
En aquest número trobareu l'agenda d'acti-
vitats programades per al mes de desembre 
i gener. Destaquem especialment l'Agenda 
nadalenca “Nadal a la Fresca” que 
enguany incorpora algunes novetats 
importants. La majoria dels actes, 
programats entre el 14 de desembre i el 5 
de gener, es faran a la plaça del Mercat. 
També destaquem els actes amb tradició 
com la cursa Sant Silvestre, la Fira del Camí 
Ral o la pujada als dipòsits.

GUIA D'ACTIVITATS
El ple va aprovar les Ordenances Fiscals 
per al 2015. Taxes, impostos i preus públics 
s'han congelat i s'han introduït diferents 
millores i bonificacions que revertiran en 
les famílies vilanovines. Les Ordenances es 
van aprovar amb els vots a favor d'ICV-
EUiA, ERC, PP, PSC, CiU, VA i la regidora 
Marta Trullols. IPV-VV i Plataforma per 
Catalunya s'hi van abstenir. (Pàgina 5)

Destacats
INFORMACIÓ MUNICIPAL

Les entitats esportives renoven els convenis 
anuals de col·laboració. Enguany, han estat 
12, les entitats esportives convocades: CE 
Anoia, CF Vilanova, CF La Paz, CH 
Vilanova, Vilanova Bàsquet Endavant, CFS 
Can Titó, CT Vilanova, C.Petanca Vilanova, 
C. Petanca Sta. Lucía, Club Esportiu 
Budokan, CTT Vilanova i la UD San Roque. 
(Pàgina 14)
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GUIAd'activitats
desembre gener 2015

N40

pessebre a punt?

> L'Ajuntament aposta per traspassar 

els límits territorials del municipi i 

crear un equipament de referència al 

servei de la comarca.

> L'escola Pia d'Igualada obre al 

Centre el restaurant pedagògic 

l'Atelier per desenvolupar el futur 

professional dels seus alumnes. 

> El Centre Tecnològic Leitat es posa a 

disposició del territori per impulsar la 

competitivitat de les empreses a través 

de la recerca i la innovació.

> Luis Cueto, representannt del 

MINECO posa en valor la innovació 

empresarial i ofereix l'ajuda per a les 

PIMES, les TIC i per a projectes 

d'eficiència energètica entre altres. 

(Pàgina 3)

VILANOVA DEL CAMÍ OFEREIX EL 
CENTRE D'INNOVACIÓ A LA COMARCA 



El Mercat sorteja una cistella de Nadal per parada
Si vols ser un dels afortunats o afortunades, participa utilitzant la teva targeta de fidelitat! I gaudeix dels millors productes de cada establiment del Mercat.
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VILANOVA OFEREIX 
EL CENTRE 
D'INNOVACIÓ ANOIA A 
LA COMARCA

Més de 20 activitats, per a petits i grans, 

lluiran pels carrers, places i equipaments 

de Vilanova del Camí durant les festes de 

Nadal.

Aquest any hem volgut donar un tomb a 

l'agenda nadalenca , hem volgut innovar el 

format de les propostes per tal de fer-les 

més atractives i engrescadores. I per això 

hem volgut traslladar el Nadal al carrer per 

poder-lo compartir, no només amb la 

família, sinó amb els veïns i amics d'una 

manera més lúdica i participativa. 

Volem sortir al carrer per celebrar aquestes 

dates tan entranyables, omplir espais de 

llum i color per fer regnar el sentiment 

festiu al municipi.

L'Ajuntament, juntament amb entitats 

locals, han elaborat un programa ampli i 

divers en el qual tots hi tenim cabuda.

Que no us paralitzi el fred! 

Celebrem el Nadal a la Fresca!
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Els núvols de Nadal no sé què tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
pel blau puríssim dolçament s'estenen,
a la llum de la posta suaus s'encenen
i de nit deixen veure algun estel.　

És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar...

Els núvols de Nadal 
Joan Maragall

En nom del Consistori vilanoví,

Bones Festes i els millors desitjos per al 2015!

Vanesa González, l'Alcaldessa

Bones Festes

NADAL
A LA 
FRESCA!

Un centenar de persones van participar 

ahir en la inauguració del Centre 

d'Innovació Anoia. Malgrat que fa prop 

d'un any que va obrir les seves portes, no 

ha estat fins ara que la instal·lació ha estat 

completa des del punt de vista de l'oferta 

d'activitats i serveis adreçades bàsicament 

al teixit empresarial però també a la 

ciutadania. 

Autoritats de tota la comarca, agents 

econòmics i socials, emprenedors, 

empresaris industrials, entitats de caire 

social i solidari, representants de les ciutats 

de la Ciència i la Innovació... van compartir 

una jornada que va servir no només per 

inaugurar oficialment el Centre d'Innovació 

Anoia sinó per estrenar dos dels espais més 

importants del Centre, la zona de recerca i 

investigació que ocupa el Centre Tecnològic 

Leitat i, el servei de restaurant pedagògic 

que gestiona, com us hem vingut explicant 

darrerament, la Fundació Taleia- Escola 

Pia.

L'Alcaldessa Vanesa González, va mostrar 

orgullosa un centre que “comença a 

omplir-se de contingut” i que va començar 

a gestar-se fa prop de sis anys amb la 

complicitat del Ministeri d'Indústria i 

Comerç que va finançar la primera fase, 

amb una inversió de prop de 2 milions 

d'euros.  González també va agrair les 

contribucions que han fet altres 

administracions com el FEDER o la 

Diputació de Barcelona que han estat 

bàsiques per acabar el Centre. 

L'Alcaldessa va explicar que “ha estat un 

llarg recorregut que ha anat definint 

l'evolució del Centre fins a convertir-lo en 

l'espai actual. Un espai obert, en un entorn 

agradable i amb unes finalitats concretes 

encarades a promocionar el territori en 

l'àmbit de la dinamització econòmica” En 

aquest punt,  González va fer un incís per 

agrair de manera especial la tasca que va 

realitzar Joan Vich “que va creure en 

aquest projecte al cent per cent i el va fer 

viable lluitant molt per aconseguir aportar 

aquest recurs al municipi” va dir.

Vanesa González també va recordar la 

figura de Casimir Torrens, l'arquitecte que 

va dissenyar el centre i que va traspassar el 

passat mes d'octubre. “Una persona 

entranyable que va compartir infinitat de 

projectes amb l'Ajuntament i en els quals 

sempre hi deixava palesa la seva 

empremta”.

El Centre d'Innovació és un centre que 

acull activitat pública, hi estan instal·lats 

els serveis de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament, aules de formació, aula TIC i 

el viver d'empreses; però també iniciatives 

privades com Leitat i el restaurant l'Atelier. 

El Centre pretén ser una eina per donar 

resposta a les necessitats de les empreses i 

dels treballadors de la zona i del territori. 

Un espai de trobada on les empreses i els 

emprenedors puguin compartir 

experiències, recursos i serveis per tal de 

crear una xarxa útil al servei de les seves 

pròpies empreses i dels sectors implicats. 

Aquest treball conjunt entre 

administracions ha fet possible, per 

exemple, la instal·lació de l'oficina de 

captació d'inversions un projecte de la 

Mancomunitat de la Conca d'Òdena o de 

l'Associació dels Polígons dels Plans.

L'ESCOLA PIA D'IGUALADA 
OBRE AL CENTRE EL 
RESTAURANT PEDAGÒGIC 
L'ATELIER

L'Atelier és un restaurant innovador on el 

valor el marca el propi client. Sense un 

preu fix, el restaurant oferirà una sèrie de 

plats que es podran combinar segons les 

preferències del client que acabarà posant 

preu als plats segons les experiències que 

hagi experimentat. 

El director de l'Escola Pia d'Igualada, 

Jaume Ars, va començar la seva intervenció 

fent una referència a l'Atelier, una paraula 

francesa que significa taller i que 

exemplifica perfectament la filosofia del 

projecte i de l'escola. El restaurant 

pedagògic neix amb la voluntat de formar 

persones i professionals i representa una 

oportunitat única perquè els alumnes del 

curs de formació professional de cuina, 16 

joves entre 16 i 17 anys, puguin 

desenvolupar les seves capacitats i obrir-se 

a un futur professional. 

L'AJUNTAMENT I LEITAT 
CONSOLIDEN UNA ALIANÇA 
CONJUNTA PER A LA 
INNOVACIÓ

El Centre Tecnològic Leitat ha desembarcat 

a Vilanova del Camí amb tot el pes de l'em-

presa, així ho va explicar en el seu discurs 

inaugural el seu president, Eusebi Cima. El 

centre vilanoví és “cap i casal de Leitat” 

que desenvolupa principalment tres línies 

actuació: una centrada en la industria pa-

perera, una altra en el sector adober i una 

tercera línia centrada en el Medi Ambient. 

Cima va posar el Centre Tecnològic Leitat a 

disposició del territori català i de la 

comarca de l'Anoia per impulsar la 

competitivitat de les empreses a través de 

la recerca i la innovació. El president de 

Leitat va avançar la voluntat de preparar un 

Pla d'Actuació que incorpori tot un seguit 

de projectes a nivell territorial.

Al centre vilanoví de Leitat hi treballen 

actualment 14 investigadors ocupant un 

espai de quasi 300 m2 que, quan estigui en 

ple rendiment, comptarà amb laboratoris 

dotats d'equipaments altament tecnològics 

i una zona de plantes pilot i prototips a 

disposició de les empreses de la comarca.

Entre altres activitats, Leitat promocionarà 

des de Vilanova del Camí, la recerca i la 

innovació entre les empreses i les escoles; 

realitzarà jornades orientades a la 

transferència de tecnologia i de resultats 

d'investigació.

LUIS CUETO POSA EN VALOR LA 
INNOVACIÓ EMPRESARIAL I 
OFEREIX L'AJUDA DEL 
MINISTERI

Luis Cueto, Subdirector General de Fomen-

to a la Innovación Empresarial, Secretaria 

de Estado I+D+i del Ministerio de 

Economía y Competitividad, va participar 

activament en l'acte inaugural del Centre 

d'Innovació Anoia que es va complementar 

amb una reunió de treball amb les ciutats 

catalanes de la Ciència i la Innovació: 

El líder la Xarxa Innpulso, la xarxa que 

aplega totes les ciutats espanyoles 

distingides, va defensar el retorn de la idea 

clàssica de tenir la indústria a casa i no en 

altres països com la Xina. El Ministeri, va 

dir Cueto, referma el seu compromís 

d'estar al costat dels empresaris als que va 

encoratjar a buscar mercats internacionals.

Cueto també va recordar que des del 

Ministeri existeixen ajudes i subvencions 

europees per a les PIMES, per a les TIC i 

per a projectes d'eficiència energètica, entre 

altres. Són fons europeus amb data de 

caducitat, ja que s'acaben el 2021, però 

suposen “una gran oportunitat que cal 

aprofitar”, va dir. 

Cueto, que va mostrar-se satisfet i agraït 

pel tracte que havia rebut a Vilanova del 

Camí va felicitar l'Ajuntament per les 

instal·lacions del Centre d'Innovació “per 

les immenses oportunitats que ofereixen 

als empresaris i al territori”. També va 

elogiar el projecte innovador del restaurant 

pedagògic l'Atelier pel seu compromís amb 

els joves als que els ofereix una oportunitat 

real d'inserir-se al món laboral. El 

representant del MINECO, va posar 

especial èmfasi en el alt valor social del 

projecte.



El Mercat sorteja una cistella de Nadal per parada
Si vols ser un dels afortunats o afortunades, participa utilitzant la teva targeta de fidelitat! I gaudeix dels millors productes de cada establiment del Mercat.
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VILANOVA OFEREIX 
EL CENTRE 
D'INNOVACIÓ ANOIA A 
LA COMARCA

Més de 20 activitats, per a petits i grans, 

lluiran pels carrers, places i equipaments 

de Vilanova del Camí durant les festes de 

Nadal.

Aquest any hem volgut donar un tomb a 

l'agenda nadalenca , hem volgut innovar el 

format de les propostes per tal de fer-les 

més atractives i engrescadores. I per això 

hem volgut traslladar el Nadal al carrer per 

poder-lo compartir, no només amb la 

família, sinó amb els veïns i amics d'una 

manera més lúdica i participativa. 

Volem sortir al carrer per celebrar aquestes 

dates tan entranyables, omplir espais de 

llum i color per fer regnar el sentiment 

festiu al municipi.

L'Ajuntament, juntament amb entitats 

locals, han elaborat un programa ampli i 

divers en el qual tots hi tenim cabuda.

Que no us paralitzi el fred! 

Celebrem el Nadal a la Fresca!
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Els núvols de Nadal no sé què tenen
que són manyacs: no posen
gens de malícia al cel:
pel blau puríssim dolçament s'estenen,
a la llum de la posta suaus s'encenen
i de nit deixen veure algun estel.　

És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
Tenebres de Nadal, no sou tenebres;
més hi veig en vosaltres
que no en el dia clar...

Els núvols de Nadal 
Joan Maragall

En nom del Consistori vilanoví,

Bones Festes i els millors desitjos per al 2015!

Vanesa González, l'Alcaldessa

Bones Festes

NADAL
A LA 
FRESCA!

Un centenar de persones van participar 

ahir en la inauguració del Centre 

d'Innovació Anoia. Malgrat que fa prop 

d'un any que va obrir les seves portes, no 

ha estat fins ara que la instal·lació ha estat 

completa des del punt de vista de l'oferta 

d'activitats i serveis adreçades bàsicament 

al teixit empresarial però també a la 

ciutadania. 

Autoritats de tota la comarca, agents 

econòmics i socials, emprenedors, 

empresaris industrials, entitats de caire 

social i solidari, representants de les ciutats 

de la Ciència i la Innovació... van compartir 

una jornada que va servir no només per 

inaugurar oficialment el Centre d'Innovació 

Anoia sinó per estrenar dos dels espais més 

importants del Centre, la zona de recerca i 

investigació que ocupa el Centre Tecnològic 

Leitat i, el servei de restaurant pedagògic 

que gestiona, com us hem vingut explicant 

darrerament, la Fundació Taleia- Escola 

Pia.

L'Alcaldessa Vanesa González, va mostrar 

orgullosa un centre que “comença a 

omplir-se de contingut” i que va començar 

a gestar-se fa prop de sis anys amb la 

complicitat del Ministeri d'Indústria i 

Comerç que va finançar la primera fase, 

amb una inversió de prop de 2 milions 

d'euros.  González també va agrair les 

contribucions que han fet altres 

administracions com el FEDER o la 

Diputació de Barcelona que han estat 

bàsiques per acabar el Centre. 

L'Alcaldessa va explicar que “ha estat un 

llarg recorregut que ha anat definint 

l'evolució del Centre fins a convertir-lo en 

l'espai actual. Un espai obert, en un entorn 

agradable i amb unes finalitats concretes 

encarades a promocionar el territori en 

l'àmbit de la dinamització econòmica” En 

aquest punt,  González va fer un incís per 

agrair de manera especial la tasca que va 

realitzar Joan Vich “que va creure en 

aquest projecte al cent per cent i el va fer 

viable lluitant molt per aconseguir aportar 

aquest recurs al municipi” va dir.

Vanesa González també va recordar la 

figura de Casimir Torrens, l'arquitecte que 

va dissenyar el centre i que va traspassar el 

passat mes d'octubre. “Una persona 

entranyable que va compartir infinitat de 

projectes amb l'Ajuntament i en els quals 

sempre hi deixava palesa la seva 

empremta”.

El Centre d'Innovació és un centre que 

acull activitat pública, hi estan instal·lats 

els serveis de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament, aules de formació, aula TIC i 

el viver d'empreses; però també iniciatives 

privades com Leitat i el restaurant l'Atelier. 

El Centre pretén ser una eina per donar 

resposta a les necessitats de les empreses i 

dels treballadors de la zona i del territori. 

Un espai de trobada on les empreses i els 

emprenedors puguin compartir 

experiències, recursos i serveis per tal de 

crear una xarxa útil al servei de les seves 

pròpies empreses i dels sectors implicats. 

Aquest treball conjunt entre 

administracions ha fet possible, per 

exemple, la instal·lació de l'oficina de 

captació d'inversions un projecte de la 

Mancomunitat de la Conca d'Òdena o de 

l'Associació dels Polígons dels Plans.

L'ESCOLA PIA D'IGUALADA 
OBRE AL CENTRE EL 
RESTAURANT PEDAGÒGIC 
L'ATELIER

L'Atelier és un restaurant innovador on el 

valor el marca el propi client. Sense un 

preu fix, el restaurant oferirà una sèrie de 

plats que es podran combinar segons les 

preferències del client que acabarà posant 

preu als plats segons les experiències que 

hagi experimentat. 

El director de l'Escola Pia d'Igualada, 

Jaume Ars, va començar la seva intervenció 

fent una referència a l'Atelier, una paraula 

francesa que significa taller i que 

exemplifica perfectament la filosofia del 

projecte i de l'escola. El restaurant 

pedagògic neix amb la voluntat de formar 

persones i professionals i representa una 

oportunitat única perquè els alumnes del 

curs de formació professional de cuina, 16 

joves entre 16 i 17 anys, puguin 

desenvolupar les seves capacitats i obrir-se 

a un futur professional. 

L'AJUNTAMENT I LEITAT 
CONSOLIDEN UNA ALIANÇA 
CONJUNTA PER A LA 
INNOVACIÓ

El Centre Tecnològic Leitat ha desembarcat 

a Vilanova del Camí amb tot el pes de l'em-

presa, així ho va explicar en el seu discurs 

inaugural el seu president, Eusebi Cima. El 

centre vilanoví és “cap i casal de Leitat” 

que desenvolupa principalment tres línies 

actuació: una centrada en la industria pa-

perera, una altra en el sector adober i una 

tercera línia centrada en el Medi Ambient. 

Cima va posar el Centre Tecnològic Leitat a 

disposició del territori català i de la 

comarca de l'Anoia per impulsar la 

competitivitat de les empreses a través de 

la recerca i la innovació. El president de 

Leitat va avançar la voluntat de preparar un 

Pla d'Actuació que incorpori tot un seguit 

de projectes a nivell territorial.

Al centre vilanoví de Leitat hi treballen 

actualment 14 investigadors ocupant un 

espai de quasi 300 m2 que, quan estigui en 

ple rendiment, comptarà amb laboratoris 

dotats d'equipaments altament tecnològics 

i una zona de plantes pilot i prototips a 

disposició de les empreses de la comarca.

Entre altres activitats, Leitat promocionarà 

des de Vilanova del Camí, la recerca i la 

innovació entre les empreses i les escoles; 

realitzarà jornades orientades a la 

transferència de tecnologia i de resultats 

d'investigació.

LUIS CUETO POSA EN VALOR LA 
INNOVACIÓ EMPRESARIAL I 
OFEREIX L'AJUDA DEL 
MINISTERI

Luis Cueto, Subdirector General de Fomen-

to a la Innovación Empresarial, Secretaria 

de Estado I+D+i del Ministerio de 

Economía y Competitividad, va participar 

activament en l'acte inaugural del Centre 

d'Innovació Anoia que es va complementar 

amb una reunió de treball amb les ciutats 

catalanes de la Ciència i la Innovació: 

El líder la Xarxa Innpulso, la xarxa que 

aplega totes les ciutats espanyoles 

distingides, va defensar el retorn de la idea 

clàssica de tenir la indústria a casa i no en 

altres països com la Xina. El Ministeri, va 

dir Cueto, referma el seu compromís 

d'estar al costat dels empresaris als que va 

encoratjar a buscar mercats internacionals.

Cueto també va recordar que des del 

Ministeri existeixen ajudes i subvencions 

europees per a les PIMES, per a les TIC i 

per a projectes d'eficiència energètica, entre 

altres. Són fons europeus amb data de 

caducitat, ja que s'acaben el 2021, però 

suposen “una gran oportunitat que cal 

aprofitar”, va dir. 

Cueto, que va mostrar-se satisfet i agraït 

pel tracte que havia rebut a Vilanova del 

Camí va felicitar l'Ajuntament per les 

instal·lacions del Centre d'Innovació “per 

les immenses oportunitats que ofereixen 

als empresaris i al territori”. També va 

elogiar el projecte innovador del restaurant 

pedagògic l'Atelier pel seu compromís amb 

els joves als que els ofereix una oportunitat 

real d'inserir-se al món laboral. El 

representant del MINECO, va posar 

especial èmfasi en el alt valor social del 

projecte.



A
CONXITA CASELLAS CELEBRA 105 ANYS!
L'Alcaldessa Vanesa González i la regidora 

de Serveis Personals, Pepita Còdol, van 

felicitar Conxita Casellas, una àvia 

vilanovina que el passat 18 de novembre va 

fer 105 anys! 

Amb aquesta edat, és l'àvia de més edat del 

municipi i potser també de la comarca. 

Malgrat tot, Conxita Casellas manté les 

seves rutines diàries: menja pa amb 

xocolata desfeta cada matí i fa una estona 

de sopa de lletres.

Acompanyada del seu fill i dels seus tres 

néts, d'alguns veïns i amics, la Conxita va 

bufar les espelmes del pastís i va compartir 

un aperitiu amb copa de cava inclosa. 

A
MERCÈ RIUS RIVERA, UNA NOVA ÀVIA 
CENTENÀRIA A VILANOVA DEL CAMÍ
LL'ajuntament de Vilanova del Camí va 

felicitar també una altra àvia centenària, la 

Mercè Rius Rivera que va fer 100 anys el 

passat 16 de maig. 

La Mercè i la seva família va rebre 

l'Alcaldessa; Vanesa González i la regidora, 

Pepita Còdol, al domicili familiar. Rodejada 

de la família i en companyia de la seva 

cuidadora, aquesta àvia alegre i xerraire, va 

explicar alguns episodis de la seva vida que 

la va portar a Vilanova del Camí per amor, 

ja que es va casar amb el fundador de 

Biguetes Rabell, una empresa pionera en la 

fabricació de biguetes i semibiguetes 

pretesades de formigó. 

La Mercè va mostrar-se agraïda per l'escalf 

de la família i sobretot del seu fill Josep. 

Moltes felicitats i a fer-ne molts més!!!!

L'AJUNTAMENT 
FELICITA DUES 
ÀVIES 
CENTENÀRIES 

LA XARXA INNPULSO DEMANARÀ 
FINANÇAMENT AL MINISTERI PER 
CONTINUAR INNOVANT
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ES CONGELEN LES 
TAXES, IMPOSTOS I 
PREUS PÚBLICS PER AL 
2015 
El ple va aprovar en sessió ordinària les 

Ordenances Fiscals per al 2015. Taxes, 

impostos i preus públics s'han congelat i 

s'han introduït diferents millores i 

bonificacions que revertiran en les famílies 

vilanovines. Les Ordenances es van aprovar 

amb els vots a favor d'ICV-EUiA, ERC, PP, 

PSC, CiU, VA i la regidora Marta Trullols. 

IPV-VV i Plataforma per Catalunya s'hi van 

abstenir. 

El govern del PSC i CiU van defensar unes 

Ordenances Fiscals coherents amb la 

situació actual. Pepita Còdol, portaveu del 

PSC, va assegurar que eren unes 

ordenances “contingudes i congelades 

que prioritzen les millores i les 

bonificacions per tal que siguin més 

assequibles a la població”.

La regidora va destacar, per exemple, la 

supressió de la taxa per expedició de 

documents administratius per aquelles 

persones que estan dins el circuit de 

Serveis Socials, les que estan a l'atur o les 

que sol·licitin ajudes econòmiques. 

També va destacar la bonificació del 30% 

en la quota de l'impost de transmissions.

Les OOFF per al 2015 han introduït 

millores també per als emprenedors, 

concretament per a bars i restaurants que 

tenen terrassa. En aquest sentit s'ha 

modificat l'import diari per la col·locació de 

taules i cadires en dies festius amb 

l'objectiu, va dir Pepita Còdol, de facilitar 

que més establiments puguin gaudir-ne.

A petició de la regidora del PP, Mari Luz 

Martínez, les Ordenances han incorporat 

també una rebaixa del preu de la recollida 

d'escombraries per als restaurants, perquè 

era tres vegades més alta que la que paguen 

els bars, quan la quantitat de rebuig que 

generen és en molts caos, va dir la regidora 

popular, igual. L'any 2015, els restaurants 

gaudiran d'una bonificació del 5% a la que 

podran afegir un altre 10% si s'acullen a la 

recollida porta a porta de cartró. 

També s'ha introduït una bonificació per 

als emprenedors que ocupin un despatx del 

Viver d'empreses, ubicat al Centre 

d'Innovació.

Una altra de les millores importants 

d'aquestes ordenances s'aplicaran a la 

tarifació social. El govern, va dir Pepita 

Còdol,  ha regulat aquestes ajudes amb 

l'objectiu de ser més justos, arribar a més 

famílies i evitar abusos. En aquest sentit 

s'han limitat el número d'activitats 

bonificades a una per infant i temporada, 

tot i que previ informe dels Serveis Socials, 

també es podrà gaudir d'una rebaixa en les 

següents activitats que es vulguin gaudir.

Jordi Barón, portaveu de CiU i membre de 

l'equip de govern, va defensar les 

ordenances, unes de les més baixes de la 

comarca de l'Anoia. Va destacar les 

diferents bonificacions que s'han introduït i 

va assegurar que eren coherents i raonables 

amb la situació actual. Un punt de vista que 

també va compartir la regidora Marta 

Trullols qui va assegurar que són sensibles 

amb les famílies que més ho necessiten.

Des d'ICV-EUiA, Francina Gabarró també 

va donar suport a l'aprovació de les  

Ordenances perquè va dir, asseguren el 

manteniment dels serveis de qualitat. Li 

hagués agradat, va dir Gabarró, una 

reducció pel que fa a la taxa d'escombraries 

però també és conscient que es tracta d'un 

servei que suposa un elevat cost per 

l'ajuntament que no es cobreix amb la taxa 

municipal.

Mari Luz Martínez, regidora del PP, també 

va votar-hi a favor, tot destacant la rebaixa 

que el seu grup ha aconseguit de la taxa de 

recollida d'escombraries per als 

restaurants. Martínez espera que l'any 

vinent es puguin incorporar noves millores 

que allegi encara més el greuge que hi ha 

entre els bars i restaurants.

El regidor republicà Xavier Bermúdez, 

també hi va donar suport perquè la 

proposta s'ajusta a l'IPC aprovat, va dir. I 

des de VA, el seu portaveu, Francisco 

Palacios va destacar els beneficis que 

suposaran per a la població tant la 

congelació de les taxes com les diferents 

bonificacions que s'han introduït.

Plataforma x Catalunya i IPV van abstenir-

se en la votació de les Ordenances. Tant 

Sergi Balcells i Juan Manuel Cividanes es 

van mostrar favorables a la congelació de 

taxes però creuen que no és suficient. 

Cividanes, per exemple, va demanar la 

rebaixa de l'IBI, un deute, va dir, que 

l'Ajuntament té amb els veïns de Vilanova.

LA PROPOSTA DE FER 
UNA AUDITORIA DELS 
DARRERS SET ANYS, NO 
PROSPERA
Un altre dels punts destacats del Ple va ser 

la moció que es va incloure amb caràcter 

d'urgència a petició dels grups d'IPV i 

Plataforma. Juan Manuel Cividanes i Sergi 

Balcells, van demanar la realització d'una 

auditoria comptable, financera i de 

procediments dels darrers 7 anys. Al·leguen 

que des de l'any 93 no s'han auditat els 

comptes municipals i malgrat que van 

assegurar no desconfien de ningú, creuen 

que “és un exercici de 

transparència”.

Des del govern, tant PSC com CIU, es van 

oposar a l'auditoria per diferents raons. La 

primera, perquè els comptes municipals 

estan constantment controlats i fiscalitzats 

per diferents organismes i institucions com 

la Sindicatura de Comptes o el Ministeri 

d'Hisenda. 

També s'hi van oposar per l'elevat cost que 

hauria de suportar l'Ajuntament, uns 

200.000 euros que haurien de sortir del 

pressupost corrent, i que podria significar, 

com va dir l'Alcaldessa, deixar de prestar 

alguns serveis municipals com el servei de 

llar d'infants, els cursos de formació o les 

activitats esportives. 

D'altra banda, també van fer notar que 

l'elaboració d'una auditoria no és un procés 

fàcil sinó que requereix de molt de temps i 

per tant, com va dir també el regidor 

republicà, Xavier Bermúdez, tampoc 

tindríem resultats abans de les properes 

municipals. Bermúdez, que no es va 

mostrar contrari a les auditories, va 

mostrar-se més favorable perquè la 

proposta coincidís amb l'inici del nou 

mandat. Tot i així s'hi va abstenir.

La regidora del PP, Mari Luz Martínez, va 

defensar l'auditoria perquè va dir, “és un 

punt que tots incorporàvem als 

nostres programes electorals”,  però 

va decidir votar-hi en contra després 

d'assessorar-se pels serveis tècnics 

municipals que asseguren que és inviable 

des del punt de vista tant econòmic com de 

temps,  ja que no estaria acabada abans de 

finalitzar el mandat.

Pel que fa als costos, els grups proposants, 

IPV i PxC, van indicar al govern la 

possibilitat de demanar una subvenció a la 

Diputació de Barcelona.

Finalment la proposta no va prosperar 

perquè només va comptar amb els vots 

favorables dels grups proposants i de VA. 

ERC i PP s'hi van abstenir i PSC, ICV, CiU i 

la regidora Marta Trullols van votar-hi en 

contra.

EL CONSISTORI SUMA 
VOLUNTATS PER FRENAR 
LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
El consistori de Vilanova del Camí ha 

tornat a fer pinya per posar fre a la 

violència masclista. Davant la proximitat 

del 25 de novembre, dia internacional per a 

l'eliminació de la violència envers les dones 

el ple vilanoví va aprovar una moció per 

instar a les forces polítiques a articular des 

del Parlament de Catalunya la constitució 

d'un Acord Social i Polític per l'eradicació 

de la violència masclista. 

La moció, presentada per Iniciativa per 

Catalunya Verds, es va aprovar per 

unanimitat. L'acord tindrà per objectiu 

elaborar les recomanacions i mesures per la 

lluita contra la violència masclista a totes 

les institucions públiques de Catalunya així 

com fer-ne el seguiment, avaluar les 

polítiques i emetre informes de caràcter 

públic.

Ciutats aliades per la ciència i la innovació. Aquest és 

l'objectiu que persegueix la Xarxa Innpulso, una 

iniciativa del Ministeri d'Economia i Competitivitat i 

que va reunir a Madrid durant dos dies, el 30 de 

setembre i l'1 d'octubre, 41 ciutats espanyoles amb la 

distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, entre 

elles Vilanova del Camí. 

En aquest marc, es va celebrar la primera trobada 

d'Emprenedors de la Xarxa Innpulso, amb l'objectiu 

de compartir i conèixer les PIMES més innovadores 

de cada un d'aquests 41 municipis.  Vilanova del 

Camí, va presentar el dissenyador de moda Jordi 

Rafart, amb seu al barri de La Pau. L'Alcaldessa 

Vanesa González, va presentar Rafart com un 

empresari creatiu i esperit innovador, que ha 

contribuït a la dinamització econòmica d'un barri 

tèxtil com ho és el barri La Pau. I és que la 

microempresa Jordi Rafart, dóna feina a diferents 

tallers de confecció, tintoreria i planxa del barri, en 

els quals hi treballen una vintena de persones.

Els aspectes més innovadors de Jordi Rafart és el 

seguiment personalitzat que ell mateix, com a gerent 

i dissenyador, fa de tota la col·lecció, des de la 

creació fins a la venda de les peces. A Jordi Rafart no 

hi ha talles ni targets i ofereix als seus clients 

flexibilitat econòmica. Les peces es poden pagar poc 

a poc, en còmodes mensualitats que defineix cada 

client, i també es poden fer lliuraments esglaonats de 

les peces.  

a

Després de mesos de recopilar informació, compartir 

projectes i iniciatives, posar en comú tot el 

coneixement, els municipis de la Xarxa Innpulso han 

elaborat un document amb accions i propostes 

concretes que ara elevaran al Ministeri. L'objectiu 

és, diu l'Alcaldessa Vanesa González, aconseguir 

finançament per poder implementar alguns 

d'aquests projectes a cada un dels municipis 

de la Xarxa. 

Aquestes trobades, diu González, ens han 

servit per saber com es treballa en altres 

municipis els projectes d'Investigació, 

desenvolupament i innovació. Vanesa González 

també ha explicat que es va sorprendre de tots els 

projectes que s'estan portant a terme, de la seva 

qualitat i de les repercussions que poden tenir tant 

en l'administració com en la ciutadania i per això 

insisteix en la necessitat que aquests projectes 

superin el paper i es puguin materialitzar. En aquest 

sentit, ha dit, necessitem més que mai el 

finançament del Ministeri i d'altres 

administracions o instàncies com és la 

Comunitat Europea. 

González, ha valorat amb satisfacció les trobades de 

la Xarxa Innpulso perquè assegura que en temes 

d'innovació hi ha molt camí per recórrer. Un 

camí que és més fàcil quan es comparteix 

coneixement i informació i quan es poden 

implementar projectes i iniciatives que ja estan 

funcionant en altres municipis. 

VILANOVA PARTICIPA A LA PRIMERA TROBADA 
D'EMPRENEDORS DE LA XARXA INNPULSO

Vilanova del Camí no s'ha quedat al 

marge del 9N, es vulgui llegir o no 

com un dia històric en el futur. Un 

total de 2.649 persones van 

participar del procés sobre el futur 

de Catalunya, el que en xifres 

globals podria estar al voltant del 

26% de les persones amb opció de 

participar. És però una dada difícil 

d'esbrinar, perquè no s'han fet 

servir els mecanismes habituals i el 

càlcul de potencials votants que 

podien exercir el seu dret a vot no és 

senzill. El procés ha estat valorat 

com “un èxit i una festa de la 

democràcia” per les entitats 

independentistes i també pels 

partits pro-consulta, mentre que ha 

estat qualificat “d'exercici inútil i 

antidemocràtic” per part del govern 

central. 

El “sí-sí” ha estat, com a la resta de 

Catalunya, l'opció més votada pels 

vilanovins amb 1.745 vots, és a dir 

un 65,87%. És, però, el percentatge 

de suport a l'opció favorable a la 

independència més baix de tota la 

comarca de l'Anoia.  El “si-no” ha 

aconseguit 370 vots (13,97%) i el 

“no” 311 vots (11,74%).  Cal destacar 

també el nombre de vots nuls un 

total de 164 (6,19%). La resta s'han 

repartit entre el vot afirmatiu en la 

primera pregunta i el blanc en la 

segona, amb 44 votants (1,66%) i el 

vot en blanc total, amb 15 vots 

(0,57%).

Més enllà de les xifres, la jornada 

del 9N a Vilanova del Camí es va 

viure sense incidents i va superar les 

expectatives del voluntariat que 

participava en aquest procés. Un 

total d'onze meses es van habilitar a 

l'institut vilanoví i des de les 9 del 

matí prop d'una cinquantena de 

voluntaris (dels més de 600 

anoiencs que vetllaven pel procés) 

van atendre els visitants. 

GUANYA EL “SÍ” 
EN UN 9N 
PARTICIPATIU 
MALGRAT LA 
SEVA 
'INUTILITAT'



A
CONXITA CASELLAS CELEBRA 105 ANYS!
L'Alcaldessa Vanesa González i la regidora 

de Serveis Personals, Pepita Còdol, van 

felicitar Conxita Casellas, una àvia 

vilanovina que el passat 18 de novembre va 

fer 105 anys! 

Amb aquesta edat, és l'àvia de més edat del 

municipi i potser també de la comarca. 

Malgrat tot, Conxita Casellas manté les 

seves rutines diàries: menja pa amb 

xocolata desfeta cada matí i fa una estona 

de sopa de lletres.

Acompanyada del seu fill i dels seus tres 

néts, d'alguns veïns i amics, la Conxita va 

bufar les espelmes del pastís i va compartir 

un aperitiu amb copa de cava inclosa. 

A
MERCÈ RIUS RIVERA, UNA NOVA ÀVIA 
CENTENÀRIA A VILANOVA DEL CAMÍ
LL'ajuntament de Vilanova del Camí va 

felicitar també una altra àvia centenària, la 

Mercè Rius Rivera que va fer 100 anys el 

passat 16 de maig. 

La Mercè i la seva família va rebre 

l'Alcaldessa; Vanesa González i la regidora, 

Pepita Còdol, al domicili familiar. Rodejada 

de la família i en companyia de la seva 

cuidadora, aquesta àvia alegre i xerraire, va 

explicar alguns episodis de la seva vida que 

la va portar a Vilanova del Camí per amor, 

ja que es va casar amb el fundador de 

Biguetes Rabell, una empresa pionera en la 

fabricació de biguetes i semibiguetes 

pretesades de formigó. 

La Mercè va mostrar-se agraïda per l'escalf 

de la família i sobretot del seu fill Josep. 

Moltes felicitats i a fer-ne molts més!!!!

L'AJUNTAMENT 
FELICITA DUES 
ÀVIES 
CENTENÀRIES 

LA XARXA INNPULSO DEMANARÀ 
FINANÇAMENT AL MINISTERI PER 
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ES CONGELEN LES 
TAXES, IMPOSTOS I 
PREUS PÚBLICS PER AL 
2015 
El ple va aprovar en sessió ordinària les 

Ordenances Fiscals per al 2015. Taxes, 

impostos i preus públics s'han congelat i 

s'han introduït diferents millores i 

bonificacions que revertiran en les famílies 

vilanovines. Les Ordenances es van aprovar 

amb els vots a favor d'ICV-EUiA, ERC, PP, 

PSC, CiU, VA i la regidora Marta Trullols. 

IPV-VV i Plataforma per Catalunya s'hi van 

abstenir. 

El govern del PSC i CiU van defensar unes 

Ordenances Fiscals coherents amb la 

situació actual. Pepita Còdol, portaveu del 

PSC, va assegurar que eren unes 

ordenances “contingudes i congelades 

que prioritzen les millores i les 

bonificacions per tal que siguin més 

assequibles a la població”.

La regidora va destacar, per exemple, la 

supressió de la taxa per expedició de 

documents administratius per aquelles 

persones que estan dins el circuit de 

Serveis Socials, les que estan a l'atur o les 

que sol·licitin ajudes econòmiques. 

També va destacar la bonificació del 30% 

en la quota de l'impost de transmissions.

Les OOFF per al 2015 han introduït 

millores també per als emprenedors, 

concretament per a bars i restaurants que 

tenen terrassa. En aquest sentit s'ha 

modificat l'import diari per la col·locació de 

taules i cadires en dies festius amb 

l'objectiu, va dir Pepita Còdol, de facilitar 

que més establiments puguin gaudir-ne.

A petició de la regidora del PP, Mari Luz 

Martínez, les Ordenances han incorporat 

també una rebaixa del preu de la recollida 

d'escombraries per als restaurants, perquè 

era tres vegades més alta que la que paguen 

els bars, quan la quantitat de rebuig que 

generen és en molts caos, va dir la regidora 

popular, igual. L'any 2015, els restaurants 

gaudiran d'una bonificació del 5% a la que 

podran afegir un altre 10% si s'acullen a la 

recollida porta a porta de cartró. 

També s'ha introduït una bonificació per 

als emprenedors que ocupin un despatx del 

Viver d'empreses, ubicat al Centre 

d'Innovació.

Una altra de les millores importants 

d'aquestes ordenances s'aplicaran a la 

tarifació social. El govern, va dir Pepita 

Còdol,  ha regulat aquestes ajudes amb 

l'objectiu de ser més justos, arribar a més 

famílies i evitar abusos. En aquest sentit 

s'han limitat el número d'activitats 

bonificades a una per infant i temporada, 

tot i que previ informe dels Serveis Socials, 

també es podrà gaudir d'una rebaixa en les 

següents activitats que es vulguin gaudir.

Jordi Barón, portaveu de CiU i membre de 

l'equip de govern, va defensar les 

ordenances, unes de les més baixes de la 

comarca de l'Anoia. Va destacar les 

diferents bonificacions que s'han introduït i 

va assegurar que eren coherents i raonables 

amb la situació actual. Un punt de vista que 

també va compartir la regidora Marta 

Trullols qui va assegurar que són sensibles 

amb les famílies que més ho necessiten.

Des d'ICV-EUiA, Francina Gabarró també 

va donar suport a l'aprovació de les  

Ordenances perquè va dir, asseguren el 

manteniment dels serveis de qualitat. Li 

hagués agradat, va dir Gabarró, una 

reducció pel que fa a la taxa d'escombraries 

però també és conscient que es tracta d'un 

servei que suposa un elevat cost per 

l'ajuntament que no es cobreix amb la taxa 

municipal.

Mari Luz Martínez, regidora del PP, també 

va votar-hi a favor, tot destacant la rebaixa 

que el seu grup ha aconseguit de la taxa de 

recollida d'escombraries per als 

restaurants. Martínez espera que l'any 

vinent es puguin incorporar noves millores 

que allegi encara més el greuge que hi ha 

entre els bars i restaurants.

El regidor republicà Xavier Bermúdez, 

també hi va donar suport perquè la 

proposta s'ajusta a l'IPC aprovat, va dir. I 

des de VA, el seu portaveu, Francisco 

Palacios va destacar els beneficis que 

suposaran per a la població tant la 

congelació de les taxes com les diferents 

bonificacions que s'han introduït.

Plataforma x Catalunya i IPV van abstenir-

se en la votació de les Ordenances. Tant 

Sergi Balcells i Juan Manuel Cividanes es 

van mostrar favorables a la congelació de 

taxes però creuen que no és suficient. 

Cividanes, per exemple, va demanar la 

rebaixa de l'IBI, un deute, va dir, que 

l'Ajuntament té amb els veïns de Vilanova.

LA PROPOSTA DE FER 
UNA AUDITORIA DELS 
DARRERS SET ANYS, NO 
PROSPERA
Un altre dels punts destacats del Ple va ser 

la moció que es va incloure amb caràcter 

d'urgència a petició dels grups d'IPV i 

Plataforma. Juan Manuel Cividanes i Sergi 

Balcells, van demanar la realització d'una 

auditoria comptable, financera i de 

procediments dels darrers 7 anys. Al·leguen 

que des de l'any 93 no s'han auditat els 

comptes municipals i malgrat que van 

assegurar no desconfien de ningú, creuen 

que “és un exercici de 

transparència”.

Des del govern, tant PSC com CIU, es van 

oposar a l'auditoria per diferents raons. La 

primera, perquè els comptes municipals 

estan constantment controlats i fiscalitzats 

per diferents organismes i institucions com 

la Sindicatura de Comptes o el Ministeri 

d'Hisenda. 

També s'hi van oposar per l'elevat cost que 

hauria de suportar l'Ajuntament, uns 

200.000 euros que haurien de sortir del 

pressupost corrent, i que podria significar, 

com va dir l'Alcaldessa, deixar de prestar 

alguns serveis municipals com el servei de 

llar d'infants, els cursos de formació o les 

activitats esportives. 

D'altra banda, també van fer notar que 

l'elaboració d'una auditoria no és un procés 

fàcil sinó que requereix de molt de temps i 

per tant, com va dir també el regidor 

republicà, Xavier Bermúdez, tampoc 

tindríem resultats abans de les properes 

municipals. Bermúdez, que no es va 

mostrar contrari a les auditories, va 

mostrar-se més favorable perquè la 

proposta coincidís amb l'inici del nou 

mandat. Tot i així s'hi va abstenir.

La regidora del PP, Mari Luz Martínez, va 

defensar l'auditoria perquè va dir, “és un 

punt que tots incorporàvem als 

nostres programes electorals”,  però 

va decidir votar-hi en contra després 

d'assessorar-se pels serveis tècnics 

municipals que asseguren que és inviable 

des del punt de vista tant econòmic com de 

temps,  ja que no estaria acabada abans de 

finalitzar el mandat.

Pel que fa als costos, els grups proposants, 

IPV i PxC, van indicar al govern la 

possibilitat de demanar una subvenció a la 

Diputació de Barcelona.

Finalment la proposta no va prosperar 

perquè només va comptar amb els vots 

favorables dels grups proposants i de VA. 

ERC i PP s'hi van abstenir i PSC, ICV, CiU i 

la regidora Marta Trullols van votar-hi en 

contra.

EL CONSISTORI SUMA 
VOLUNTATS PER FRENAR 
LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
El consistori de Vilanova del Camí ha 

tornat a fer pinya per posar fre a la 

violència masclista. Davant la proximitat 

del 25 de novembre, dia internacional per a 

l'eliminació de la violència envers les dones 

el ple vilanoví va aprovar una moció per 

instar a les forces polítiques a articular des 

del Parlament de Catalunya la constitució 

d'un Acord Social i Polític per l'eradicació 

de la violència masclista. 

La moció, presentada per Iniciativa per 

Catalunya Verds, es va aprovar per 

unanimitat. L'acord tindrà per objectiu 

elaborar les recomanacions i mesures per la 

lluita contra la violència masclista a totes 

les institucions públiques de Catalunya així 

com fer-ne el seguiment, avaluar les 

polítiques i emetre informes de caràcter 

públic.

Ciutats aliades per la ciència i la innovació. Aquest és 

l'objectiu que persegueix la Xarxa Innpulso, una 

iniciativa del Ministeri d'Economia i Competitivitat i 

que va reunir a Madrid durant dos dies, el 30 de 

setembre i l'1 d'octubre, 41 ciutats espanyoles amb la 

distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació, entre 

elles Vilanova del Camí. 

En aquest marc, es va celebrar la primera trobada 

d'Emprenedors de la Xarxa Innpulso, amb l'objectiu 

de compartir i conèixer les PIMES més innovadores 

de cada un d'aquests 41 municipis.  Vilanova del 

Camí, va presentar el dissenyador de moda Jordi 

Rafart, amb seu al barri de La Pau. L'Alcaldessa 

Vanesa González, va presentar Rafart com un 

empresari creatiu i esperit innovador, que ha 

contribuït a la dinamització econòmica d'un barri 

tèxtil com ho és el barri La Pau. I és que la 

microempresa Jordi Rafart, dóna feina a diferents 

tallers de confecció, tintoreria i planxa del barri, en 

els quals hi treballen una vintena de persones.

Els aspectes més innovadors de Jordi Rafart és el 

seguiment personalitzat que ell mateix, com a gerent 

i dissenyador, fa de tota la col·lecció, des de la 

creació fins a la venda de les peces. A Jordi Rafart no 

hi ha talles ni targets i ofereix als seus clients 

flexibilitat econòmica. Les peces es poden pagar poc 

a poc, en còmodes mensualitats que defineix cada 

client, i també es poden fer lliuraments esglaonats de 

les peces.  

a

Després de mesos de recopilar informació, compartir 

projectes i iniciatives, posar en comú tot el 

coneixement, els municipis de la Xarxa Innpulso han 

elaborat un document amb accions i propostes 

concretes que ara elevaran al Ministeri. L'objectiu 

és, diu l'Alcaldessa Vanesa González, aconseguir 

finançament per poder implementar alguns 

d'aquests projectes a cada un dels municipis 

de la Xarxa. 

Aquestes trobades, diu González, ens han 

servit per saber com es treballa en altres 

municipis els projectes d'Investigació, 

desenvolupament i innovació. Vanesa González 

també ha explicat que es va sorprendre de tots els 

projectes que s'estan portant a terme, de la seva 

qualitat i de les repercussions que poden tenir tant 

en l'administració com en la ciutadania i per això 

insisteix en la necessitat que aquests projectes 

superin el paper i es puguin materialitzar. En aquest 

sentit, ha dit, necessitem més que mai el 

finançament del Ministeri i d'altres 

administracions o instàncies com és la 

Comunitat Europea. 

González, ha valorat amb satisfacció les trobades de 

la Xarxa Innpulso perquè assegura que en temes 

d'innovació hi ha molt camí per recórrer. Un 

camí que és més fàcil quan es comparteix 

coneixement i informació i quan es poden 

implementar projectes i iniciatives que ja estan 

funcionant en altres municipis. 

VILANOVA PARTICIPA A LA PRIMERA TROBADA 
D'EMPRENEDORS DE LA XARXA INNPULSO

Vilanova del Camí no s'ha quedat al 

marge del 9N, es vulgui llegir o no 

com un dia històric en el futur. Un 

total de 2.649 persones van 

participar del procés sobre el futur 

de Catalunya, el que en xifres 

globals podria estar al voltant del 

26% de les persones amb opció de 

participar. És però una dada difícil 

d'esbrinar, perquè no s'han fet 

servir els mecanismes habituals i el 

càlcul de potencials votants que 

podien exercir el seu dret a vot no és 

senzill. El procés ha estat valorat 

com “un èxit i una festa de la 

democràcia” per les entitats 

independentistes i també pels 

partits pro-consulta, mentre que ha 

estat qualificat “d'exercici inútil i 

antidemocràtic” per part del govern 

central. 

El “sí-sí” ha estat, com a la resta de 

Catalunya, l'opció més votada pels 

vilanovins amb 1.745 vots, és a dir 

un 65,87%. És, però, el percentatge 

de suport a l'opció favorable a la 

independència més baix de tota la 

comarca de l'Anoia.  El “si-no” ha 

aconseguit 370 vots (13,97%) i el 

“no” 311 vots (11,74%).  Cal destacar 

també el nombre de vots nuls un 

total de 164 (6,19%). La resta s'han 

repartit entre el vot afirmatiu en la 

primera pregunta i el blanc en la 

segona, amb 44 votants (1,66%) i el 

vot en blanc total, amb 15 vots 

(0,57%).

Més enllà de les xifres, la jornada 

del 9N a Vilanova del Camí es va 

viure sense incidents i va superar les 

expectatives del voluntariat que 

participava en aquest procés. Un 

total d'onze meses es van habilitar a 

l'institut vilanoví i des de les 9 del 

matí prop d'una cinquantena de 

voluntaris (dels més de 600 

anoiencs que vetllaven pel procés) 

van atendre els visitants. 

GUANYA EL “SÍ” 
EN UN 9N 
PARTICIPATIU 
MALGRAT LA 
SEVA 
'INUTILITAT'



DEMAGÒGIA POLÍTICA
El passat 10 de novembre es va celebrar el 

ple ordinari de la Corporació on vam poder 

assistir a un altre acte de demagògia política 

per part d'alguns grups de l'oposició, 

concretament IPV, VA i PxC que 

aparentment han unificat forces en contra 

de l'equip de govern, mesos abans de les 

eleccions.

Els tres grups van votar a favor d'una moció 

en la que es sol·licita una auditoria 

comptable, financera i de procediments dels 

últims set anys i que aquesta estigui 

finalitzada abans del 31 de març del proper 

any.

Per tots aquells que no tenen coneixement 

d'aquest tipus de processos podria semblar 

que els grups que van votar en contra o que 

s'hi van abstenir no tenen la voluntat de 

donar a conèixer l'estat de comptes de 

l'Ajuntament, arguments fàcils que posen 

en evidència la mala intenció dels 

proposants.

Aquest tipus d'auditories privades són 

inviables per a una administració pública de 

les nostres característiques tenint en 

compte que el cost d'aquesta petició 

rondaria els 200.000 €. Uns diners que 

haurien de sortir de la despesa corrent del 

pressupost. Què vol dir això? Que hauríem 

de treure 200.000 € d'aquelles activitats i 

projectes que afecten directament al 

ciutadà. Podríem estar molt de temps sense 

desenvolupar cap tipus de projecte cultural, 

deixar d'oferir les activitats esportives, 

rebaixar els ajuts de serveis socials, deixar 

de subvencionar les entitats, tancar edificis 

públics con Can Papasseit o les llars 

d'infants...

Per una altra banda, i havent consultat amb 

diferents organismes públics, una auditoria 

en una administració en la que no es 

coneixen indicis d'irregularitats ni de mala 

gestió, és del tot innecessari, tenint en 

compte que cada any l'Ajuntament rendeix 

comptes a la Sindicatura de Comptes, al 

Tribunal de Comptes, a la Generalitat i al 

Ministeri d'Hisenda.  Una vegada més, es 

posa de manifest la mala fe d'alguns dels 

grups de l'oposició envers l'equip de govern 

i la tasca tècnica que es desenvolupa en el 

nostre Ajuntament.

Tot plegat, no deixa de ser una cortina de 

fum per voler amagar, per exemple, un 

tema tant important com l'aprovació de les 

ordenances per al proper 2015. Unes 

ordenances que una vegada més han estat 

congelades o en algun cas s'han modificat 

per a millorar-les en benefici del ciutadà. El 

govern ha vetllat, fent mans i mànigues, 

perquè no suposin un pes més per als 

vilanovins i vilanovines.

Això és el que realment ens ha d'importar, 

millorar la qualitat de vida dels nostres 

ciutadans, no fer saltar alarmes per guanyar 

uns quants vots i desprestigiar a aquells que 

estan governant.

Aprofitem aquest espai per desitjar-vos 

Bones Festes.

Pepita Còdol

LA JUVENTUD DE 
VILANOVA
Los problemas de los jóvenes de nuestro 

municipio son de sobras conocidos: falta de 

trabajo, falta de puestos para hacer 

prácticas laborales y poder formarse, falta 

de ayudas para poder emanciparse, 

ausencia total de oferta lúdica que les 

atraiga, falta de un local para poder 

reunirse y divertirse…etc.

Los que parecen que no lo ven, o por lo 

menos no hacen nada para evitarlo, es el 

equipo de gobierno del PSC y ahora 

también CiU. Y sobre todo la responsable 

de juventud, la regidora tránsfuga Marta 

Trullols.

De un presupuesto de 11 millones de euros, 

el Departamento de Juventud tiene 5.800€ 

de presupuestos para actividades. Un 

0'05%. Ridículo vamos, y el dato más claro 

de lo que se ha hecho por nuestros jóvenes 

en toda la legislatura.

Curiosamente cobra bastante más la 

regidora tránsfuga en un año (unos 9.000€ 

brutos al año) que el dinero que destina el 

ayuntamiento al Departamento de 

Juventud para actividades.

Excepto unas becas para estudiantes (que 

por cierto era una propuesta de VA!), lo 

único que en cuatro años va a hacer la 

regidora de Juventud es presentar un Plan 

de Juventud, un documento con 

muchísimas páginas con soluciones para 

los jóvenes, pero sin destinar ni un céntimo 

en los presupuestos del ayuntamiento. Se 

han perdido cuatro años, unos años en los 

que con la crisis que hay, más falta hacían 

estas políticas de juventud.

Para VA! los jóvenes han sido, son y serán 

una prioridad. Y de habernos dejado, 

hubiéramos realizado este Plan de 

Juventud en los primeros 6 meses, dotando 

cada año de presupuesto suficiente al 

departamento de juventud para poder 

haber llevado a cabo todas las acciones 

necesarias para ayudar a los jóvenes en 

todos sus problemas y necesidades.

Queremos aprovechar estas líneas para 

desear a todos los vecinos de Vilanova unas 

felices fiestas y un próspero año nuevo.

Francisco Palacios

TRANSPARENCIA CERO, 
NO QUIEREN UNA 
AUDITORÍA
En el pleno de noviembre, el grupo IPV-

Veïns amb Veu, presentó la propuesta para 

realizar una auditoría contable de los 

últimos 7 años, para aumentar la 

transparencia hacia los ciudadanos, pero la 

propuesta fue rechazada por los grupos 

PSC, CiU, IC-Verds y Marta Trullols y las 

abstenciones del PP y ERC, el resto de 

grupos votamos a favor de la auditoría.

La excusa fue que no podíamos gastarnos 

dinero en auditar las cuentas. Pero tenemos 

que reiterar nuevamente a los ciudadanos 

que actualmente estas auditorías las 

subvenciona la Diputación de Barcelona, 

como ejemplo, tenemos Igualada. La 

pregunta es: ¿por qué Igualada hace la 

auditoría y Vilanova no? Es evidente, la 

transparencia no es el fuerte de un equipo 

de gobierno que ha heredado 35 años de 

gestión de una sola persona al frente del 

PSC, sin ningún tipo de control, ni 

fiscalización. El tiempo nos dará la razón, y 

no tardaremos mucho en tener una 

auditoría de las dos últimas legislaturas, 

este grupo se compromete a realizarla el 

próximo año. El cambio está cerca y será 

real.

Queremos también aprovechar para dar 

nuestro apoyo al equipo directivo del Marta 

Mata, ya que la regidora de IC-Verds atacó 

la gestión realizada por el equipo directivo 

en el último pleno municipal sin ninguna 

justificación. El pleno no es el lugar para 

criticar a nuestros educadores, personas 

que no tienen posibilidad de defensa.

Pero no sólo tuvo palabras contra el colegio 

Marta Mata, además la regidora de IC-

Verds crítico las subvenciones recibidas por 

el Esbart Dansaire, nuevamente el mismo 

error.

Pero como no hay 2 sin 3, la última le tocó 

a la Agrupación Cultural Recreativa, 

nuestra entidad más querida y que organiza 

la cabalgata de reyes cada año, la entidad 

que pone una sonrisa en cada niño y niña 

de nuestro pueblo en estos tiempos tan 

difíciles. La regidora de IC-Verds, atacó a la 

entidad por unas supuestas palabras de su 

presidente. Después de escuchar a 4 

personas en el pleno, se demostró que fue 

un ataque sin fundamento de la regidora de 

IC-Verds. IPV-VV le exigió que pidiera 

disculpas al Sr. Manuel Ocaña presidente 

de la entidad, pero se negó a ello. El mal ya 

estaba hecho, criticar por criticar, mentira 

tras mentira, esa es la forma de hacer 

política de IC-Verds. La verdad, no 

entendemos la actitud de esta regidora y su 

grupo municipal: haciendo amigos. 

Juan Manuel Cividanes

EN EL PLENO DEL MES 
DE NOVIEMBRE SE 
APRUEBAN LAS TASAS 
DEL 2015
Desde nuestro grupo hicimos una 

propuesta al equipo de gobierno ya que 

revisando las tasas de las basuras nos 

dimos cuenta que los restaurantes de 

nuestro municipio pagan tres veces más 

que un bar con los mismos metros.

Esto afecta a 19 restaurantes en nuestro 

municipio, que con la crisis económica 

actual que estamos viviendo no están 

ofreciendo este servicio de comidas que 

daban hace unos años y hay bares que 

actualmente dan más comidas que estos 

restaurantes, por lo cual generan la misma 

basura o más, y nos parece 

desproporcionado que paguen tres veces 

más que el resto de bares.

Los bares de menos de 120 metros pagan 

371€ y los restaurantes 742€. Los bares de 

más de 120 metros pagan 546€ y los 

restaurantes 1500€.

Con nuestra propuesta, los restaurantes se 

podrán beneficiar de una bonificación de 

un 5% (que no es mucho), pero también se 

podrán acoger a la recogida de cartones 

puerta por puerta de todos los comercios y 

verán reducido su recibo en un 10% más, lo 

que quiere decir que podrán beneficiarse de 

un 15% menos en el total de su recibo de 

basuras.

Nos parece que todavía es 

desproporcionado, pero es un gesto por 

parte del equipo de gobierno y esperamos 

que el año que viene se pueda incrementar 

otro tanto por ciento esta bonificación.

También hay una modificación en las tasas, 

en el coste diario de las mesas en días de 

fiesta de los servicios de restauración. Con 

las nuevas tasas se pagará un importe 

mucho más reducido que el de años 

anteriores.

También hay una nueva bonificación en lo 

que se refiere a las transmisiones de 

terrenos que afecten a la vivienda habitual 

para todas las familias que reciban una 

herencia, podrán beneficiarse de un 30% 

menos en el pago de las plusvalías.

Nuestro grupo votamos a favor. Las tasas 

quedan congeladas y hay una serie de 

mejoras.

Mari Luz Martínez

LES VOTACIONS DEL 9N 
A VILANOVA DEL CAMÍ
26% de participació. Evidentment, tots 

haguéssim volgut un 100%, però tenint en 

compte que als darrers referèndums a 

Vilanova no s'ha arribat al 40%, la 

preocupació ha de ser més àmplia: com fer 

que la gent participi més en política. Al 

marge d'aquesta pèssima tendència 

general, cal sumar-hi les condicions 

concretes d'aquesta votació: posició del 

govern espanyol en contra de la seva 

celebració (amb accions judicials i 

amenaces incloses), crida explícita de molts 

partits a la no participació, absència d'una 

campanya normal, manca dels panells 

electorals (aquelles dobles planxes 

metàl·liques) que l'Ajuntament acostuma a 

posar quan hi ha eleccions i concentració 

dels 7 col·legis electorals en 1 de sol (a més, 

poc cèntric). Tenint en compte tots aquests 

factors adversos, que hi hagi hagut 2649 

vots és tot un triomf. Cal agrair la 

implicació de totes aquestes persones, tant 

els del Sí-Si com els del No o el Sí-No. 

Tothom va poder exercir lliurement el seu 

dret a vot, que és en essència el dret a la 

llibertat d'expressió.

A Vilanova, tant la participació en general 

com els vots independentistes van superar 

la suma dels vots que treiem els partits que 

donem el suport a la consulta. Per tant, hi 

van participar votants habituals dels partits 

que no volien que es votés. Fins i tot, 

alguns d'ells devien votar a favor de la 

independència. Això hauria de servir de toc 

d'atenció als grups municipals de 

l'Ajuntament que han negat repetidament 

que la gent pogués votar. I més, quan 1745 

d'aquests vilanovins volen la 

independència. 

Des d'Esquerra seguirem defensant els 

drets dels que volen poder votar això de 

manera definitiva, tant els 1745 que van 

votar independència com els que opinin el 

contrari. I, com no, mai ens hem amagat 

(ni ho farem) que volem Vilanova del Camí 

dins d'una Catalunya independent, 

pròspera i socialment justa.

Xavier Bermúdez

CONSULTA IL·LEGAL
Avui començarem parlant de la consulta 

“il·legal” que es va celebrar el diumenge 9 

de novembre. Com sempre venim dient, 

aquesta consulta és una cortina de fum per 

tapar la corrupció, els problemes 

d'immigració massiva, l'atur i un llarg etc.. 

Per això, el nostre grup municipal va anar a 

primera hora del diumenge al Jutjat de 

Guàrdia per denunciar tots els col·legis que 

estiguessin oberts de tota la nostra 

comarca. Com sempre, el nostre objectiu és 

fer una Catalunya forta dins d'Espanya i, 

per tant, des de Plataforma per Catalunya 

fugim per igual dels separatistes que dels 

separadors.

En el ple celebrat aquest dilluns 10 de 

novembre, l'equip de govern va tornar a 

demostrar la seva ineptitud (una vegada 

més) tot congelant les ordenances fiscals, 

després d'estar pujant l'IBI, els impostos 

d'escombraries i un llarg etc... Potser és 

casualitat o no? Tenint a tocar unes 

eleccions municipals al mes de maig. El 

nostre grup municipal va votar abstenció 

en aquestes ordenances fiscals: Veiem 

favorable aquestes congelacions però 

creiem no són suficient.

Per altra banda, Plataforma i IPV, vam 

presentar una moció conjunta per demanar 

la  realització d'una auditoria contable 

financera i de procediments dels últims 7 

anys. No desconfiem de ningú però creiem 

que seria una bona prova de transparència, 

doncs al nostre consistori, no se'n fa cap 

des de l'any 1993. El nostre grup va indicar 

la possibilitat de demanar una subvenció a 

la Diputació de Barcelona, però tot i això, 

l'equip de govern es va mostrar contrari a 

fer l'auditoria tot al·legant que valdrà molts 

diners. Si no tenen res a amagar, creiem 

que es podria intentar fer aquesta 

auditoria.

Sergi Balcells

TRANSPARÈNCIA
A LA CARTA
Moltes vegades la ciutadania vol aquell 

poble des d'una vessant individual i 

transferible, però és que a vegades alguns 

partits de l'oposició cauen en el mateix 

parany. En el darrer ple ordinari de 

novembre, que sens dubte era l'últim ple de 

l'any 2014, es van aprovar les ordenances 

fiscals molt lligades amb l'aprovació dels 

pressupostos que potser el 2015 el govern 

de la ciutat portarà a aprovació al ple abans 

de les eleccions municipals del maig del 

2015, que a la vegada també tenen que anar 

certificats pel sanejament dels comptes de 

l'Ajuntament. Es va presentar una moció 

per endegar una auditoria comptable, 

financera i de procediments, poca broma!!. 

Això insinua políticament i segurament a la 

ciutadania, una constatació de la 

desconfiança del sanejament dels comptes 

a Vilanova del Camí, els comptes no estan 

bé?  No es fien del què la interventora diu a 

l'alcaldessa i volen una  revisió de les 

revisions fetes. Paral·lelament a aquesta 

suposada desconfiança, hi ha un control 

d'aquests comptes per quatre institucions 

per sobre de l'ajuntament, per evitar aquest 

habitual aquest país de posar la mà a la 

caixa, com popularment es diu. 

Iniciativa per Catalunya ha estat governant 

a Vilanova del Camí, i ara en aquest 

mandat a l'oposició ha consultat, comentat 

i aclarit tots els dubtes o aclariments 

referent als comptes de l'ajuntament amb 

una eficiència del departament de finances,  

i res tot continua igual com els molts i 

molts anys de mandat. M'ha sorprès que 

VA, que havia estat governant també amb 

el PSC, signés aquesta moció quan a 

principi de mandat van explicar els 

comptes públicament a Can Papasseit i no 

hi havia dubtes, tot estava correcte. 

En aquestes accions polítiques populistes i 

de fer soroll allà on res pot sonar, cal 

dedicar-hi molt poc temps, i el nostre partit 

mai recolzarà insinuacions que no poden 

demostrar res perquè tot està políticament 

correcte amb els controls realitzats. No 

pateixin que de seguida truquen a la porta 

de l'alcaldessa i exigeixen aclariments 

comptables. La situació està molt sensible 

en aquests moments, i en alguns partits els 

assenyalen molt. Ells sabran qui tenen de 

representants als ajuntaments, comunitats 

autònomes,... Iniciativa recolzarà mantenir 

els serveis públics per ajudar els més 

vulnerables, farem soroll si és necessari i 

mentrestant, total confiança amb el què 

s'està fent i fiscalitzar el dia a dia de 

Vilanova del Camí, és el que estem fent.

Francina Gabarró Castelltort 
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MÉS BONIFICACIONS I 
MILLORES EN LES TAXES 
DEL 2015
En el darrer ple d'aquest mes de novembre 

es van aprovar les ordenances municipals 

per al 2015, que preveuen una congelació 

generalitzada de les taxes. No obstant, va 

haver-hi algunes modificacions com la 

bonificació d'un 10% en la taxa de les 

escombraries comercials per aquells 

establiments que s'adhereixin a la recollida 

porta a porta de paper/cartró, per a 

fomentar el reciclatge en comerços i pymes. 

Per altra banda, també es va aprovar una 

bonificació del 5% en les escombraries dels 

restaurants com a mesura correctora entre 

l'actual diferencial que hi ha entre 

cafeteries i restaurants, i que va ser a 

proposta del grup municipal del PP de 

Vilanova del Camí. 

Es va regular la tarifació social  a una 

activitat extraescolar en període escolar i 

una en període no escolar per nen amb una 

bonificació màxima del 75% i a partir de la 

segona activitat una bonificació màxima 

d'un 25% i sempre sota informe de serveis 

socials. 

I una de les altres modificacions a destacar 

va ser la reducció d'un 30% en les 

plusvàlues per transmissió patrimonial en 

els habitatges familiars/habituals de 

parentiu de primer grau. 

A banda de l'aprovació de les ordenances 

municipals també cal destacar la moció en 

contra de la violència de gènere que va ser 

aprovada per unanimitat, i  la moció que 

presentava els grups de IPV i PxC 

demanant una auditoria comptable, 

financera i de procediments dels últims 7 

anys. Aquesta moció va ser rebutjada per la 

majoria de grups municipals, ja que en 

primer terme, els comptes financers de 

l'ajuntament es presenten cada any al 

Tribunal de Comptes i la Sindicatura de 

Comptes i per tant, no existeix cap 

irregularitat en els comptes d'aquest 

ajuntament. 

En segon lloc, es va rebutjar, per l'elevat 

cost que aquesta auditoria tindria per als 

ciutadans en els termes que la plantegen 

IPV i PxC, amb un cost que superaria els 

200.000 €, cosa que l'equip de govern no 

estem disposats tolerar. Per no esmentar el 

temps que trigaria en realitzar-se que en 

cap cas seria inferior a 1 any. 

I pel que fa a la Diputació de Barcelona no 

realitza cap servei d'auditories als 

ajuntaments tal i com va afirmar IPV al ple 

municipal, sinó que l'únic servei de què 

disposen és l'elaboració d'un informe 

comptable d'un sol any per aquells 

ajuntaments que ho demanin. Però en cap 

cas es tracta d'una auditoria -i menys de 7 

anys- com ens demanen alguns grups de 

l'oposició de manera totalment demagògica 

i populista només perquè s'apropen les 

eleccions i necessiten fer soroll al preu que 

sigui sense tenir en compte les necessitats 

reals dels ciutadans.

Només em cal desitjar a tothom que passeu 

unes Bones Festes de Nadal i tingueu una 

bona entrada d'any nou. 

Jordi Barón



DEMAGÒGIA POLÍTICA
El passat 10 de novembre es va celebrar el 

ple ordinari de la Corporació on vam poder 

assistir a un altre acte de demagògia política 

per part d'alguns grups de l'oposició, 

concretament IPV, VA i PxC que 

aparentment han unificat forces en contra 

de l'equip de govern, mesos abans de les 

eleccions.

Els tres grups van votar a favor d'una moció 

en la que es sol·licita una auditoria 

comptable, financera i de procediments dels 

últims set anys i que aquesta estigui 

finalitzada abans del 31 de març del proper 

any.

Per tots aquells que no tenen coneixement 

d'aquest tipus de processos podria semblar 

que els grups que van votar en contra o que 

s'hi van abstenir no tenen la voluntat de 

donar a conèixer l'estat de comptes de 

l'Ajuntament, arguments fàcils que posen 

en evidència la mala intenció dels 

proposants.

Aquest tipus d'auditories privades són 

inviables per a una administració pública de 

les nostres característiques tenint en 

compte que el cost d'aquesta petició 

rondaria els 200.000 €. Uns diners que 

haurien de sortir de la despesa corrent del 

pressupost. Què vol dir això? Que hauríem 

de treure 200.000 € d'aquelles activitats i 

projectes que afecten directament al 

ciutadà. Podríem estar molt de temps sense 

desenvolupar cap tipus de projecte cultural, 

deixar d'oferir les activitats esportives, 

rebaixar els ajuts de serveis socials, deixar 

de subvencionar les entitats, tancar edificis 

públics con Can Papasseit o les llars 

d'infants...

Per una altra banda, i havent consultat amb 

diferents organismes públics, una auditoria 

en una administració en la que no es 

coneixen indicis d'irregularitats ni de mala 

gestió, és del tot innecessari, tenint en 

compte que cada any l'Ajuntament rendeix 

comptes a la Sindicatura de Comptes, al 

Tribunal de Comptes, a la Generalitat i al 

Ministeri d'Hisenda.  Una vegada més, es 

posa de manifest la mala fe d'alguns dels 

grups de l'oposició envers l'equip de govern 

i la tasca tècnica que es desenvolupa en el 

nostre Ajuntament.

Tot plegat, no deixa de ser una cortina de 

fum per voler amagar, per exemple, un 

tema tant important com l'aprovació de les 

ordenances per al proper 2015. Unes 

ordenances que una vegada més han estat 

congelades o en algun cas s'han modificat 

per a millorar-les en benefici del ciutadà. El 

govern ha vetllat, fent mans i mànigues, 

perquè no suposin un pes més per als 

vilanovins i vilanovines.

Això és el que realment ens ha d'importar, 

millorar la qualitat de vida dels nostres 

ciutadans, no fer saltar alarmes per guanyar 

uns quants vots i desprestigiar a aquells que 

estan governant.

Aprofitem aquest espai per desitjar-vos 

Bones Festes.

Pepita Còdol

LA JUVENTUD DE 
VILANOVA
Los problemas de los jóvenes de nuestro 

municipio son de sobras conocidos: falta de 

trabajo, falta de puestos para hacer 

prácticas laborales y poder formarse, falta 

de ayudas para poder emanciparse, 

ausencia total de oferta lúdica que les 

atraiga, falta de un local para poder 

reunirse y divertirse…etc.

Los que parecen que no lo ven, o por lo 

menos no hacen nada para evitarlo, es el 

equipo de gobierno del PSC y ahora 

también CiU. Y sobre todo la responsable 

de juventud, la regidora tránsfuga Marta 

Trullols.

De un presupuesto de 11 millones de euros, 

el Departamento de Juventud tiene 5.800€ 

de presupuestos para actividades. Un 

0'05%. Ridículo vamos, y el dato más claro 

de lo que se ha hecho por nuestros jóvenes 

en toda la legislatura.

Curiosamente cobra bastante más la 

regidora tránsfuga en un año (unos 9.000€ 

brutos al año) que el dinero que destina el 

ayuntamiento al Departamento de 

Juventud para actividades.

Excepto unas becas para estudiantes (que 

por cierto era una propuesta de VA!), lo 

único que en cuatro años va a hacer la 

regidora de Juventud es presentar un Plan 

de Juventud, un documento con 

muchísimas páginas con soluciones para 

los jóvenes, pero sin destinar ni un céntimo 

en los presupuestos del ayuntamiento. Se 

han perdido cuatro años, unos años en los 

que con la crisis que hay, más falta hacían 

estas políticas de juventud.

Para VA! los jóvenes han sido, son y serán 

una prioridad. Y de habernos dejado, 

hubiéramos realizado este Plan de 

Juventud en los primeros 6 meses, dotando 

cada año de presupuesto suficiente al 

departamento de juventud para poder 

haber llevado a cabo todas las acciones 

necesarias para ayudar a los jóvenes en 

todos sus problemas y necesidades.

Queremos aprovechar estas líneas para 

desear a todos los vecinos de Vilanova unas 

felices fiestas y un próspero año nuevo.

Francisco Palacios

TRANSPARENCIA CERO, 
NO QUIEREN UNA 
AUDITORÍA
En el pleno de noviembre, el grupo IPV-

Veïns amb Veu, presentó la propuesta para 

realizar una auditoría contable de los 

últimos 7 años, para aumentar la 

transparencia hacia los ciudadanos, pero la 

propuesta fue rechazada por los grupos 

PSC, CiU, IC-Verds y Marta Trullols y las 

abstenciones del PP y ERC, el resto de 

grupos votamos a favor de la auditoría.

La excusa fue que no podíamos gastarnos 

dinero en auditar las cuentas. Pero tenemos 

que reiterar nuevamente a los ciudadanos 

que actualmente estas auditorías las 

subvenciona la Diputación de Barcelona, 

como ejemplo, tenemos Igualada. La 

pregunta es: ¿por qué Igualada hace la 

auditoría y Vilanova no? Es evidente, la 

transparencia no es el fuerte de un equipo 

de gobierno que ha heredado 35 años de 

gestión de una sola persona al frente del 

PSC, sin ningún tipo de control, ni 

fiscalización. El tiempo nos dará la razón, y 

no tardaremos mucho en tener una 

auditoría de las dos últimas legislaturas, 

este grupo se compromete a realizarla el 

próximo año. El cambio está cerca y será 

real.

Queremos también aprovechar para dar 

nuestro apoyo al equipo directivo del Marta 

Mata, ya que la regidora de IC-Verds atacó 

la gestión realizada por el equipo directivo 

en el último pleno municipal sin ninguna 

justificación. El pleno no es el lugar para 

criticar a nuestros educadores, personas 

que no tienen posibilidad de defensa.

Pero no sólo tuvo palabras contra el colegio 

Marta Mata, además la regidora de IC-

Verds crítico las subvenciones recibidas por 

el Esbart Dansaire, nuevamente el mismo 

error.

Pero como no hay 2 sin 3, la última le tocó 

a la Agrupación Cultural Recreativa, 

nuestra entidad más querida y que organiza 

la cabalgata de reyes cada año, la entidad 

que pone una sonrisa en cada niño y niña 

de nuestro pueblo en estos tiempos tan 

difíciles. La regidora de IC-Verds, atacó a la 

entidad por unas supuestas palabras de su 

presidente. Después de escuchar a 4 

personas en el pleno, se demostró que fue 

un ataque sin fundamento de la regidora de 

IC-Verds. IPV-VV le exigió que pidiera 

disculpas al Sr. Manuel Ocaña presidente 

de la entidad, pero se negó a ello. El mal ya 

estaba hecho, criticar por criticar, mentira 

tras mentira, esa es la forma de hacer 

política de IC-Verds. La verdad, no 

entendemos la actitud de esta regidora y su 

grupo municipal: haciendo amigos. 

Juan Manuel Cividanes

EN EL PLENO DEL MES 
DE NOVIEMBRE SE 
APRUEBAN LAS TASAS 
DEL 2015
Desde nuestro grupo hicimos una 

propuesta al equipo de gobierno ya que 

revisando las tasas de las basuras nos 

dimos cuenta que los restaurantes de 

nuestro municipio pagan tres veces más 

que un bar con los mismos metros.

Esto afecta a 19 restaurantes en nuestro 

municipio, que con la crisis económica 

actual que estamos viviendo no están 

ofreciendo este servicio de comidas que 

daban hace unos años y hay bares que 

actualmente dan más comidas que estos 

restaurantes, por lo cual generan la misma 

basura o más, y nos parece 

desproporcionado que paguen tres veces 

más que el resto de bares.

Los bares de menos de 120 metros pagan 

371€ y los restaurantes 742€. Los bares de 

más de 120 metros pagan 546€ y los 

restaurantes 1500€.

Con nuestra propuesta, los restaurantes se 

podrán beneficiar de una bonificación de 

un 5% (que no es mucho), pero también se 

podrán acoger a la recogida de cartones 

puerta por puerta de todos los comercios y 

verán reducido su recibo en un 10% más, lo 

que quiere decir que podrán beneficiarse de 

un 15% menos en el total de su recibo de 

basuras.

Nos parece que todavía es 

desproporcionado, pero es un gesto por 

parte del equipo de gobierno y esperamos 

que el año que viene se pueda incrementar 

otro tanto por ciento esta bonificación.

También hay una modificación en las tasas, 

en el coste diario de las mesas en días de 

fiesta de los servicios de restauración. Con 

las nuevas tasas se pagará un importe 

mucho más reducido que el de años 

anteriores.

También hay una nueva bonificación en lo 

que se refiere a las transmisiones de 

terrenos que afecten a la vivienda habitual 

para todas las familias que reciban una 

herencia, podrán beneficiarse de un 30% 

menos en el pago de las plusvalías.

Nuestro grupo votamos a favor. Las tasas 

quedan congeladas y hay una serie de 

mejoras.

Mari Luz Martínez

LES VOTACIONS DEL 9N 
A VILANOVA DEL CAMÍ
26% de participació. Evidentment, tots 

haguéssim volgut un 100%, però tenint en 

compte que als darrers referèndums a 

Vilanova no s'ha arribat al 40%, la 

preocupació ha de ser més àmplia: com fer 

que la gent participi més en política. Al 

marge d'aquesta pèssima tendència 

general, cal sumar-hi les condicions 

concretes d'aquesta votació: posició del 

govern espanyol en contra de la seva 

celebració (amb accions judicials i 

amenaces incloses), crida explícita de molts 

partits a la no participació, absència d'una 

campanya normal, manca dels panells 

electorals (aquelles dobles planxes 

metàl·liques) que l'Ajuntament acostuma a 

posar quan hi ha eleccions i concentració 

dels 7 col·legis electorals en 1 de sol (a més, 

poc cèntric). Tenint en compte tots aquests 

factors adversos, que hi hagi hagut 2649 

vots és tot un triomf. Cal agrair la 

implicació de totes aquestes persones, tant 

els del Sí-Si com els del No o el Sí-No. 

Tothom va poder exercir lliurement el seu 

dret a vot, que és en essència el dret a la 

llibertat d'expressió.

A Vilanova, tant la participació en general 

com els vots independentistes van superar 

la suma dels vots que treiem els partits que 

donem el suport a la consulta. Per tant, hi 

van participar votants habituals dels partits 

que no volien que es votés. Fins i tot, 

alguns d'ells devien votar a favor de la 

independència. Això hauria de servir de toc 

d'atenció als grups municipals de 

l'Ajuntament que han negat repetidament 

que la gent pogués votar. I més, quan 1745 

d'aquests vilanovins volen la 

independència. 

Des d'Esquerra seguirem defensant els 

drets dels que volen poder votar això de 

manera definitiva, tant els 1745 que van 

votar independència com els que opinin el 

contrari. I, com no, mai ens hem amagat 

(ni ho farem) que volem Vilanova del Camí 

dins d'una Catalunya independent, 

pròspera i socialment justa.

Xavier Bermúdez

CONSULTA IL·LEGAL
Avui començarem parlant de la consulta 

“il·legal” que es va celebrar el diumenge 9 

de novembre. Com sempre venim dient, 

aquesta consulta és una cortina de fum per 

tapar la corrupció, els problemes 

d'immigració massiva, l'atur i un llarg etc.. 

Per això, el nostre grup municipal va anar a 

primera hora del diumenge al Jutjat de 

Guàrdia per denunciar tots els col·legis que 

estiguessin oberts de tota la nostra 

comarca. Com sempre, el nostre objectiu és 

fer una Catalunya forta dins d'Espanya i, 

per tant, des de Plataforma per Catalunya 

fugim per igual dels separatistes que dels 

separadors.

En el ple celebrat aquest dilluns 10 de 

novembre, l'equip de govern va tornar a 

demostrar la seva ineptitud (una vegada 

més) tot congelant les ordenances fiscals, 

després d'estar pujant l'IBI, els impostos 

d'escombraries i un llarg etc... Potser és 

casualitat o no? Tenint a tocar unes 

eleccions municipals al mes de maig. El 

nostre grup municipal va votar abstenció 

en aquestes ordenances fiscals: Veiem 

favorable aquestes congelacions però 

creiem no són suficient.

Per altra banda, Plataforma i IPV, vam 

presentar una moció conjunta per demanar 

la  realització d'una auditoria contable 

financera i de procediments dels últims 7 

anys. No desconfiem de ningú però creiem 

que seria una bona prova de transparència, 

doncs al nostre consistori, no se'n fa cap 

des de l'any 1993. El nostre grup va indicar 

la possibilitat de demanar una subvenció a 

la Diputació de Barcelona, però tot i això, 

l'equip de govern es va mostrar contrari a 

fer l'auditoria tot al·legant que valdrà molts 

diners. Si no tenen res a amagar, creiem 

que es podria intentar fer aquesta 

auditoria.

Sergi Balcells

TRANSPARÈNCIA
A LA CARTA
Moltes vegades la ciutadania vol aquell 

poble des d'una vessant individual i 

transferible, però és que a vegades alguns 

partits de l'oposició cauen en el mateix 

parany. En el darrer ple ordinari de 

novembre, que sens dubte era l'últim ple de 

l'any 2014, es van aprovar les ordenances 

fiscals molt lligades amb l'aprovació dels 

pressupostos que potser el 2015 el govern 

de la ciutat portarà a aprovació al ple abans 

de les eleccions municipals del maig del 

2015, que a la vegada també tenen que anar 

certificats pel sanejament dels comptes de 

l'Ajuntament. Es va presentar una moció 

per endegar una auditoria comptable, 

financera i de procediments, poca broma!!. 

Això insinua políticament i segurament a la 

ciutadania, una constatació de la 

desconfiança del sanejament dels comptes 

a Vilanova del Camí, els comptes no estan 

bé?  No es fien del què la interventora diu a 

l'alcaldessa i volen una  revisió de les 

revisions fetes. Paral·lelament a aquesta 

suposada desconfiança, hi ha un control 

d'aquests comptes per quatre institucions 

per sobre de l'ajuntament, per evitar aquest 

habitual aquest país de posar la mà a la 

caixa, com popularment es diu. 

Iniciativa per Catalunya ha estat governant 

a Vilanova del Camí, i ara en aquest 

mandat a l'oposició ha consultat, comentat 

i aclarit tots els dubtes o aclariments 

referent als comptes de l'ajuntament amb 

una eficiència del departament de finances,  

i res tot continua igual com els molts i 

molts anys de mandat. M'ha sorprès que 

VA, que havia estat governant també amb 

el PSC, signés aquesta moció quan a 

principi de mandat van explicar els 

comptes públicament a Can Papasseit i no 

hi havia dubtes, tot estava correcte. 

En aquestes accions polítiques populistes i 

de fer soroll allà on res pot sonar, cal 

dedicar-hi molt poc temps, i el nostre partit 

mai recolzarà insinuacions que no poden 

demostrar res perquè tot està políticament 

correcte amb els controls realitzats. No 

pateixin que de seguida truquen a la porta 

de l'alcaldessa i exigeixen aclariments 

comptables. La situació està molt sensible 

en aquests moments, i en alguns partits els 

assenyalen molt. Ells sabran qui tenen de 

representants als ajuntaments, comunitats 

autònomes,... Iniciativa recolzarà mantenir 

els serveis públics per ajudar els més 

vulnerables, farem soroll si és necessari i 

mentrestant, total confiança amb el què 

s'està fent i fiscalitzar el dia a dia de 

Vilanova del Camí, és el que estem fent.

Francina Gabarró Castelltort 
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MÉS BONIFICACIONS I 
MILLORES EN LES TAXES 
DEL 2015
En el darrer ple d'aquest mes de novembre 

es van aprovar les ordenances municipals 

per al 2015, que preveuen una congelació 

generalitzada de les taxes. No obstant, va 

haver-hi algunes modificacions com la 

bonificació d'un 10% en la taxa de les 

escombraries comercials per aquells 

establiments que s'adhereixin a la recollida 

porta a porta de paper/cartró, per a 

fomentar el reciclatge en comerços i pymes. 

Per altra banda, també es va aprovar una 

bonificació del 5% en les escombraries dels 

restaurants com a mesura correctora entre 

l'actual diferencial que hi ha entre 

cafeteries i restaurants, i que va ser a 

proposta del grup municipal del PP de 

Vilanova del Camí. 

Es va regular la tarifació social  a una 

activitat extraescolar en període escolar i 

una en període no escolar per nen amb una 

bonificació màxima del 75% i a partir de la 

segona activitat una bonificació màxima 

d'un 25% i sempre sota informe de serveis 

socials. 

I una de les altres modificacions a destacar 

va ser la reducció d'un 30% en les 

plusvàlues per transmissió patrimonial en 

els habitatges familiars/habituals de 

parentiu de primer grau. 

A banda de l'aprovació de les ordenances 

municipals també cal destacar la moció en 

contra de la violència de gènere que va ser 

aprovada per unanimitat, i  la moció que 

presentava els grups de IPV i PxC 

demanant una auditoria comptable, 

financera i de procediments dels últims 7 

anys. Aquesta moció va ser rebutjada per la 

majoria de grups municipals, ja que en 

primer terme, els comptes financers de 

l'ajuntament es presenten cada any al 

Tribunal de Comptes i la Sindicatura de 

Comptes i per tant, no existeix cap 

irregularitat en els comptes d'aquest 

ajuntament. 

En segon lloc, es va rebutjar, per l'elevat 

cost que aquesta auditoria tindria per als 

ciutadans en els termes que la plantegen 

IPV i PxC, amb un cost que superaria els 

200.000 €, cosa que l'equip de govern no 

estem disposats tolerar. Per no esmentar el 

temps que trigaria en realitzar-se que en 

cap cas seria inferior a 1 any. 

I pel que fa a la Diputació de Barcelona no 

realitza cap servei d'auditories als 

ajuntaments tal i com va afirmar IPV al ple 

municipal, sinó que l'únic servei de què 

disposen és l'elaboració d'un informe 

comptable d'un sol any per aquells 

ajuntaments que ho demanin. Però en cap 

cas es tracta d'una auditoria -i menys de 7 

anys- com ens demanen alguns grups de 

l'oposició de manera totalment demagògica 

i populista només perquè s'apropen les 

eleccions i necessiten fer soroll al preu que 

sigui sense tenir en compte les necessitats 

reals dels ciutadans.

Només em cal desitjar a tothom que passeu 

unes Bones Festes de Nadal i tingueu una 

bona entrada d'any nou. 

Jordi Barón



La regidoria de Serveis Personals i la Policia Local de Vilanova del Camí han 

iniciat una nova campanya sancionadora, informativa i de sensibilització 

ciutadana a l'entorn de la tinença d'animals de companyia, especialment 

gossos. Des de fa tres anys l'han reeditat de manera consecutiva i són 

conscients que hauran de repetir-la en el futur. Tot i així aquesta vegada 

reconeixen que l'han endurit i segons l'inspector en cap de la Policia Local de 

Vilanova del Camí, Marc Peña, “s'estan denunciant les infraccions 

davant l'incompliment de l'ordenança que contempla faltes lleus, 

greus i molt greus”.

La campanya torna a tenir per lema “El teu gos, la teva responsabilitat” 

i farà incidència en els principals punts de l'ordenança municipal reguladora 

del control i tinença d'animals aprovada a l'any 2003. 

D'una banda s'han distribuït uns 3.000 díptics informatius a les llars, que 

també es poden trobar als espais i equipaments municipals i que recorden 

aspectes bàsics relacionats amb la convivència amb els animals de companyia. 

També hi ha pòsters  col·locats als espais públics del municipi. D'altra banda, 

agents de paisà controlaran els principals punts on es passegen els gossos per 

comprovar si els portadors dels animals els porten lligats i sobretot si es 

recullen les deposicions de la via pública.

L'ordenança municipal que regula la tinença d'animals domèstics,  fa especial 

incidència en els aspectes relacionat amb la seguretat i la salut pública, i regula 

la convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties. Recull 

normes de caire general i sanitàries, així com un conjunt d'específiques per a 

gossos i gats, sobre la presència d'animals en els espais públics i un règim 

sancionador amb la possibilitat d'emissió de multes de fins a 450 euros.

Segons la regidora de Serveis Personals, Salut i Consum, Pepita Còdol les 

queixes per aquests temes “són molt freqüents i fer complir 

l'ordenança és necessari per a la seguretat de tothom”.  

L'ordenança insisteix especialment en l'obligació d'inscriure els animals en el 

registre municipal; la necessitat que estiguin degudament vacunats i 

desparasitats; l'obligació de mantenir-los en adequades condicions 

higièniques; la necessitat de dur-los amb corretja; l'obligació de recollir els 

seus excrements; la prohibició de passejar-los a espais on juguen els més 

petits, com es el cas dels sorrals de les places públiques; la prohibició de 

facilitar-los menjar en espais públics, i la necessitat de respectar el descans 

dels veïns.

El passat 19 de novembre es va 

instal·lar i posar en funcionament al 

carrer Major cantonada carrer Quadres, 

un radar pedagògic. Es tracta d'un 

panell amb una pantalla luminescent 

que serveix per donar a conèixer al 

conductor la velocitat a la qual circula. 

L'objectiu és millorar la seguretat del 

poble sense recórrer a les multes i 

conscienciar als conductors de la 

necessitat de respectar els senyals de 

velocitat, molt especialment al circular 

per vies urbanes, segons explica 

l'inspector en cap de la Policia Local de 

Vilanova del Camí, Marc Peña.

El funcionament d'aquest radar és molt 

senzill: si anem per sota els 20 km/h el 

radar no dóna informació; per sobre 

dels 20, el radar informa en color verd 

si anem a una velocitat adequada; en 

color verd intermitent, indica que anem 

a una velocitat adequada, però ens 

acostem al límit establert; en color 

vermell intermitent, alerta al conductor 

que la velocitat no és l'adequada i està 

sobrepassant el límit en menys de 5 

km/h i en color vermell fix ens alerta 

que estem sobrepassant la velocitat en 

més de 5 km/h. Per sobre de 80 km/h 

no s'encén el radar, però la velocitat 

excessiva queda registrada.

La mesura per la adquisició i instal·lació 

del radar pedagògic, ha sorgit d'una de 

les comissions de l'Espai Públic i 

Vialitat, que es porten a terme a 

l'Ajuntament de forma periòdica i on 

participen el Regidor d'obres i 

urbanisme, un membre dels diferents 

partits polítics representatius a 

l'Ajuntament de Vilanova, l'arquitecte 

tècnic, l'inspector d'obres i la Policia 

Local. 

Aquest radar no només indica les 

velocitats als conductors, sinó que 

també enregistra les dades. Això 

permetrà obtenir unes estadístiques i 

fer un estudi posterior per comprovar si 

la relació de velocitat amb el tipus de 

via és la correcte.

 La Policia Local de Vilanova del 

Camí ha incorporat un nou vehicle a 

la seva flota. Es tracta d'un Nissan 

Qashqai, un tot camí, que els 

facilitarà, segons ha explicat el cap 

de la Policia Local, Marc Peña,  

algunes tasques com la vigilància 

forestal les temporades estiuenques. 

A banda de facilitar l'accés dels 

cossos policials a les àrees més 

rurals, aquest nou vehicle, ha dit 

l'Alcaldessa Vanessa González, 

suposa més versatilitat i una 

major mobilitat en casos 

d'emergència. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí 

ha adquirit aquest nou vehicle 

seguint un model de compra 

innovadora. Un sistema de compra 

agregada proposada per l'Associació 

Catalana de Municipis (ACM) que 

ha posat a disposició dels ens local 

un extens catàleg de vehicles amb 

avantatges administratius i 

econòmics, que poden significar un 

estalvi del 15 al 30%.

Actualment l'ACM, amb més de 914 

ens locals associats, ofereix als ens 

locals catalans la possibilitat 

d'adquirir una quinzena de vehicles, 

SEAT i NISSAN, per als serveis 

generals en règim de compra i 

també vehicles policials mitjançant 

rènting.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí 

i Generalitat de Catalunya van 

participar a primers d'octubre en 

una nova sessió d'avaluació i 

seguiment de les actuacions incloses 

dins la Llei de Barris.  El Comitè 

d'Avaluació i Seguiment de la Llei 

de Barris va fer balanç de l'estat de 

finançament dels projectes. En 

aquests moments, la Generalitat ha 

satisfet el 58% de la despesa i per 

tant, queden pendents prop de 

651.000 €. En aquest sentit, i 

segons ha confirmat el regidor 

d'Obres i Urbanisme vilanoví, 

Antonio Sánchez, responsable 

polític del programa, la Generalitat 

habilitarà una partida amb 30 

milions d'euros, en el pressupost del 

2015 i el compromís és fer efectiu el 

deute per rigorós ordre d'antiguitat.  

Malgrat ser una bona notícia, 

Sánchez està convençut que 

Vilanova del Camí no en sortirà 

beneficiada durant el 2015, a menys, 

ha dit, “que la Generalitat 

apliqui alguna mesura 

excepcional”. Tot i així, afirma 

que la manca de finançament de la 

Generalitat no posa en perill els 

projectes de la Llei de Barris, 

tampoc una de les obres que està a 

punt de començar, com és la 

urbanització del carrer Major.

L'Ajuntament i Constructora de Calaf van signar el 23 d'octubre 

un contracte per a la rehabilitació del centre urbà i 

concretament la urbanització del tram del carrer Major 

comprés entre onze de setembre i plaça Major. Les obres, que 

es previst comencin a primers de desembre, podrien enllestir-se 

en un termini de quatre a sis mesos.

Els treballs d'urbanització del carrer Major contemplen renovar 

per complet els sistemes de clavegueram i enllumenat que anirà 

soterrat. També es soterraran les xarxes de baixa tensió, aigua 

potable i telefonia del sector. 

Pel que fa a la pavimentació del vial, està previst que es faci 

amb un tipus de paviment flexible i de color vermell en la part 

rodada, mentre que la zona de vianants, és a dir, les voreres, es 

faran amb peces de formigó. 

El projecte també inclou la senyalització viària, la col·locació de 

mobiliari urbà i la plantació d'arbrat.

Les obres del carrer Major permetran, com explica l'Alcaldessa 

Vanesa González, potenciar i recuperar el centre urbà de 

Vilanova del Camí i prioritzar la mobilitat dels 

vianant per sobre de la dels cotxes. També ha de servir, 

ha dit el regidor d'Urbanisme, Antonio Sánchez, per millorar 

la vialitat i l'accés al municipi així com la reducció del 

trànsit de vehicles pel carrer Major amb accessos 

alternatius.

El pressupost d'aquesta obra s'ha licitat a la baixa i això vol dir 

que els veïns es podrien beneficiar d'una rebaixa també en els 

seus rebuts. La xifra però dependrà del cost final de l'obra, 

segons ha explicat l'alcaldessa.

Les obres d'urbanització es faran en tres trams: el primer 

afectarà al tram entre la plaça Major i Montserrat; el segon, 

entre Montserrat i Sant Hilari i el tercer entre Sant Hilari i 

Onze de setembre. L'objectiu és, segons explicava Antonio 

Sánchez, facilitar la mobilitat de vehicles i persones, i 

molestar el mínim als veïns. 

En aquest sentit, des dels Serveis Tècnics ja han enllestint les 

rutes alternatives d'accés entre Vilanova i Igualada.
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La reunió de seguiment va servir per repassar les 

actuacions desenvolupades durant el 2013-2014 dins el 

programa de la Llei de Barris. Les actuacions més 

importants relacionades amb la via pública, obres i 

urbanisme han estat, segons ha explicat el regidor 

Antonio Sánchez, la substitució de la xarxa de 

clavegueram en el carrer Major en el tram entre Santa 

Llúcia i Onze de setembre, la rehabilitació de la façana 

i la coberta de Casal de la Gent Gran i la supressió de 

barreres arquitectòniques en diferents carrers del casc 

antic.

Antonio Sánchez ha explicat que properament està  

prevista la licitació d'una altra de les fases de 

rehabilitació del Casal de la Gent Gran que afectaran el 

seu interior. Les obres es faran en dues fases: la 

primera afectarà la planta baixa, on està previst fer una 

sala polivalent d'usos múltiples, i  la segona, afectarà el 

primer pis que actualment ocupa el Casal. 

Seguint l'ordre del dia de la sessió de seguiment, la 

regidora de Serveis Personals, Salut i Consum, Pepita 

Còdol, va informar sobre les actuacions relacionades 

amb temes socials. Còdol va explicar la habilitació del 

punt d'informació i assessorament a les dones i de 

l'habilitació d'un espai per a ludoteques per acollir 

serveis destinats a conciliar vida familiar i 

professional. També es va deixar constància de les 

accions que s'han desenvolupat en el marc de Treball 

als Barris com els serveis d'atenció domiciliària, el 

programa salut als barris, la dinamització sociocultural 

del Casal de la gent gran, i les diferents campanyes de 

dinamització del comerç local.

El desenvolupament del projecte d'intervenció integral 

al Casc Antic i el Camp del Rei ha servit també per 

fomentar l'ocupació. Només aquest any es van poder 

contractar set persones a través dels plans d'ocupació 

per treballar temes diversos: des de l'atenció 

domiciliària a la supressió de barreres 

arquitectòniques.

VALORACIÓ SATISFACTÒRIA 
DE LES ACTUACIONS 
DESENVOLUPADES 
DURANT EL CURS 



La regidoria de Serveis Personals i la Policia Local de Vilanova del Camí han 

iniciat una nova campanya sancionadora, informativa i de sensibilització 

ciutadana a l'entorn de la tinença d'animals de companyia, especialment 

gossos. Des de fa tres anys l'han reeditat de manera consecutiva i són 

conscients que hauran de repetir-la en el futur. Tot i així aquesta vegada 

reconeixen que l'han endurit i segons l'inspector en cap de la Policia Local de 

Vilanova del Camí, Marc Peña, “s'estan denunciant les infraccions 

davant l'incompliment de l'ordenança que contempla faltes lleus, 

greus i molt greus”.

La campanya torna a tenir per lema “El teu gos, la teva responsabilitat” 

i farà incidència en els principals punts de l'ordenança municipal reguladora 

del control i tinença d'animals aprovada a l'any 2003. 

D'una banda s'han distribuït uns 3.000 díptics informatius a les llars, que 

també es poden trobar als espais i equipaments municipals i que recorden 

aspectes bàsics relacionats amb la convivència amb els animals de companyia. 

També hi ha pòsters  col·locats als espais públics del municipi. D'altra banda, 

agents de paisà controlaran els principals punts on es passegen els gossos per 

comprovar si els portadors dels animals els porten lligats i sobretot si es 

recullen les deposicions de la via pública.

L'ordenança municipal que regula la tinença d'animals domèstics,  fa especial 

incidència en els aspectes relacionat amb la seguretat i la salut pública, i regula 

la convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties. Recull 

normes de caire general i sanitàries, així com un conjunt d'específiques per a 

gossos i gats, sobre la presència d'animals en els espais públics i un règim 

sancionador amb la possibilitat d'emissió de multes de fins a 450 euros.

Segons la regidora de Serveis Personals, Salut i Consum, Pepita Còdol les 

queixes per aquests temes “són molt freqüents i fer complir 

l'ordenança és necessari per a la seguretat de tothom”.  

L'ordenança insisteix especialment en l'obligació d'inscriure els animals en el 

registre municipal; la necessitat que estiguin degudament vacunats i 

desparasitats; l'obligació de mantenir-los en adequades condicions 

higièniques; la necessitat de dur-los amb corretja; l'obligació de recollir els 

seus excrements; la prohibició de passejar-los a espais on juguen els més 

petits, com es el cas dels sorrals de les places públiques; la prohibició de 

facilitar-los menjar en espais públics, i la necessitat de respectar el descans 

dels veïns.

El passat 19 de novembre es va 

instal·lar i posar en funcionament al 

carrer Major cantonada carrer Quadres, 

un radar pedagògic. Es tracta d'un 

panell amb una pantalla luminescent 

que serveix per donar a conèixer al 

conductor la velocitat a la qual circula. 

L'objectiu és millorar la seguretat del 

poble sense recórrer a les multes i 

conscienciar als conductors de la 

necessitat de respectar els senyals de 

velocitat, molt especialment al circular 

per vies urbanes, segons explica 

l'inspector en cap de la Policia Local de 

Vilanova del Camí, Marc Peña.

El funcionament d'aquest radar és molt 

senzill: si anem per sota els 20 km/h el 

radar no dóna informació; per sobre 

dels 20, el radar informa en color verd 

si anem a una velocitat adequada; en 

color verd intermitent, indica que anem 

a una velocitat adequada, però ens 

acostem al límit establert; en color 

vermell intermitent, alerta al conductor 

que la velocitat no és l'adequada i està 

sobrepassant el límit en menys de 5 

km/h i en color vermell fix ens alerta 

que estem sobrepassant la velocitat en 

més de 5 km/h. Per sobre de 80 km/h 

no s'encén el radar, però la velocitat 

excessiva queda registrada.

La mesura per la adquisició i instal·lació 

del radar pedagògic, ha sorgit d'una de 

les comissions de l'Espai Públic i 

Vialitat, que es porten a terme a 

l'Ajuntament de forma periòdica i on 

participen el Regidor d'obres i 

urbanisme, un membre dels diferents 

partits polítics representatius a 

l'Ajuntament de Vilanova, l'arquitecte 

tècnic, l'inspector d'obres i la Policia 

Local. 

Aquest radar no només indica les 

velocitats als conductors, sinó que 

també enregistra les dades. Això 

permetrà obtenir unes estadístiques i 

fer un estudi posterior per comprovar si 

la relació de velocitat amb el tipus de 

via és la correcte.

 La Policia Local de Vilanova del 

Camí ha incorporat un nou vehicle a 

la seva flota. Es tracta d'un Nissan 

Qashqai, un tot camí, que els 

facilitarà, segons ha explicat el cap 

de la Policia Local, Marc Peña,  

algunes tasques com la vigilància 

forestal les temporades estiuenques. 

A banda de facilitar l'accés dels 

cossos policials a les àrees més 

rurals, aquest nou vehicle, ha dit 

l'Alcaldessa Vanessa González, 

suposa més versatilitat i una 

major mobilitat en casos 

d'emergència. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí 

ha adquirit aquest nou vehicle 

seguint un model de compra 

innovadora. Un sistema de compra 

agregada proposada per l'Associació 

Catalana de Municipis (ACM) que 

ha posat a disposició dels ens local 

un extens catàleg de vehicles amb 

avantatges administratius i 

econòmics, que poden significar un 

estalvi del 15 al 30%.

Actualment l'ACM, amb més de 914 

ens locals associats, ofereix als ens 

locals catalans la possibilitat 

d'adquirir una quinzena de vehicles, 

SEAT i NISSAN, per als serveis 

generals en règim de compra i 

també vehicles policials mitjançant 

rènting.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí 

i Generalitat de Catalunya van 

participar a primers d'octubre en 

una nova sessió d'avaluació i 

seguiment de les actuacions incloses 

dins la Llei de Barris.  El Comitè 

d'Avaluació i Seguiment de la Llei 

de Barris va fer balanç de l'estat de 

finançament dels projectes. En 

aquests moments, la Generalitat ha 

satisfet el 58% de la despesa i per 

tant, queden pendents prop de 

651.000 €. En aquest sentit, i 

segons ha confirmat el regidor 

d'Obres i Urbanisme vilanoví, 

Antonio Sánchez, responsable 

polític del programa, la Generalitat 

habilitarà una partida amb 30 

milions d'euros, en el pressupost del 

2015 i el compromís és fer efectiu el 

deute per rigorós ordre d'antiguitat.  

Malgrat ser una bona notícia, 

Sánchez està convençut que 

Vilanova del Camí no en sortirà 

beneficiada durant el 2015, a menys, 

ha dit, “que la Generalitat 

apliqui alguna mesura 

excepcional”. Tot i així, afirma 

que la manca de finançament de la 

Generalitat no posa en perill els 

projectes de la Llei de Barris, 

tampoc una de les obres que està a 

punt de començar, com és la 

urbanització del carrer Major.

L'Ajuntament i Constructora de Calaf van signar el 23 d'octubre 

un contracte per a la rehabilitació del centre urbà i 

concretament la urbanització del tram del carrer Major 

comprés entre onze de setembre i plaça Major. Les obres, que 

es previst comencin a primers de desembre, podrien enllestir-se 

en un termini de quatre a sis mesos.

Els treballs d'urbanització del carrer Major contemplen renovar 

per complet els sistemes de clavegueram i enllumenat que anirà 

soterrat. També es soterraran les xarxes de baixa tensió, aigua 

potable i telefonia del sector. 

Pel que fa a la pavimentació del vial, està previst que es faci 

amb un tipus de paviment flexible i de color vermell en la part 

rodada, mentre que la zona de vianants, és a dir, les voreres, es 

faran amb peces de formigó. 

El projecte també inclou la senyalització viària, la col·locació de 

mobiliari urbà i la plantació d'arbrat.

Les obres del carrer Major permetran, com explica l'Alcaldessa 

Vanesa González, potenciar i recuperar el centre urbà de 

Vilanova del Camí i prioritzar la mobilitat dels 

vianant per sobre de la dels cotxes. També ha de servir, 

ha dit el regidor d'Urbanisme, Antonio Sánchez, per millorar 

la vialitat i l'accés al municipi així com la reducció del 

trànsit de vehicles pel carrer Major amb accessos 

alternatius.

El pressupost d'aquesta obra s'ha licitat a la baixa i això vol dir 

que els veïns es podrien beneficiar d'una rebaixa també en els 

seus rebuts. La xifra però dependrà del cost final de l'obra, 

segons ha explicat l'alcaldessa.

Les obres d'urbanització es faran en tres trams: el primer 

afectarà al tram entre la plaça Major i Montserrat; el segon, 

entre Montserrat i Sant Hilari i el tercer entre Sant Hilari i 

Onze de setembre. L'objectiu és, segons explicava Antonio 

Sánchez, facilitar la mobilitat de vehicles i persones, i 

molestar el mínim als veïns. 

En aquest sentit, des dels Serveis Tècnics ja han enllestint les 

rutes alternatives d'accés entre Vilanova i Igualada.
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dels 80 en un concert protagonitzat pels alumnes d'Artístic

I també hi haurà ball!!!!
Preu de l'entrada:  3€  -  T'esperem a Can Papasseit a les 21.30 h

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

La reunió de seguiment va servir per repassar les 

actuacions desenvolupades durant el 2013-2014 dins el 

programa de la Llei de Barris. Les actuacions més 

importants relacionades amb la via pública, obres i 

urbanisme han estat, segons ha explicat el regidor 

Antonio Sánchez, la substitució de la xarxa de 

clavegueram en el carrer Major en el tram entre Santa 

Llúcia i Onze de setembre, la rehabilitació de la façana 

i la coberta de Casal de la Gent Gran i la supressió de 

barreres arquitectòniques en diferents carrers del casc 

antic.

Antonio Sánchez ha explicat que properament està  

prevista la licitació d'una altra de les fases de 

rehabilitació del Casal de la Gent Gran que afectaran el 

seu interior. Les obres es faran en dues fases: la 

primera afectarà la planta baixa, on està previst fer una 

sala polivalent d'usos múltiples, i  la segona, afectarà el 

primer pis que actualment ocupa el Casal. 

Seguint l'ordre del dia de la sessió de seguiment, la 

regidora de Serveis Personals, Salut i Consum, Pepita 

Còdol, va informar sobre les actuacions relacionades 

amb temes socials. Còdol va explicar la habilitació del 

punt d'informació i assessorament a les dones i de 

l'habilitació d'un espai per a ludoteques per acollir 

serveis destinats a conciliar vida familiar i 

professional. També es va deixar constància de les 

accions que s'han desenvolupat en el marc de Treball 

als Barris com els serveis d'atenció domiciliària, el 

programa salut als barris, la dinamització sociocultural 

del Casal de la gent gran, i les diferents campanyes de 

dinamització del comerç local.

El desenvolupament del projecte d'intervenció integral 

al Casc Antic i el Camp del Rei ha servit també per 

fomentar l'ocupació. Només aquest any es van poder 

contractar set persones a través dels plans d'ocupació 

per treballar temes diversos: des de l'atenció 

domiciliària a la supressió de barreres 

arquitectòniques.

VALORACIÓ SATISFACTÒRIA 
DE LES ACTUACIONS 
DESENVOLUPADES 
DURANT EL CURS 



Quatre locals buits del casc antic de Vilanova del Camí han 

aixecat les seves persianes temporalment per oferir a la 

ciutadania quatre aparadors comercials.  

És una acció emmarcada en una nova campanya de 

dinamització dels Barris Antics, de la Llei de Barris. 

L'artista local Santiago Navarrete, d'Artesania J.Pons, ha 

ocupat el local del carrer Major, 10 mentre que Sígrid 

Informàtica exposa els seus productes i serveis al local del 

carrer Major, 54. Unes passes més enllà, al carrer de la 

Mercè, número 6, podem observar l'aparador d'El Golafre 

vestit de colors llampants i motius dolços i si anem fins al 

Mercat de Sant Hilari, podrem visitar el quart dels aparadors 

que ha preparat amb tot tipus de detalls Brillos de Hadas.

a
Tot i que van aixecar la persiana del seu nou aparador el 

passat 18 d'octubre, per tant, fa pocs dies encara, la valoració 

que han fet és molt positiva. Estan convençuts que la 

campanya els pot beneficiar perquè els ofereix un altre 

expositor en un barri o en un carrer diferent al seu habitual 

punt de venda. Ester Garrudo d'El Golafre, explica 

l'expectació i la curiositat que aquests aparadors han 

despertat en la població vilanovina. 

Per a Santi Navarrete, d'artesania J.Pons, és encara més 

important disposar d'un aparador perquè no disposa de 

botiga física sinó que desenvolupa la seva tasca comercial en 

diferents mercats ambulants. Navarrete exposa diferents 

productes artesans i també ofereix una línia de productes 

més comercial però de qualitat, aquest és el seu valor afegit. 

Isabel Ben-Hamidi, de Brillos de Hadas, també busca oferir 

al públic productes amb valor afegit. De fet, un dels 

productes que més sortida tenen són les joies amb cristalls 

d'swarosky que ella confeccions tenint en compte els gustos i 

les preferències dels seus clients. Escoltem Isabel Ben-

Hamidi. 

a
Ester Garrudo, d'El Golafre,  Isabel Ben-Hamidi, de Brillos de 

Hadas, i Santi Navarrete, d'Artesania J.Pons, asseguren que, 

independentment que la campanya es tradueixi en més o 

menys vendes repetirien l'experiència. Alguns d'ells, com 

l'Ester Garrudo, segurament continuarà ocupant el local on 

exposa els seus productes després que acabi la campanya, el 

proper 10 de gener. 

Tots tres han tingut paraules d'agraïment cap els propietaris 

dels locals que ocupen ja que els han cedit sense cost. 

L'Alcaldessa Vanesa González i els regidors Antonio Sánchez i 

Jordi Barón acompanyats de les tècniques de Llei de Barris, 

Anna Castro, Isa Egea i Tània Cansino van visitar els quatre 

aparadors locals.

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
pis 80m2, 3 hab. 1 bany
menjador de 20m2. Amb traster i 
terrassa exclusiva en l'àtic.

Preu: 380€/mes
despeses incloses

VENTA
Vilanova del Camí
Pis nou de 90m2, 3 habitacions,
2 banys. Mensajor de 25m2. 
Inclou plaça aparcament i traster.

Preu: 116.000€ 

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
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A
AJUNTAMENT I ACI JUNTS EN 
LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
DEL COMERÇ LOCAL

L'Ajuntament i l'ACI han reeditat el 

conveni de col·laboració que farà possible 

diferents activitats de dinamització i 

foment del comerç local. L'Alcaldessa 

Vanesa González i la presidenta de 

l'Associació del Comerç i la Indústria Sílvia 

Bautista van rubricar el text en un acte en 

el qual també hi van participar Jordi Barón, 

Primer Tinent d'Alcalde i titular de 

Promoció Econòmica i Sigrid Nieto i Juan 

de Dios Pérez, membres  de la Junta d'ACI.

La renovació del conveni de col·laboració, 

va dir el regidor de Promoció Econòmica 

Jordi Barón, posa de manifest la 

voluntat del govern de seguir 

contribuint a la dinamització i la 

promoció del comerç local. 

A
ELS POLÍGONS DELS PLANS 
ESTRENEN WEB PER 
PROMOCIONAR-SE MILLOR I 
CAPTAR NOVES INVERSIONS

Els Ajuntaments de Vilanova del Camí, 

Òdena i la Pobla de Claramunt, i 

l'Associació d'empreses i propietaris dels 

Polígons dels Plans van presentar, en roda 

de premsa, la web 

www.poligonsdelsplans.cat. El web ha estat 

creat per Josep Maria Taribó seguint la 

imatge corporativa de Pep Valls de 

l'empresa igualadina EVVO. 

El nou portal és el resultat d'un treball 

conjunt entre les tres administracions i 

l'associació empresarial que neix amb la 

voluntat d'informar i promocionar els 

polígons industrials Riera de Castellolí i Pla 

de Rigat, de Vilanova del Camí, Plans 

d'Arau, de La Pobla de Claramunt, i Pla de 

les Gavarreres, d'Òdena com una sola 

realitat única, la dels Polígons dels Plans. 

Per això han treballat una imatge 

corporativa comuna que, a partir d'ara els 

definirà en totes les seves accions, tal i com 

va explicar Ramon Felip, president de 

l'Associació de Polígons dels Plans. 

Aquesta cooperació entre administracions i 

empreses ha de permetre, va dir 

l'Alcaldessa vilanovina Vanesa González, 

transformar aquests polígons 

d'activitat econòmica en un element 

estratègic de desenvolupament dels 

tres municipis i del territori. 

A
VILANOVA DEL CAMÍ DÓNA 
SUPORT A LA BIZMARATHON 
DE JOVE CAMBRA 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i Jove 

Cambra Igualada han signat per primera 

vegada un conveni de col·laboració en la 

línia de continuar dinamitzant i omplint 

d'activitat formativa el Centre d'Innovació 

Anoia. El primer dels acords entre 

ambdues parts, ha estat el suport per part 

de l'Ajuntament vilanoví i des del Centre 

d'Innovació Anoia al programa del 

BIZMarathon de la Jove Cambra Igualada 

que es va realitzar els dies 15 i 16 de 

novembre al Museu de la Pell d'Igualada. 

L'alcaldessa vilanovina, Vanesa González, 

acompanyada pel regidor de Promoció 

Econòmica, Jordi Barón, es van reunir el 4 

de novembre amb la presidenta de Jove 

Cambra Igualada, Míriam València, per 

signar aquest conveni de col·laboració que 

no només es limita a l'activitat de la 

BIZMarathon 2014 sinó que també 

permetrà a la Jove Cambra Igualada fer ús 

de les instal·lacions del Centre d'Innovació 

Anoia per a les accions formatives, actes i 

cursos que porten a terme. 

Una de les branques d'acció de Jove 

Cambra és el suport a l'emprenedoria. Així, 

a banda de la formació, que consideren 

clau, també fan especial atenció a facilitar 

recursos i eines per tirar endavant un 

projecte no només empresarial sinó també 

vital, com ara buscar finançament o 

millorar les habilitats personals i de 

comunicació per vendre una idea.  

A
SEGONA APOSTA SEGURA PELS 
CURSOS DE CATALÀ I ANGLÈS 
AVANÇAT 

La primera setmana d'octubre van 

començar els dos cursos d'anglès i català 

avançat: un de nivell C1 (Advanced) 

d'anglès i l'altre de C2 (nivell D) de català. 

S'organitzen per segon any consecutiu i 

tenen la finalitat de millorar el currículum i 

les possibilitats d'ocupació dels alumnes. I 

és que la millora de competències en 

idiomes facilita la inserció o la promoció 

laboral. 

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi 

Barón, i el regidor republicà Xavier 

Bermúdez van inaugurar els cursos tot 

destacant la satisfacció per la bona acollida 

que van tenir l'any passat i les bones notes 

obtingudes pels alumnes. 

En aquesta segona edició hi ha hagut una 

desena d'inscrits al curs de català nivell D i 

tretze més al curs d'anglès avançat. A 

diferència del curs de català on la majoria 

d'alumnes són persones ocupades, és en el 

curs d'anglès on es nota la preferència 

d'aquesta formació per part de persones 

que es troben a l'atur.

ELS PLANS D'OCUPACIÓ 
PERMETEN CONTRACTAR 9 
PERSONES ATURADES DEL 
MUNICIPI

L'Ajuntament de Vilanova del Camí, a 

través del programa complementari de 

suport a l'economia productiva local 

“Foment de l'ocupació” de la Diputació 

de Barcelona, ha contractat 4 persones en 

situació d'atur de Vilanova del Camí, de les 

quals 3 són dones, un dels col·lectius més 

afectats per l'atur.

Aquestes 4 persones han estat contractades 

per un període entre 6 i 8 mesos i 

realitzaran actuacions relacionades amb els 

serveis a les persones: atenció a la gent 

gran, tasques de jardineria, orientació 

laboral i suport administratiu. Com a 

requisits, els aspirants havien de ser 

persones desocupades i estar inscrites com 

a demandants d'ocupació al Servei 

d'Ocupació de Catalunya.

El programa de foment de l'ocupació, 

mitjançant la contractació de plans locals 

d'ocupació, és un projecte de promoció de 

la contractació laboral de persones 

aturades per a la realització d'actuacions 

d'interès general, social i econòmic.

Aquests Plans d'Ocupació han estat 

cofinançats per la Diputació de Barcelona 

amb un import de 35.271,57€.

D'altra banda, mitjançant el Programa de 

Treball i Formació del Servei d'Ocupació de 

Catalunya, el passat mes de novembre van 

començar a treballar a l'Ajuntament 5 

persones més. La seva tasca està centrada 

en la supressió de barreres 

arquitectòniques i en el manteniment de les 

zones verdes i la via pública. 

Són cinc persones que estaven en situació 

d'atur i que han estat contractades per a sis 

mesos i a jornada completa.

PRIMERA JORNADA DE SUPORT 
AL COMERÇ 

Amb l'objectiu d'acompanyar els 

emprenedors vilanovins en aquest camí, 

sovint feixuc, des de Promoció Econòmica 

estan preparant la primera jornada de 

suport al comerç vilanoví que tindrà lloc l'1 

de desembre. Una matinal que, segons 

explica el regidor Jordi Barón,  combinarà 

aspectes teòrics i casos pràctics. 

El diputat de comerç, Jordi Subirana, que 

farà la primera ponència, parlarà sobre 

l'estratègia de futur del comerç mentre que 

Marc Manyé, assessor en xarxes socials, ha 

preparat un taller per exposar diferents 

projectes comercials d'èxit a les xarxes 

socials. Manyé assessorarà els 

emprenedors sobre què publicar a 

Facebook, Twitter o Instagram amb 

l'objectiu de treure el màxim profit a la 

comunicació 2.0.

Per a més informació i inscripcions 

contacteu amb Promoció Econòmica al 

938054411 (extensió 5) o 

peconomica@vilanovadelcami.cat 

a
8 JOVES VILANOVINS 
PARTICIPEN A LA 3A EDICIÓ 
DEL PROJECTA'T: PROVA UN 
OFICI

El Centre d'Innovació Anoia acull des del 

passat mes d'octubre, la tercera edició del 

programa Projecta't: prova un ofici,  

amb l'objectiu d'acompanyar 8 joves de 

Vilanova del Camí en la seva inserció 

laboral. La singularitat del projecte rau en 

la seva metodologia ja que prioritza les 

pràctiques professionals en empreses i 

comerços del municipi.

Malgrat aquest caràcter eminentment 

pràctic, el Projecta't també inclou una 

part teòrica en la que es treballen mòduls 

de suport emocional i motivació, 

d'habilitats comunicatives i de 

sensibilització empresarial. També s'han 

previst tallers de coaching personal, de 

parlar en públic, de mediació i resolució de 

conflictes, d'informació sobre el mercat de 

treball i de tècniques de recerca de feina. 

Pel que fa el programa de pràctiques, tindrà 

una durada d'entre 140 i 210 hores que 

s'hauran de realitzar entre l'1 de desembre i 

el 6 de febrer. 

Durant les dues edicions anteriors van 

participat en aquest projecte una vintena 

de joves amb edats compreses entre  els 18 i 

els 29 anys; 11 a la primera edició i 8, a la 

segona.

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

ARTESANIA J. PONS, SÍGRID INFORMÀTICA, 
EL GOLAFRE I BRILLOS DE HADAS 
AIXEQUEN LES PERSIANES DE QUATRE 
LOCALS BUITS DEL CASC ANTIC



Quatre locals buits del casc antic de Vilanova del Camí han 

aixecat les seves persianes temporalment per oferir a la 

ciutadania quatre aparadors comercials.  

És una acció emmarcada en una nova campanya de 

dinamització dels Barris Antics, de la Llei de Barris. 

L'artista local Santiago Navarrete, d'Artesania J.Pons, ha 

ocupat el local del carrer Major, 10 mentre que Sígrid 

Informàtica exposa els seus productes i serveis al local del 

carrer Major, 54. Unes passes més enllà, al carrer de la 

Mercè, número 6, podem observar l'aparador d'El Golafre 

vestit de colors llampants i motius dolços i si anem fins al 

Mercat de Sant Hilari, podrem visitar el quart dels aparadors 

que ha preparat amb tot tipus de detalls Brillos de Hadas.

a
Tot i que van aixecar la persiana del seu nou aparador el 

passat 18 d'octubre, per tant, fa pocs dies encara, la valoració 

que han fet és molt positiva. Estan convençuts que la 

campanya els pot beneficiar perquè els ofereix un altre 

expositor en un barri o en un carrer diferent al seu habitual 

punt de venda. Ester Garrudo d'El Golafre, explica 

l'expectació i la curiositat que aquests aparadors han 

despertat en la població vilanovina. 

Per a Santi Navarrete, d'artesania J.Pons, és encara més 

important disposar d'un aparador perquè no disposa de 

botiga física sinó que desenvolupa la seva tasca comercial en 

diferents mercats ambulants. Navarrete exposa diferents 

productes artesans i també ofereix una línia de productes 

més comercial però de qualitat, aquest és el seu valor afegit. 

Isabel Ben-Hamidi, de Brillos de Hadas, també busca oferir 

al públic productes amb valor afegit. De fet, un dels 

productes que més sortida tenen són les joies amb cristalls 

d'swarosky que ella confeccions tenint en compte els gustos i 

les preferències dels seus clients. Escoltem Isabel Ben-

Hamidi. 

a
Ester Garrudo, d'El Golafre,  Isabel Ben-Hamidi, de Brillos de 

Hadas, i Santi Navarrete, d'Artesania J.Pons, asseguren que, 

independentment que la campanya es tradueixi en més o 

menys vendes repetirien l'experiència. Alguns d'ells, com 

l'Ester Garrudo, segurament continuarà ocupant el local on 

exposa els seus productes després que acabi la campanya, el 

proper 10 de gener. 

Tots tres han tingut paraules d'agraïment cap els propietaris 

dels locals que ocupen ja que els han cedit sense cost. 

L'Alcaldessa Vanesa González i els regidors Antonio Sánchez i 

Jordi Barón acompanyats de les tècniques de Llei de Barris, 

Anna Castro, Isa Egea i Tània Cansino van visitar els quatre 

aparadors locals.

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
pis 80m2, 3 hab. 1 bany
menjador de 20m2. Amb traster i 
terrassa exclusiva en l'àtic.

Preu: 380€/mes
despeses incloses

VENTA
Vilanova del Camí
Pis nou de 90m2, 3 habitacions,
2 banys. Mensajor de 25m2. 
Inclou plaça aparcament i traster.

Preu: 116.000€ 

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
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A
AJUNTAMENT I ACI JUNTS EN 
LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ 
DEL COMERÇ LOCAL

L'Ajuntament i l'ACI han reeditat el 

conveni de col·laboració que farà possible 

diferents activitats de dinamització i 

foment del comerç local. L'Alcaldessa 

Vanesa González i la presidenta de 

l'Associació del Comerç i la Indústria Sílvia 

Bautista van rubricar el text en un acte en 

el qual també hi van participar Jordi Barón, 

Primer Tinent d'Alcalde i titular de 

Promoció Econòmica i Sigrid Nieto i Juan 

de Dios Pérez, membres  de la Junta d'ACI.

La renovació del conveni de col·laboració, 

va dir el regidor de Promoció Econòmica 

Jordi Barón, posa de manifest la 

voluntat del govern de seguir 

contribuint a la dinamització i la 

promoció del comerç local. 

A
ELS POLÍGONS DELS PLANS 
ESTRENEN WEB PER 
PROMOCIONAR-SE MILLOR I 
CAPTAR NOVES INVERSIONS

Els Ajuntaments de Vilanova del Camí, 

Òdena i la Pobla de Claramunt, i 

l'Associació d'empreses i propietaris dels 

Polígons dels Plans van presentar, en roda 

de premsa, la web 

www.poligonsdelsplans.cat. El web ha estat 

creat per Josep Maria Taribó seguint la 

imatge corporativa de Pep Valls de 

l'empresa igualadina EVVO. 

El nou portal és el resultat d'un treball 

conjunt entre les tres administracions i 

l'associació empresarial que neix amb la 

voluntat d'informar i promocionar els 

polígons industrials Riera de Castellolí i Pla 

de Rigat, de Vilanova del Camí, Plans 

d'Arau, de La Pobla de Claramunt, i Pla de 

les Gavarreres, d'Òdena com una sola 

realitat única, la dels Polígons dels Plans. 

Per això han treballat una imatge 

corporativa comuna que, a partir d'ara els 

definirà en totes les seves accions, tal i com 

va explicar Ramon Felip, president de 

l'Associació de Polígons dels Plans. 

Aquesta cooperació entre administracions i 

empreses ha de permetre, va dir 

l'Alcaldessa vilanovina Vanesa González, 

transformar aquests polígons 

d'activitat econòmica en un element 

estratègic de desenvolupament dels 

tres municipis i del territori. 

A
VILANOVA DEL CAMÍ DÓNA 
SUPORT A LA BIZMARATHON 
DE JOVE CAMBRA 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i Jove 

Cambra Igualada han signat per primera 

vegada un conveni de col·laboració en la 

línia de continuar dinamitzant i omplint 

d'activitat formativa el Centre d'Innovació 

Anoia. El primer dels acords entre 

ambdues parts, ha estat el suport per part 

de l'Ajuntament vilanoví i des del Centre 

d'Innovació Anoia al programa del 

BIZMarathon de la Jove Cambra Igualada 

que es va realitzar els dies 15 i 16 de 

novembre al Museu de la Pell d'Igualada. 

L'alcaldessa vilanovina, Vanesa González, 

acompanyada pel regidor de Promoció 

Econòmica, Jordi Barón, es van reunir el 4 

de novembre amb la presidenta de Jove 

Cambra Igualada, Míriam València, per 

signar aquest conveni de col·laboració que 

no només es limita a l'activitat de la 

BIZMarathon 2014 sinó que també 

permetrà a la Jove Cambra Igualada fer ús 

de les instal·lacions del Centre d'Innovació 

Anoia per a les accions formatives, actes i 

cursos que porten a terme. 

Una de les branques d'acció de Jove 

Cambra és el suport a l'emprenedoria. Així, 

a banda de la formació, que consideren 

clau, també fan especial atenció a facilitar 

recursos i eines per tirar endavant un 

projecte no només empresarial sinó també 

vital, com ara buscar finançament o 

millorar les habilitats personals i de 

comunicació per vendre una idea.  

A
SEGONA APOSTA SEGURA PELS 
CURSOS DE CATALÀ I ANGLÈS 
AVANÇAT 

La primera setmana d'octubre van 

començar els dos cursos d'anglès i català 

avançat: un de nivell C1 (Advanced) 

d'anglès i l'altre de C2 (nivell D) de català. 

S'organitzen per segon any consecutiu i 

tenen la finalitat de millorar el currículum i 

les possibilitats d'ocupació dels alumnes. I 

és que la millora de competències en 

idiomes facilita la inserció o la promoció 

laboral. 

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi 

Barón, i el regidor republicà Xavier 

Bermúdez van inaugurar els cursos tot 

destacant la satisfacció per la bona acollida 

que van tenir l'any passat i les bones notes 

obtingudes pels alumnes. 

En aquesta segona edició hi ha hagut una 

desena d'inscrits al curs de català nivell D i 

tretze més al curs d'anglès avançat. A 

diferència del curs de català on la majoria 

d'alumnes són persones ocupades, és en el 

curs d'anglès on es nota la preferència 

d'aquesta formació per part de persones 

que es troben a l'atur.

ELS PLANS D'OCUPACIÓ 
PERMETEN CONTRACTAR 9 
PERSONES ATURADES DEL 
MUNICIPI

L'Ajuntament de Vilanova del Camí, a 

través del programa complementari de 

suport a l'economia productiva local 

“Foment de l'ocupació” de la Diputació 

de Barcelona, ha contractat 4 persones en 

situació d'atur de Vilanova del Camí, de les 

quals 3 són dones, un dels col·lectius més 

afectats per l'atur.

Aquestes 4 persones han estat contractades 

per un període entre 6 i 8 mesos i 

realitzaran actuacions relacionades amb els 

serveis a les persones: atenció a la gent 

gran, tasques de jardineria, orientació 

laboral i suport administratiu. Com a 

requisits, els aspirants havien de ser 

persones desocupades i estar inscrites com 

a demandants d'ocupació al Servei 

d'Ocupació de Catalunya.

El programa de foment de l'ocupació, 

mitjançant la contractació de plans locals 

d'ocupació, és un projecte de promoció de 

la contractació laboral de persones 

aturades per a la realització d'actuacions 

d'interès general, social i econòmic.

Aquests Plans d'Ocupació han estat 

cofinançats per la Diputació de Barcelona 

amb un import de 35.271,57€.

D'altra banda, mitjançant el Programa de 

Treball i Formació del Servei d'Ocupació de 

Catalunya, el passat mes de novembre van 

començar a treballar a l'Ajuntament 5 

persones més. La seva tasca està centrada 

en la supressió de barreres 

arquitectòniques i en el manteniment de les 

zones verdes i la via pública. 

Són cinc persones que estaven en situació 

d'atur i que han estat contractades per a sis 

mesos i a jornada completa.

PRIMERA JORNADA DE SUPORT 
AL COMERÇ 

Amb l'objectiu d'acompanyar els 

emprenedors vilanovins en aquest camí, 

sovint feixuc, des de Promoció Econòmica 

estan preparant la primera jornada de 

suport al comerç vilanoví que tindrà lloc l'1 

de desembre. Una matinal que, segons 

explica el regidor Jordi Barón,  combinarà 

aspectes teòrics i casos pràctics. 

El diputat de comerç, Jordi Subirana, que 

farà la primera ponència, parlarà sobre 

l'estratègia de futur del comerç mentre que 

Marc Manyé, assessor en xarxes socials, ha 

preparat un taller per exposar diferents 

projectes comercials d'èxit a les xarxes 

socials. Manyé assessorarà els 

emprenedors sobre què publicar a 

Facebook, Twitter o Instagram amb 

l'objectiu de treure el màxim profit a la 

comunicació 2.0.

Per a més informació i inscripcions 

contacteu amb Promoció Econòmica al 

938054411 (extensió 5) o 

peconomica@vilanovadelcami.cat 

a
8 JOVES VILANOVINS 
PARTICIPEN A LA 3A EDICIÓ 
DEL PROJECTA'T: PROVA UN 
OFICI

El Centre d'Innovació Anoia acull des del 

passat mes d'octubre, la tercera edició del 

programa Projecta't: prova un ofici,  

amb l'objectiu d'acompanyar 8 joves de 

Vilanova del Camí en la seva inserció 

laboral. La singularitat del projecte rau en 

la seva metodologia ja que prioritza les 

pràctiques professionals en empreses i 

comerços del municipi.

Malgrat aquest caràcter eminentment 

pràctic, el Projecta't també inclou una 

part teòrica en la que es treballen mòduls 

de suport emocional i motivació, 

d'habilitats comunicatives i de 

sensibilització empresarial. També s'han 

previst tallers de coaching personal, de 

parlar en públic, de mediació i resolució de 

conflictes, d'informació sobre el mercat de 

treball i de tècniques de recerca de feina. 

Pel que fa el programa de pràctiques, tindrà 

una durada d'entre 140 i 210 hores que 

s'hauran de realitzar entre l'1 de desembre i 

el 6 de febrer. 

Durant les dues edicions anteriors van 

participat en aquest projecte una vintena 

de joves amb edats compreses entre  els 18 i 

els 29 anys; 11 a la primera edició i 8, a la 

segona.
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La 4a Jornada del Dia dels Animals de 

Tatanka va tornar a esdevenir un espai de 

trobada per als amants dels animals de 

companyia que van poder compartir 

experiència, aprenentatge i molta informació 

al voltant de la cura de les seves mascotes. 

Segons la presidenta de Tatanka, Glòria Vilà, 

“la jornada estat tot un èxit” Més de 

300 persones van passar al llarg de tot el dia 

per Can Papasseit, superant de llarg les 

expectatives de l'organització.

Aquest any, Tatanka havia apostat per un 

programa molt potent d'activitats i van 

aconseguir que tingués molt bona acceptació 

en general. El voluntariat es va bolcar i 

durant tota la jornada van estar a disposició 

del públic facilitant des de la cura de les 

mascotes, amb la novetat de la guarderia 

peluda, fins a l'atenció personalitzada en 

algunes activitats, com les sessions de reiki 

que van tornar a repetir la bona acollida 

d'altres edicions. Tres persones van impartir 

reiki als animals, de manera individualitzada. 

Una altra de les activitats que va tenir molt bona acceptació i que era novetat  

aquest any van ser les classes d'obediència canina, on l'assistència va ser 

nombrosa. Segons afirma Glòria Vilà, va ser tot un espectacle. 

Entre la resta de propostes del programa que va tenir força èxit, Vilà ha destacat 

també la sessió d'agility organitzada pel club montbuienc Rivalcan que va muntar 

un circuit pels gossos i va omplir la plaça de Can Papasseit, diumenge a la tarda.

La 4a Jornada del Dia d'Animals organitzada per Tatanka ha estat possible, una 

edició més, gràcies a la col·laboració d'un bon nombre de voluntaris, també de 

l'Ajuntament de Vilanova del Camí i de diverses associacions (ADAC, Husse, 

Quatre Potes, Progat Igualada, Agrapes...) que van participar o bé amb estands 

permanents o bé impartint alguna xerrada o servei als participants.

Més de 600 persones van endinsar-se al passatge del terror d'Artístic, dissabte a 

la nit, disposades a passar por i gaudir d'emocions fortes. Un total de 624 

espectadors, amb més valentia que temor, van descobrir la història de terror que 

Artístic havia preparat a l'entorn de Can Muscons. L'organització i els figurants 

del passatge del terror han donat les gràcies per la bona acollida de l'activitat i 

prometen més i millor de cara a l'any que ve. 

Una de les principals qüestions a millorar és la cua ja que davant la nombrosa 

afluència de públic hi va haver persones que van arribar a esperar fins a dues 

hores per entrar al passatge. 

Tot i així les primeres valoracions tant per part del públic com dels organitzadors 

coincideixen a destacar la bona ambientació dels escenaris del passatge del terror 

i la caracterització dels actors i figurants. La visita, en grups de cinc persones, 

permetia recórrer, ensurt darrere ensurt, les diferents escenes que s'havien 

preparat com a fil conductor d'una narració, si més no inquietant. 

En el futur caldrà millorar aspectes de funcionament, com afirmava aquest matí 

la directora de l'escola Rosalba Sánchez, per tal d'alleugerir la cua o si més no fer 

l'espera més agradable.

Unes 300 persones van assistir el passat 27 de setembre al Festival de Jotes 

extremenyes que la Unión Cultural Extremeña Anoia va organitzar per celebrar el 

seu 20è aniversari. L'acte constava de dues parts, una amb l'actuació de l'Esbart 

Maragall que va interpretar 8 peces de dansa popular  i una altra, a càrrec del 

grup infantil i ballarins del centre.  

Un dels objectius del festival de jotes, a banda de celebrar aquest aniversari era el 

de  donar a conèixer la cultura i el folklore de la cultura extremenya però l'altre 

objectiu, no menys important, era el de col·laborar amb l'Obra Social de Sant 

Joan de Déu per a la investigació de la Sèpsia; una malaltia que amenaça la vida i 

sorgeix quan la resposta del cos a una infecció danya els seus propis teixits i 

òrgans. Pot conduir a xoc, fallida multiorgànica i la mort, sobretot si no es 

reconeix i es tracta immediatament.

En aquest sentit, la Unión Cultural Extremeña Anoia contribuirà amb els 865 

euros recollits a la investigació d'aquesta malaltia.

D'altra banda, el 18 i 19 d'octubre, la UCE va celebrar la festivitat de San Pedro de 

Alcántara i de la Verge de Guadalupe. Diumenge va ser el dia més reeixit amb la 

matinal en homenatge a la patrona d'Extremadura, que enguany s'ha mogut una 

mica en el calendari d'actes de l'entitat per fer coincidir les celebracions dels dos 

copatrons. 

El temps va acompanyar i un centenar de persones va participar al dinar que es 

va fer al carrer, davant la seu de l'entitat. 
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El grup de playback de la Gent Gran d'Igualada 

“Llum i color” va tornar a admirar el públic 

vilanoví en l'acte organitzat per la Junta Local de 

l'Associació Espanyola Contra el Càncer de 

Vilanova del Camí amb motiu del Dia Internacional 

contra el càncer de mama. El grup de cantaires va 

contagiar el públic i va fer participar els assistents a 

cantar i passar una bona estona. La satisfacció per 

la bona acollida de l'activitat “és enorme”, segons 

afirma la presidenta de l'AECC Vilanova del Camí, 

Mònica Hontoria qui ha destacat que 

“l'espectacle va ser llarg però se'ls va fer 

curt i el grup de playback es va guanyar 

l'aplaudiment del públic”.

Hontoria ha valorat de manera molt positiva 

l'activitat i en nom de l'associació ha donat les 

gràcies al grup de playback per la seva generositat, 

a tots els assistents i a les autoritats que els van 

acompanyar en l'acte. També va tenir paraules 

d'agraïment a les companyes voluntàries de la junta 

de la delegació local.

Una setantena de veïns van participar a l'excursió 

cultural de tardor organitzada per l'Associació de 

Veïns Barri Bonavista de Vilanova del Camí. El 

passat 19 d'octubre van anar fins a Reus per 

conèixer la seva ruta modernista que els va servir 

per conèixer entre altres, les façanes de la Casa 

Gasull, Casa Rull, i el Dispensari Antituberculós 

entre d'altres. 

La primera parada de la ruta va ser a la Plaça de 

Prim per tal de poder comentar aquesta plaça, on 

està ubicat el Teatre Fortuny, un teatre de l'any 

1882, considerat ara com ara un dels més 

importants del país. Continuant la ruta, van poder 

observar la magnífica Casa Navàs, obra de Lluís 

Domènech i Montaner, declarada monument 

històric artístic i potser la figura més important del 

modernisme a Reus. També van poder admirar 

l'Ajuntament de Reus, important edifici que  des de 

l'any 1600 està emplaçat a la plaça.

Per acabar es va efectuar una visita al Gaudí Centre 

Reus: un centre d'interpretació dedicat a la figura 

del genial arquitecte reusenc Antoni Gaudí. 

Després de la visita a Reus es van desplaçar a Cunit 

per dinar i ballar al Restaurant Bufet Lliure Pla de 

Mar. 

LUIS CALLE GUANYA EL CONCURS 
DE FOTOGRAFIA AMB UNA ESCENA 
DE LA FESTA DE L'ESCUMA

MÉS DE 600 PERSONES EN EL PRIMER 
ESPECTACLE TERRORÍFIC D'ARTÍSTIC

EL FESTIVAL D'ANIVERSARI DE LA UCE ANOIA 
RECULL 865 EUROS CONTRA LA SÈPSIA

SATISFACCIÓ A TATANKA PER UNA 
CONCORREGUDA DIADA DELS ANIMALS

APLAUDIDA ACTUACIÓ DE 
“LLUM I COLOR” A FAVOR DE 
L'AECC VILANOVA DEL CAMÍ 

AJUDA PER RECOLLIR 
FONS PER L'OWEN, UN 
NEN IGUALADÍ AMB UNA 
MALALTIA SEVERA

L'ASSOCIACIÓ DE 
GERMANOR CELEBRA 
UNA REEIXIDA JORNADA 
I ESTRENY VINCLES 

La recent constituïda Associació de Germanor 

Vilanova del Camí va viure dissabte 18 d'octubre la 

I Diada de Germanor de manera coordinada amb 

Amilly i Calcinaia. La nova entitat neix a partir del 

Comitè d'Agermanament que s'havia creat des de 

l'Ajuntament vilanoví i que a partir d'ara caminarà 

de manera més autònoma tot i que sense perdre el 

vincle institucional, segons ha va explicar a Ràdio 

Nova Josep Minguet un dels membres de 

l'associació. Un dels objectius de l'entitat serà 

enfortir encara més els vincles amb les ciutats 

agermanades, animar a altres persones del 

municipi a participar d'aquestes experiències i si és 

possible, estendre les relacions amb altres pobles. 

L'èxit de la diada, segons afirma Minguet, s'ha 

d'atribuir no només a l'organització, sinó sobretot a 

totes les entitats que van posar el seu granet de 

sorra a la jornada i a les persones que van 

col·laborar, o bé amb la construcció del Mur de 

Germanor a la plaça del Mercat, format per una 

cinquantena de caixes de records, o bé amb 

actuacions i activitats que van contribuir a fer la 

diada molt més reeixida al llarg de tot el dia. 

Segons Minguet això no només s'ha d'agrair, “sinó 

que també cal tenir-ho molt en compte en el 

futur per tal d'establir una bona 

col·laboració entre les entitats del municipi 

per donar-se un cop de mà mutu sempre 

que sigui necessari”.

A banda del Mur de Germanor, que va comptar 

amb una nodrida participació, un altre dels actes 

emblemàtics va ser el sopar de germanor que va 

aplegar unes 220 persones a Can Papasseit. 

Minguet va destacar que “el 50% dels assistents 

eren persones que no havien estat mai 

involucrades amb res de l'agermanament i 

que per tant això ja és un èxit”. A més algunes 

d'aquestes persones ja s'han interessat pels viatges 

a Amilly i Calcinaia. 

Des de l'associació han donat les gràcies 

especialment a 8 persones que van venir 

expressament de Calcinaia per aquesta festa i que 

van col·laborar en la preparació del menú europeu 

del sopar, fent el segon plat en viu i en directe. 

Segons Minguet l'esforç de fer 2400 quilòmetres és 

una bona prova de la singularitat que aquests 

lligams d'agermanament creen entre les persones.

Després de la bona acollida d'aquesta jornada, 

l'associació ja ha començat a pensar en properes 

activitats. Una de les que tenen previst tirar 

endavant és un curs de francès per facilitar la 

comunicació amb els amics d'Amilly ja que segons 

sembla amb l'italià ja se'n surten prou bé.

D'altra banda, i en el marc de la I Diada de 

Germanor es va fer el sorteig de dues places 

pagades per al proper desplaçament que es faci 

d'agermanament, a triar entre Calcinaia o Amilly. 

La resta de l'estada, com és habitual, es portarà a 

terme a casa d'una família d'acollida de les 

poblacions agermanades i, per tant, no té cap cost 

addicional. Els afortunats en aquest sorteig van ser 

Rufi Pavon i Juan Carlos Castaño. 

Des de fa uns mesos, diferents persones de 

Vilanova del Camí i de la comarca de l'Anoia estan 

contribuint a la campanya de recollida de taps de 

plàstic per ajudar a la família de l'Owen un nen 

igualadí de dos anys que pateix una malaltia severa, 

una extròfia epispàdies màxima severa,  per a la 

qual requereix continuades intervencions 

quirúrgiques.  Fins ara, el nen ha estat intervingut 

en 16 ocasions. 

L'Owen va néixer amb un forat a la paret 

abdominal on hi ha un canal obert que porta fins a 

la bufeta, sense conducte, i amb absència de penis i 

d'esfínter. Això requereix, entre altres coses, 

canviar-li el bolquer cada 20 minuts. 

Aquesta malaltia rara que pateix l'Owen, també 

requereix de múltiples intervencions quirúrgiques, 

algunes de les quals, només es poden fer als Estats 

Units. Segons ha explicat l'Elisenda Rovira, mare 

de l'Owen, han contactat amb un cirurgià pediàtric, 

una eminència en neurologia i malalties rares que 

treballa a l'Hospital Hopkins Children's de 

Baltimore i que estaria disposat a intervenir 

l'Owen. El cost de les operacions però, podria 

superar els 75.000 euros i a més a més, la família 

va contrarellotge perquè s'han de fer durant el 

segon any de vida del nadó.

Per fer front a les despeses que això representa, la 

família ha posat en marxa diferents campanyes 

solidàries com la recollida de taps de plàstic, la 

venda de calendaris, la ubicació de guardioles 

solidàries i la realització d'activitats lúdiques i 

culturals.

La família també demana la col·laboració 

ciutadana, voluntaris que els ajudin a recollir taps, 

a fer-ne el triatge i el transport fins a les plantes de 

reciclatge on els venen.  A Vilanova del Camí s'han 

habilitat dos punts de recollida de taps: Can 

Papasseit i l'Edifici d'Entitats.

Ara per ara, la família compta amb el suport i la 

col·laboració de diferents entitats i particulars. Un 

d'ells és el Pere Bartrolí, de la Colla Excursionista 

de Vilanova del Camí, però també, el cos de 

voluntari de Protecció Civil i l'Ajuntament vilanoví. 

Altres ajuntaments, entitats, escoles i comerços 

d'Igualada i de l'Anoia també s'han solidaritzat amb 

l'Owen cosa que omple de satisfacció la família, qui 

ha fet els seu agraïment públic des de Ràdio Nova.

Per a més informació podeu consultar: 

www.ayudaaowen.org. La família també ha obert 

un compte per recaptar fons que els permetin 

afrontar les despeses que generaran les operacions i 

els desplaçaments als Estats Units. Ara per ara, 

aquest és el repte més important i urgent. És IBAN 

ES08 2013 0029 74010203559.  

També podeu contactar als telèfons: 693968853 

(Elisenda Rovira, mare de l'Owen) o al 686657358 

(Raquel Lumbreras)

SATISFACCIÓ DE L'AAVV 
BARRI BONAVISTA PER LA 
RUTA MODERNISTA A REUS

El Jurat del Concurs de Fotografia de Festa Major va lliurar el 14 d'octubre els 

premis del certamen d'enguany. Luis Calle García ha estat el guanyador del 

primer premi, dotat amb 125 euros, amb l'obra “Escuma 1” una imatge de la 

festa infantil de l'escuma. El segon premi, de 75 euros, va ser per a Karen Holgado 

Pérez amb la fotografia “Castellers de foc”. Pel que fa al premi Instagram, que 

consistia en un sopar per a dues persones, va ser per a Sílvia Garcia. 

El Jurat d'aquest any estava format per Jordi Comellas (director del festival 

Zoom), Ana Diaz (membre del Consell Jove la Xispa), Santi Carbonell (President 

dels diables Els Cabrons de Vilanova del Camí) i Esmeralda Morreres (locutora de 

Ràdio Nova). 

L'alcaldessa Vanesa González va fer el lliurament de premis del certamen que 

aquest any no ha tingut gaire participació. És per això que des del Servei de 

Cultura es plantegen modificar-lo de cara a properes edicions, per tal de fer-lo 

més atractiu i facilitar la presentació de les fotografies. 
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l'Ajuntament de Vilanova del Camí i de diverses associacions (ADAC, Husse, 

Quatre Potes, Progat Igualada, Agrapes...) que van participar o bé amb estands 

permanents o bé impartint alguna xerrada o servei als participants.

Més de 600 persones van endinsar-se al passatge del terror d'Artístic, dissabte a 

la nit, disposades a passar por i gaudir d'emocions fortes. Un total de 624 

espectadors, amb més valentia que temor, van descobrir la història de terror que 

Artístic havia preparat a l'entorn de Can Muscons. L'organització i els figurants 

del passatge del terror han donat les gràcies per la bona acollida de l'activitat i 

prometen més i millor de cara a l'any que ve. 

Una de les principals qüestions a millorar és la cua ja que davant la nombrosa 

afluència de públic hi va haver persones que van arribar a esperar fins a dues 

hores per entrar al passatge. 

Tot i així les primeres valoracions tant per part del públic com dels organitzadors 

coincideixen a destacar la bona ambientació dels escenaris del passatge del terror 

i la caracterització dels actors i figurants. La visita, en grups de cinc persones, 

permetia recórrer, ensurt darrere ensurt, les diferents escenes que s'havien 

preparat com a fil conductor d'una narració, si més no inquietant. 

En el futur caldrà millorar aspectes de funcionament, com afirmava aquest matí 

la directora de l'escola Rosalba Sánchez, per tal d'alleugerir la cua o si més no fer 

l'espera més agradable.

Unes 300 persones van assistir el passat 27 de setembre al Festival de Jotes 

extremenyes que la Unión Cultural Extremeña Anoia va organitzar per celebrar el 

seu 20è aniversari. L'acte constava de dues parts, una amb l'actuació de l'Esbart 

Maragall que va interpretar 8 peces de dansa popular  i una altra, a càrrec del 

grup infantil i ballarins del centre.  

Un dels objectius del festival de jotes, a banda de celebrar aquest aniversari era el 

de  donar a conèixer la cultura i el folklore de la cultura extremenya però l'altre 

objectiu, no menys important, era el de col·laborar amb l'Obra Social de Sant 

Joan de Déu per a la investigació de la Sèpsia; una malaltia que amenaça la vida i 

sorgeix quan la resposta del cos a una infecció danya els seus propis teixits i 

òrgans. Pot conduir a xoc, fallida multiorgànica i la mort, sobretot si no es 

reconeix i es tracta immediatament.

En aquest sentit, la Unión Cultural Extremeña Anoia contribuirà amb els 865 

euros recollits a la investigació d'aquesta malaltia.

D'altra banda, el 18 i 19 d'octubre, la UCE va celebrar la festivitat de San Pedro de 

Alcántara i de la Verge de Guadalupe. Diumenge va ser el dia més reeixit amb la 

matinal en homenatge a la patrona d'Extremadura, que enguany s'ha mogut una 

mica en el calendari d'actes de l'entitat per fer coincidir les celebracions dels dos 

copatrons. 

El temps va acompanyar i un centenar de persones va participar al dinar que es 

va fer al carrer, davant la seu de l'entitat. 
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El grup de playback de la Gent Gran d'Igualada 

“Llum i color” va tornar a admirar el públic 

vilanoví en l'acte organitzat per la Junta Local de 

l'Associació Espanyola Contra el Càncer de 

Vilanova del Camí amb motiu del Dia Internacional 

contra el càncer de mama. El grup de cantaires va 

contagiar el públic i va fer participar els assistents a 

cantar i passar una bona estona. La satisfacció per 

la bona acollida de l'activitat “és enorme”, segons 

afirma la presidenta de l'AECC Vilanova del Camí, 

Mònica Hontoria qui ha destacat que 

“l'espectacle va ser llarg però se'ls va fer 

curt i el grup de playback es va guanyar 

l'aplaudiment del públic”.

Hontoria ha valorat de manera molt positiva 

l'activitat i en nom de l'associació ha donat les 

gràcies al grup de playback per la seva generositat, 

a tots els assistents i a les autoritats que els van 

acompanyar en l'acte. També va tenir paraules 

d'agraïment a les companyes voluntàries de la junta 

de la delegació local.

Una setantena de veïns van participar a l'excursió 

cultural de tardor organitzada per l'Associació de 

Veïns Barri Bonavista de Vilanova del Camí. El 

passat 19 d'octubre van anar fins a Reus per 

conèixer la seva ruta modernista que els va servir 

per conèixer entre altres, les façanes de la Casa 

Gasull, Casa Rull, i el Dispensari Antituberculós 

entre d'altres. 

La primera parada de la ruta va ser a la Plaça de 

Prim per tal de poder comentar aquesta plaça, on 

està ubicat el Teatre Fortuny, un teatre de l'any 

1882, considerat ara com ara un dels més 

importants del país. Continuant la ruta, van poder 

observar la magnífica Casa Navàs, obra de Lluís 

Domènech i Montaner, declarada monument 

històric artístic i potser la figura més important del 

modernisme a Reus. També van poder admirar 

l'Ajuntament de Reus, important edifici que  des de 

l'any 1600 està emplaçat a la plaça.

Per acabar es va efectuar una visita al Gaudí Centre 

Reus: un centre d'interpretació dedicat a la figura 

del genial arquitecte reusenc Antoni Gaudí. 

Després de la visita a Reus es van desplaçar a Cunit 

per dinar i ballar al Restaurant Bufet Lliure Pla de 

Mar. 

LUIS CALLE GUANYA EL CONCURS 
DE FOTOGRAFIA AMB UNA ESCENA 
DE LA FESTA DE L'ESCUMA

MÉS DE 600 PERSONES EN EL PRIMER 
ESPECTACLE TERRORÍFIC D'ARTÍSTIC

EL FESTIVAL D'ANIVERSARI DE LA UCE ANOIA 
RECULL 865 EUROS CONTRA LA SÈPSIA

SATISFACCIÓ A TATANKA PER UNA 
CONCORREGUDA DIADA DELS ANIMALS

APLAUDIDA ACTUACIÓ DE 
“LLUM I COLOR” A FAVOR DE 
L'AECC VILANOVA DEL CAMÍ 

AJUDA PER RECOLLIR 
FONS PER L'OWEN, UN 
NEN IGUALADÍ AMB UNA 
MALALTIA SEVERA

L'ASSOCIACIÓ DE 
GERMANOR CELEBRA 
UNA REEIXIDA JORNADA 
I ESTRENY VINCLES 

La recent constituïda Associació de Germanor 

Vilanova del Camí va viure dissabte 18 d'octubre la 

I Diada de Germanor de manera coordinada amb 

Amilly i Calcinaia. La nova entitat neix a partir del 

Comitè d'Agermanament que s'havia creat des de 

l'Ajuntament vilanoví i que a partir d'ara caminarà 

de manera més autònoma tot i que sense perdre el 

vincle institucional, segons ha va explicar a Ràdio 

Nova Josep Minguet un dels membres de 

l'associació. Un dels objectius de l'entitat serà 

enfortir encara més els vincles amb les ciutats 

agermanades, animar a altres persones del 

municipi a participar d'aquestes experiències i si és 

possible, estendre les relacions amb altres pobles. 

L'èxit de la diada, segons afirma Minguet, s'ha 

d'atribuir no només a l'organització, sinó sobretot a 

totes les entitats que van posar el seu granet de 

sorra a la jornada i a les persones que van 

col·laborar, o bé amb la construcció del Mur de 

Germanor a la plaça del Mercat, format per una 

cinquantena de caixes de records, o bé amb 

actuacions i activitats que van contribuir a fer la 

diada molt més reeixida al llarg de tot el dia. 

Segons Minguet això no només s'ha d'agrair, “sinó 

que també cal tenir-ho molt en compte en el 

futur per tal d'establir una bona 

col·laboració entre les entitats del municipi 

per donar-se un cop de mà mutu sempre 

que sigui necessari”.

A banda del Mur de Germanor, que va comptar 

amb una nodrida participació, un altre dels actes 

emblemàtics va ser el sopar de germanor que va 

aplegar unes 220 persones a Can Papasseit. 

Minguet va destacar que “el 50% dels assistents 

eren persones que no havien estat mai 

involucrades amb res de l'agermanament i 

que per tant això ja és un èxit”. A més algunes 

d'aquestes persones ja s'han interessat pels viatges 

a Amilly i Calcinaia. 

Des de l'associació han donat les gràcies 

especialment a 8 persones que van venir 

expressament de Calcinaia per aquesta festa i que 

van col·laborar en la preparació del menú europeu 

del sopar, fent el segon plat en viu i en directe. 

Segons Minguet l'esforç de fer 2400 quilòmetres és 

una bona prova de la singularitat que aquests 

lligams d'agermanament creen entre les persones.

Després de la bona acollida d'aquesta jornada, 

l'associació ja ha començat a pensar en properes 

activitats. Una de les que tenen previst tirar 

endavant és un curs de francès per facilitar la 

comunicació amb els amics d'Amilly ja que segons 

sembla amb l'italià ja se'n surten prou bé.

D'altra banda, i en el marc de la I Diada de 

Germanor es va fer el sorteig de dues places 

pagades per al proper desplaçament que es faci 

d'agermanament, a triar entre Calcinaia o Amilly. 

La resta de l'estada, com és habitual, es portarà a 

terme a casa d'una família d'acollida de les 

poblacions agermanades i, per tant, no té cap cost 

addicional. Els afortunats en aquest sorteig van ser 

Rufi Pavon i Juan Carlos Castaño. 

Des de fa uns mesos, diferents persones de 

Vilanova del Camí i de la comarca de l'Anoia estan 

contribuint a la campanya de recollida de taps de 

plàstic per ajudar a la família de l'Owen un nen 

igualadí de dos anys que pateix una malaltia severa, 

una extròfia epispàdies màxima severa,  per a la 

qual requereix continuades intervencions 

quirúrgiques.  Fins ara, el nen ha estat intervingut 

en 16 ocasions. 

L'Owen va néixer amb un forat a la paret 

abdominal on hi ha un canal obert que porta fins a 

la bufeta, sense conducte, i amb absència de penis i 

d'esfínter. Això requereix, entre altres coses, 

canviar-li el bolquer cada 20 minuts. 

Aquesta malaltia rara que pateix l'Owen, també 

requereix de múltiples intervencions quirúrgiques, 

algunes de les quals, només es poden fer als Estats 

Units. Segons ha explicat l'Elisenda Rovira, mare 

de l'Owen, han contactat amb un cirurgià pediàtric, 

una eminència en neurologia i malalties rares que 

treballa a l'Hospital Hopkins Children's de 

Baltimore i que estaria disposat a intervenir 

l'Owen. El cost de les operacions però, podria 

superar els 75.000 euros i a més a més, la família 

va contrarellotge perquè s'han de fer durant el 

segon any de vida del nadó.

Per fer front a les despeses que això representa, la 

família ha posat en marxa diferents campanyes 

solidàries com la recollida de taps de plàstic, la 

venda de calendaris, la ubicació de guardioles 

solidàries i la realització d'activitats lúdiques i 

culturals.

La família també demana la col·laboració 

ciutadana, voluntaris que els ajudin a recollir taps, 

a fer-ne el triatge i el transport fins a les plantes de 

reciclatge on els venen.  A Vilanova del Camí s'han 

habilitat dos punts de recollida de taps: Can 

Papasseit i l'Edifici d'Entitats.

Ara per ara, la família compta amb el suport i la 

col·laboració de diferents entitats i particulars. Un 

d'ells és el Pere Bartrolí, de la Colla Excursionista 

de Vilanova del Camí, però també, el cos de 

voluntari de Protecció Civil i l'Ajuntament vilanoví. 

Altres ajuntaments, entitats, escoles i comerços 

d'Igualada i de l'Anoia també s'han solidaritzat amb 

l'Owen cosa que omple de satisfacció la família, qui 

ha fet els seu agraïment públic des de Ràdio Nova.

Per a més informació podeu consultar: 

www.ayudaaowen.org. La família també ha obert 

un compte per recaptar fons que els permetin 

afrontar les despeses que generaran les operacions i 

els desplaçaments als Estats Units. Ara per ara, 

aquest és el repte més important i urgent. És IBAN 

ES08 2013 0029 74010203559.  

També podeu contactar als telèfons: 693968853 

(Elisenda Rovira, mare de l'Owen) o al 686657358 

(Raquel Lumbreras)

SATISFACCIÓ DE L'AAVV 
BARRI BONAVISTA PER LA 
RUTA MODERNISTA A REUS

El Jurat del Concurs de Fotografia de Festa Major va lliurar el 14 d'octubre els 

premis del certamen d'enguany. Luis Calle García ha estat el guanyador del 

primer premi, dotat amb 125 euros, amb l'obra “Escuma 1” una imatge de la 

festa infantil de l'escuma. El segon premi, de 75 euros, va ser per a Karen Holgado 

Pérez amb la fotografia “Castellers de foc”. Pel que fa al premi Instagram, que 

consistia en un sopar per a dues persones, va ser per a Sílvia Garcia. 

El Jurat d'aquest any estava format per Jordi Comellas (director del festival 

Zoom), Ana Diaz (membre del Consell Jove la Xispa), Santi Carbonell (President 

dels diables Els Cabrons de Vilanova del Camí) i Esmeralda Morreres (locutora de 

Ràdio Nova). 

L'alcaldessa Vanesa González va fer el lliurament de premis del certamen que 

aquest any no ha tingut gaire participació. És per això que des del Servei de 

Cultura es plantegen modificar-lo de cara a properes edicions, per tal de fer-lo 

més atractiu i facilitar la presentació de les fotografies. 
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LA COLLA I EL 
CAMP DEL REI 
TORNEN A 
CAMINAR JUNTS 
PER LA MARATÓ DE 
TV3

 El Diputat 

 delegat

 d'Infraestructu-

 res, Urbanisme i 

 Habitatge Marc 

 Castells i les 

autoritats locals vilanovines 

encapçalades per la seva 

alcaldessa, Vanesa González, van 

inaugurar el passat 8 d'octubre, el 

parc de lleure i salut de la plaça 

Gertrudis Artigal, al barri 

Bonavista. Van estar 

acompanyats pel regidor 

d'Esports, Antoni Maturana, 

altres regidors de l'equip de 

govern: Jordi Barón, Antonio 

Sánchez, Joan Carles Bernáldez i 

el regidor de PxC, Sergi Balcells. 

També van participar a l'acte 

representants de les associacions 

de veïns del barri Bonavista i La 

Pau i un col·lectiu de gent gran 

que va prendre part activa en la 

sessió de dinamització del parc de 

salut dirigida per la  

fisioterapeuta Pat Vidal.

L'Alcaldessa Vanesa González va 

tenir paraules d'agraïment per a 

la Diputació de Barcelona i també 

per als socis de govern, ja que van 

ser els regidors de CiU els que van 

vehicular la proposta dels veïns 

del barri Bonavista a 

l'Ajuntament. González va 

desitjar que el nou parc de salut, 

“serveixi per fomentar 

l'activitat física entre la gent 

gran, però també que 

esdevingui un punt de 

trobada per a la gent del 

barri”. 

El regidor d'Esports, Antoni 

Maturana, es mostrava satisfet de 

poder inaugurar aquest espai 

perquè assegura “potencia la 

pràctica esportiva i l'apropa 

a la gent, posant-lo a l'abast 

de tothom”. En aquest mateix 

sentit, el regidor va recordar que 

recentment s'ha obert el camp de 

futbol del barri La Pau per a l'ús i 

gaudi de tots els veïns. 

Podeu consultar la galeria 

fotogràfica de l'acte a: 

www.televisiovilanova.cat. 

Dins del programa de suport a 

clubs del Servei d'Esports, el 

passat 4 de novembre, es van 

signar els convenis amb les 

entitats esportives que fan ús 

periòdic de les instal·lacions 

municipals per a desenvolupar els 

programes de promoció de cada 

entitat. 

Enguany, han estat 12, les entitats 

esportives convocades: CE Anoia, 

CF Vilanova, CF La Paz, CH 

Vilanova, Vilanova Bàsquet 

Endavant, CFS Can Titó, CT 

Vilanova, C.Petanca Vilanova, C. 

Petanca Sta. Lucía, Club Esportiu 

Budokan, CTT Vilanova i la UD 

San Roque.

En el torn de paraula, 

l'Alcaldessa, Vanesa González, va 

felicitar els directius per la tasca 

que desenvolupen i va posar en 

valor el suport municipal, que va 

recordar, “va més enllà de la 

subvenció anual”. 

L'Ajuntament ofereix 

infraestructura, suport i 

assessorament tècnic i cessió d'ús 

d'equipaments i té la intenció de 

continuar treballant al costat de 

les entitats en aquesta mateixa 

línea.

Per la seva banda, el regidor 

d'Esports, Antoni Maturana, va 

agrair la tasca desenvolupada i els 

va encoratjar a continuar 

treballant. També va aprofitar per 

oferir el seu suport personal i el 

del Servei d'Esports en el dia a 

dia, en els projectes de temporada 

i en activitats puntuals.

A través d'aquest conveni es 

regulen les hores de pràctica de 

més de 700 esportistes de totes 

les edats que generen prop de 

2.000 usos setmanals, només a 

les instal·lacions municipals.

Després d'un any fora de 

competició el CFS Can Titó 

Vilanova torna al panorama 

esportiu vilanoví disposat a fer les 

coses millor que mai. Aquesta 

temporada jugaran amb un equip 

sènior, un juvenil i un cadet, tots 

federats. Han renovat la Junta 

Directiva per complet i s'han 

rodejat de gent jove i Il·lusionada. 

Fran Pérez és el coordinador del 

club i l'acompanyen Jordi 

Dalmases, que a més és 

entrenador de l'equip juvenil; 

Àlex Viernes; Jordi Campillo i 

Oriol Panadés, que també és 

entrenador de l'equip cadet. 

Manolo García continua com a 

president de l'entitat. 

Fran Pérez ha explicat que 

reprendre la competició després 

d'un any sabàtic no ha estat feina 

fàcil i tampoc a nivell de gestió del 

club, perquè assegura, s'han 

trobat un deute de prop de 2.000 

euros amb la Federació que han 

hagut d'assumir. Per això aquesta 

temporada, la despesa de la fitxa 

l'ha d'assumir cada jugador que 

també haurà de satisfer 10 quotes 

anuals de 25 €. Aquest ingrés 

servirà, ha explicat Fran Pérez, 

coordinador del CF Sala Can Titó, 

per fer front a les despeses del 

club i els arbitratges. 

Tot i així les expectatives del club 

són molt optimistes. Pretenen 

promoure la pràctica del futbol 

sala independentment dels 

resultats que els equips obtinguin. 

Des del club són conscients, per 

exemple, que l'equip sènior està 

jugant per sobre de la categoria 

que li pertocaria i per tant, ho 

tindrà difícil aquesta temporada. 

Malgrat tot, Pérez assegura que 

l'equip que entrena Fidel Muñoz, 

un tècnic amb dilatada 

experiència dirigint equips d'elit, 

s'està notant. 

A banda de Fidel Muñoz, que 

entrena l'equip sènior, el club s'ha 

fet amb altres dos entrenadors 

amb molta experiència, Jordi 

Dalmases que entrena el juvenil i 

Oriol Panadés i Tarek que 

entrenen el cadet. 

El Club Esportiu Anoia va fer 

diumenge 2 de novembre la 

presentació pública dels seus 

equips. A les quatre de la tarda va 

començar el partit que enfrontava 

el primer equip del club, 

l'Amateur, a la UD Montserrat 

d'Igualada. Després del partit, el 

Club va encetar la presentació 

dels equips, un acte que va 

comptar també amb la 

col·laboració d'algunes entitats 

vilanovines com moltaXamba i 

Els Cabrons de Vilanova.

Enguany l'entitat compta amb 16 

equips de totes les categories, des 

del base als Amateur del CE 

Anoia i CF Vilanova.  El president 

del Club, Marcel·lí Nieto assegura 

que han començat la temporada 

amb molta energia i un projecte 

engrescador que ha involucrat 

entrenadors, coordinadors, 

fisioterapeutes i voluntaris que els 

donen un cop de mà en actes 

puntuals.

L'amateur del CE Anoia va 

començant guanyant els quatre 

primers partits tot i que ara n'ha 

perdut dos de seguits. El seu 

objectiu, diu el president del Club 

és mantenir-se en la categoria tot 

i que evidentment els agradaria 

optar a l'ascens.

Pel que fa al CF Vilanova, Nieto, 

ha recordat que és un equip nou i 

això requereix, assegura, molt 

temps, molta feina i molta 

paciència. És una tasca, ha dit, 

difícil perquè s'ha de començar de 

zero i els jugadors s'han d'anar 

adaptant a l'equip. Marcel·lí Nieto 

espera que els resultats millorin a 

mesura que avança la competició 

i de cara a la propera temporada, 

valoraran la incorporació d'alguns 

juvenils del club.

Una bona colla d'excursionistes es 

va reunir, un any més, per 

participar en la matinal solidària 

en benefici de La Marató de TV3 

promoguda des de la Colla 

Excursionista de Vilanova del 

Camí de la mà de l'Associació 

Cultural Camp del Rei.

Més d'un centenar de persones es 

van aplegar el matí del diumenge, 

9 de novembre, per fer una 

caminada per les contrades de 

Vilanova del Camí i després es 

van trobar amb altres veïns al pati 

de l'Escola Marta Mata on van 

compartir un bon esmorzar. Els 

membres d'Agrapes van fer una 

demostració d'obediència canina i 

classe d'Educació Bàsica i, per 

posar la cirereta, l'ambient i la 

marxa va tornar a venir de la mà 

del grup de percussió 

MoltaXamba.

Tal i com afirmen des de la Colla, 

un bon grup d'amics de diverses 

entitats del municipi van gaudir 

de la matinal col·laborant en la 

Marató de TV3, que aquest any 

està destinada a les malalties del 

cor, una malaltia que cada any  

afecta al nostre país milers de 

persones. 

D'altra banda, el cap de setmana 

de Tots Sants, la Colla 

Excursionista de Vilanova va 

acomiadar-se i recordar el 

company Àngel Molera Riu, un 

dels fundadors de l'entitat, que va 

traspassar el 31 d'octubre. Des de 

la Colla han volgut donar el més 

sentit condol a la família en 

aquests moments de tristor. 

PRESENTACIÓ DELS 
EQUIPS DEL CE 
ANOIA I CF 
VILANOVA

EQUIP I IL·LUSIONS 
RENOVADES EN LA 
NOVA ETAPA DEL 
CFS CAN TITÓ 
VILANOVA

LES ENTITATS 
ESPORTIVES 
RENOVEN ELS 
CONVENIS ANUALS 
DE COL·LABORACIÓ

EL PARC DE SALUT 
DEL BARRI 
BONAVISTA I LA 
PAU CONTRIBUIRÀ 
A FER BARRI RÀDIO NOVA 

ENCETA 
TEMPORADA AMB 
NOUS 
CONTINGUTS I 
PROGRAMES 
CONSOLIDATS 
Ràdio Nova  va encetar el 29 de 

setembre una nova temporada 

amb la incorporació dels 

col·laboradors de la franja 

vespre i la renovació de 

continguts del magazine La 

Carmanyola. També s'ha 

estrenat 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. 

La Carmanyola, que s'emet 

de dilluns a divendres de 12 a 

13 h, ha tornat aquesta 

temporada amb nous 

continguts i col·laboradors. El 

magazine, conduït per 

Esmeralda Morreres, ens 

acosta en format d'entrevista 

els esdeveniments més 

rellevants a nivell local i 

comarcal i també ens convida 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 

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 

www.vilanovainformacio.cat 

Els espais informatius del 

Vilanova Informació, amb 

Mireia Rubio i Marissa 

Martínez, es complementaran 

amb l'espai de La Tribuna, un 

espai d'opinió política per 

aprofundir i analitzar els temes 

tractats al ple municipal.

LA TRIBUNA, NOU 
PROGRAMA 
D'ACTUALITAT 
POLÍTICA A RÀDIO 
NOVA
Ràdio Nova va estrenar el 

passat mes d'octubre, La 

Tribuna, un nou programa 

d'actualitat política on es 

recullen les valoracions dels 

representants dels diferents 

grups municipals sobre els 

temes tractats als plens 

municipals. Aquest espai, en 

format d'entrevista, s'emet 

després de cada ple, 

complementant l'edició migdia 

de l'informatiu. Cada tribuna té 

una durada aproximada de 15 

minuts i està dedicada en 

exclusiva a un agent polític.

La intenció d'aquest nou espai, 

que també està obert altres 

opcions polítiques sense 

representació municipal, és 

acostar a la ciutadania els fets, 

les iniciatives, les peticions i tot 

el referent a l'acció política 

local per veu dels seus 

protagonistes.

En aquesta primera edició de 

La Tribuna, hi ha participat: 

Vanessa González (PSC); 

Francisco Palacios (VA); Juan 

Manuel Cividanes (IPV-VV); 

Jordi Barón (CiU); Mari Luz 

Martínez (PP); Xavier 

Bermúdez (ERC); Sergi Balcells 

(PxC); Francina Gabarró (ICV-

EUiA) i Meritxell Humbert i 

Pep Pelfort (ANC-Vilanova del 

Camí).

Per la segona edició de La 

Tribuna que es va iniciar 

després del Ple del 10 de 

novembre també van passar 

tots els portaveus dels grups 

municipals.



14 ESPORTS

LA COLLA I EL 
CAMP DEL REI 
TORNEN A 
CAMINAR JUNTS 
PER LA MARATÓ DE 
TV3

 El Diputat 

 delegat

 d'Infraestructu-

 res, Urbanisme i 

 Habitatge Marc 

 Castells i les 

autoritats locals vilanovines 

encapçalades per la seva 

alcaldessa, Vanesa González, van 

inaugurar el passat 8 d'octubre, el 

parc de lleure i salut de la plaça 

Gertrudis Artigal, al barri 

Bonavista. Van estar 

acompanyats pel regidor 

d'Esports, Antoni Maturana, 

altres regidors de l'equip de 

govern: Jordi Barón, Antonio 

Sánchez, Joan Carles Bernáldez i 

el regidor de PxC, Sergi Balcells. 

També van participar a l'acte 

representants de les associacions 

de veïns del barri Bonavista i La 

Pau i un col·lectiu de gent gran 

que va prendre part activa en la 

sessió de dinamització del parc de 

salut dirigida per la  

fisioterapeuta Pat Vidal.

L'Alcaldessa Vanesa González va 

tenir paraules d'agraïment per a 

la Diputació de Barcelona i també 

per als socis de govern, ja que van 

ser els regidors de CiU els que van 

vehicular la proposta dels veïns 

del barri Bonavista a 

l'Ajuntament. González va 

desitjar que el nou parc de salut, 

“serveixi per fomentar 

l'activitat física entre la gent 

gran, però també que 

esdevingui un punt de 

trobada per a la gent del 

barri”. 

El regidor d'Esports, Antoni 

Maturana, es mostrava satisfet de 

poder inaugurar aquest espai 

perquè assegura “potencia la 

pràctica esportiva i l'apropa 

a la gent, posant-lo a l'abast 

de tothom”. En aquest mateix 

sentit, el regidor va recordar que 

recentment s'ha obert el camp de 

futbol del barri La Pau per a l'ús i 

gaudi de tots els veïns. 

Podeu consultar la galeria 

fotogràfica de l'acte a: 

www.televisiovilanova.cat. 

Dins del programa de suport a 

clubs del Servei d'Esports, el 

passat 4 de novembre, es van 

signar els convenis amb les 

entitats esportives que fan ús 

periòdic de les instal·lacions 

municipals per a desenvolupar els 

programes de promoció de cada 

entitat. 

Enguany, han estat 12, les entitats 

esportives convocades: CE Anoia, 

CF Vilanova, CF La Paz, CH 

Vilanova, Vilanova Bàsquet 

Endavant, CFS Can Titó, CT 

Vilanova, C.Petanca Vilanova, C. 

Petanca Sta. Lucía, Club Esportiu 

Budokan, CTT Vilanova i la UD 

San Roque.

En el torn de paraula, 

l'Alcaldessa, Vanesa González, va 

felicitar els directius per la tasca 

que desenvolupen i va posar en 

valor el suport municipal, que va 

recordar, “va més enllà de la 

subvenció anual”. 

L'Ajuntament ofereix 

infraestructura, suport i 

assessorament tècnic i cessió d'ús 

d'equipaments i té la intenció de 

continuar treballant al costat de 

les entitats en aquesta mateixa 

línea.

Per la seva banda, el regidor 

d'Esports, Antoni Maturana, va 

agrair la tasca desenvolupada i els 

va encoratjar a continuar 

treballant. També va aprofitar per 

oferir el seu suport personal i el 

del Servei d'Esports en el dia a 

dia, en els projectes de temporada 

i en activitats puntuals.

A través d'aquest conveni es 

regulen les hores de pràctica de 

més de 700 esportistes de totes 

les edats que generen prop de 

2.000 usos setmanals, només a 

les instal·lacions municipals.

Després d'un any fora de 

competició el CFS Can Titó 

Vilanova torna al panorama 

esportiu vilanoví disposat a fer les 

coses millor que mai. Aquesta 

temporada jugaran amb un equip 

sènior, un juvenil i un cadet, tots 

federats. Han renovat la Junta 

Directiva per complet i s'han 

rodejat de gent jove i Il·lusionada. 

Fran Pérez és el coordinador del 

club i l'acompanyen Jordi 

Dalmases, que a més és 

entrenador de l'equip juvenil; 

Àlex Viernes; Jordi Campillo i 

Oriol Panadés, que també és 

entrenador de l'equip cadet. 

Manolo García continua com a 

president de l'entitat. 

Fran Pérez ha explicat que 

reprendre la competició després 

d'un any sabàtic no ha estat feina 

fàcil i tampoc a nivell de gestió del 

club, perquè assegura, s'han 

trobat un deute de prop de 2.000 

euros amb la Federació que han 

hagut d'assumir. Per això aquesta 

temporada, la despesa de la fitxa 

l'ha d'assumir cada jugador que 

també haurà de satisfer 10 quotes 

anuals de 25 €. Aquest ingrés 

servirà, ha explicat Fran Pérez, 

coordinador del CF Sala Can Titó, 

per fer front a les despeses del 

club i els arbitratges. 

Tot i així les expectatives del club 

són molt optimistes. Pretenen 

promoure la pràctica del futbol 

sala independentment dels 

resultats que els equips obtinguin. 

Des del club són conscients, per 

exemple, que l'equip sènior està 

jugant per sobre de la categoria 

que li pertocaria i per tant, ho 

tindrà difícil aquesta temporada. 

Malgrat tot, Pérez assegura que 

l'equip que entrena Fidel Muñoz, 

un tècnic amb dilatada 

experiència dirigint equips d'elit, 

s'està notant. 

A banda de Fidel Muñoz, que 

entrena l'equip sènior, el club s'ha 

fet amb altres dos entrenadors 

amb molta experiència, Jordi 

Dalmases que entrena el juvenil i 

Oriol Panadés i Tarek que 

entrenen el cadet. 

El Club Esportiu Anoia va fer 

diumenge 2 de novembre la 

presentació pública dels seus 

equips. A les quatre de la tarda va 

començar el partit que enfrontava 

el primer equip del club, 

l'Amateur, a la UD Montserrat 

d'Igualada. Després del partit, el 

Club va encetar la presentació 

dels equips, un acte que va 

comptar també amb la 

col·laboració d'algunes entitats 

vilanovines com moltaXamba i 

Els Cabrons de Vilanova.

Enguany l'entitat compta amb 16 

equips de totes les categories, des 

del base als Amateur del CE 

Anoia i CF Vilanova.  El president 

del Club, Marcel·lí Nieto assegura 

que han començat la temporada 

amb molta energia i un projecte 

engrescador que ha involucrat 

entrenadors, coordinadors, 

fisioterapeutes i voluntaris que els 

donen un cop de mà en actes 

puntuals.

L'amateur del CE Anoia va 

començant guanyant els quatre 

primers partits tot i que ara n'ha 

perdut dos de seguits. El seu 

objectiu, diu el president del Club 

és mantenir-se en la categoria tot 

i que evidentment els agradaria 

optar a l'ascens.

Pel que fa al CF Vilanova, Nieto, 

ha recordat que és un equip nou i 

això requereix, assegura, molt 

temps, molta feina i molta 

paciència. És una tasca, ha dit, 

difícil perquè s'ha de començar de 

zero i els jugadors s'han d'anar 

adaptant a l'equip. Marcel·lí Nieto 

espera que els resultats millorin a 

mesura que avança la competició 

i de cara a la propera temporada, 

valoraran la incorporació d'alguns 

juvenils del club.

Una bona colla d'excursionistes es 

va reunir, un any més, per 

participar en la matinal solidària 

en benefici de La Marató de TV3 

promoguda des de la Colla 

Excursionista de Vilanova del 

Camí de la mà de l'Associació 

Cultural Camp del Rei.

Més d'un centenar de persones es 

van aplegar el matí del diumenge, 

9 de novembre, per fer una 

caminada per les contrades de 

Vilanova del Camí i després es 

van trobar amb altres veïns al pati 

de l'Escola Marta Mata on van 

compartir un bon esmorzar. Els 

membres d'Agrapes van fer una 

demostració d'obediència canina i 

classe d'Educació Bàsica i, per 

posar la cirereta, l'ambient i la 

marxa va tornar a venir de la mà 

del grup de percussió 

MoltaXamba.

Tal i com afirmen des de la Colla, 

un bon grup d'amics de diverses 

entitats del municipi van gaudir 

de la matinal col·laborant en la 

Marató de TV3, que aquest any 

està destinada a les malalties del 

cor, una malaltia que cada any  

afecta al nostre país milers de 

persones. 

D'altra banda, el cap de setmana 

de Tots Sants, la Colla 

Excursionista de Vilanova va 

acomiadar-se i recordar el 

company Àngel Molera Riu, un 

dels fundadors de l'entitat, que va 

traspassar el 31 d'octubre. Des de 

la Colla han volgut donar el més 

sentit condol a la família en 

aquests moments de tristor. 

PRESENTACIÓ DELS 
EQUIPS DEL CE 
ANOIA I CF 
VILANOVA

EQUIP I IL·LUSIONS 
RENOVADES EN LA 
NOVA ETAPA DEL 
CFS CAN TITÓ 
VILANOVA

LES ENTITATS 
ESPORTIVES 
RENOVEN ELS 
CONVENIS ANUALS 
DE COL·LABORACIÓ

EL PARC DE SALUT 
DEL BARRI 
BONAVISTA I LA 
PAU CONTRIBUIRÀ 
A FER BARRI RÀDIO NOVA 

ENCETA 
TEMPORADA AMB 
NOUS 
CONTINGUTS I 
PROGRAMES 
CONSOLIDATS 
Ràdio Nova  va encetar el 29 de 

setembre una nova temporada 

amb la incorporació dels 

col·laboradors de la franja 

vespre i la renovació de 

continguts del magazine La 

Carmanyola. També s'ha 

estrenat 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. 

La Carmanyola, que s'emet 

de dilluns a divendres de 12 a 

13 h, ha tornat aquesta 

temporada amb nous 

continguts i col·laboradors. El 

magazine, conduït per 

Esmeralda Morreres, ens 

acosta en format d'entrevista 

els esdeveniments més 

rellevants a nivell local i 

comarcal i també ens convida 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 

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 

www.vilanovainformacio.cat 

Els espais informatius del 

Vilanova Informació, amb 

Mireia Rubio i Marissa 

Martínez, es complementaran 

amb l'espai de La Tribuna, un 

espai d'opinió política per 

aprofundir i analitzar els temes 

tractats al ple municipal.

LA TRIBUNA, NOU 
PROGRAMA 
D'ACTUALITAT 
POLÍTICA A RÀDIO 
NOVA
Ràdio Nova va estrenar el 

passat mes d'octubre, La 

Tribuna, un nou programa 

d'actualitat política on es 

recullen les valoracions dels 

representants dels diferents 

grups municipals sobre els 

temes tractats als plens 

municipals. Aquest espai, en 

format d'entrevista, s'emet 

després de cada ple, 

complementant l'edició migdia 

de l'informatiu. Cada tribuna té 

una durada aproximada de 15 

minuts i està dedicada en 

exclusiva a un agent polític.

La intenció d'aquest nou espai, 

que també està obert altres 

opcions polítiques sense 

representació municipal, és 

acostar a la ciutadania els fets, 

les iniciatives, les peticions i tot 

el referent a l'acció política 

local per veu dels seus 

protagonistes.

En aquesta primera edició de 

La Tribuna, hi ha participat: 

Vanessa González (PSC); 

Francisco Palacios (VA); Juan 

Manuel Cividanes (IPV-VV); 

Jordi Barón (CiU); Mari Luz 

Martínez (PP); Xavier 

Bermúdez (ERC); Sergi Balcells 

(PxC); Francina Gabarró (ICV-

EUiA) i Meritxell Humbert i 

Pep Pelfort (ANC-Vilanova del 

Camí).

Per la segona edició de La 

Tribuna que es va iniciar 

després del Ple del 10 de 

novembre també van passar 

tots els portaveus dels grups 

municipals.
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Destacar alguna cosa que demani per Reis i si li portaran
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SI VOLEU QUE EL PATGE 
MAKALÍ PARLI AMB EL

VOSTRE FILL O FILLA ...
El Patge Makalí tornarà a Ràdio Nova el dia 5 de gener de 2015 per 

parlar amb els nens i nenes de Vilanova del Camí i la comarca. Com ja sabeu, el 
Patge Makalí és un enviat especial de Ses Majestats els Reis d'Orient i per això, 
després de parlar amb la quitxalla, portarà els seus missatges  a Ses Majestats.

A través del 107.7 de l'FM, que també es pot escoltar online a 
www.radionova.cat o www.vilanovadelcami.cat, podràs seguir les 

explicacions que el Patge Makalí farà als nens i nenes.

Si voleu que el Patge Makalí parli amb el vostre fill o filla heu d'omplir aquesta 
carta i enviar-la a Ràdio Nova, plaça dels Horts, 1 2n pis (Edifici d'Entitats) 08788 

Vilanova del Camí. També la podeu deixar a la bústia de l'Edifici, portar-la a l'oficina 
de Correus de Vilanova del Camí o enviar-la per correu electrònic: 

patgemakali@radionova.cat   abans del 23 de desembre.

Ràdio Nova emetrà un programa especial, el dia 5 de gener, d'11 a 14 h, amb 
música, contes i la participació, en directe, del Patge Makalí i l'Estel. T'ho 
perdràs!

RàdioNova
Per sentir,
Vilanova del Camí.


