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Arrenquen les obres
de la piscina de Can Titó

Destacats

Vilanova Informació al teu mòbil o a www.vilanovadelcami.cat

El mes de novembre van començar les obres de la
piscina de Can Titó. Les excavadores ja han eliminat el
que havia estat la piscina petita, i pràcticament tampoc
es reconeix el vas antic de la piscina gran i també han
començat les tasques de demolició dels vestidors.
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HISENDA

SOLIDARITAT

Vilanova congela els impostos i la
majoria de les taxes per al 2018 “per
alleugerir la càrrega impositiva
de les famílies vilanovines” explica
el regidor d'Hisenda, Kilian Tomás.
El govern ha introduït una
modiﬁcació en la taxa per a la
prestació del servei de gestió de
residus municipals que preveu
boniﬁcacions a les persones
jubilades que ingressen en una
residència, per exemple.

La festa solidària amb la Casa
dels Xuclis compleix objectius i
recapta vora 6.000 euros. La
majoria dels diners s'han
aconseguit amb la venda dels
articles de marxandatge de
l'AFANOC: 350 gorres, 800 xapes
i 400 polseres. A això cal afegir
també la recaptació del ball de la
gent gran que va ser força
concorregut, i el beneﬁci dels
gots de la Festa Major 2017.

Temps
de gels
i de Galets
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L'ajuntament i les entitats vilanovines
han programat prop d'una quarantena
d'activitats culturals i recreatives per a
les festes de Nadal i Reis. Destaca la
recuperació del Saló de la Infància que
tindrà lloc del 27 al 30 de desembre.
Però l'agenda nadalenca incorpora
moltes més activitats per a tots els
públics: la Fira de Nadal, excursions,
sardanes, bingos solidaris, cantada de
villancicos, dinars populars, l'arribada
del patge Makalí, la Sant Silvestre o la
cavalcada de Reis entre altres.
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El govern aposta per les escoles vilanovines
Durant el darrer trimestre del passat curs escolar, les
tres escoles de primària Vilanova del Camí, Joan
Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata, van participar
en un nou procés participatiu municipal. Havien de
triar en quins projectes volien invertir els 5.000 € que
des de la regidoria de Participació Ciutadana,
encapçalada per Imma González, els oferien en el marc
del pressupost participatiu.
Cada escola va marcar les seves prioritats i van fer les
seves propostes: L'Escola Joan Maragall va demanar una
estructura per al pati, un rocòdrom, dues pèrgoles, dues
taules de tennis taula i 10 pissarres. Unes peticions que,
segons expliquen les regidores de Participació
Ciutadana, Imma González, i Educació, Eva Vadillo,
estan en tràmit. Alguns dels elements demanats
podrien instal·lar-se abans que acabi l'any, asseguren.
L'Escola Pompeu Fabra va triar un element multijoc que
ja es va instal·lar al centre el passat 9 de novembre i
l'Escola Marta Mata va sol·licitar la instal·lació d'un
gran rocòdrom que, segons indiquen des de
l'Ajuntament, es podria instal·lar la primera setmana
del mes de desembre. “Aquestes actuacions
milloraran els espais escolars, sobretot els patis
que són espais de lleure i de joc”, explica la regidora
d'Educació.
Eva Vadillo, que el proper mes de gener farà un any que
ocupa la regidoria d'Educació, afirma que, “en aquest
temps, les prioritats de la regidoria no han canviat”.
“Des del govern”, explica, “s'ha fet una aposta
important per les escoles. Som conscients que els
centres tenen necessitats importants i deficiències
manifestes i per això des del passat mes d'abril
hem cercat la implicació dels Serveis Territorials
d'Ensenyament”.

Durant una visita al municipi, el llavors director dels
Serveis Territorials, Antoni Massegú va anunciar una
actuació important a l'Institut Pla de les Moreres però
també “es va comprometre, diu Vadillo, a estudiar i
avaluar altres propostes a instàncies de l'equip de
govern, avalades pels equips directius dels centres”.
Era el cas de la construcció dels lavabos adaptats i altres
millores al Joan Maragall com l'aïllament o la ventilació
d'algunes aules del centre, i l'arranjament d'algunes
deficiències, com una rampa a l'entrada del Pompeu
Fabra, que Ensenyament ja va construir després de
l'estiu. “Des de l'Ajuntament s'està vetllant perquè
els Serveis Territorials facin efectiu el seu
compromís, però també estem valorant altres
maneres de fer-ho”
La regidora d'Educació explica que, dins les seves
capacitats i competències, s'ha treballat de manera
tranversal amb diferents regidories en la millora alguns
aspectes de manteniment com l'arranjament dels patis
o la pintura d'alguns espais... “També hem contribuït
en el finançament del rètol amb el nom de l'escola
Joan Maragall, la única escola que no en tenia, i
hem incidit en altres aspectes que creiem que
també es tradueixen en millores per als estudiants
i les seves famílies. Des de la regidoria d'Educació
hem continuant oferint a les escoles el servei
d'estudi assistit i el servei de conversa en anglès,
per exemple”.
També s'ha impulsat enguany la concessió d'ajudes per
la compra de llibres, material escolar i activitats
pedagògiques obligatòries. Unes ajudes de caràcter
universal que s'adrecen a les famílies amb fills que
estiguin cursant estudis d'educació infantil, primària i
secundària obligatòria. L'Ajuntament hi va destinar
20.000 €.

Vilanova congela els impostos i la majoria de les taxes per al 2018
L'Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar en sessió
extraordinària i urgent, les Ordenances Fiscals per al 2018.
La proposta del govern, que va expressar el regidor
d'Hisenda Kilian Tomás, va ser la de la congelació dels
impostos i de la majoria de les taxes “per intentar
alleugerir la càrrega impositiva de les famílies
vilanovines”.
Una de les ordenances que s'han modificat és la taxa de
recollida d'animals que s'ha augmentat, de 31 a 120 €, “per
equipara-la”, va dir Kilian Tomàs, “a la d'altres
municipis veïns”. També s'ha modificat la taxa del cens
dels animals que fins ara era de 10 € i a partir del 2018 serà
gratuïta per intentar promoure la inscripció dels animals
de companyia.
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Les OOFF del 2018 també incorporen una modificació,
lleugerament a l'alça, de la taxa per retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
El govern també ha apostat per modificar el grau de
minusvalia, que del 35 passarà al 33%, mínim necessari per
gaudir de les bonificacions en alguns serveis públics, com
les quotes per activitats esportives. En aquesta ordenança
s'ha incrementat la taxa per als Jocs Escolars, d'acord amb
el preu de tràmit de la fitxa, i s'ha introduït un nou
concepte per arbitratges als campionats de futbol sala per
un canvi de gestió d'aquest servei.
Pel que fa als tallers i cursets que s'adrecen a la gent gran,

les OOFF del 2018 també han incorporat algunes
reduccions significatives. Les mensualitats dels cursos de 2
h de durada a la setmana, passen dels 15 als 12 €.
Així mateix s'ha introduït una modificació en la taxa per a
la prestació del servei de gestió de residus municipals que
preveu bonificacions a les persones jubilades que
compleixen certs requisits, sobretot pel que fa la renda, i
també si es tracta de l'habitatge principal. Un requeriment
que fins ara es perdia quan la persona propietària
ingressava en una residència, per exemple. A partir del
2018, aquesta ordenança contempla mantenir el caràcter
d'habitatge habitual quan la baixa en el padró hagi estat
per causes de salut suficientment acreditades.
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03

PROCESSOS PARTICIPATIUS
L'Ajuntament engega el procés participatiu per recollir les
propostes ciutadanes per millorar el municipi
Foto: Pere Sala

La festa solidària amb la Casa
dels Xuclis compleix objectius
i recapta vora 6.000 euros
La primera Festa Solidària impulsada per l'Ajuntament de Vilanova del
Camí de la mà de les entitats vilanovines, en benefici de la Casa dels Xuclis
s'ha tancat amb una valoració més que satisfactòria. La regidora de Cultura,
Solidaritat i Participació Ciutadana, Imma González, afirma que s'han
complert els objectius fixats, tant pel que fa a la implicació de les entitats i
la resposta de la ciutadania, com pel que fa a la valoració econòmica, ja que
la recaptació final total estarà vora els 6.000 euros.

El passat 10 de novembre es va obrir la primera fase del procés participatiu de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí que consisteix en una recollida oberta de
propostes, idees o suggeriments de la ciutadania amb l'objectiu de millorar el
municipi.
La regidora de Participació Ciutadana, Imma González, va explicar que la
voluntat és que la ciutadania sigui partícip del procés des del seu inici i, per tant,
que decideixin en quins projectes o accions volen que es destinin els recursos
municipals. Per això s'ha optat per presentar un formulari completament obert
on hi tenen cabuda totes les propostes.
La primera fase del procés es va tancar el 24 de novembre. Ara, des de la
regidoria de Participació Ciutadana, faran una valoració de les propostes i se'n
farà una tria que passaran a la segona fase del procés, on es concretaran i es
podran votar.
Aquest any el pressupost participatiu està dotat amb 40.000 €. 15.000 € es
destinaran als centres escolars, 5.000 € per centre, mentre que la resta, 25.000 €
es dedicaran als projectes que esculli la majoria de la població.

La majoria dels diners s'han aconseguit amb la venda dels articles de
marxandatge de l'AFANOC: 350 gorres, 800 xapes i 400 polseres. A això cal
afegir també la recaptació del ball de la gent gran que aquest dissabte va ser
força concorregut, i el benefici dels gots de la Festa Major 2017.
La regidora Imma González ha fet valoració d'aquest cap de setmana
solidari que segons afirma, tindrà continuïtat perquè s'ha aconseguit que
les entitats i la ciutadania “es facin seva la festa”. També ha agraït
especialment la col·laboració de la vintena llarga d'associacions, clubs i
entitats del municipi que s'han abocat en l'organització del programa
d'actes, ja sigui amb actuacions i actes concrets, on han estat protagonistes,
com amb el suport en la promoció i difusió de la festa.

TENGO UNA FOTO EN CASA
DEL FESTIVAL

Vilanova posa en marxa un Pla de Salut Comunitària, un
projecte pioner a la comarca
L'Ajuntament i l'EAP de Vilanova del Camí i l'Agència de Salut Pública van
presentar, el passat 6 de novembre, les bases del Pla de Salut Comunitària,
COMNOVA, en el qual hi han treballant plegades des de fa sis mesos.
La Dra. Maria José Garcia, directora de l'Equip d'Atenció Primària de Vilanova
del Camí va encetar les intervencions posant en valor la comunitat i el treball en
xarxa. Quan una comunitat guanya poder, va afirmar Garcia, guanya en benestar
i guanya en salut. I en aquest sentit va introduir també el concepte de la
salutogènesi, que cerca l'origen de la salut i no pas l'origen de la malaltia, i
d'altres factors o fets provats, que també influeixen en la nostra salut com
l'estrès, l'atur, l'alimentació, o altres com els factors socials o econòmics.
L'Ester Ibáñez, de l'Agència de Salut Pública a l'Anoia, va detallar les fases
d'elaboració del Pla de Salut Comunitària COMNOVA. En aquest sentit, va
demanar a la ciutadania una mirada més àmplia per parlar de salut, “cal
canviar-se les ulleres”, va dir, perquè la salut la podem trobar més enllà del
CAP o dels hospitals, la podem trobar en les activitats que fem o els projectes
que compartim.

La salut és cosa de tots

Diumenge 17 de desembre

FESTIVAL BENÈFIC
DE FLAMENC
memorial Juani Cruz
Hora: 19 h
Lloc: Can Papasseit
Preu de l'entrada: 5 €
Els beneﬁcis es destinaran a
MUA SOLIDARI
Sant Isidre 104 · Vilanova del Camí · 938 035 879 · 647 513 208 · www.artistic2006.es

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, Sílvia Cáceres, es va
mostrar agraïda i satisfeta del treball conjunt amb l'EAP i l'Agència de Salut
Pública que ha permès posar les bases del Pla de Salut Comunitària. Un projecte
va dir Cáceres, pioner a la comarca i un dels 15 que s'estan portant a terme a tot
Catalunya. Durant la seva intervenció, la regidora també va tenir paraules de
gratitud per a la gent gran de Vilanova que han estat els primers en implicar-se
en el projecte, confeccionant les urnes que s'han repartit pel municipi.
L'alcaldessa Noemí Trucharte va ser l'encarregada de cloure la presentació i ho
va fer tot recordant que “La salut és cosa de tots”. I en aquest sentit va
convidar tothom a participar activament en aquest projecte responent les
enquestes que es troben en 12 equipaments del municipi i també al web
municipal. “Tots i cadascun de vosaltres”, va dir l'alcaldessa, “sou una peça
clau en aquest projecte, l'objectiu del qual és millorar la salut de la
nostra comunitat”.
L'acte va acabar-se amb un torn obert de preguntes i la participació d'algunes
persones del públic.
Es pot participar en aquesta primera part del projecte fins el 30 de novembre.
Podeu veure el vídeo de la presentació a www.vilanovainformacio.cat
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

l'Isidre Castells va fer el 4 de
novembre, 102 anys
L'agenda de l'alcaldessa ja es
pot consultar al Portal de
Transparència

Als seus 102 anys, l'Isidre Castells continua tenint
una memòria prodigiosa i unes grans dots
d'oratòria. Així li ho va demostrar a l'Alcaldessa
Noemí Trucharte i al regidor d'Esports, Camilo
Grados, que el van visitar per felicitar-lo en aquest
aniversari.

L'agenda de l'Alcaldessa de Vilanova del Camí,
Noemí Trucharte, ja es pot consultar al Portal de
Transparència de l'ajuntament vilanoví i al web
municipal. “Aquesta és una informació a la que
la ciutadania hi pot accedir de manera senzilla
i clara i dona resposta a la voluntat d'aquest
govern per la transparència dels afers
municipal” explica l'Alcaldessa.

Durant una bona estona van estar conversant sobre
temes ben diversos. La situació política actual va
centrar bona part de la conversa però també van
parlar de futbol i de temes locals.

Al portal de transparència es poden consultar altres
dades relacionades amb els membres del consistori,
com les indemnitzacions i retribucions que
perceben, i de l'Ajuntament, com les actes dels
Plens, de les Juntes de Govern, els decrets, el
pressupost i la seva execució...
L'alcaldessa publica la seva agenda cada matí també
al seu facebook, una iniciativa, assegura Trucharte,
que “ha estat molt ben acollida pel veïnat”.

La cessió de la finca Peronella,
en favor de l'Ajuntament, ja és
una realitat
Els hereus de Joan Peronella, Jordi i Marisol Ferrer,
propietaris d'un pis al carrer de la Mercè, 1 de
Vilanova del Camí, han formalitzat la cessió de la
finca a favor de l'Ajuntament amb la única condició
que es destini a finalitats socials.
Divendres passat es va fer, davant notari, el darrer
tràmit de la cessió de l'immoble. L'alcaldessa Noemí
Trucharte, en nom del municipi, els va donar les
“gràcies per la seva enorme generositat” tot
desitjant que “altres propietaris s'animin a
seguir el seu exemple”.
Trucharte va manifestar-los la seva gratitud
perquè en aquests moments va dir, “tenim
necessitat d'aquest tipus d'habitatge per ajudar
famílies molt vulnerables”.
“Amb aquest tràmit”, explica Noemí Trucharte, “es
posa punt i final al “projecte Peronella” que es
va iniciar fa un any i que aquest govern va
activar de nou amb l'aprovació, el passat mes de
juliol, del reglament per determinar la condició
d'habitatge desocupat amb l'objectiu
d'incentivar la seva incorporació al mercat de
lloguer social”.
En el mateix Ple, es va aprovar la creació del Registre
Municipal d'Habitatges Desocupats perquè es
puguin beneficiar de les ajudes que ofereixen les
Administracions Públiques, per tal de ser destinats
al mercat de lloguer social. Al registre es poden
incorporar tant immobles de grans tenidors com de
propietaris particulars.

Tot rememorant temps més antics, aquet vilanoví
centenari, va explicar a les autoritats locals que de
jove, havia treballat al sector del gènere de punt,
primer a Calaf, a Cal Gimferrer, i després a Igualada,
a Cal Font. Els seus pares ja s'hi havia dedicat i
també ho ha fet la seva filla, Montserrat, ara ja
jubilada.
Malgrat que es troba bé de salut i no li falla ni una
mica la memòria, l'Isidre està convençut que
“passar dels 90 anys, ja és viure massa”. Als seus
fills, però, no els ho sembla i el continuen mimant
com han fet fins ara esperant que visqui molts anys
més.

Conxita Casellas, l'àvia més
gran del municipi, ja n'ha
fet 108
Conxita Casellas, l'àvia més gran de Vilanova, va fer
el passat 18 de novembre 108 anys. Un aniversari
especial que la família va voler compartir amb
l'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de
Cultura, Imma González.
L'alcaldessa va lliurar-li un ram de flors i va fer-li
arribar la felicitació i l'estima del consistori, un
homenatge que l'ajuntament vilanoví li fa des que va
complir els 100 anys i que l'àvia agraeix sincerament.
Rodejada de la família, el seu fill Josep, els néts i els
besnéts, aquesta vilanovina va conversar amb
l'alcaldessa i la regidora sobre alguns aspectes de la
seva vida. Els va explicar, per exemple, que era
nascuda a El Bruc i que de jove va treballar a Cal
Font d'Igualada, fent teixits. Després va tenir botiga
al carrer Major, on venia les gasoses. Va ser un dels
primers comerços locals.
Malgrat la seva edat avançada, Conxita Casellas
continua tenint un aspecte immillorable. Té una
pell, que és l'enveja de tothom. El seu secret explica,
és aplicar-se cada matí crema Pons després de
rentar-se la cara amb sabó.

Noemí Trucharte i Sílvia Cáceres Vilanova del Camí homenatjarà
feliciten Antonia Martinez
el desembre els matrimonis que
Hinojo en el seu 101 aniversari celebrin les Noces d'Or
Antonia Martinez Hinojo va fer el passat 12
d'octubre 101 anys. L'alcaldessa Noemí Trucharte i la
regidora de Serveis Personals, Salut, Consum i Gent
Gran, Sílvia Cáceres, van visitar-la aquesta setmana
per felicitar-la personalment i van lliurar-li, en nom
del consistori, un ram de flors.
Als seus 101 anys, aquesta àvia vilanovina està
esplèndida. Assegura que no li fa mal res, excepte
unes picors a la pell, que últimament la molesten
bastant. Amb una conversa entretinguda, a
l'Antònia se l'il·luminen uns preciosos ulls blaus
quan parla de la seva infantesa i de la terra on va
néixer, Serón a Almeria. Amb certa nostàlgia explica
que vivia al Cortijo de la Pechina i que la seva
principal ocupació eren les tasques del camp, “tant
segava com recollia espart”, explica.
A banda del camp, la seva afició és la costura, “he
cosit molt, tant per a mi com per als altres i
sempre m'ha agradat molt”. Ara, malgrat que la
vista no li ho posa fàcil, es dedica a fer punt i
confecciona “toquillas” que no dubta en oferir-ne a
les persones que la visiten. També en va regalar a
l'Alcaldessa i la regidora que van poder escollir
forma i color.
La família és molt important per l'Antonia que
assegura que se sent molt estimada per tots, fills,
néts i besnéts. Una família que va augmentar el
passat 1 d'octubre amb el naixement del Jan, un nou
besnét, que l'omple d'alegria i de vida.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí prepara un nou
homenatge a les parelles vilanovines que celebren
enguany les seves Noces d'Or. Aquesta és una de les
celebracions tradicionals que s'incorporen a
l'agenda nadalenca i que enguany es celebrarà a Can
Papasseit, el proper 16 de desembre.
L'Ajuntament ofereix aquest reconeixement a les
parelles empadronades al municipi que certifiquin
50 anys de casats. En cas de complir aquests
requisits, cal fer la sol·licitud a l'Ajuntament, a
Secretaria, abans del 30 de novembre.
Aquesta és una cerimònia amb molt bona acollida
entre la ciutadania. Bona mostra d'això és que l'any
passat van participar en aquest acte vuit matrimonis
i enguany ja s'hi ha quatre d'inscrits.

05

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'ou de guatlla sobre llit de
patata fregida amb ceba i
xistorra, tapa guanyadora del
Vilashopping 2017
“L'ou de guatlla sobre llit de patata fregida amb
ceba i xistorra” ha estat la tapa guanyadora
d'aquesta edició del Vilashopping. La va presentar
Mari Carmen Peláez de la Carnisseria i Xarcuteria
Mari Carmen, un dels quatre establiments que
podem trobar al Mercat Municipal, i que va rebre
amb sorpresa el premi de mans de l'alcaldessa
Noemí Trucharte i del regidor de Promoció
Econòmica, Francisco Palacios.
“Estic contentíssima” deia emocionada i agraïda,
Mari Carmen Peláez. Assegura que sempre li ha
agradat innovar i elaborar productes nous tenint en
compte les preferències o les demandes de la
clientela. I en aquesta ocasió va fer una
reinterpretació d'un clàssic com són els ous i les
patates fregides.
El regidor Francisco Palacios, que va formar part del
Jurat, va destacar la gran qualitat dels productes
utilitzats en l'elaboració de les tapes, un aspecte en
què també va coincidir l'alcaldessa Noemí
Trucharte.
L'alcaldessa va felicitar els 9 establiments que van
participar enguany al concurs de tapes del
Vilashopping i va fer un reconeixement especial als
establiments del Mercat, “que no es dediquen a la
restauració, però que van assolir un nivell molt
alt”.

La Fira del Camí Ral, que
celebrarà la 20a edició,
obre les inscripcions per
a comerços i entitats

El projecte "Barris antics, molt
per descobrir" premiat amb la
Copa Espanya Creativa 2017
El projecte "Barris antics, molt per descobrir"
impulsat conjuntament per 34 ajuntaments
catalans, entre els quals hi ha Vilanova del Camí, ha
guanyat la Copa Espanya Creativa 2017, un guardó
que lliura el Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius
d'Espanya. L'entrega del guardó ha tingut lloc a la
gala que ha posat fi a la cinquena edició d'aquest
fòrum i que ha comptat amb la participació d'una
vintena de projectes, després d'una complexa elecció
prèvia, segons afirmen des de l'organització.
El programa “Barris antics, molt per descobrir,
molt per oferir” va néixer de la mà de la Xarxa de
Barris amb Projectes, formada per ajuntaments que
impulsen plans de millora de barris i posen en
marxa aquestes campanyes amb l'objectiu de
potenciar i dinamitzar el comerç urbà de proximitat
en els nuclis antics i per millorar la qualitat de vida i
la cohesió social.
La Xarxa es va crear l'any 2007, com a espai de
trobada i intercanvi d'idees entre els ajuntaments
que tenien en marxa un Pla de barris. Dos anys
després, es va posar en marxa la subxarxa de nuclis
antics, que va començar a treballar la dinamització
del comerç de proximitat en tractar-se d'una
prioritat compartida. L'objectiu és el de recuperar la
centralitat comercial dels nuclis històrics i, així, el
seu paper de referència.
Vilanova del Camí participa del programa des de
l'any 2013.
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de
Vilanova del Camí ha començat a treballar en la
Fira del Camí Ral 2018 i conviden comerços,
entitats i establiments de serveis a inscriure's en
aquesta mostra que s'ha consolidat plenament a
Vilanova del Camí.
La Fira del Camí Ral , que es celebrarà el 14 de
gener de 2018, arriba a la seva vintena edició i es
celebrarà, com és tradicional en el marc de la
Festa Major d'Hivern del municipi.
Malgrat que el programa d'activitats encara s'està
dissenyant, des de Promoció Econòmica han
avançat que la Fira tornarà a oferir una
representació del comerç local, artesans del
municipi, la presència d'entitats de la nostra
ciutat, artesania, oficis, espectacles, activitats
infantils...
En cas d'estar interessats en participar en aquesta
nova edició de la Fira del Camí Ral, cal que us
adreceu a Promoció Econòmica al telèfon: 93 805
44 11, extensió 5 o bé per correu electrònic:
peconomica@vilanovadelcami.cat

La III Jornada d'Innovació
exposa cinc experiències
innovadores amb segell anoienc
El Centre d'Innovació Anoia va acollir el 17 d'octubre
la tercera edició de la Jornada d'Innovació dedicada
enguany a la productivitat a les empreses.
Organitzada per Promoció Econòmica i Leitat i amb
la col·laboració de Ràdio Nova, Vilanova Informació,
La Veu de l'Anoia i l'Associació Polígons dels Plans,
la jornada va comptar amb una cinquantena llarga
d'empresaris anoiencs que van poder compartir
experiències innovadores d'èxit en diferents sectors.
Des dels més tradicionals, com la pell, el paper o la
ceràmica a altres més singulars com la indústria dels
globus o els vehicles elèctrics.
Durant la jornada es van abordar conceptes com la
indústria 4.0, que està transformant les operacions
industrials i de fabricació i també es va parlar de
noves aptituds i actituds emprenedores.
El primer tinent d'alcalde de Promoció Econòmica,
Francisco Palacios, va ser l'encarregat d'obrir la
Jornada tot agraint l'assistència d'una cinquantena
llarga d'empresaris i industrials anoiencs. Palacios
els va oferir el Centre d'Innovació, “un centre -ha
dit- que va néixer amb la voluntat de donar
resposta a les necessitats de les empreses i dels
treballadors de la zona i del territori, així com
per atraure la captació de noves inversions”.
Glòria Serrano, Directora de Relacions Institucional
de Leitat, va explicar els principals actius de
l'empresa, reconeguda per TECNIO i pel Ministeri
de Ciència i d'Innovació, “que funciona com a
motor de col·laboració i cooperació per a la
transferència tecnològica”
La intervenció de Glòria Serrano va introduir la
ponència marc, sobre els nous instruments de
productivitat i competitivitat, cap a la indústria 4.0.
L'exposició va anar a càrrec de Josep Lluís Checa,
que compagina les seves tasques com a gerent del
Centre d'Excel·lència en Nanotecnologia, a Santiago
de Xile, amb la d'impuls del desenvolupament
digital de les empreses com a comissionat de Leitat.
Després d'una pausa per al cafè es va obir una taula
rodona sobre la innovació a l'Anoia moderada per
Jordi Puiggròs, Director de Redacció de La Veu de
l'Anoia. Amb Xavier Marginet, de LABCAT Grup
Fontanellas i Martí; Lluís Pinardell, Director de
Flexibrick; Josep M. Lladó, Director d'Ultramagic;
Dionisio Martín, Director de Mitchell Europe, SL i
Jordi Valls, Conseller Delegat de Pere Valls.

Per Nadal
40

el Mercat sorteja
pernils
El sorteig es farà el 22 de desembre
Per participar és imprescindible tenir la targeta de ﬁdelitat del Mercat
Si no la tens, demana-la a la teva parada de conﬁança.
Els comerciants del Mercat de St. Hilari et desitgem

Bones Festes!
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URBANISME I OBRES

Vilanova construirà quatre
passos elevats per seguretat
dels vianants
Arrenquen les obres de la
piscina de Can Titó
El mes de novembre van començar les obres de la
piscina de Can Titó. Les excavadores ja han eliminat
el que havia estat la piscina petita, i pràcticament
tampoc es reconeix el vas antic de la piscina gran i
també han començat les tasques de demolició dels
vestidors.

L'Ajuntament portarà
il·luminació nadalenca a 14
places del municipi

L'alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor d'Esports
Camilo Grados van fer una visita d'obres amb els
representants de l'empresa adjudicatària, Voracys,
SL, i la direcció d'obres. La visita ha servit perquè
l'empresa mostrés als representants municipals
mostres de revestiments per al vas de la piscina,
zona de platges i també de les dutxes i els vestidors.

Vilanova del Camí ha ampliat considerablement la
il·luminació nadalenca als carrers i places del
municipi. L'alcaldessa Noemí Trucharte ha explicat
que “enguany, i responent a una demanda
ciutadana, l'ajuntament ha ampliat les zones
que s'il·luminaven tradicionalment”. És el cas del
carrer Major, que pràcticament es decorarà sencer,
ampliant el tram que va des de Quadras al carrer
Alba. També el carrer Alfons XIII, lluirà llums en la
seva totalitat després d'ampliar el tram de la plaça
Extremadura a Miralcamp.

Les obres a la piscina municipal s'estan portant a
terme amb diferents grups de treball. Un s'ocupa de
la rehabilitació total dels vestidors: interior, sostres i
instal·lacions. Un segon grup treballa en l'ampliació
del vas d'aigua existent, unint la piscina gran amb la
petita. Actualment s'estan fent les demolicions
pertinents i les cates del terreny. El tercer grup
treballa en la realització de l'estructura del bar.
El regidor d'Urbanisme Juan Manuel Cividanes i el
d'Esports, Camilo Grados són els responsables de fer
el seguiment d'aquesta obra que té un termini
d'execució de tres mesos.

S'acaben les millores de les
voreres del carrer Mossèn
Amadeu Amenós
El regidor d'Obres i Serveis Municipals, Manuel
Ocaña ha prioritzat, dins el programa de millora
d'accessibilitat, el carrer Mossèn Amadeu Amenós
on s'han realitzat tasques de poda i tala. Aquesta
actuació, que ha anat a càrrec de la brigada de
jardineria, ha estat força complicada per l'alçada i el
volum de la copa dels arbres i va ser necessari tallar
el trànsit a la zona durant tres dies per raons de
seguretat.
Les actuacions en aquest carrer van continuar amb
l'arranjament de les voreres que han quedat
danyades per les arrels dels arbres. La brigada
d'obres municipal es va encarregar de tapar els
escocells dels arbres que s'han retirat i de revisar tots
els danys que hi ha a les voreres.

AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIGUA

Calderes de
Condensació
Energia
i eﬁciència
CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60
C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada
Pl. Extremadura)
VILANOVA DEL CAMÍ

GAS

Des de l'Ajuntament també portaran l'ambient
nadalenc a 14 places del municipi: la de la Lluna,
Catalunya, Font de l'Escut, Gertrudis Artigal,
Picasso, Comptes de Cardona, Villarrubias, de les
Vilanoves, la plaça del Mercat, Claramunt,
Berenguer de Montbui, Extremadura, Solidaritat i
Miquelets. L'alcaldessa explica que “s'ha triat un
arbre a cada un d'aquests espais per decorar-lo
amb llums leds. És una manera de fer arribar
també la il·luminació a aquestes espais públics
on, en molts cassos, no n'hi ha hagut mai”. “Era
una reivindicació de molts veïns que hem
intentat satisfer de la millor manera” assegura
Trucharte.
L'alcaldessa ha anunciat que està previst fer un acte
oficial d'encesa de les llums el proper diumenge 3 de
desembre en el marc de la Fira de Nadal que
organitza Vilanova Comerç.

El mes de novembre van començar la construcció de
quatre passos elevats a diferents carrers del
municipi amb l'objectiu de millorar la seguretat dels
vianants en zones pròximes als centres escolars o de
molta afluència de públic assegura el regidor
d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes.
Els passos elevats es fan al carrer de la Indústria,
davant l'Estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, un per cada sentit de la marxa; al carrer
Frai Juníper Serra, davant l'escola Pompeu Fabra i
un altre al carrer Verge de Montserrat, a l'alçada de
la cruïlla amb Nostra Sra. del Roser.
Les obres van a càrrec de l'empresa local Obras
Algar i tenen un import de 9.077 €, IVA inclòs.

Les obres del Casal dotaran
d'una millor il·luminació la
primera planta del centre
Les obres del Casal de la Gent Gran s'han centrat
aquestes darreres setmanes en la primera planta.
S'ha treballat en la demolició dels paviments i en la
construcció de l'escala interior i també s'ha decidit
les obertures de finestrals de la planta primera per
assolir una millor il·luminació natural interior, una
de les principals reivindicacions de l'associació de
Pensionistes i Jubilats.
Segons el regidor d'Urbanisme, Juan Manuel
Cividanes, també s'està estudiant la possibilitat de
sobredimensionar l'equip de refrigeració i calefacció
que únicament estava dissenyat per la primera
planta per “poder assolir les demandes
energètiques de tot l'edifici amb el mateix
equip, fet que el projecte no contemplava”.

L' espai de jocs infantils de la
plaça del Mercat s'ampliarà
amb 140 m2
A primers de novembre van començar les obres
d'ampliació de l'espai de jocs infantils de la plaça del
Mercat que, una vegada acabada, sumarà 140 metres
quadrats a l'espai existent. Una actuació liderada pel
regidor d'Urbanisme Juan Manuel Cividanes i que va
a càrrec de Moix Serveis i Obres.

Així mateix s'està treballant per eliminar les goteres
de la primera planta que segons explica el regidor
d'Urbanisme, “no es van solucionar durant la
remodelació que va fer l'antic equip de govern
municipal, fet inexplicable tot i haver-ne actuat
de forma integral a la coberta de l'edifici”.
D'altra banda, des de l'Ajuntament s'ha cercat amb
els tècnics alternatives per solucionar els problemes
de calefacció de la planta baixa del Casal on s'hi han
ubicat, de manera temporal, les activitats de la gent
gran.

El projecte que té un pressupost de 49.500 € + IVA,
contempla la instal·lació de jocs adaptats a diferents
edats i la pavimentació del terra amb cautxú.

La sala, no disposa de calefacció ni refrigeració
perquè són aspectes que s'inclouen en aquesta
darrera part del projecte. Per això, i “de manera
provisional, s'ha decidit”, explica l'Alcaldessa
Noemí Trucharte, “el tancament amb alumini de
la sala principal on s'hi col·locaran
instal·lacions tèrmiques auxiliars”.

El regidor d'Obres i Serveis Municipals, Manuel
Ocaña, ha informat que els diferents elements de joc
de la plaça del Mercat es reutilitzaran a la plaça
Catalunya, “on existeix una demanda de millora i
ampliació dels espais de jocs dels més petits”.

Aquesta actuació anirà a càrrec de la brigada
municipal i de la seva supervisió s'encarregarà el
regidor d'Obres i Serveis Municipals, Manuel
Ocaña. Les obres començaran properament amb la
intenció d'anticipar-se al rigorós fred d'hivern.
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Treballs de manteniment i
millora a cinc places i al
camp de futbol

La brigada posa flors a les
jardineres del carrer Major
i plaça del Mercat

La brigada municipal ha fet obres de millora a
diferents parcs del municipi. El regidor d'Obres i
Serveis Municipals, Manuel Ocaña, explica que “són
tasques que formen part d'un pla anual per
anar mantenint i millorant els espais públics
prestant especial atenció a les places i els parcs
on hi ha espais de jocs per a la mainada”.

Durant les primeres setmanes de novembre es van
portar a terme tasques de plantació de flor de
temporada a diferents zones del municipi. Des de la
regidoria d'Obres i Serveis Municipals, que
encapçala el regidor Manuel Ocaña, indiquen que la
brigada de jardineria començarà la plantació per les
jardineres del carrer Major i la plaça del Mercat.

Recentment, explica Ocaña, s'ha actuat en la plaça
Berenguer de Montbui i a la plaça de la Font de
l'Escut per reparar la tanca perimetral i la porta.
També s'ha reparat el joc de corda i s'ha reposat
diferents materials a la plaça de la Lluna on també
s'ha reparat la porta d'accés.
A la plaça de la Pilota, s'ha fet l'arranjament de la
porta que està trencada i a la plaça del Mercat, els
treballs han consistit en la substitució d'alguns
llistons de la tanca perimetral i la reposició de la
sorra del parc.
Ocaña també explica que s'han fet altres millores
com repintar les grades del camp de futbol després
que alguns usuaris donessin un toc d'alerta davant
relliscades perilloses.
“Responent també a una demanda ciutadana”,
afirma el regidor Manuel Ocaña, també s'ha
instal·lat una marquesina davant la residència
AMAVIR.

S'acaben les obres de millora
de l'escala del carrer Alba
Nota. Foto de l'abans i el
després
A finals d'octubre es van acabar les obres de millora
de l'espai de l'escala que comunica el passeig de la
Indústria i el carrer Alba. El projecte, que han portat
a terme amb un pla d'ocupació i la tutorització de la
brigada d'obres, “ha servit per dignificar un espai
que estava molt degradat” explica el regidor
d'Obres Manuel Ocaña.

També està previst que s'iniciïn en breu els treballs
de poda que es podrien allargar fins el mes de febrer
de l'any vinent. Segons informen des de Medi
Ambient, les primeres actuacions es faran a les
troanes del barri Sant Nicolau, a les voreres del
Passeig de la Indústria i a un tram del carrer Verge
de Montserrat.

Les obres, que s'ha allargat uns quinze dies, van
començar amb la neteja de l'espai sota escala i la
preparació dels fonaments d'un mur de contenció
“que evita la caiguda de terra del talús del
carrer Alba a l'escala i la vorera”, segons ha
explicat Manuel Ocaña.
Precisament el despreniment de pedres i sorra a
l'escala, afirma el regidor, havia estat una queixa
que li havien fet arribar alguns veïns, alertant-lo del
perill que comportava. Les obres, també s'han
canalitzat les aigües del talús i s'ha canviat la pedra
per panot en l'espai d'accés a l'escala.

Casa unifamiliar:
Vilanova del Camí
Zona centre. 183m2
en dos plantes.
Planta baixa
magatzem amb
possibilitat de fer
vivenda, i Terrassa
de 23m2. Planta 1ª
de 78m2. Cert: G

Pis
Vilanova del Camí
65m2 amb 2
habitacions. Té
piscina
comunitaria. Amb
parquing i traster.
Preu: 95.000 
Cert: E

Vilanova:
Venda: Pis al
centre de Vilanova
del Camí.
Reformat.
4 Habitacions.
Molt ampli.
Preu: 75.000 

Dúplex a Sta
Mgda Montbui.
Obra nova, zona
tranquil·la. 3
Habitacions (1
suite). 2 balcons i
terrassa. Amb
parquing i traster.
Preu: 150.000 
Cert: E

Bon
Nadal
Vols llogar el teu pis o casa
però et preocupa
no cobrar?
Gesconova t'ofereix l'assorament i el servei que
necessites. Som col·legiats API
L'assegurança de lloguer amb la Mutua General
de Propietaris et garanteix l'import del lloguer en
cas d'impagament
Cobreix qualsevol despesa relacionada amb les
possibles reclamacions que s'hagin de fer
I també ofereix la possibilitat d'acollir-se a
assegurances d'impagament per 6, 9 i 12 mesos.

Estàs buscant un pis o una casa de
lloguer?
Necessites un local comercial?
Consulta sense compromís i amb total confiança les
ofertes immobiliàries disponibles

GN Assessoria Online,
oferim una aplicació online de gestió,
facturació i d’assessorament
que vosté necessita.

08

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

V365 se sent
menyspreada, exclosa i
constantment
censurada als Plens
Tots sabem que un govern en majoria
pot fer i desfer de la manera que
cregui convenient sense tenir en
compte res ni ningú. Però tots sabem
que és més enriquidor mantenir una
actitud més participativa i més
dialogant, i si més no, mostrar una
actitud positiva i d'escolta activa vers
la resta de responsables polítics, la
ciutadania i d'altres càrrecs rellevants

Una millor gestió dels
recursos municipals
Com saben la política dels socialistes
sempre ha estat intentar alleugerir les
càrregues fiscals de les famílies
vilanovines. I la millor manera de ferho és congelant els impostos. Quan
parlem de tots els impostos, ens
referim a l'IBI, l'impost de vehicles,
l'impost de construccions, l'IAE i les
plusvàlues. Val a dir que aquesta
congelació no hauria estat possible
sense l'esforç i la racionalització dels

Pequeñas grandes cosas
Desde Vilanova Alternativa creemos
que lo que realmente importante
para los vecinos de nuestro
municipio es su día a día, aquellas
pequeñas grandes cosas que hacen
que su calidad de vida sea mejor.
Y desde el gobierno, VA! apuesta por
esta línea de actuación. Así, por
ejemplo, hemos congelado las tasas e
impuestos (IBI, basuras, impuesto de
circulación…) para que los vecinos de
Vilanova no tengan que pagar más, y
en cambio tengan más y mejores

Seguimos cumpliendo el
programa electoral
Los regidores de VV-IPV, Cividanes
y Ocaña, desde las regidorías de
gobierno (UrbanismoMedioambiente y Obras-Servicios),
continúan aplicando el programa
electoral de 2015.
Se han iniciado los trabajos de la
Piscina Municipal, con el derribo de
los actuales vasos de agua y
vestuarios. El objetivo es tener la
piscina en funcionamiento la
próxima temporada de verano de
2018. Para ello se reformarán
íntegramente los vestuarios y se
ampliará la zona de baño y césped.

dins la comunitat (presidents
d'entitats, equips directius d'escoles,
AMPA's... Etc).
Doncs bé, de tot el contrari hi va
haver un clar exemple en l'últim Ple.
Des de Vilanova365 volem mostrar la
nostra desaprovació i el nostre
malestar amb l'actitud d'aquest equip
de govern, presidit per la senyora
Trucharte. Ens sentim menyspreats i
exclosos.
Si teniu oportunitat de visualitzar el
Ple, observareu que constantment
estem censurats, que no se'ns deixa
parlar com a la resta de representants.
La sessió plenària està completament

recursos que portem a terme des del
govern, que permetrà mantenir la
qualitat dels serveis malgrat el
descens dels ingressos municipals. Un
descens que pocs ajuntaments de la
comarca han fet l'esforç d'assumir.
Així doncs, gràcies a aquesta bona
gestió, l'any que ve els vilanovins/es
pagaran el mateix que el que van
pagar l'any passat en tots els
impostos. Creiem que és una de les
mesures més importants que pren
aquest govern.
L'eficiència en la gestió dels recursos

servicios. Y a propuesta de VA! a las
personas mayores que vivan con un
familiar o estén en una residencia y
que no vivan en su domicilio se les
bonificará el IBI, las personas con
minusvalía del 33% tendrán
bonificación en la entrada a la piscina
(hasta ahora era un 35%, y muchas
personas no se beneficiaban de este
descuento), los talleres para la Gent
Gran en el Casal bajan su precio de 15
a 12 euros. Pequeñas grandes cosas.
Gracias a la gestión eficiente de los
recursos y a las medidas de ahorro,
este año tendremos más luces de
Navidad en nuestras calles, y como
novedad se iluminaran 14 plazas.
Además, volveremos a tener un Salón

También se han iniciado las obras de
remodelación de la primera planta
del Casal, lo que permitirá terminar
las obras del Casal. No sin
dificultades, pues el proyecto
aprobado por el anterior gobierno,
tienen deficiencias ejecutivas y en
algunos aspectos ha quedado fuera
de normativa. Esto supondrá un
mayor esfuerzo desde la regidoría de
Urbanismo. En esta planta se
ubicarán las zonas de servicios para
nuestros mayores como la
peluquería, sala de ordenadores, sala
polivalente, sala de gimnasia, etc.
Se han ejecutado las mejoras de las
escaleras de acceso al Paseo
Industria desde la calle Alba. Se han
construido 4 pasos de peatones

monopolitzada pels membres de
l'equip de govern.
Simplement volem recordar, que tot i
estar a l'oposició, som la llista més
votada en les darreres eleccions i que
representem a una gran part de
vilanovins i vilanovines que van
dipositar la seva confiança en
nosaltres i als que també estan
censurant amb aquesta manera de fer
les coses. No estan escoltant a ningú i
la senyora Trucharte és fins i tot capaç
d'expulsar d'un Ple a la directora de
l'escola més gran de Vilanova
acompanyada d'un grup de mares.
Què més ens queda per veure?

municipals és un dels nostres
objectius principals. Deu mesos de
mandat són pocs però ja ho hem
demostrat, per exemple, en l'estalvi
respecte l'anterior projecte de
remodelació de la plaça Francisco
Guisado, que ha permès endegar la
reforma i ampliació de la plaça del
mercat. També l'estalvi en els sous ha
permès augmentar la partida del
pressupost participatiu, que donarà
veu als ciutadans a l'hora d'escollir
projectes, i l'augment de les beques de
transport que aquest any, gràcies a
una excel·lent campanya de difusió,
s'han repartit en un major nombre de

de la Infancia para que disfruten los
más pequeños. Pequeñas grandes
cosas.
La zona de juegos de la plaza del
Mercado se va a ampliar, siendo el
doble de grande, en el barrio
Bonavista se está instalando una pista
polideportiva para uso y disfrute de
todos los vilanovinos, se han
asfaltado varias calles, se están
instalando 4 pasos elevados para
reducir la velocidad y eliminar
barreras arquitectónicas, se trabaja a
diario en el mantenimiento de calles
y parques. Pequeñas grandes cosas.

Només recordar, que aquest govern en
majoria està format per moltes
minories, que Vilanova està governada
ara mateix per una sola persona, que
va ser la darrera en les eleccions i que
ni tan sols anava com a Cap de llista.
Sí senyors, de vegades, governen les
minories.
Vanesa González

sol·licitants.
Aprofitant la ben entesa els volem
desitjar unes bones festes de Nadal i
bon any nou!
Kilian Tomás

la zona de barbacoas y el Casal de la
Gent Gran, cuyas obras están en
marcha y podremos disfrutar todos el
próximo año.
Desde VA! os deseamos a todos los
vecinos unas felices fiestas
navideñas.
Francisco Palacios

No nos olvidamos tampoco de
grandes proyectos, como la piscina y

elevados para mejorar la
accesibilidad de los peatones y
reducir la velocidad de vehículos en
el Paseo Industria y delante del
colegio Pompeu Fabra.

río y para dotar la zona de barbacoas
y de zona de juegos. Estas nuevas
instalaciones estarán junto al nuevo
bar restaurante de la piscina
municipal.

Estamos trabajando para exigir a la
Iglesia el cerramiento de obra de la
estructura abandonada de hormigón
que hay junto a la Iglesia. Visto que
no han cumplido con los
requerimientos, se les ha abierto
expediente sancionador, que
terminara con sanciones y la
ejecución del cerramiento. Para
garantizar que nuestros pequeños no
sufran daños al ser una construcción
abandonada con riesgo de accidentes.

Seguimos trabajando con y para
Vilanova. Cualquier duda, consulta, y
opinión la puedes enviar a: info@ipvvv.net

Estamos trabajando para aumentar el
número de árboles en la ribera del

Manuel Ocaña

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

Guanyarem si hi som
TOTS
Vilanova som tots, cada un de
nosaltres participa, a la seva manera,
en fer un poble millor. La gent
d'Esquerra participem activament en
la construcció de la Vilanova que
volem, estant al costat dels veïns,
escoltant-los i donant solucions, per
construir la Vilanova del futur.
Escoltant és quan t'adones que no
tothom mira pel futur, el govern

Qui ens governa
En l'últim Ple municipal els grups
d'ERC i CiU vam presentar unes
mocions per demanar l'alliberament
dels presos polítics i la retirada de
l'aplicació de l'article 155 sobre el
Govern legítim de la Generalitat de
Catalunya. Llastimosament no va
prosperar cap moció en tant que la
majoria del plenari va votar-hi en
contra.
Fins aquí, malgrat no compartir-ho,
puc estar d'acord i acceptar-ho en tant

La solidaridad es la
ternura de los pueblos
“Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el
mundo” Y lo hicimos, conseguimos
nuestro objetivo de difundir la el
mensaje de la AFANOC (Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya), y que se conozca la
labor de la Casa dels Xuklis. La
solidaridad fue el idioma del fin de
semana de la 1ª Festa Solidària de
Vilanova del Camí, demostrando la
grandeza de sus ciudadanos.
Entre todos conseguimos multiplicar
los 500 € que se aportaban otros años,
recaudar unos 6.000 € y difundir el

actual de Vilanova, governa de forma
improvisada i poc planificada i ho
comprovem en cada actuació que fan:
modificació de projectes poc
fonamentats (piscina, plaça del
mercat,..) implementació de models
de gestió sense cap estudi previ
(servei de neteja, enllumenat,..),
nul·la planificació de projectes de
manteniment (escoles, biblioteca,..)
sense escoltar a ningú, o més ben dit,
fent-los callar. S'ha de recordar que no
hi haurà cap futur si s'anteposen els
interessos particulars a un bon futur
per a tothom.

Pensant en aquest futur, encarem
unes eleccions, el 21D, on tenim la
mirada posada a retornar el govern als
catalans i totes les institucions que
ens han intervingut des de Madrid
amb el 155, per això, és important que
participem, que desbordem les urnes,
per dir-los, un cop més, al govern
espanyol i al món, que sabem què
volem i no pararem fins aconseguirho.
Tenim un poble i un país unit com
mai abans. Amb tot, venen dies llargs,
dies durs, de lluita. I us necessitem a
tots. Estimem-nos, parlem, abracem-

que cadascú és lliure de creure el que
vulgui i d'interpretar la realitat com es
vulgui, per això estem en un sistema
democràtic. Ara bé, en el que no hi
estic gens d'acord i no puc acceptar de
cap manera és la demagògia de baix
nivell que es va arribar a fer per part
dels grups de PSC,VV,VA i sobretot
Decide, ja que un cop més van
demostrar no entendre absolutament
res del que està passant.

els únics presos polítics que hi ha a
Vilanova són els alumnes de les
escoles o la gent que no es va poder
operar el dia de les vagues generals.
Doncs això és el que van afirmar amb
contundència des de Decide, cosa que
penso ens hauria de fer reflexionar
sobre quina mena de persones ens
estan governant en aquests moments.
Vergonya és el que sento cada cop que
aquestes persones ens representen
d'una forma totalment indigne a tots
els vilanovins, crec que no mereixem
tal descrèdit.

Com dic, podem estar d'acord o no en
el contingut de la moció o en el procés
viscut aquests darrers mesos a
Catalunya, però el que és indigne d'un
representant municipal és afirmar que

maravilloso trabajo que hace la Casa
dels Xuklis para ayudar a las familias
que pasan por ese durísimo trance.
Una vez más, nos aliamos con el
mejor exponente que tiene Vilanova,
que son las entidades y su gente,
uniéndonos para hacer algo grande.
Convertimos la solidaridad en fiesta y
creamos la 1ª Festa Solidària
ofreciendo a Vilanova un nuevo
espacio para disfrutar.
Una vez más sólo puedo agradecer la
colaboración de todas las entidades,
por compartir mi locura y por tanta
generosidad. Gracias a la Colla
Excursionista por hacer fácil el
camino, por vuestra huella solidaria.
Gracias a las chicas de Endinsa´t por
poner todo el corazón en la
Castanyada, sois geniales. Gracias al
Mercat de Sant Hilari la aportación
de castanyas. Gracias al Camp del Rei
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nos i no caiguem en cap moment en el
desànim. Només guanyarem si fem
front comú i seguim units.
Guanyarem, si hi som tots fins al
final.

Meritxell Humbert

sempre acaba perdent amb facilitat els
nervis, va voler expulsar del Ple a la
directora de l'escola Joan Maragall
només perquè no era del seu gust el
que li estava dient. Simplement
patètic tot plegat!

Jordi Barón

I per acabar-ho d'adobar la Sra.
Trucharte que com ja es habitual

por la gimcana, por la imaginación y
el esfuerzo, porque le crecen alas a
todo lo que tocáis y sois generosos
para compartirlo. Gracias a
MiniXamba por poner el ritmo y lucir
más gorras que nadie. Gracias als
Cabrons por el fuego y la magia de la
noche. Gracias a +QCine y Xarxa por
poner la cultura al respaldo de la
causa. Gracias a la Associació de
Pensionistas y Jubilados, queridos
“abuelos” qué alto dejasteis el nombre
de Vilanova! A Artístic por poner
orden a esta locura mía de hacer una
Gala de entidades, sin vosotros
hubiera sido imposible. A todas las
entidades que nos regalaron una gala
maravillosa: a Los Signos, Ball de Saló
Ainhoa; Rocieros del Camino; Los
Girasoles; Ball la Torre; Artístic;
Country; Playback Extremeños; Sweet
India y la Associació Sardanista.
Gracias y mil gracias por tanta

grandeza. ¡Qué suerte tiene Vilanova
de teneros! Gracias Lis, por decir
siempre que sí, por tus ganas y
entusiasmo. Y mil gracias a Carlos
Gómez Nevado, un currante humilde,
un alma generosa que se dejó las
pestañas en la Festa Solidaria.
Por mi parte conseguí no sólo el
objetivo en favor de la Casa dels
Xuklis, sinó también unir a las
entidades un fin de semana y que se
hagan suya esta nueva fiesta. Gracias
Vilanova!

Imma González
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SALUT

L'ICS dota d'una nova funcionalitat
les pantalles tàctils del CAP vilanoví
Setze centres d'atenció primària de l'ICS a la Catalunya
Central han activat una nova funció als Teseo, que són
unes pantalles tàctils que estan ubicades a l'entrada
dels CAP i que donen més autonomia als usuaris, atès
que els permeten fer-hi diverses gestions. El 7 de
novembre, es va activar a vuit centres més, entre ells el
CAP de Vilanova del Camí.
La nova prestació, anomenada “He arribat al centre”,
ajuda a descongestionar els taulells d'admissió i a fer
més àgil el procés d'acollida i visita. La identificació de
l'arribada de l'usuari permet que, en tot moment, els
professionals sàpiguen que els usuaris són al centre.

Augmenta al doble el número de
famílies celíaques amb beca o
ajuda municipal
L'alcaldessa Noemí Trucharte, i els regidors de Serveis
Personals i Promoció Econòmica, Sílvia Cáceres i
Francisco Palacios, es van reunir a l'octubre amb les
famílies afectades per la malaltia celíaca, beneficiàries
de les ajudes municipals. Enguany s'han atorgat 21
ajudes amb un import total de 4.400 €. L'objectiu
d'aquesta trobada era escoltar aquest col·lectiu i les
seves demandes.
Les famílies han agraït a l'Ajuntament, i en especial a
la regidora Sílvia Cáceres, el seu interès per atendre les
necessitats de les persones afectades per al·lèrgies o
intolerància al gluten. Asseguren que sovint se senten
apartades de la societat perquè els és molt complicat
poder gaudir d'activitats on intervé la gastronomia,
com el Viu la Tapa o el Vilashopping, per exemple.
Més que els 200 €, que implica la subvenció, agraeixen
que se'ls doni visibilitat i l'oportunitat de començar a
canviar algunes dinàmiques. En aquest sentit han fet
arribar al govern algunes propostes molt interessants
per conscienciar la població sobre aquesta malaltia i en
especial per demanar, tant als comerços com als
restauradors, que introdueixin productes i menús per a
celíacs.
També han insistit molt en la necessitat de fer tallers
de formació per a restauradors perquè quan preparin
menús sense gluten ho facin amb totes les garanties. El
tema de la contaminació creuada els preocupa molt,
sobretot pel que fa als menús infantils, i per això també
demanen algun tipus de formació per a les persones
que s'ocupen d'elaborar i preparar els menús escolars.
Francisco Palacios afirma que des de Promoció
Econòmica ja han començat a treballar en diferents
projectes com l'organització de tallers específics per a
restauradors o persones encarregades de manipular
aliments o confeccionar menús per a persones
celíaques. Palacios també s'ha compromès a treballar
perquè en la propera edició del Viu la Tapa i del
Vilashopping hi hagi com a mínim una parada amb
elaboracions per a celíacs i també per a persones amb
altres intoleràncies alimentàries.
En la mateixa línia s'han expressat l'alcaldessa Noemí
Trucharte i la regidora Sílvia Cáceres que han explicat a
les famílies que l'Ajuntament ha incorporat un article
als contractes de les concessions administratives dels
bars que els obliga a tenir productes també sense
gluten. Aquest estiu, per exemple, ja s'ha començat a
fer a la piscina municipal.

Can Papasseit acull la projecció
del ﬁlm de Sílvia Quer 'La llum
d'Elna'

Bona participació vilanovina en el
Programa Cribatge de càncer
de mama

Can Papasseit va acollir, el 15 d'octubre, la projecció del
film La llum d'Elna de la cineasta catalana Sílvia Quer
dins el projecte Conegudes (també) a casa de la Mostra
Internacional de Films de Dones. Unes quaranta
persones van assistir a aquesta segona sessió
cinematogràfica programada per les regidories
d'Igualtat de la MICOD. L'acte va comptar amb la
presència de la regidora Serveis Personals, Salut i
Consum, Silvia Cáceres, que va introduir l'acte i del 1r
Tinent d'Alcalde de Promoció Econòmica Francisco
Palacios. També dels responsables de Drac Màgic,
entitat organitzadora.

Coincidint amb el Dia Internacional contra el càncer
de mama que va ser el 19 d'octubre, l'Oficina de
cribratge situada a l'Hospital d'Igualada ha fet balanç i
ha destacat una lleugera remuntada en la participació
del Programa Cribratge de càncer de mama a l'Anoia.
L'àrea bàsica de Vilanova del Camí és la que ha
registrat millor participació l'any 2016 amb un 84%.
La detecció precoç del càncer de mama pot reduir la
mortalitat entre un 25 i un 30%, tot i això a l'Anoia
encara un 15% de dones invitades al programa no
venen a fer-se la mamografia.

La gent gran de Vilanova el seu Dia
Internacional amb diferents
activitats
La gent gran del municipi va celebrar el Dia
Internacional de la Gent Gran amb diferents activitats.
El dinamitzador del Casal de la Gent Gran, Carlos
Gómez, va organitzar, divendres 29 de setembre, una
sortida fins el CAP vilanoví, per poder visitar
l'exposició de manualitats que durant uns dies va
acolorir el vestíbul del centre. L'endemà dissabte, una
delegació del Casal de la Gent Gran acompanyats per la
regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres i el regidor
de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, van
participar a la trobada comarcal de la Gent Gran que va
tenir lloc a Òdena.

El concurs de manualitats de l'EAP
vilanoví supera totes les
expectatives amb 30 participants
Vicenç Alonso, Maria Teresa Ordóñez i Carmen Martos
són els guanyadors de la primera edició del concurs de
manualitats convocat per l'Equip d'Atenció Primària de
Vilanova del Camí. El 2 d'octubre, es va fer el
lliurament dels premis que va anar a càrrec de la
Directora del Centre, la Dra. Maria José Garcia, que va
acompanyar Dolors Cerezo de l'equip de l'EAP i d'un
dels patrocinadors del concurs, el propietari de la
Fonda Gori, Josep Ma Tomàs.
Dibuixos, pintures, ganxet, treballs en fusta, creacions
amb petxines decorades, nines de drap, marqueteria...
el vestíbul del CAP vilanoví, es va convertir en un
aparador de manualitats d'extraordinària qualitat,
elaborats per la gent gran del municipi. Dolors Cerezo i
Pilar Ibáñez, han estat les responsables de cercar
còmplices entre els comerciants locals i també de vestir
l'aparador, aquest “espai temàtic” que cada mes
decoren amb un tema relacionat amb la salut.
A banda de la Fonda Gori, han participat com a
patrocinadors d'aquesta primera edició del concurs,
Fruites i verdures Morera i la perruqueria Loli.

Fem salut: la caminada de tardor
de l'EAP de Vilanova del Camí
Des de l'Equip d'Atenció Primària de Vilanova del
Camí han fet una valoració positiva de la matinal
d'activitat física que van organitzar el passat 24
d'octubre, dins el cicle que porten a terme
periòdicament. Abans d'iniciar la caminada es van fer
una foto de record amb un “premi especial”: la placa
de reconeixement que el centre va rebre en la passada
Festa de l'Esport del municipi, precisament en relació a
les “caminades saludables” que des de fa mig any
s'ofereixen a les persones usuàries de manera mensual.
Des del CAP han agraït l'ajut inestimable de Francesc
Viera en la programació de la ruta que, una vegada
més, els va portar per racons molt interessants de
l'espai natural del municipi i a Esports el
reconeixement rebut.

La importància de la detecció
precoç del virus de la SIDA i
de les Hepatitis
Detectar a temps el virus de la SIDA o de les hepatitis
pot salvar vides. La prova, que es pot demanar en
qualsevol moment al metge de capçalera, dura 20
minuts i és totalment anònima. També es pot demanar
a més de 128 farmàcies acreditades. Les més properes a
Vilanova del Camí són a Igualada: Rosa Vallés Queralt,
al carrer nostra Sra. de la Pietat, 27; Maria Rosa Singla,
al carrer Pujades, 47 i Cristina Casas, a la Soledat, 119.
Per a més informació, podeu trucar, al 061 CatSalut
Respon.

CENTRES ESCOLARS
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L'alumnat de 3r d'ESO fa una
excursió a Puig Aguilera de la mà
de la Colla
L'Escola Pompeu Fabra gaudeix
d'una esperada Festa de la Tardor
El passat dimarts 31 d'octubre l'Escola Pompeu Fabra
va celebrar la Festa de la Tardor. Al llarg del matí,
l'alumnat es va convertir en grans pastissers i
pastisseres i van crear els excel·lents panellets de
coco, ametlla, xocolata... A la tarda, es van reunir a la
pista de l'escola i van ballar, cantar i menjar
castanyes i panellets. L'alumnat de 6è van ser els
castanyers i castanyeres d'aquest curs i van repartir
les castanyes a les seves paradetes ben peculiars. La
festa va concloure amb l'entrada de les família i la
ballada conjunta de les danses de la Castanyada.

El “jardinet botànic” de l'escola
Pompeu Fabra
A petició de l'equip docent de l'escola Pompeu
Fabra, l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha
construït un nou espai de jardinet a l'entrada del
centre. Es tracta d'un “jardinet botànic” amb un
bon grapat de diversitat de plantes que formaran
part de les activitats del projecte d'Escola Verda de
l'Escola. Ha estat possible gràcies a l'equip de
jardineria de la Brigada municipal.
El grup de treball de mestres d'Escola Verda,
s'encarregarà de retolar totes les plantes per
aconseguir que l'alumnat del centre conegui la gran
diversitat de plantes que hi ha al “jardinet
botànic”, un espai verd renovat que com afirmen
des del centre els permetrà “gaudir de la natura i
aprendre a respectar-la.”

Els alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Pla de les
Moreres, acompanyats per un grup de professors i
guiats per tres membres de la Colla Excursionista de
Vilanova del Camí, van participar en una caminada
fins el Puig Aguilera, muntanya situada en el terme
municipal d'Òdena. La caminada els va permetre
conèixer el bonic entorn natural que tenim a prop
del municipi i passar una estona agradable i molt
saludable. Abans d'iniciar el descens pel Torrent del
Raval, els guies els han ensenyat el Punt Geodèsic,
en desús degut a la proliferació de la vegetació que el
fa inoperatiu, i l'observatori.

Un viatge d'estudis i convivència a
Finlàndia dins el projecte Erasmus +

L'Institut Pla de les Moreres
“Fa ciència”
Tots els grups d'alumnes han treballat intensament
perquè els seus treballs puguin formar part d'una
gran exposició científica. Els alumnes participaran
de les visites guiades pels professors
d'experimentals, en els 4 espais de l'exposició i
alhora realitzaran experiments. A més des del
Departament de Ciències han convidat a l'alumnat,
professorat i Personal d'Administració i Serveis
(PAS) a participar en el concurs de fotografia
científica, una de les activitats proposades per
celebrar la Setmana de la Ciència d'enguany. I
segons sembla ha tingut una participació de gran
qualitat, perquè el Jurat ja avançava fa uns dies que
el veredicte no seria gens fàcil! Un dels grans reptes
de la Setmana de la Ciència és impulsar el
coneixement de la ciència i les vocacions
científiques entre els estudiants d'ESO i Batxillerat,
els nostres investigadors del futur.

Quatre alumnes de l'Institut Pla de Les Moreres van
participar a la tercera trobada del projecte Erasmus
+ GET MOVING: take part in the future! Albert
Sánchez i Marta Tapiolas, de 4t d'ESO; Lorena
Marin, de 3r, i Berta Lluís, de 2n, han gaudit
d'aquesta experiència com a recompensa a un curs
amb resultat d'Excel·lència. Acompanyats d'algunes
docents del centre van compartir espais de treball i
convivència amb alumnes dels cinc països que
formen part del projecte: Portugal, Eslovènia,
Lituània, Polònia i Finlàndia.
Els vilanovins van aportar al grup de treball alguns
pòsters on havien recollit aspectes relacionats amb
el reciclatge i l'aprofitament de residus. El projecte
més impactant que van aportar a l'intercanvi va ser
la maqueta d'una nevera que funciona sense
electricitat, elaborada amb materials naturals (fang,
sorra, aigua...). El projecte ha estat tan original i
innovador que des del centre l'han incorporat a la
Setmana de la Ciència per poder-lo donar a conèixer
a tot l'alumnat.

Alumnes de 6è de l'Escola Joan
Maragall fan un vídeo contra el
“bullying”
La Baldufa torna a reprendre les
tertúlies de L'hora del cafè
La llar d'infants La Baldufa va reprendre el mes
d'octubre el cicle de trobades setmanals obertes a les
famílies “L'hora del cafè”. Una proposta que esdevé
un espai de trobada i relació informal entre famílies
on es promou el diàleg i la reflexió de temes
d'interès relacionats amb la cura, atenció i educació
dels infants, així com d'experiències de vida.
Es tracta d'un espai de tertúlia obert a les famílies i
completament gratuït.

Reeixida sortida al recinte
modernista de Sant Pau de
l'Institut Pla de les Moreres
Els alumnes de 4t de l'INS Pla de les Moreres, van fer
una sortida al recinte modernista de l'Hospital de
Sant Pau. La matinal va consistir en una visita
guiada al Recinte Modernista de l'Hospital i una
descoberta dels principals edificis modernistes del
Passeig de Gràcia. Tot passejant van poder admirar
obres de Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i
Cadafalch i Josep Vilaseca i Casanovas, entre altres.

Els alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall van
participar, el passat mes d'octubre,al concurs
“Equipo Repsol busca cole” elaborant un vídeo per
col·laborar amb la campanya contra el bullying.
L'alumnat de l'Escola Joan Maragall va triar un
missatge molt senzill i directe: l'assetjament a un
company d'escola es pot donar a qualsevol pati, de
qualsevol escola i per evitar-ho la resposta ha de ser
activa: posar-se en el lloc de l'altre i sobretot no serne còmplices, ni quedar-s'ho mirant.
El projecte vilanoví no ha guanyat però la feina que
han fet és molt important i cal reconèixer el seu
mèrit.
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ENTITATS

COMPRANT A
A VILANOVA
Xarxa cerca col·laboradores per
teixir noves complicitats

Creem ocupació
Donem suport a les entitats
Som professionals
Ajudem a mantenir
els barris vius
Som els teus veïns i veïnes
Contribuïm amb els nostres
impostos a la millora del
nostre poble

a Vilanova
faràs la millor compra
“sense anar més lluny”

Amb el lema “Anima't, participa amb nosaltres,
la Xarxa et necessita!”, des de l'entitat han fet una
crida a la incorporació de nous integrants. Les
persones que estiguin interessades a prendre part
del col·lectiu es poden posar en contacte via
Facebook a Xarxa Vilanova del Camí.

Vilanova Comerç promociona
compra de proximitat
“Comprant a Vilanova hi guanyem tots!” Amb
aquest lema, l'associació Vilanova Comerç ha
engegat, una nova campanya de conscienciació per
promoure la compra al comerç local. El president de
l'entitat, Jordi Vilarrubias, assegura que comprar a
Vilanova del Camí vol dir crear ocupació, donar
suport a les entitats, mantenir viu el barri i
contribuir, en definitiva, a millorar el municipi.
Vilarubias ha posat en valor el comerç de proximitat,
“som professionals” ha dit i “oferim tots els
productes i serveis que poden necessitar els
nostres veïns”. Per això anima la ciutadania a
comprar al municipi i a descobrir els productes i
serveis que s'hi ofereixen, “sempre de qualitat i a
bon preu” com es pot llegir a la publicitat que s'està
distribuint aquests dies.

L'AAVV del barri de la Pau i la
Lluna continua obrint les portes
al veïnat
L'AAVV del barri de la Pau i la Lluna ja està tirant
endavant el nou curs d'activitats. El dissabte 14
d'octubre van fer una assemblea per renovar la Junta
de l'entitat que no podrà renovar-se com voldria,
perquè no hi ha persones noves que es vulguin
involucrar activament. Aquesta és una realitat, però,
que no els desmotiva, segons assegura la nova
presidenta, Lola Puga, qui ha assumit el càrrec
després de la marxa de Jorgina Villoria, per canvi de
domicili.
Puga, que ja havia estat vicepresidenta, compta amb
el suport de Sergi Balcells com a secretari, Marta
Trucharte, com a tresorera, i Gregorio Cárdenas i
Francisco Viera com a vocals. Tot i que continuen,
doncs, les mateixes persones i no han aconseguit
engrescar de noves per formar part de la junta, estan
motivats. Així ho afirma Lola Puga qui continua
obrint les portes i animant a altres veïns del barri a
implicar-s'hi.

L'Agrupació Cultural i Recreativa
ja es prepara per l'arribada de
SSMM
Un any, més, l'Agrupació Cultural i Recreativa cerca
col·laboradors per ajudar a Ses Majestats els Reis de
l'Orient. Totes les persones que vulguin participar
en la propera cavalcada podran adreçar-se als
membres de l'Agrupació que es reuniran cada
dimecres al Rovy. Els trobareu els dies 6,13 i 20 de
desembre.
Les persones que faci tres anys o més que
col·laboren amb la cavalcada, aquest any i com a
novetat, podran inscriure's a través de whatsapp al
682 874 480. Hauran d'indicar el seu nom i
cognoms, DNI i un número de telèfon de contacte.
Des de l'Agrupació posaran a disposició de SSMM
les noves tecnologies i les xarxes socials, en especial
Facebook, perquè puguin anar anunciant les
novetats que han preparat per a l'edició de la
cavalcada d'enguany.

L'espectacle benèﬁc en favor de
l'AFADA aplega un centenar de
persones
Un centenar de persones va assistir a Can Papasseit
el passat 22 d'octubre a l'espectacle organitzat per
l'Associació Vella Amistat en benefici de l'Associació
de Familiars d'Alzheimer i Demències de l'Anoia,
l'AFADA. El grup de Play Back Il·lusió va fer passar
una estona molt divertida al públic amb un
espectacle dirigit per Pilar Benito i amb vestuari de
Pere Via.

Reeixida excursió cultural de
l'AAVV del Barri Bonavista amb
60 persones
Un any més, la Junta de l'AAVV Barri Bonavista, amb
el suport de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova del
Camí ha fet la tradicional excursió cultural. El passat
diumenge 15 d'octubre, com ja va sent habitual, any
rere any, van realitzar la sortida de tardor amb una
notable assistència: van omplir un autocar de 60
places amb destí a Arles-sur-Tech, poble situat al
sud de França, per visitar “Les Gorges de la Fou”, un
canyó de 1.739 m. de longitud total que l'aigua ha
anat excavant a la roca calcària durant centenars de
milers d'anys.
Des de l'AAVV recorden que tenen a la venda el
número de loteria de Nadal. És el 57.983 i es pot
comprar a la seu social, al Bar Bonavista, o demanar
a qualsevol membre de la Junta.

El passatge del terror d'Artístic
fan passar-ho de por als
visitants
Amb ganes de passar-ho de por, mai millor dit, el
passatge del terror d'Artístic va aplegar un bon
nombre de visitants que es van endinsar en un nou
espectacle terrorífic. L'escenari era aquest any, Can
Muscons, i la “teatralització” estava
contextualitzada en un geriàtric força extraordinari.
Les sensacions que ha deixat són molt positives
entre l'organització que ja pensa en la propera
edició.
Superat i gestionat el tema cues, que des de l'any
passat funciona força bé, amb temps d'espera més
curts, i que aquesta vegada han estat més agradables
amb estufes i servei de tallats, una de les principals
preocupacions que aquest any tenia l'organització,
segons Caldito, era que la tria de la temàtica fos
encertada. Dubtaven si caricaturitzar persones grans
no faria més riure que por, però la feina dels
maquilladors i l'actitud teatral de la quarantena
d'actors que han donat vida als personatges de la
representació han estat tot un encert i no només no
van fer riure sinó que van arrencar alguns plors.

ESPORTS
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El món de l'esport vilanoví omple Can Papasseit per premiar els mèrits d'entitats i esportistes locals
Can Papasseit es va omplir el 8 d'octubre per reconèixer els mèrits dels
esportistes locals, tant a títol personal com col·lectiu, en la Festa de l'Esport
2017. La família esportiva vilanovina va compartir una cerimònia àgil de
lliurament de premis, conduïda per la periodista Marissa Martínez, i
organitzada des del Servei d'Esports i Comunicació. Dos moments van marcar
de manera destacada la gala: el lliurament emotiu “En el record” a Asensio
Sánchez, Antonio González i Marina Rosillo, i la proclamació de Roger Bars,
jugador de l'Igualada Hoquei Club, i Laura Martínez, jugadora del Futbol Club
Barcelona, com a millors esportistes.
El regidor d'Esports, Camilo Grados, i l'alcaldessa vilanovina, Noemí
Trucharte, van obrir la cerimònia amb uns breus parlaments tot reconeixent la

satisfacció i l'alegria d'aplegar prop de 400 persones vinculades a l'esport
vilanoví en un acte que l'actual equip de govern ha volgut recuperar, tot i que
en un format auster pel que fa a la despesa econòmica.
El guió de la cerimònia es va desenvolupar sense més entrebancs que algunes
interrupcions pactades amb l'actor David Vilaseca que va ser l'encarregat de
posar el toc d'humor a la festa.
Entre aplaudiments i ovacions, un centenar d'esportistes van anar pujant a
l'escenari a recollir el seu guardó de mans de diferents responsables municipals
del consistori vilanoví, mentre en una pantalla es projectava la fotografia dels
protagonistes.

El 33è Cros Joan Maragall aplega 312 corredors
en una matinal esportiva al Parc Fluvial

357 escolars posen nota alta en participació
i ambient al 15è Cros Pompeu Fabra

Amb ganes de gaudir d'una matinal esportiva i també de passar una bona
estona, el públic escolar es va tornar a aplegar al Parc Fluvial vilanoví en el 33è
Cros Joan Maragall. La prova va aplegar un total de 312 participants, una xifra
una mica inferior a la de l'any passat, però que no ha deslluït aquesta matinal.
Les categories que han aplegat més participació han estat benjamins i
prebenjamins, amb 66 participants cadascuna, i també el pàrvuls amb més
d'una vuitantena sumant P3, P4 i P5, tot i que cal remarcar que va ser força més
notable la participació masculina dels pàrvuls que la femenina.

La quinzena edició del Cros Pompeu Fabra va tenir enguany una molt bona
participació amb un total de 357 participants, 171 dels quals eren del centre. La
valoració que en fan des de l'organització és molt positiva. La matinal va
permetre gaudir als escolars d'una de les cites esportives més destacades del
curs, enmig d'un ambient saludable, lúdic i familiar.

Una vintena de pares i mares va cloure les curses dels escolars i tot seguit es va
procedir al lliurament de premis que va comptar amb la participació de la
directora i la secretària, Mercè Roldán i Encarna Garcia, respectivament; Tina
Fernández i Paco Alonso, en representació de l'AMPA, i l'alcaldessa vilanovina,
Noemí Trucharte, i el regidor d'Esports, Camilo Grados.
L'AMPA ha agraït especialment el suport dels patrocinadors de la cursa;
establiments, comerços i serveis vilanovins que fan possible aspectes
organitzatius i estalvien costos a l'Ampa com per exemple l'avituallament o el
servei d'ambulància. També ha donat les gràcies a la regidoria d'Esports de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí que fa possible l'organització de la prova.

Les categories que van aplegar més participació van ser el conjunt de pàrvuls de
P3, P4 i P5 que en total van sumar 122 escolars; seguides de la categoria de
prebenjamins amb 71 participants i la de benjamins amb 66. Per contra, la que
menys participació va tenir fou la categoria cadet i infantil. La cursa d'adults,
amb pares i mares d'alumnes, va animar fins a 33 participants.
Al final de la matinal es va fer el lliurament de premis per als tres primers
guanyadors de cada categoria i també per al primer de l'escola en cadascuna de
les curses.
El lliurament va anar a càrrec dels representants de l'AMPA, de la direcció del
centre, encapçalada per Raúl Rubio, i del regidor d'Esports, Camilo Grados.
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí renova el seu Esports Vilanova participa al Congrés de la
compromís amb 14 entitats esportives locals
Diputació plantejant 'Nous reptes esportius de
l'Administració local'
L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el seu compromís amb les
entitats esportives que fan ús habitual de les instal·lacions esportives
municipals. Un compromís redactat en forma de conveni que permet repassar
els drets i deures de cada una de les parts per a un bon ús dels equipaments que
equips i entitats utilitzen en un percentatge molt elevat d'hores per al foment de
l'esport dels respectius practicants.

Catorze entitats van participar en la signatura que va anar a càrrec dels
respectius presidents. L'alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor d'Esports
Camilo Grados van presidir l'acte en el què també hi va participar la regidora
d'Ensenyament, Eva Vadillo.
L'alcaldessa Noemí Trucharte va agrair en nom de l'Ajuntament la tasca que
estan fent les entitats esportives “que sou el motor d'aquest municipi” i va
aplaudir l'esforç de clubs i entitats per mantenir les instal·lacions i els
equipaments en bones condicions i va animar-los a continuar en aquesta
línia. També va agrair i reconèixer “la dedicació i l'esforç dels equips
directius... Una feina”, va dir Trucharte, “de vegades poc valorada però en
canvi molt sacrificada, pel que suposa una inversió de temps important.
Temps que sovint es resta d'estar amb la família o els amics”.

La Diputació de Barcelona ha impulsat el primer Congrés Esport Local amb
l'objectiu d'estudiar les possibilitats que ofereix l'esport com a dinamitzador dels
municipis en altres àmbits. El congrés es va celebrar el 26 i 27 d'octubre a
Barcelona, i va comptar amb participació d'Esports de Vilanova del Camí.
Concretament va prendre part en la taula rodona de cloenda que va comptar
amb la participació de Salva Valls, tècnic de Cornellà, com a representant de
municipis grans; Núria Fàbregas, tècnica de Vilanova del Camí, que oferia la
perspectiva de municipis més petits, i també Luís Solar del País Basc, gran
gestor i persona vinculada al sector privat esportiu. La ponència anomenada
“Nous reptes esportius de l'Administració Local” va ser moderada per Daniel
Laga, assessor tècnic d'Esports de la Diputació de Barcelona.
Junts van poder respondre i debatre sobre quin ha de ser el paper de
l'administració local en el futur de l'esport i com pot coordinar-se el sector
públic i privat per poder vèncer les dificultats i créixer en quantitat i qualitat,
adaptant-lo als nous conceptes d'usuari i de pràctica esportiva.

Al seu torn, el regidor Camilo Grados va agrair també la feina de les entitats i va
posar al seu servei la regidoria com a punt de referència per a dubtes, consultes,
peticions i propostes de futur. Camilo Grados va demanar als equips directius
“un esforç de creixement normatiu tal i com requereixen els nous temps”.
Les entitats també van intervenir i van fer propostes. Una de ben interessant va
ser la d'organitzar un acte festiu conjunt que el regidor d'Esports va entomar de
bon grat amb la intenció de celebrar-ne la primera edició la propera primavera.
Des d'un punt de vista més tècnic, es va lliurar la documentació a les entitats per
actualitzar els fulls de registre i es va fer un recordatori de quatre consells
normatius i de bones pràctiques per la bona marxa d'aquestes organitzacions.

Gran èxit en el IV Trofeu de Halloween a
Vilanova del Camí
Cap de setmana de celebració per al Vilanova del
Camí Bàsquet Club Endavant
El 7 i 8 d'octubre va ser un gran cap de setmana per al Vilanova del Camí
Bàsquet Club Endavant. A banda de la bona actuació de l'equip sènior femení en
el primer partit de la competició, el club va gaudir de la matinal de presentació
dels equips per aquesta temporada 2017-2018 que va comptar amb la presència
de l'alcaldessa Noemí Trucharte i del regidor d'Esports Camilo Grados.
La matinal del dia 8, va ser molt lluïda amb l'assistència de molts familiars i amb
la il·lusió de tots els jugadors, entrenadors i junta directiva davant d'una
temporada molt prometedora en què el club comptarà amb quatre equips: cadet
masculí, cadet femení, sènior masculí i sènior femení.
A la tarda, en el marc de la Festa de l'Esport de Vilanova del Camí, van ser
guardonats Eduard Vives i Irene Leno, jugadors dels equips cadets masculí i
femení, l'equip cadet masculí, guanyador dels jocs escolars de la temporada
passada, així com en Teles Borrega, directiu del club, per la seva constància i
compromís amb el club.

El Club Gimnàstic San Roque, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova
del Camí, va organitzar el 29 d'octubre, el IV trofeu de Halloween de gimnàstica
rítmica en la modalitat individual Copa Base i conjunts Copa Catalana, amb la
participació de 210 gimnastes de diferents clubs de Catalunya.
Van participar sis gimnastes del Club San Roque en la modalitat individual Copa
Base, totes elles van fer una gran competició amb els seus exercicis i van
aconseguir grans resultats. En categoria aleví, amb maces, Carlota Zamora va
aconseguir la primera posició al podi i Gisela Ramírez va ser segona. En
categoria infantil, amb cinta, Inma Cardozo també va quedar segona de la
categoria. En cadet, amb cinta, Paula Mensa va ser tercera i Rut Vives, quarta. I
per acabar, Itziar Mensa, juvenil amb pilota, va ser subcampiona en la seva
categoria.
Des del club han destacat la presència de l'alcaldessa Noemí Trucharte i el
regidor d'Esports, Camilo Grados, que “van fer l'entrega dels trofeus i van
donar suport a l'esport”. També han felicitat les gimnastes participants i cos
tècnic per la gran feina demostrada en les competicions i han agraït “la
col·laboració de familiars del club, l'Ajuntament de Vilanova del Camí i
personal de Can Titó que gràcies a tots fan possible jornades de
gimnàstica tant especials i multitudinàries”.
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Ràdio Nova estrena nou programa: Wake Up!
El programa que et fa ballar! Amb Aitor Bernal
Ràdio Nova ha estrenat aquesta temporada un nou programa dins el
Kol·lectiu Nocturn. Wake Up! és un programa presentat per Aitor
Bernal amb la música de ball de sempre que es pot escoltar els dilluns al
vespre de 20 a 21 hores, i amb reemissió els dissabtes de 22 a 23 hores.
El WUP! és un programa de música EDM d'ahir, d'avui i del demà on es
poden escoltar els millors temes que sonaven a les pistes de ball de tota

Europa des dels anys 80 fins a dia d'avui, i on s'aniran descobrint
curiositats sobre el tema musical Remember destacat de la setmana.
Es parla d'actualitat referent al món dels festivals de música i d'altres
noticies curioses i interessants i també sonen temes que els oients
recomanen cada setmana, descobrint nous Djs acompanyats de tastets
de les seves produccions.

Encetem la segona temporada de “Valors
als emprenedors locals
Ràdio Nova va encetar el passat mes d'octubre
la segona temporada del “Valors actius”, l'espai
dedicat als emprenedors locals. El programa,
que durant la temporada passada ens va oferir
la possibilitat de conèixer 21 experiències
empresarials, torna a l'emissora local, amb el
mateix format, una entrevista breu d'uns 12
minuts, que s'emet cada divendres després de
l'informatiu de les 13 h, i durant la qual es
repassa la trajectòria i les característiques de
l'empresa o comerç protagonista.
L'espai radiofònic, Valors Actius, té una versió
al web vilanovainformacio.cat que durant la
primera temporada també va tenir una molt
bona acollida amb milers de visites i amb força
interacció a les xarxes socials.
El president de Vilanova Comerç, Jordi
Vilarrubias, ha estat el primer convidat del
Valors actius “un programa d'èxit” – ha dit“que està funcionant molt bé i que és
engrescador pels comerciants perquè
poden explicar com és el seu comerç, els
trets que els diferencien de la resta, i el
resultat és molt positiu”. De fet, ja hi ha 11
entrevistes concertades i en els primers
programes hem conegut les iniciatives
empresarials de Casajuana Perruquers, amb
Roger i Carles Casajuana; la de la Bona Salut
amb Maite Rovira; la de Novetats Maria i Bosch
Vestuari de Treball amb Queralt Llorach;
Artesania J. Pons amb Santi Navarrete i
Cristalleria Maria amb Ricard Torras.

Actius” l'espai de dedicat
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Si voleu
que el

Patge
Makalí

parli amb el vostre ﬁll o ﬁlla...
El Patge Makalí tornarà a Ràdio Nova
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 el 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.vilanovainformacio.cat podràs
seguir les explicacions que el Patge farà
als nens i nenes.

correu electrònic:
patgemakali@radionova.cat abans
del 22 de desembre.

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
Correus de Vilanova o enviar-la per

Ràdio Nova emetrà un programa
especial, el dia 4 de gener d'11 a 13 h,
amb música, contes i la participació,
en directe del Patge Makalí i l'Estel.

Nom del nen/a

T'ho perdràs?

Edat

Adreça
Telèfons de contacte
A quina escola va
Nom de la mare i pare o tutors
Té germans? Nom i edats
Posa el nom d'algunes amistats
Què li agrada fer?

Com és el seu caràcter?

L'any passat va participar al programa del Patge a la Ràdio?
Destaca aspectes a corregir o millorar / Aspectes a valorar i premiar

Va normalment a rebre al Patge Makalí?
Destacar alguna cosa que demani per Reis i si li portaran

Voleu afegir alguna altra cosa?

Quina llengua preferiu: castellà / català

Curs

