ja que tenir cura dels 

gossos i del seu ensinistrament suposa 

un cost molt elevat, un cost que tal i 

com ha remarcat, “s'ha de 

reconèixer i agrair als voluntaris 

propietaris dels animals que 

també seran els seus guies”. 

Tal i com explica Óscar Sánchez, els 

voluntaris de l'Associació Canina de 

Piera, que van començar la seva 

activitat com un hobby, s'han 

autofinançat durant anys la formació i 

assenyalen el buit legal en aquesta 

matèria ja que Catalunya no disposa de 

cap escola oficial d'ensinistrament.  

El cos de Protecció Civil de Vilanova del 

Camí continua fent passes en la 

preparació dels seus integrants. 

Recentment, dos dels seus membres 

han rebut el diploma després de fer el 

curs bàsic de voluntari de protecció 

civil que organitza l'Institut de 

Seguretat Pública. La directora de 

l'institut, Núria Aymerich i el director 

general de Protecció Civil, Jordi Aurich, 

han lliurat un total de 109 diplomes als 

membres de gairebé una quarantena 

d'associacions municipals de 

voluntaris.

Es tracta d'un curs amb formació online 

i també presencial adaptat al context 

actual de les emergències a Catalunya i 

elaborat per la Direcció General de 

Protecció Civil de la Generalitat 

(DGPC). Els continguts es van 

actualitzar a principis del 2014 per 

poder combinar  la formació a distància 

i digital (que correspon al 70% del 

temari) amb la formació pràctica. En 

total és un curs de 70 hores (50 virtuals 

i 20 presencials). També s'han 

incorporat novetats com el reforç dels 

aspectes psicosocial i de principis 

d'actuació.

Actualment el cos vilanoví compta amb 

una desena de voluntaris, però les 

portes de l'entitat sempre estan obertes 

a noves i necessàries incorporacions. 

Per a contactar amb l'entitat podeu 

trucar al 699 437 708 o acostar-vos a la 

seu del carrer Major, número 2.

La funció de Protecció Civil és la 

prevenció de béns i persones en 

escenaris molt diversos: incendis, 

ensorraments, desastres naturals, 

accidents, tràfic… La seva tasca 

principal és la prevenció i la màxima 

col·laboració amb els cossos de 

seguretat, ja que el voluntariat actua 

com auxiliar d'aquests cossos.

CANVIS EN LA 
TARIFACIÓ SOCIAL 
PER AL BUS URBÀ 
I INTERURBÀ

L'ESPAI DE JOC, 
UNA PROPOSTA 
LÚDICA I 
EDUCATIVA PER 
ALS INFANTS  

L'ESPLAI 
ENDINSA'T INICIA 
EL CURS AMB 
GANES 
D'APRENDRE TOT 
JUGANT

L'ASSOCIACIÓ DE 
PENSIONISTES I 
JUBILATS ES POSA 
EN MARXA DE 
CARA A LA 
TARDOR

VICENTA GARZO, 
UNA IAIA 
CENTENÀRIA QUE 
HA PASSAT 
GAIREBÉ MITJA 
VIDA A VILANOVA

CONSTITUÏDA LA 
NOVA 
ASSOCIACIÓ 
VEÏNAL DE LA 
PAU I LA LLUNA

PROTECCIÓ CIVIL 
PRESENTA LA 
UNITAT CANINA 
AQUEST 
DISSABTE DE 
FESTA MAJOR

NOUS 
VOLUNTARIS 
TITULATS A 
PROTECCIÓ CIVIL 
DE VILANOVA 
DEL CAMÍ



15ESPORTS14 ESPORTS

LA FESTA MAJOR DÓNA EL TRET DE 
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PLAÇA GERTRUDIS ARTIGAL

EL CF SALA CAN TITÓ 
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PRESENTACIÓ OFICIAL 
DELS EQUIPS DEL CLUB 
HANDBOL VILANOVA

LA UD SAN ROQUE 
REPRÈN LA TEMPORADA 
AMB EMPENTA I NOVES 
IL·LUSIONS 

La Festa Major vilanovina dóna el tret de 

sortida de la temporada esportiva per a 

moltes entitats i clubs locals. Futbol, futbol 

sala, handbol, bàsquet, petanca, tennis, 

tennis taula, excursionistes... tots, tenen el 

seu espai reservat per encetar el nou curs 

durant els primers dies de setembre.

En aquest marc es va celebrar, com sempre 

amb molta participació, la caminada noc-

turna de la Colla Excursionista, memorial 

Josep Mateu; i els partits de Festa Major de 

futbol que van portar fins a Can Titó un 

bon nombre d'afeccionats de totes les 

edats. El Club Esportiu Anoia Base va 

enfrontar la UD San Roque amb la Penya 

Bètica; el CF La Paz amb el CD Pujades i el 

CE Anoia Juvenil amb la UD St. Maure. 

Enguany, estrenyent els llaços d'amistat 

amb Calcinaia i Amilly, va tenir lloc, 

diumenge de Festa Major, un partit de 

Futbol a 7 amb la participació de l'equip 

cadet del CE Anoia i el FC Fornacette.

El mateix diumenge, i enmarcat en el 

Trofeu Festa Major, el CE Anoia va encetar 

la lliga amb un partit contra el Sant Cugat 

de Sesgarrigues i dijous 11 de setembre, es 

va disputar una nova edició del Trofeu Dr. 

Longaron, amb la presència d'Emilio 

Longaron i Emilia Calle i les autoritats 

locals encapçalades per l'Alcaldessa, 

Vanesa González, que va fer lliurar un ram 

de flors a la família Longaron.

També es van disputar els primers partits 

dels 4 equips federats del CH Vilanova que, 

tot i perdre, van demostrar que tenen molt 

a fer aquesta temporada esportivament 

parlant. Molt bon ambient de públic a la 

grada,  durant tota la tarda. Des del club 

han agraït al regidor d'Esports Antoni 

Maturana i la regidora Marta Trullols la 

seva presència i col·laboració  durant el 

lliurament dels trofeus.  

També els equips del Vilanova Bàsquet 

Endavant van encetar temporada aquesta 

Festa Major. L'equip infantil masculí va 

disputar el partit de Festa Major davant de 

l'Odena i, malgrat jugar bé, no va poder 

vèncer el seu contrincant mentre que 

l'equip sots 25 no va jugar per problemes 

d'agenda del seu rival.

En tennis taula, l'equip local va disputar, el 

6 i 7 de setembre el Trofeu Festa Major. El 

primer dia va ser el torn per als afeccionats  

i els individuals federats. Van aconseguir 

els primers llocs, el vilanoví Marc de la 

Rosa seguit d'Eugen Irasoc i Lluís Mañosas. 

En federats, les primeres posicions van ser 

per a David Sala, i per als vilanovins Diego 

Naranjo i Aleix Suero.

Diumenge de Festa Major es va disputar el 

tradicional quadrangular que va enfrontar 

el CPP Igualada, CTT Montbui, CTT La 

Torre i el CTT Vilanova i en el qual es va 

imposar l'equip montbuienc. Finalment, la 

matinal es va tancar amb un refrigeri, 

gentilesa del club vilanoví.

Aquesta Festa Major també ens ha deixat 

les primeres victòries de la temporada del 

CFS Can Titó. L'equip local es va imposar al 

Capellades per 2 a 1.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va 

completar el passat mes de juliol la zona de 

lleure Les Moreres, al carrer dels Ducs, 

amb la instal·lació d'un gimnàs a l'aire 

lliure. La zona, que es troba a tocar de 

l'institut,  ja comptava amb unes pistes de 

petanca i una pista d'skate.

El gimnàs s'hi han instal·lat sis elements 

per a fer gimnàstica a l'aire lliure: una 

màquina d'esquí de fons, una bicicleta, un 

banc d'abdominals, unes barres  paral·leles, 

una màquina de rem i una de treball de 

cames. Per completar  l'espai també s'hi ha 

instal·lada una taula de tennis taula i està 

previst que durant la setmana vinent s'hi 

posi també una cistella de bàsquet.

En el marc d'aquesta actuació, que ha 

portat a terme l'empresa Entorn Urbà, 

l'Ajuntament ha aprofitat per reubicar la 

pista d'skate en un espai lateral més 

protegit i una mica més apartat del veïnat 

per evitar possibles molèsties per soroll. 

Properament, ha dit el regidor d'Esports, 

Antoni Maturana, està previst també el 

desbrossat, condicionament i enjardinat de 

l'entorn, per completar aquesta zona de 

lleure oberta a la ciutat i apta per a tots els 

públics. 

Aquesta actuació s'ha tirat endavant en 

coordinació amb el departament d'obres i 

serveis i amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, en l'adquisició dels elements 

saludables. 

A finals de juliol es va acabar la instal·lació 

d'un altre  espai de salut a la plaça 

Gertrudis Artigal, entre els barris Bonavista 

i de La Pau. La Diputació de Barcelona ha 

finançat l'equipament que consta de 

diferents elements en cadena de gimnàstica 

i de recuperació motriu que complementen 

la zona de lleure infantil que ja existia. 

El regidor d'Esports Antoni Maturana, veu 

amb satisfacció aquesta actuació que, 

assegura “compleix amb dos objectius 

fonamentals: la dinamització de 

l'espai públic i el foment de la 

pràctica esportiva”. 

La  idea d'instal·lar aquest circuit a la plaça 

Gertrudis Artigal va sorgir arrel de 

diferents converses entre els veïns del barri 

Bonavista i el grup municipal de CiU que 

després van traslladar a l'equip de govern. 

Jordi Baron, portaveu de CiU a 

l'ajuntament vilanoví i a l'actualitat també 

membre del govern, es mostrava satisfet 

que la proposta s'hagués materialitzat amb 

tanta agilitat i ha agraït a la Diputació de 

Barcelona la seva implicació en el projecte.

La Diputació s'ha fet càrrec de la 

instal·lació d'aquest espai  i també s'ha 

compromès a finançar-ne el seu 

manteniment i dinamització durant els 

primers mesos de funcionament.

Després d'unes vacances renovadores, la 

UD San Roque obre les portes i dóna inici a 

una nova temporada plena de projectes i 

il·lusió. 

El club està obert a la pràctica rítmica a 

partir dels 3 anys, tant per a gimnàstica 

rítmica com per a gimnàstica estètica de 

grup. Per començar ofereixen una classe 

gratuïta sense compromís. 

Una de les primeres cites de l'entitat és el I 

Trofeu de Tardor “Halloween” que 

han programat per al dia 26 d'octubre. 

L'organitzen conjuntament la UD San 

Roque i el Club Gimnàstica La Torre de 

Claramunt. És un trofeu obert a totes les 

categories i nivells de copa catalana, 

conjunts base i absolut.

El passat 27 de setembre, en el marc de la 

darrera jornada de pretemporada del 

primer equip del Club Handbol Vilanova, 

es va fer la presentació oficial dels equips 

de l'entitat. La presentació va tenir lloc 

després dels partits juvenil i cadet i abans 

de l'enfrontament entre el CH Vilanova i el 

OAR Gràcia, sènior femení. L'entitat, que 

va tenir força poder de convocatòria, va 

presentar  els sis equips que vestiran de 

curt aquesta temporada.

Durant el 2015, el club celebrarà el seu 125è 

aniversari.

El Club Futbol Sala Can Titó reprèn amb 

força la nova temporada esportiva, després 

d'un any sabàtic de competicions. I ho fa 

amb primer equip i amb esport base. Un 

equip sènior, un de juvenil i un de cadet 

han començat les seves competicions de 

pretemporada per tal de preparar les 

respectives lligues.

Dijous 11 de setembre van jugar els primers 

partits. Els més joves de Can Titó van 

destacar en el seu debut en el futbol sala 

federat contra l'Abrera. Els jugadors cadets, 

tot i portar només una setmana 

d'entrenaments, es van mostrar molt sòlids 

en defensa i molt contundents en atac. El 

partit va acabar amb empat a 3.

Pel que fa als juvenils, un superior Piera es 

va imposar clarament a un molt fluix Can 

Titó que no va saber controlar el partit en 

cap moment i no va tenir claredat d'idees ni 

en defensa ni en atac. El partit es va saldar 

amb un 3 a 6.

El sènior de Fidel Muñoz va completar un 

molt bon partit davant l'AE Centelles. Els 

vilanovins van mostrar molt bona actitud i 

van portar el control del joc, però l'eficàcia 

de cara a porteria va determinar el resultat 

final, 2 a 5 a favor del Centelles.

El segon test de pretemporada va ser a casa 

del Capellades, i va tenir una cara amarga 

pels joves vilanovins. Els cadets van perdre 

per 8 a 4 mentre i els juvenils, que van fer 

un partit poc seriós davant els capelladins, 

van patir una contundent derrota, 7 a 1.

Els sèniors van llençar els 3 primers minuts 

de cada part, on es van encaixar els 4 gols 

del rival. A falta d'11 minuts els vilanovins 

perdien 4-1 però van aconseguir remuntar 

fins aconseguir l'empat a 4 final amb 3 gols 

d'estratègia. Des del club assenyalen la  

necessitat de concentració durant els 40 

minuts de joc.

Som l'únic API de Vilanova del Camí!
Oferim serveis de compra, venda, lloguer, traspassos de negocis,

assegurances de la llar, hipoteques… amb la garantia d'un professional API. 

LLOGUER 
Pis Vilanova del Camí
Centre. 60 m2. 3 Habitacions. 
Reformat Wc i cuina. Amb 
mobiliari.

Preu: 290€/mes
 

VENTA
Vilanova del Camí
1er pis. 3 Habitacions. Gran 
menjador. Terrassa i traster. 
Necessita petita reforma. 
Oportunitat.

Preu: 55.000€

 

LLOGUER
Vilanova del Cami
Zona escoles.
Pis nou a estrenar. 1 Habitació, 
menjador, wc amb dutxa i cuina 
equipada. Amb A/A. Terrassa de 

95m2 – Preu: 350€/mes

Exposició i venda CONFORT NOVA
Alfons XIII,40 (cantobada Pl. Extremadura) - VILANOVA DEL CAMÍ

TEL.: 938 06 08 60

Calderes de
condensació

a

Energia
i eficiència

INSTAL.LADOR DE:

AIRECONDICIONAT  
ELECTRICITAT 

CALEFACCIÓ
AIGUA     GAS

ESPIN

INSTAL.LACIONS

L'Ajuntament de Vilanova del Camí està preparant un any més 
l'homenatge als matrimonis vilanovins que enguany celebren les seves 
Noces d'Or.

Per rebre l'homenatge cal fer prèviament la inscripció a la Secretaria 
de l'Ajuntament i aportar la documentació requerida. El termini per 
presentar les sol·licituds s'acaba el 30 de novembre.

noces d'or
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La Festa Major vilanovina dóna el tret de 

sortida de la temporada esportiva per a 

moltes entitats i clubs locals. Futbol, futbol 

sala, handbol, bàsquet, petanca, tennis, 

tennis taula, excursionistes... tots, tenen el 

seu espai reservat per encetar el nou curs 

durant els primers dies de setembre.

En aquest marc es va celebrar, com sempre 

amb molta participació, la caminada noc-

turna de la Colla Excursionista, memorial 

Josep Mateu; i els partits de Festa Major de 

futbol que van portar fins a Can Titó un 

bon nombre d'afeccionats de totes les 

edats. El Club Esportiu Anoia Base va 

enfrontar la UD San Roque amb la Penya 

Bètica; el CF La Paz amb el CD Pujades i el 

CE Anoia Juvenil amb la UD St. Maure. 

Enguany, estrenyent els llaços d'amistat 

amb Calcinaia i Amilly, va tenir lloc, 

diumenge de Festa Major, un partit de 

Futbol a 7 amb la participació de l'equip 

cadet del CE Anoia i el FC Fornacette.

El mateix diumenge, i enmarcat en el 

Trofeu Festa Major, el CE Anoia va encetar 

la lliga amb un partit contra el Sant Cugat 

de Sesgarrigues i dijous 11 de setembre, es 

va disputar una nova edició del Trofeu Dr. 

Longaron, amb la presència d'Emilio 

Longaron i Emilia Calle i les autoritats 

locals encapçalades per l'Alcaldessa, 

Vanesa González, que va fer lliurar un ram 

de flors a la família Longaron.

També es van disputar els primers partits 

dels 4 equips federats del CH Vilanova que, 

tot i perdre, van demostrar que tenen molt 

a fer aquesta temporada esportivament 

parlant. Molt bon ambient de públic a la 

grada,  durant tota la tarda. Des del club 

han agraït al regidor d'Esports Antoni 

Maturana i la regidora Marta Trullols la 

seva presència i col·laboració  durant el 

lliurament dels trofeus.  

També els equips del Vilanova Bàsquet 

Endavant van encetar temporada aquesta 

Festa Major. L'equip infantil masculí va 

disputar el partit de Festa Major davant de 

l'Odena i, malgrat jugar bé, no va poder 

vèncer el seu contrincant mentre que 

l'equip sots 25 no va jugar per problemes 

d'agenda del seu rival.

En tennis taula, l'equip local va disputar, el 

6 i 7 de setembre el Trofeu Festa Major. El 

primer dia va ser el torn per als afeccionats  

i els individuals federats. Van aconseguir 

els primers llocs, el vilanoví Marc de la 

Rosa seguit d'Eugen Irasoc i Lluís Mañosas. 

En federats, les primeres posicions van ser 

per a David Sala, i per als vilanovins Diego 

Naranjo i Aleix Suero.

Diumenge de Festa Major es va disputar el 

tradicional quadrangular que va enfrontar 

el CPP Igualada, CTT Montbui, CTT La 

Torre i el CTT Vilanova i en el qual es va 

imposar l'equip montbuienc. Finalment, la 

matinal es va tancar amb un refrigeri, 

gentilesa del club vilanoví.

Aquesta Festa Major també ens ha deixat 

les primeres victòries de la temporada del 

CFS Can Titó. L'equip local es va imposar al 

Capellades per 2 a 1.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va 

completar el passat mes de juliol la zona de 

lleure Les Moreres, al carrer dels Ducs, 

amb la instal·lació d'un gimnàs a l'aire 

lliure. La zona, que es troba a tocar de 

l'institut,  ja comptava amb unes pistes de 

petanca i una pista d'skate.

El gimnàs s'hi han instal·lat sis elements 

per a fer gimnàstica a l'aire lliure: una 

màquina d'esquí de fons, una bicicleta, un 

banc d'abdominals, unes barres  paral·leles, 

una màquina de rem i una de treball de 

cames. Per completar  l'espai també s'hi ha 

instal·lada una taula de tennis taula i està 

previst que durant la setmana vinent s'hi 

posi també una cistella de bàsquet.

En el marc d'aquesta actuació, que ha 

portat a terme l'empresa Entorn Urbà, 

l'Ajuntament ha aprofitat per reubicar la 

pista d'skate en un espai lateral més 

protegit i una mica més apartat del veïnat 

per evitar possibles molèsties per soroll. 

Properament, ha dit el regidor d'Esports, 

Antoni Maturana, està previst també el 

desbrossat, condicionament i enjardinat de 

l'entorn, per completar aquesta zona de 

lleure oberta a la ciutat i apta per a tots els 

públics. 

Aquesta actuació s'ha tirat endavant en 

coordinació amb el departament d'obres i 

serveis i amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, en l'adquisició dels elements 

saludables. 

A finals de juliol es va acabar la instal·lació 

d'un altre  espai de salut a la plaça 

Gertrudis Artigal, entre els barris Bonavista 

i de La Pau. La Diputació de Barcelona ha 

finançat l'equipament que consta de 

diferents elements en cadena de gimnàstica 

i de recuperació motriu que complementen 

la zona de lleure infantil que ja existia. 

El regidor d'Esports Antoni Maturana, veu 

amb satisfacció aquesta actuació que, 

assegura “compleix amb dos objectius 

fonamentals: la dinamització de 

l'espai públic i el foment de la 

pràctica esportiva”. 

La  idea d'instal·lar aquest circuit a la plaça 

Gertrudis Artigal va sorgir arrel de 

diferents converses entre els veïns del barri 

Bonavista i el grup municipal de CiU que 

després van traslladar a l'equip de govern. 

Jordi Baron, portaveu de CiU a 

l'ajuntament vilanoví i a l'actualitat també 

membre del govern, es mostrava satisfet 

que la proposta s'hagués materialitzat amb 

tanta agilitat i ha agraït a la Diputació de 

Barcelona la seva implicació en el projecte.

La Diputació s'ha fet càrrec de la 

instal·lació d'aquest espai  i també s'ha 

compromès a finançar-ne el seu 

manteniment i dinamització durant els 

primers mesos de funcionament.

Després d'unes vacances renovadores, la 

UD San Roque obre les portes i dóna inici a 

una nova temporada plena de projectes i 

il·lusió. 

El club està obert a la pràctica rítmica a 

partir dels 3 anys, tant per a gimnàstica 

rítmica com per a gimnàstica estètica de 

grup. Per començar ofereixen una classe 

gratuïta sense compromís. 

Una de les primeres cites de l'entitat és el I 

Trofeu de Tardor “Halloween” que 

han programat per al dia 26 d'octubre. 

L'organitzen conjuntament la UD San 

Roque i el Club Gimnàstica La Torre de 

Claramunt. És un trofeu obert a totes les 

categories i nivells de copa catalana, 

conjunts base i absolut.

El passat 27 de setembre, en el marc de la 

darrera jornada de pretemporada del 

primer equip del Club Handbol Vilanova, 

es va fer la presentació oficial dels equips 

de l'entitat. La presentació va tenir lloc 

després dels partits juvenil i cadet i abans 

de l'enfrontament entre el CH Vilanova i el 

OAR Gràcia, sènior femení. L'entitat, que 

va tenir força poder de convocatòria, va 

presentar  els sis equips que vestiran de 

curt aquesta temporada.

Durant el 2015, el club celebrarà el seu 125è 

aniversari.

El Club Futbol Sala Can Titó reprèn amb 

força la nova temporada esportiva, després 

d'un any sabàtic de competicions. I ho fa 

amb primer equip i amb esport base. Un 

equip sènior, un de juvenil i un de cadet 

han començat les seves competicions de 

pretemporada per tal de preparar les 

respectives lligues.

Dijous 11 de setembre van jugar els primers 

partits. Els més joves de Can Titó van 

destacar en el seu debut en el futbol sala 

federat contra l'Abrera. Els jugadors cadets, 

tot i portar només una setmana 

d'entrenaments, es van mostrar molt sòlids 

en defensa i molt contundents en atac. El 

partit va acabar amb empat a 3.

Pel que fa als juvenils, un superior Piera es 

va imposar clarament a un molt fluix Can 

Titó que no va saber controlar el partit en 

cap moment i no va tenir claredat d'idees ni 

en defensa ni en atac. El partit es va saldar 

amb un 3 a 6.

El sènior de Fidel Muñoz va completar un 

molt bon partit davant l'AE Centelles. Els 

vilanovins van mostrar molt bona actitud i 

van portar el control del joc, però l'eficàcia 

de cara a porteria va determinar el resultat 

final, 2 a 5 a favor del Centelles.

El segon test de pretemporada va ser a casa 

del Capellades, i va tenir una cara amarga 

pels joves vilanovins. Els cadets van perdre 

per 8 a 4 mentre i els juvenils, que van fer 

un partit poc seriós davant els capelladins, 

van patir una contundent derrota, 7 a 1.

Els sèniors van llençar els 3 primers minuts 

de cada part, on es van encaixar els 4 gols 

del rival. A falta d'11 minuts els vilanovins 

perdien 4-1 però van aconseguir remuntar 

fins aconseguir l'empat a 4 final amb 3 gols 

d'estratègia. Des del club assenyalen la  

necessitat de concentració durant els 40 

minuts de joc.

Som l'únic API de Vilanova del Camí!
Oferim serveis de compra, venda, lloguer, traspassos de negocis,

assegurances de la llar, hipoteques… amb la garantia d'un professional API. 

LLOGUER 
Pis Vilanova del Camí
Centre. 60 m2. 3 Habitacions. 
Reformat Wc i cuina. Amb 
mobiliari.

Preu: 290€/mes
 

VENTA
Vilanova del Camí
1er pis. 3 Habitacions. Gran 
menjador. Terrassa i traster. 
Necessita petita reforma. 
Oportunitat.

Preu: 55.000€

 

LLOGUER
Vilanova del Cami
Zona escoles.
Pis nou a estrenar. 1 Habitació, 
menjador, wc amb dutxa i cuina 
equipada. Amb A/A. Terrassa de 

95m2 – Preu: 350€/mes

Exposició i venda CONFORT NOVA
Alfons XIII,40 (cantobada Pl. Extremadura) - VILANOVA DEL CAMÍ

TEL.: 938 06 08 60

Calderes de
condensació

a

Energia
i eficiència

INSTAL.LADOR DE:

AIRECONDICIONAT  
ELECTRICITAT 

CALEFACCIÓ
AIGUA     GAS

ESPIN

INSTAL.LACIONS

L'Ajuntament de Vilanova del Camí està preparant un any més 
l'homenatge als matrimonis vilanovins que enguany celebren les seves 
Noces d'Or.

Per rebre l'homenatge cal fer prèviament la inscripció a la Secretaria 
de l'Ajuntament i aportar la documentació requerida. El termini per 
presentar les sol·licituds s'acaba el 30 de novembre.

noces d'or



Javier Pérez-Vico i Raül Bocache organitzen el primer festival de curts, un projecte ambiciós i agosarat. 

Parlar de cinema  a Vilanova del Camí és parlar de +QCineClub. Una iniciativa que tiren endavant des de 

fa alguns anys, Javier Pérez-Vico i Raül Bocache. El passat mes de setembre van encetar temporada amb 

nous projectes i moltes il·lusions. A les sessions familiars, es sumen, aquesta nova temporada, les 

sessions de cinema per a majors de 12 anys i també un projecte ambiciós i agosarat, el Rewind Festival, 

que esperem que ens expliquin a continuació amb tot tipus de detalls.
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Què és el Rewind Festival?

El Rewind és un festival de curtmetratges on hi 
haurà curtmetratges a concurs. Altra cosa és tot el 
programa d'activitats paral·leles que estem teixint 
per complementar aquest certamen i que 
contempla des de conferències fins a una gala-
espectacle el dia del lliurament dels premis.

Com se us va acudir la idea i perquè la 
presenteu a Vilanova del Camí?

Ho fem a Vilanova del Camí, d'una banda,  perquè 
tots dos som vilanovins i, de l'altra, perquè des de 
fa uns anys que portem a terme diferents 
projectes cinematogràfics a Vilanova de la mà del 
servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí.  També participem a Ràdio Nova com a 
col·laboradors, fent un programa setmanal sobre 
cinema, -aquesta serà la vuitena temporada- així 
que els nostres vincles amb Vilanova estaven 
clars.

Qui hi pot participar en aquest Festival de 
curts i com s'ha de fer? En principi està obert 
a tothom. La idea original era que sobretot hi 
poguessin participar els joves i els centres 
escolars, però la nostra sorpresa ha estat 
majúscula. En menys de tres mesos i gairebé 
sense haver fet publicitat hem rebut més d'un 
centenar de curts que arriben des de qualsevol 
lloc del món. A més a més són treballs de molta 
qualitat, alguns han estat premiats en diferents 
certàmens i fins i tot hi surten personatges 
famosos.   

Quin és el termini per participar-hi?

Hi ha temps fins el proper 31 de desembre.

Crec que heu començat a rebre curts i que 
la participació està superant qualsevol 
expectativa. Quants curts teniu fins el 
moment? 

Més d'un centenar. Creiem que el fet que el 
procediment de participació es faci des de la 
plataforma Festhome, una de les principals 
plataformes dels festivals de cinema, hi està 
tenint molt a veure. Heu de tenir en compte que, 
per exemple, és la mateixa plataforma que fa 
servir el Festival de Cinema de Sitges. S'ha de dir 
també que no tots passaran a concurs perquè cal 
comprovar que compleixen les bases i alguns, per 
exemple, excedeixen o no arriben al temps marcat 
que és entre els 3 i els 15 minuts. També s'han 
d'eliminar del concurs els treballs que arriben de 
fora del territori espanyol. Han arribat cintes de 
Hong Kong i moltes de països llatinoamericans. 
Aquests lamentablement no entraran a concurs 
però valorarem, de cara a noves edicions, la 
possibilitat de crear una nova categoria, per 
exemple, de curts en parla hispana. 

I els curts nacionals que heu rebut, passen 
tots a concurs?

En aquests moments estem fent una selecció 
prèvia. Mirem que s'ajustin al temps, que no 
siguin ofensius ni gores perquè s'escaparia a la 
filosofia del festival.

Si haguéssiu de testar la qualitat dels curts 
que esteu rebent quin seria el resultat?

Són treballs de molta qualitat. Són petites 
pel·lícules, algunes fins i tot estan 
protagonitzades per actors coneguts i reconeguts. 
A nivell plàstic i visual, amb molts efectes,  són 
impressionants per això estem convençuts que la 
gent gaudirà molt d'aquest festival.

Qui formarà part del jurat avaluador? 

El Jurat estarà format per Jordi Alonso, un expert 
en cinema 3D, que desenvolupa la seva tasca a la 
productora de comunicació Mediapro Barcelona i 
amb qui hem tingut oportunitat de parlar en 
altres ocasions. També en formarà part Jordi 
Comellas, director del ZOOM Igualada, el festival 
estival europeu de cinema per a televisió. Quique 
Santano, actor vilanoví i José Luís Dana, 
col·laborador del programa de cinema a Ràdio 
Nova +QCine, al capdavant de la secció “Los 
olvidados”. 

Quins aspectes es valoraran?

Això és el que estem acabant de definir ara. El fet 
que el festival sigui de temàtica lliure ho fa una 
mica més complicat. En principi hi ha tres 
categories: Màster, en la qual hi poden 
participar els autors més professionals; Joves 
Prodigis; adreçada als autors més joves, de 12 
fins als 18 anys; i Associacions, en la qual hi 
poden participar centres educatius, entitats, 
fundacions i altres col·lectius similars.

Parlem dels premis: què guanyaran les 
millors cintes?

Hem destinat més de 1.000 € en premis. El premi 
al millor curtmetratge està dotat amb 500 €; el 
premi a la millor interpretació és de 300 € i el 
premi al millor guió, 200 €. A banda d'aquests 
premis, també atorgarem el premi del públic.

El festival de curts, o rewind festival, s'ha 
programat per al 21 i 22 de març de l'any 
que ve. Tot i que encara queden molts 
mesos, vosaltres ja heu començat a 
embastar el programa. Què ens podeu 
avançar?

Dissabte hi haurà, a banda de la projecció dels 
curts que participaran al concurs, una xerrada 
sobre l'art del cinema en el 3D, a càrrec de Jordi 
Alonso. També tindrà lloc la cerimònia de 
lliurament de premis que estem preparant en 
col·laboració amb Artístic i la projecció de la 
pel·lícula “Alien, el octavo pasajero”. Diumenge, 
és prevista la projecció dels curts guanyadors i 
una xerrada amb accent local perquè anirà a 
càrrec de tres joves anoiencs: Bernat Roca, 
Francesc Vilaprinyó i David Canto, que han 
publicat un llibre “Filosofía de hielo y fuego” on 
donen les claus per entendre Juego de Tronos, la 
popular sèrie de televisió de Georges R. Martin.  I 
acabarem amb la projecció de la versió estesa de 
“Gladiator”

En aquest projecte també compteu amb 
l'ajuda i la complicitat de l'Ajuntament, els 
comerços locals... 

Com sempre, el tema del finançament és el més 
complicat. Per això estem molt agraïts als 
col·laboradors: Publicacions Els Carrers, 
Ferreteria Montserrat, Muebles Baldomero, 
Sigrid Informàtica, Bodegas Gallardo, La 
Cassoleta; Peixos Dueñas i Masmovil. També 
volem agrair especialment als patrocinadors la 
seva implicació: APP Informàtica (IT Anoia), Riff 
Raff, Belking/Linksys. També hem d'agrair tota la 
feina i la cobertura promocional que s'està fent 
des de Ràdio Nova i televisiovilanova.cat que són 
els mitjans oficials del Festival.


