
El Ple vilanoví va aprovar una 

modificació del POUM que suposarà 

una millora de cara al 

desenvolupament urbanístic del 

municipi, tant en la trama urbana 

com en la industrial. Els usos dels 

polígons s'amplien per poder acollir 

qualsevol tipus d'activitat: cultural, 

esportiva, comercial...

URBANISME En aquesta Guia d'Activitats 

destaquem el Carnaval, tant l'infantil 

que organitza l'associació Camp del 

Rei, com la rua i el concurs del vespre, 

que va a càrrec de l'Ajuntament. 

També trobareu a la guia informació 

sobre la propera Cursa Popular o el 

programa d'activitats esportives del 

municipi. I seguint el calendari també 

podreu conèixer les activitats que han 

organitzat les entitats locals.

Destacats uia 

Ministerio de Ciencia e Innovación

+ info de Vilanova del Camí a www.vilanovadelcami.cat                                    Vilanova Informació al teu mòbil o a www.vilanovadelcami.cat
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POLICIA LOCAL
L'Ajuntament de Vilanova del 

Camí ha aprofitat el marc de les 

festes de Sant Hilari per 

homenatjar la Policia Local. 

L'acte va aplegar autoritats locals 

i veïnes, així com representants 

de diferents cossos de seguretat i 

emergències de Catalunya i 

l'Estat  així com d'agents locals de 

municipis veïns.

.

La plaça del Mercat disposa 
d'un espai de jocs infantil ampliat

La setmana prèvia a Nadal van finalitzar les obres d'ampliació de l'espai de jocs 
infantils de la plaça del Mercat que ha sumat 140 metres quadrats als 200 que ja 
existien. També s'hi ha instal·lat jocs adaptats a cada edat i sòl de cautxú. 
L'Ajuntament preveu fer una inauguració oficial de l'espai més endavant.

N5720
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d’activitats
febrer/març

Carnestoltes. 
El rei dels 
poca-soltes
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Pregó de Festa Major amb la participació 
d'una quarantena llarga d'entitats. 

Presentació dels dolços Bienvenidos i 
Puigdaquí

Asfalt i nova senyalització horitzontal del 
carrer Jaume Balmes. També s'han asfaltat 
Ntra. Sra. de la O, Almirall Cervera, del Sol, 

Fra Juníper Serra....

Organització de la Cursa Popular, Sant 
Silvestre, Pujada als Dipòsits, cross Joan 

Maragall... amb una important participació

El projecte “2n en dansa” compartit entre la 
regidoria d'educació i les escoles va aplegar 

150 petits dansaires de segon de primària

Vilanova continua cardioprotegint-se i 
incorpora tres DEA mòbils als vehicles de la 
Policia Local. Cost zero per a l'Ajuntament 

gràcies a una subvenció de Diputació

Darrera fase de la remodelació del Casal de la 
Gent Gran. Té un pressupost de 327.900 € 

més IVA i va a càrrec de Voracys SL

L'Ajuntament ha repartit 35.000 € en 93 
beques de transport per a estudiants 

universitaris, de grau o equivalents

La regidoria d'Educació ha participat per 
primera vegada als premis excel·lència 

premiant amb una tablet els alumnes de 
l'Institut amb millor puntuació

La Fira del Camí Ral, que ha celebrat la 
vintena edició, ha reforçat amb diferents 

activitats la seva vessant històrica, enguany 
datada al segle XV

Dos agents de la Policia Local van impartir el 
primer curs de defensa personal femenina 

que va tenir una excel·lent acollida

Arranjament de l'escala d'accés entre el 
passeig de la Indústria i el carrer Alba

Xerrades, tallers i cursos promoguts des de 
Promoció Econòmica i adreçats a diferents 

col·lectius: emprenedors, autònoms, aturats...

Per una Vilanova millor

El 31 de gener va fer un any que els grups PSC, VA!, VV i DECIDE vam assolir el govern 
de Vilanova del Camí amb el ferm propòsit de contribuir en la construcció d'una 
Vilanova millor, diferent.  El repte era tant complex com il·lusionant i crec que després 
d'un any, el balanç que presentem a la ciutadania és prou satisfactori i engrescador.

Hem introduït nous projectes culturals, esportius, de salut pública, d'educació: la 
primera Festa de la Solidaritat, una exhibició urbana de salt d'alçada, la presentació del 
procés COMNOVA que ha de permetre reduir les desigualtats en matèria de salut, hem 
participat en els premis excel·lència premiant els alumnes de l'INS amb millors notes...

El govern que presideixo ha recuperat la Festa de l'Esport i el Saló de la Infància, ha fet 
el primer homenatge a la comunitat educativa, ha incrementat el programa d'actes de 
Festa Major on les entitats han tingut un paper primordial. 

Hem urbanitzat la plaça Francisco Guisado, ampliat la plaça del Mercat i millorat fins a 
5 places més del municipi, també hem millorat el ferm de cinc carrers i col·locat una 
marquesina davant la residència Amavir, hem instal·lat passos elevats i arranjat l'accés 
per l'escala del carrer Alba.

Hem entomat projectes de gran envergadura com la urbanització de les piscines de Can 
Titó o la darrera fase del Casal de la Gent Gran.

Hem portat a terme més d'un centenar d'actuacions per oferir-vos una Vilanova millor i 
hem complert amb el compromís d'austeritat i de transparència que vam anunciar ara 
fa un any. Gràcies a tots i totes per fer-nos costat!

Noemí Trucharte Cervera

L'Alcaldessa



Primera Festa del Patró de la Policia Local per 
reconèixer la tasca del cos així com la d'altres 

cossos de seguretat i persones individuals

Una trentena de nens i nenes han estat els 
protagonistes de la recepció oficial a SSMM 

els Reis d'Orient

La decoració nadalenca s'ha ampliat 
enguany a 14 places del municipi i s'han 

il·luminat trams de carrer nous

El primer cap de setmana solidari va comptar 
amb la complicitat de les entitats locals. Els 

beneficis es van destinar a la Casa dels Xuklis

1r Homenatge a la comunitat educativa. Per 
agrair la tasca que desenvolupen mestres i 

professors als diferents centres del municipi 

Campanya de promoció del Mercat 
Municipal: Qualitat, proximitat, varietat i 

comoditat. Pots iniciar el teu negoci per 137 
€ mensuals

La nova plaça Francisco Guisado ofereix 
diversos jocs infantils, zona de paviment de 

cautxú i un espai per jugar a tennis taula. 

El procés participatiu ha destinat 15.000 
euros que han servit per portar a terme 

diferents projectes de millores a les tres 
escoles

Reconeixement a la tasca que fan les entitats 
locals a les que enguany se'ls ha augmentat 

també l'import de les subvencions

Negociació amb els Serveis Territorials 
d'Ensenyament per exigir millores a les 

escoles del municipi

Instal·lació d'una marquesina davant la 
residència Amavir

L'Ajuntament ha atorgat 21 ajudes, i 4.400 €, 
a famílies afectades per la celiaquia, el doble 

que durant l'any 2016. 

Protecció Civil es connecta a la Xarxa RESCAT 
de la Generalitat per millorar la comunicació 

i coordinació entre organismes

Les obres de la piscina avancen a bon ritme. 
Ja és visible la unió dels vasos de la piscina i 

l'ampliació de l'espai de solàrium.

Pista multijocs al barri Bonavista que dotarà 
el municipi d'una nova zona polivalent, 

esportiva i de lleure, oberta a tota la 
ciutadania

Formalització de la cessió de la finca 
Peronella (Mercè, 1) a favor de l'Ajuntament 

que es destinarà a finalitats socials

Tasques de manteniment i millora a cinc 
places: Berenguer de Montbui, Font de 

l'Escut, de la Pilota, de la Lluna i plaça del 
Mercat

La Festa Major va introduir com a novetat la 
venda de gots reutilitzables i va apostar per 

fer un gran concert amb Efecto Mariposa a la 
plaça del Mercat

L'Ajuntament ha contractat 11 persones amb 
atur de llarga durada gràcies als Plans 

d'Ocupació. També ha contractat 3 persones 
a través del programa de Garantia Juvenil

L'Ajuntament, l'EAP i l'Agència de Salut 
Pública impulsen el Pla de Salut Comunitària, 
COMNOVA, per evitar desigualtat en matèria 

de salut

L'espai de jocs infantils de la plaça del 
Mercat ha sumat 140 m2 i nous elements de 

jocs adaptats per a diferents edats. També 
terra de cautxú.

Recuperació de la Festa de l'Esport on es van 
repartir un centenar de premis i 

reconeixements a la trajectòria esportiva
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L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha posat el seu telèfon a 
disposició de la ciutadania amb l'objectiu de “servir millor al municipi i 
d'estar a prop dels meus veïns” assegura.

Tot i que és conscient que “la decisió és arriscada” està convençuda que “la 
gent en farà un bon ús i només utilitzarà el telèfon en cas necessari”.

Trucharte explica que molts veïns contacten amb ella a través de messenger per 
fer-li comentaris o propostes, però creu que whatsapp és un sistema molt més 
còmode i la comunicació és molt més fluïda. 

L'alcaldessa vilanovina ja va fer pública la decisió de posar el seu telèfon 
personal a disposició de la ciutadania a través del seu facebook el passat 11 de 
gener. De moment, la valoració que en fa l'alcaldessa és molt positiva i assegura 
que la gent li fa arribar aquelles qüestions que li preocupen. Si necessiteu 
contactar amb l'alcaldessa ho podeu fer al 626 14 94 97.

L'alcaldessa Noemí Trucharte posa el seu mòbil 
a disposició de la ciutadania

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha adquirit tres nous aparell DEA, 
Desfibril·ladors Externs semi Automàtics amb l'objectiu de seguir autoprotegint 
la població. Aquests tres nous aparells, que ha servit l'empresa Cardiosos,  són 
portàtils i s'han ubicat als vehicles de la Policia Local que són els que actuen en 
primera instància en cas d'emergència.

L'adquisició d'aquests tres aparells s'ha fet en el marc del Catàleg de Serveis 2017 
de la Diputació de Barcelona i tenen un import de 5.499,45 euros que ha aportat 
l'ens provincial. Amb aquests tres nous DEA, Vilanova del Camí ja disposa de 
nou aparells, cinc dels quals són portàtils.

Vilanova continua autoprotegint-se i abasteix els 
vehicles policials amb tres DEA mòbils

L'empresa Cardiosos ha posat en marxa una aplicació per a mòbil, Cardiocity 
112, que interactua entre les persones que es troben davant una possible víctima 
de parada cardíaca i que necessita assistència mèdica, i persones formades en 
SVB i DEA que puguin socórrer la víctima fins que arribin els serveis mèdics 
(SEM)

Els passos que cal seguir en cas d'haver d'assistir una persona amb parada 
cardíaca són molt senzills: obrir l'aplicació, activar el GPS i trucar al 112. En 
aquest moment, Cardiocity envia un SMS a totes les persones formades i 
donades d'alta com a expertes en l'aplicació que es trobin com a màxim a un 
quilòmetre de distància. 

Aquestes persones es desplaçaran fins a la víctima, en el seu dispositiu es podrà 
veure el recorregut més curt així com la localització del DEA més proper. La idea 
és que aquestes persones puguin ajudar la víctima fins que arribi l'ambulància i 
pugui ser atesa pels professionals

Cardiosos posa en marxa una app, Cardiocity 112, 
per geolocalitzar els DEA

L'alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor de Promoció Econòmica Francisco 
Palacios, van acompanyar en els seu comiat les 11 persones que han treballat com 
a Plans d'Ocupació en diferents àrees municipals.

Aquestes 11 persones, han desenvolupat tasques diverses a les àrees de Cultura, 
Esports, Brigada... durant sis mesos i l’1 de desembre se'ls va acomiadar amb 
agraïments i amb el reconeixement de la feina ben feta.

Tant l'Alcaldessa com el regidor de Promoció Econòmica, l'àrea encarregada de 
la gestió dels Plans d'Ocupació, van traslladar-los les felicitacions que s'han 
rebut des de les regidories responsables i els van desitjar molta sort en el futur.

Les persones que han treballat en el marc dels Plans d'Ocupació van agrair a 
l'Ajuntament aquesta oportunitat i van destacar aspectes com l'aprenentatge de 
noves tasques o el coneixement de l'administració local, que fins ara només 
coneixien com a persones usuàries.

Noemí Trucharte assegura que les persones que 
han treballat en els plans d'ocupació han deixat 
el nivell molt alt

La tradicional cerimònia de les Noces d'Or va aplegar el 16 de desembre a Can 
Papasseit més d'un centenar de persones. Va ser un acte emotiu que va servir per 
repassar la història vital de sis matrimonis vilanovins.

Els matrimonis homenatjats van ser Donato Gil Crespo i Antonia Hernández 
Pérez, Eugenio Ciruelo Espeso i Carmen Prieto Rey, Miquel Pijuan Tugues i 
Anna Maria Sangés Secanell, Manuel Bretones Andújar i Ana María García 
Gracia, Roque Conchillo Sánchez i Antonia Alcaide Moral i Manolo Bermúdez 
Trillo i Rafaela Moreno Jardín.

El públic va conèixer a cada un dels matrimonis a partir d'un reportatge 
audiovisual que es va complementar amb una breu entrevista a la sala que va 
anar a càrrec de la cap de comunicació local, Marissa Martínez. Va ser una 
conversa amena i simpàtica que va posar de relleu anècdotes i experiències 
entranyables i emotives.

La cantant vilanovina Sheila Grados va ser la encarregada de posar música a 
l'acte interpretant una cançó especial per a cada parella. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte va assegurar durant la seva intervenció que viu 
aquest acte “amb intensitat i emoció”. I va destacar “l'actitud oberta i 
generosa dels matrimonis i les mirades còmplices” que van omplir Can 
Papasseit d'una “atmosfera especial i única”.

Emotiu homenatge de l'ajuntament vilanoví a sis 
matrimonis en les seves Noces d'Or

El Ple de Vilanova del Camí es va reunir el passat 15 
de gener  amb caràcter ordinari. La sessió va 
començar amb la pressa de possessió del càrrec de 
regidora per part de Cristina Torregrossa 
Fernández que ocuparà el lloc de Rosi Grados pel 
grup de V365, després de la seva renúncia. 

Cristina Torregrossa pren 
possessió del càrrec de regidora



La Diputació de Barcelona ha ofert una pròrroga a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí perquè es pugui 
seguir oferint a la ciutadania assessorament sobre 
les clàusules abusives o clàusules terra. L'advocada 
que atén aquestes consultes visitarà Vilanova el 20 
de febrer i el 20 de març, de 9 a 13 h.

Les persones que vulguin fer ús del servei o tinguin 
interès a fer alguna consulta sobre les clàusules dels 
préstecs hipotecaris han de demanar cita prèvia al 
departament de Serveis Personals, al telèfon: 93 805 
44 11, extensió 2.

El servei, que es va posar en funcionament el passat 
mes de juliol, per donar resposta  a les consultes 
sobre clàusules terra i altres clàusules abusives 
relacionades amb els préstecs i/o crèdits hipotecaris, 
ja ha atès una vintena llarga de persones. Aquest 
servei s'ofereix amb el suport de la Diputació de 
Barcelona que ha signat un conveni de col·laboració 
amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

L'ajuntament vilanoví 
continuarà oferint 
assessorament sobre les 
clàusules abusives fins el mes 
de març
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El coordinador del Banc de Sang i Teixits a la 
Catalunya Central, Khaled Khatib, va morir a 
Manresa el passat 7 de gener. Ho va fer de manera 
sobtada, a causa d'un infart, als 58 anys.

La seva mort  ha trasbalsat la Catalunya Central, 
tant els seus companys a la Regió Sanitària de la 
Catalunya Central com aquells amb qui Khatib hi 
tenia una relació més estreta, com ara l'Associació 
de Donants de Sang de l'Anoia, entitat presidida per 
la vilanovina Pepita Còdol.

Des de l'entitat van expressar aquest matí el seu 
dolor per la pèrdua de Khaled Khatib, que ha estat 
una peça clau en la donació de sang al nostre 
territori i a Vilanova del Camí, on l'any passat es va 
celebrar l'onzena edició de la Marató de Donació de 
Sang dedicada a la difusió dels grups sanguinis i la 
importància que tenen alhora de fer o necessitar una 
transfusió de sang.

L'ajuntament de Vilanova del Camí també s'ha 
sumat a les mostres de condol per la pèrdua de 
Khatib. L'alcaldessa Noemí Trucharte ha recordat a 
Khatib com “una persona que vivia intensament 
la seva tasca i que encomanava el seu 
entusiasme a tothom que parlava amb ell”.

Vilanova trista per la mort 
sobtada de Khaled Khatib, 
promotor del Banc de Sang 
a la Catalunya Central

Isabel Santano Romero va fer el passat 9 de 
desembre 103 anys i és una de les set persones més 
longeves del municipi.

Rodejada de família, fills i néts, aquesta vilanovina 
centenària, va rebre la visita de l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i de la regidora de Serveis Personals, Sílvia 
Cáceres que la van felicitar en nom del municipi.

Com és tradicional, l'alcaldessa i la regidora van 
lliurar-li un ram de flors i van conversar una estona 
amb ella a la residència Amavir, de Vilanova del 
Camí, on resideix des de fa alguns anys.

Isabel Santano va celebrar 
dissabte el seu 103 aniversari

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i Càritas 
Parroquial han signat un nou conveni amb l'objectiu 
de crear un marc estable de col·laboració de les dues 
institucions. La signatura va anar a càrrec de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i de mossèn Xavier 
Machacón, representant legal de Càritas Parroquial 
al municipi.

A Vilanova del Camí, l'entitat Càritas Parroquial 
col·labora amb l'Ajuntament des de fa anys. Les dues 
institucions es coordinen i cooperen per portar a 
terme diferents activitats de caràcter social en 
benefici dels col·lectius més desfavorits. “Les 
actuacions de l'Ajuntament i Càritas es 
complementen per donar una resposta eficient 
a problemàtiques específiques” assegura 
l'alcaldessa Noemí Trucharte.

Des de Serveis Personals, la regidora Sílvia Cáceres 
valora amb satisfacció la col·laboració amb Càritas 
que a partir d'ara diu, “serà molt més estreta”. La 
regidora explica que “volem fer un seguiment més 
acurat de casos concrets i alhora planificar 
accions per coordinar millors els recursos 
d'ambdues institucions, allà on no arribi 
l'ajuntament haurà d'arribar Càritas i a 
l'inrevés” explica Sílvia Cáceres.

Càritas és una organització dedicada principalment 
a la coordinació de la beneficiència humanitària. Es 
dedica a combatre la pobresa, l'exclusió social, la 
intolerància i la discriminació.

Ajuntament i Càritas signen un 
nou conveni de col·laboració 
per al 2018

Les regidories de Solidaritat i Serveis 
Personals, encapçalades per Imma González i 
Sílvia Cáceres,  s'han donat la mà per reforçar 
dos dels projectes que s'adrecen a les famílies 
vilanovines més vulnerables. Aquest treball 
transversal s'ha traduït en una aportació 
extraordinària de 2.200 euros que s'han 
destinat a dos projectes: la campanya de 
joguines de Creu Roja Anoia i la compra de 
productes d'higiene personal que es 
distribuiran des del Banc de la Teca.  La 
regidora Imma González, assegura que “ha 
estat possible destinar aquests diners a 
aquests projectes gràcies a la 
racionalització de la partida 
pressupostària”

L'Ajuntament de Vilanova del Camí fa anys 
que col·labora en la campanya de recollida de 
joguines de Creu Roja Anoia però aquest any, 
l'ajuntament ha fet un esforç econòmic 
important per complementar la campanya 
que només arriba a infants fins als 12 anys. 
Gràcies a aquesta col·laboració entre les 
regidories de Solidaritat i Serveis Personals, 
s'han invertit 1.200 euros que  han servit per 
oferir també una joguina als nens i nenes de 12 
a 16 anys. Amb aquesta partida, explica Imma 
González, s'han pogut adquirit 6 bicicletes, 3 
patinets de salt, un amb rodes grans, un de 
plegable i 4 monopatins.

Així mateix, des de Solidaritat s'ha fet una 
aportació de 1.000 € per comprar productes 
d'higiene personal que es distribuiran, a partir 
de febrer, a través del Banc de la Teca. Els 
responsables del servei han explicat que s'ha 
fet la compra de 696 pots de sabó que es 
repartiran per unitats familiars. La compra 
s'ha fet a dos establiments vilanovins: 
Supermercados Sebastián i Supermercat 
Supermas.

A data d'avui, el Banc de la Teca, ofereix els 
seus serveis a 150 famílies vilanovines i té 461 
persones beneficiàries.

La regidoria de Solidaritat 
reforça amb 2.200 euros dos 
projectes adreçats a famílies 
vulnerables

SOLIDARITAT



El Ple vilanoví va aprovar a la sessió ordinària del 15 
de gener una modificació del POUM que suposarà 
una millora de cara al desenvolupament urbanístic 
del municipi, tant en la trama urbana com en la 
industrial. La modificació iniciada per l'anterior 
equip de govern i promoguda per una moció d'IPV-
VV per ampliar els usos de les parcel·les dels 
polígons vilanovins, s'ha tirat endavant amb el 
suport de tots els grups del consistori. L'expedient 
de modificació estarà a informació pública durant 
un mes per tal que es puguin presentar les 
al·legacions que s'estimen pertinents.

El regidor d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, 
agraïa en ple la col·laboració de tots els grups 
municipals i remarca que la modificació del POUM 
“respon a peticions històriques dels 
comerciants, industrials, constructors i 
propietaris del nostre municipi”. El POUM que 
disposàvem fins ara, amb data de 2007, “ha estat 
un impediment per al correcte 
desenvolupament urbanístic en zona 
residencial i ha suposat una paralització 
històrica del polígon industrial” diu Cividanes 
“per falta d'una política de desenvolupament 
urbanístic coordinada amb una política de 
promoció del polígon”.

La modificació del POUM sobre els polígons es va 
ampliar a tota la trama urbana. “No s'ha canviat 
res del treball iniciat, però sí que hem intentat 
corregir alguns errors, així com ampliar i 
millorar la proposta” assenyala. “Així es delimita, 
per exemple, la zona de telecomunicacions 
correctament, i en la zona dels polígons, els 
usos seran equiparables a altres municipis 
(esportius, culturals, religiosos, de restauració, 
la venda al por menor…). També contempla la 
divisió de naus per permetre la instal·lació de 
petites activitats; la regulació dels habitatges 
en planta baixa; la dels balcons, com ja ho fan 
altres ajuntaments, i a més, s'ha delimitat sobre 
els plànols errors gràfics que no estaven 
corregits i que donaven problemes en la 
sol·licitud de llicències” va explicar en ple el 
regidor, qui va avançar que “ja hi ha més d'una 
llicència en marxa i altres a l'espera d'aquest 
nou POUM”.

S'aprova una modificació del 
POUM que permetrà ampliar 
els usos dels polígons 

El Ple de Vilanova del Camí va aprovar en la darrera 
sessió plenària una modificació del reglament de 
funcionament del Centre d'Innovació Anoia que 
bàsicament afectarà l'activitat del servei de Bar 
Restaurant. La idea és ampliar els horaris per a 
l'explotació d'aquest servei que de moment està 
sense contractació. El passat 11 de desembre es va 
finalitzar el termini per a la presentació d'ofertes i 
no se'n va presentar cap, amb la qual cosa la licitació 
es va declarar deserta.

El regidor d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, va 
subratllar l'encert d'ampliar l'horari en aquests 
moments, tot referint-se a la modificació del POUM 
que també animarà algunes llicències que estan en 
marxa i que per tant faran encara més necessari el 
servei d'un bar al polígon. 

La reforma d'aquest reglament, com va expressar 
Francisco Palacios, regidor de Promoció Econòmica, 
vol servir d'atracció per a l'oferta d'un possible 
explotador ja que equipara els horaris comercials als 
de la resta. L'Ajuntament ja ha iniciat un nou 
procediment per mitjà del qual ha convidat diferents 
empreses que puguin estar interessades a fer una 
proposta per a l'explotació del bar restaurant.

Es modifica el reglament del 
Centre d'Innovació Anoia per 
poder ampliar l'horari 
d'explotació del  servei de bar

La setmana prèvia a Nadal van finalitzar les obres 
d'ampliació de l'espai de jocs infantils de la plaça del 
Mercat que ha sumat 140 metres quadrats als 200 
que ja existien. Les obres van començar durant la 
tercera setmana de novembre.

Juan Manuel Cividanes, regidor d'Urbanisme, 
explica que “aquesta ha estat una de les apostes 
de l'equip de govern que ha prioritzat 
l'ampliació d'aquest espai que es troba al centre 
del nucli urbà i que sol estar molt concorregut”. 
També s'ha fet una tria de nous jocs infantils per al 
gaudi de la quitxalla.

El projecte, amb un pressupost de 49.500€ + IVA, ha 
permès la instal·lació de jocs adaptats a diferents 
edats i la pavimentació del terra amb cautxú. 
L'actuació ha anat a càrrec de Moix Serveis i Obres. 

L'Ajuntament preveu fer una inauguració oficial de 
l'espai més endavant.

La plaça del Mercat disposa 
d'un espai de jocs infantil 
ampliat 

Les obres de millora de la vorera del carrer Roger de 
Flor ha anat a càrrec de la brigada municipal. El 
regidor d'Obres Manuel Ocaña, explica que “els 
treballs de la brigada van centrar-se en primer 
moment en recuperar el nivell de la vorera, molt 
malmesa degut a l'estacionament incorrecte de 
vehicles pesants”.

A banda d'anivellar la vorera, s'hi ha instal·lat 
mobiliari urbà, bancs i pilones, i s'han habilitat 
escocells per plantar-hi dos arbres properament. 
“Són elements dissuasoris, que impedeixen que 
els vehicles envaeixin la vorera”, explica Manuel 
Ocaña, “evitant que es torni a fer malbé”.

La brigada fa obres de millora a 
la vorera del carrer Roger de Flor 

El 22 i 23 de gener es van realitzar els treballs de 
reparació del ferm del carrer Frai Juníper Serra, una 
obra que l'Ajuntament va haver de reclamar a 
l'empresa Asfalts de l'Anoia perquè s'havien detectat 
deficiències en els acabats. Les obres es van fer 
inicialment el passat mes de desembre, però segons 
els serveis tècnics, “l'empresa va tenir problemes 
amb la maquinària i algunes zones van quedar 
mal executades perquè l'asfalt es va refredar”. 

Finalitzen els treballs de 
reparació del ferm del carrer Frai 
Juníper Serra es faran dilluns 

L'Agència de Residus de Catalunya ha concedit a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí dues 
subvencions per a millorar la recollida selectiva i 
avançar en la prevenció i reutilització de residus. Les 
ajudes, valorades en 26.000 €, corresponen a dues 
línies d'actuació diferents. 

El regidor Juan Manuel Cividanes, explica que 
“aquesta ajuda de 10.000 € s'invertiran en 
l'elaboració d'una diagnosi  que permetrà 
conèixer l'estat actual de la recollida selectiva”. 
“Les dades obtingudes a la diagnosi serviran per 
definir un pla d'actuació per millorar la 
recollida selectiva de la fracció orgànica al 
municipi”.

Així mateix, l'Agència de Residus de Catalunya ha 
concedit una subvenció a l'ajuntament vilanoví de 
prop de 16.000 € per a la redacció del Pla Local de 
Prevenció de Residus. Amb aquesta ajuda, afirma el 
regidor de Medi Ambient, Juan Manuel Cividanes, 
“es podrà dur a terme una diagnosi de l'estat 
actual i podrem planificar i definir unes línies 
estratègiques a seguir amb l'objectiu de 
millorar en la prevenció i reutilització de 
residus”.

Vilanova rebrà 26.000 € de 
l'Agència de Residus per millorar 
la recollida selectiva i avançar 
en la prevenció de residus 
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“Divendres es va produir un accident a Vilanova 
del Camí que es podria haver evitat”. Amb 
aquesta contundència s'ha expressat el regidor 
d'Urbanisme Juan Manuel Cividanes que ha explicat 
com recentment un operari que recollia els trastos 
vells va resultar ferit en caure-li uns taulons al cap 
que encara duien els claus posats.

Els claus van provocar un trau al cap a l'operari que va 
ser atès a urgències però “les conseqüències, explica 
Cividanes, podrien haver estat molt pitjors”. El 
regidor demana a la ciutadania que sigui prudent i 
que en cas de treure mobles vells al carrer, ho faci 
sense provocar perill. “És necessari treure els claus 
d'aquests mobles o, com a mínim, doblar-los per 
tal d'evitar accidents”, ha afirmat Cividanes.

Cal recordar que els trastos vells o andròmines es 
recullen dues vegades per setmana, els dimarts i els 
divendres, però cal avisar abans a l'Ajuntament     
(93 805 44 22)

L'Ajuntament demana més 
prudència quan es treguin 
trastos vells al carrer per evitar 
accidents

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

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

Pis a Vilanova del 
Camí. 
3 hab. 87m2, mes 
traster de 12 i 
Terrassa de 26m2. 
Oportunitat: 
Preu: 93.000. 
Cert:E

Pis en lloguer. 
Vilanova del 
Camí. 
3 Habitacions. 
Completament 
ammoblat. Zona 
escola Joan 
Maragall. 
Preu: 500. 
Cert: D

Pis a Vilanova 
del Camí. 
Zona centre. 4 
habitacions (3 
dobles). 
Reformat. Segon 
pis. 
Preu: 75.000. 
Cert: E

Pis en lloguer. 
Vilanova del 
Camí. 
3 Habitacions. 
Zona Barri La Pau. 
Amb plaça 
aparcament. 
Preu: 520. 
Cert: D
 

Regidors del govern i l'oposició van fer el passat 19 
de gener una visita d'obres a la piscina municipal de 
Can Titó per tal de fer el seguiment de les obres que 
s'hi estan fent. La proposta va sorgir durant la 
darrera sessió plenària quan el regidor d'Esports, 
Camilo Grados, va ser preguntat sobre l'estat del 
projecte. Grados va convidar els grups de l'oposició a 
fer una visita a les instal·lacions i comprovar l'estat 
de les obres personalment.

Els regidors van fer un recorregut per les 
instal·lacions i van visitar, per exemple, l'espai que 
acollirà el bar-restaurant. També van fer una visita 
per la part interior, els accessos i els vestidors, i a 
l'exterior van comprovar com avancen les obres dels 
vasos d'aigua així com l'ampliació de l'espai de 
solàrium.

Govern i oposició fan seguiment 
de les obres de la piscina de Can 
Titó que segueixen el calendari 
previst

El carrer Jaume Balmes llueix, des de fa unes 
setmanes, de nova senyalització horitzontal. A 
banda dels elements vials, també s'han pintat -de 
groc- els estacionaments privats.

“L'objectiu, explica el regidor d'Obres i Serveis 
Municipals, Manuel Ocaña, és delimitar de 
manera visible els espais habilitats per aparcar 
i els reservats a la sortida dels vehicles”. La 
iniciativa, explica el regidor, “respon a la voluntat 
de fer més efectiva la senyalització horitzontal” 
i assegura que “ha estat molt ben acollida pel 
veïnat”. El fet de marcar les zones d'aparcament, 
diu Ocaña, “ajuda als conductors a identificar 
correctament les zones permeses i respectin 
més els espais”.

El regidor explica “la intenció és anar ampliant 
aquest tipus de senyalització a altres carrers del 
municipi”.

L'Ajuntament renova la 
senyalització horitzontal i 
pinta els estacionaments de  
Jaume Balmes 
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Modificación del POUM, 
otro punto de nuestro 
programa electoral

Seguimos cumpliendo con nuestro 
programa electoral, los regidores de 
VV-IPV, Cividanes y Ocaña, desde las 
regidorías de gobierno (Urbanismo-
Medioambiente y Obras –Servicios), 
han vuelto a conseguir la prometida 
modificación del POUM (Plan 
General de Urbanismo).

En el pleno ordinario de este mes de 
enero, se aprobó inicialmente la 
modificación del POUM o Plan 
General, con el voto de los 17 
regidores. Cabe recordar que todo 
empezó en mayo de 2014 cuando VV-
IPV, presentó solitariamente, una 
moción proponiendo mejorar y 
modificar las normas urbanísticas de 

Vilanova del Camí, para permitir la 
implantación de todo tipo de 
negocios en el polígono y lograr salir 
del colapso en la promoción 
industrial y urbanística después de 
más de 30 años sin visión de futuro.

Nuestra insistencia permitió iniciar 
los trabajos de modificación de las 
normas y hoy también hemos 
logrado conseguir el consenso de los 
17 regidores que han reconocido el 
buen trabajo de nuestros compañeros 
y regidores Cividanes y Ocaña. 

Entre las mejoras urbanísticas 
tenemos la ampliación del vuelo de 
los balcones (hasta 1,50 m), la 
ampliación de la superficie edificable 
de las viviendas en planta baja, 
podrán dividirse las naves en el 
polígono para permitir actividades 
como: restaurantes, discotecas, 
supermercados, talleres, venta al por 
menor, deportivas, culturales, 

religiosas, etc… El objetivo es lograr 
la ocupación al 100 % de todas las 
naves actualmente vacías, y la 
construcción de nuevas que 
permitirán una verdadera promoción 
económica y urbanística. También se 
han realizado otras aportaciones y 
correcciones de un plan general 
aprobado en 2007, sin el consenso de 
los grupos y lleno de déficits y 
defectos.

Pero no dejamos de lado aspectos 
menores: en breve se iniciaran los 
trabajos de señalización horizontal 
iniciados en forma de plan piloto en 
la calle Jaume Balmes. Se señalizarán 
todas las calles para ordenar los 
aparcamientos y delimitar las 
entradas a los vados.

Seguimos atendiendo las quejas y 
sugerencias que nos llegan a nuestras 
regidorías y correos personales: 
cividanesaj@vilanovadelcami.cat  y 

ocanadm@vilanovadelcami.cat 

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

Manuel Ocaña 

Fem balanç d'un any 
després de la moció...

No cal parlar-ne gaire, els fets parlen 
per sí sols i en aquest darrer any hem 
pogut viure de primera mà la falta de 
coherència política i la despòtica 
gestió dels grups que ara formen el 
govern municipal. Simplement farem 
un llistat d'alguns esdeveniments 
succeïts aquest any amb el nou 
govern:

Acomiadament de 27 dones de la 
neteja, entitats que abandonen el 

municipi, trencament del conveni 
amb GEDEN, baixada de la subvenció 
d'ajuda als comerços, tancament del 
Restaurant Pedagògic del Centre 
d'Innovació, desaparició del Consell 
Assessor del Centre d'Innovació, 
supressió de pressupost per la neteja 
d'embornals, precarietat en l'asfaltat 
de carrers, falta de manteniment a les 
escoles, retard en les obres del Casal 
de la Gent Gran que poden fer perdre 
una subvenció de 200.000 €, 
impagament de factures de Casal 
d'Estiu, 70.000 € de despesa en Festa 
Major (el doble que anys anteriors), 
despesa de 10.000 € en reformulació 
del projecte de la piscina, augment de 
800.000 € en les obres de la piscina, 

5.000 € de penalització per canviar el 
projecte del parc de la petanca, una 
despesa de 6.000 € en uniformes de 
gala per a la Policia Local, creació de 
reunions de Consell de Presidència a 
500 € per sessió, manipulació dels 
mitjans de comunicació locals...

No podem continuar la llista perquè 
ara també estem vetats a no escriure 
més de 25 línies en aquest butlletí. 
Denunciem també el tracte que se'ns 
fa a l'oposició durant les sessions 
plenàries on pràcticament no se'ns 
deixa exercir el dret d'expressió ni 
finalitzar les nostres exposicions. Per 
una altra banda, també volem fer 
saber, que el nou govern deixa moltes 

preguntes sense resposta i ens 
dificulten "in extremis" la nostra tasca 
com a oposició.

Vanesa González 

Un any consolidant el 
projecte del canvi

Després d'un any de mandat crec que 
podem afirmar que, aquest govern 
que liderem, ha consolidat el seu 
projecte. Val a dir que en tot moment 
hem intentat conduir-nos amb 
prudència, sent dialogants, respectant 
totes les sensibilitats i sobretot, 
conscients de quines són les nostres 
obligacions com a governants. 

Durant aquest temps la proximitat i la 
il·lusió de servir han guiat els nostres 
passos. No és estrany veure la nostra 
alcaldessa visitant comerços o parlant 
amb els vianants per copsar les seves 

necessitats. Ella, com la resta de 
regidors, entén que és al carrer on s'ha 
de fer política. I d'una manera 
transparent, sincera i humil. Mostra 
d'això és que fins i tot ha posat a 
disposició pública la seva agenda 
diària i el seu número de telèfon 
personal. També des de la regidoria 
d'ensenyament i joventut, hi ha un 
contacte permanent i fluid amb els 
centres educatius, que ha servit per 
solventar moltes demandes. A més,  
treballa juntament amb la regidoria 
d'Hisenda, per dotar amb més 
recursos econòmics les ajudes 
estudiantils.

Així doncs, gràcies a aquest contacte 
permanent amb el teixit social es van 

assolint petites i grans fites. Des d'un 
pas a nivell o el parc infantil de la 
plaça del Mercat, fins a grans 
infraestructures com la piscina o el 
Casal. Des d'atendre a una família 
amb dificultats econòmiques a 
invertir més en beques per als nostres 
estudiants. A més s'han renovat 
formats com el de la Festa Major i 
recuperat el Saló de la Infància. I 
també s'ha treballat de la mà de les 
entitats, que tant i tant contribueixen 
a cohesionar el teixit social. 

No hem entrat al govern perquè les 
coses es facin igual que sempre. 
Volem transmetre la il·lusió del canvi i 
palesar nous i antics projectes. Volem 
que Vilanova és mogui i volem fer-ho 

de la mà de tots els vilanovins i 
vilanovines. Ha passat un any però 
encara queda un llarg camí per 
endavant!

Kilian Tomás 
 

Un año en el equipo de 
gobierno

Ahora hace poco más de un año que 
Vilanova Alternativa VA! forma parte 
del nuevo gobierno municipal. Es 
hora de hacer balance, y por nuestra 
parte no puede ser más positivo. Los 
regidores de VA! asumieron las 
regidurías de Deportes (Camilo 
Grados), Servicios Sociales, Gent 
Gran, Sanidad y Consumo (Sílvia 
Cáceres) y Promoción Economica y 
Primera Tenencia de Alcaldía 
(Francisco Palacios)

Hemos trabajado este año siguiendo 
la filosofía de VA! con ilusión, 

poniendo nuestro trabajo y esfuerzo 
al servicio de todos los vecinos, con el 
objetivo -creemos que cumplido- de 
conseguir una Vilanova mejor.

Así, la primera medida fue 
reducirnos los sueldos que cobraba el 
anterior equipo de gobierno a la 
mitad. En este mismo boletín podéis 
ver las diferencias, anulando así las 
críticas interesadas de los grupos de 
la oposición. Otra de las medidas ha 
sido no subir los impuestos.

Con este ahorro y una gestión 
eficiente, son muchos los proyectos y 
mejoras conseguidos este año.  Para 
este próximo mes de mayo 
tendremos finalizada la reforma de la 
piscina municipal, una obra de 

envergadura que dotará a Vilanova de 
una de las mejores piscinas de la 
comarca.  A la misma vez los vecinos 
de Vilanova podrán disfrutar de la 
zona de barbacoas, sombras y zona 
lúdica en el parque fluvial, proyecto 
liderado por VA! y que por fin será 
una realidad.

Se ha iniciado la última fase de las 
obras del Casal de la Gent Gran, el 
asfaltado de calles, mejorado la Fiesta 
Mayor, dado más ayudas a nuestras 
entidades, inaugurados dos parques 
nuevos… Son tantos proyectos que no 
cogen en este breve espacio.

Queda mucho por hacer, siempre se 
pueden hacer mejor las cosas. 
Estamos a vuestro servicio y 

contamos con vosotros para 
ayudarnos a conseguirlo con vuestras 
ideas, críticas y proyectos.

Francisco Palacios
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Davant els expedients i 
les denúncies, ERC 
respon amb actitud 
positiva i de treball

Han passat les festes de Nadal, amb 
les habituals i participades activitats 
infantil i amb el nou any arriba també 
la tradicional Fira del Camí Ral, fira 
que marca un any des de la moció de 
censura que l'actual govern va 
provocar a l'equip esdevingut com a 
guanyador de les passades eleccions 
municipals, on el grup d'Esquerra – 

Som Vilanova hi formava part al 
costat de V365 i CiU.

Tots els anys, el grup d'Esquerra 
participa de forma activa de la Fira, 
aquest any però, d'una forma especial 
i més intensa; tenim un escenari 
anòmal i excepcional en el panorama 
polític nacional, a això, li hem d'afegir 
la persecució i atac constant contra la 
llibertat d'expressió, envers molts 
veïns de Vilanova, per part d'aquest 
nou equip de govern.

Identificacions per posar llacets, 
expedients sancionadors, denúncies 
no notificades, i amb tot, el grup 
d'Esquerra, respon amb actitud 

positiva i de treball. Com som gent 
cívica i treballadora, hem proposat a 
l'ajuntament que davant d'aquestes 
injustes sancions puguem commutar-
les amb una acció de sensibilització i 
neteja del riu – que falta li fa - per fer 
del Parc Fluvial un lloc net i agradable 
per gaudir de l'espai, l'entorn, la 
natura, els amics i la família.

Però la decisió de l'actual govern de 
perseguir veïns i la seva llibertat 
d'expressió, no resumeix ni de bon 
tros, les polèmiques decisions preses 
durant aquest últim any; un any ple 
d'incerteses, improvisacions i 
confrontacions constants amb veïns, 

entitats, escoles entre altres, com ha 
quedat palès en els darreres plens.

Comença nou any i esperem, de bon 
grat, que sigui molt més profitós que 
el passat. Que el diàleg, el seny, la 
transparència i el bon govern 
s'imposin, sempre pensant en el bé 
del municipi i dels seus veïns.

Meritxell Humbert
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El govern de la vergonya

 
EJa fa un any d'ençà que es va produir 
la moció de censura que va comportar 
un canvi de l'equip de govern 
municipal, i va acabar amb 2 anys de 
bon govern liderats per l'alcaldessa 
Vanesa González. 

Els motius per justificar tal 
despropòsit encara avui dia estan per 
explicar, ja que cal recordar que 
durant el Ple de la moció de censura, 
cap partit dels que van secundar-la ni 
tan sols la Sra. Trucharte van ser 
capaços d'argumentar de forma 
coherent la seva insòlita acció que no 

té precedents en el nostre municipi, 
on governava la Sra. Vanesa González 
en tant que va resultar clarament 
vencedora en les últimes eleccions 
municipals amb una notable 
diferència. 

A dia d'avui i transcorregut un any, ja 
podem començar a fer balanç del què 
ha representat per a Vilanova del 
Camí aquest canvi, tant necessari 
segons ells (PSC,VA, VV, Decide), que 
va provocar que s'unissin partits que 
fins feia tan sols 3 meso, s no podien 
ni veure's entre ells. 

Doncs bé, un any després hem pogut 
viure lamentablement episodis 
esperpèntics, com la prematura i no 

mesurada decisió de remunicipalitzar 
la gestió del servei de neteja d'edificis 
públics que ha repercutit en un calvari 
psicològic per a les treballadores que 
duien a terme dit servei, fent fins i tot 
que algunes d'elles s'hagin quedat 
sense el lloc de feina que venien 
ocupant des de feia anys, i d'altres han 
vist reduïda la seva jornada laboral i 
també el seu sou. 

També hem pogut observar episodis 
com el calvari que van fer viure a un 
conjunt de veïns de Vilanova, volent 
desenvolupar urbanísticament el 
sector on viuen, amb les 
conseqüències econòmiques adverses 
que això representava pels veïns. En 
aquell moment els veïns es van 

mobilitzar sota el lema “El carrer de 
la vergonya” i van aconseguir que de 
moment quedés parat. 

Veurem com transcorrerà aquest any 
que falta per les eleccions, però fins 
ara crec que s'han guanyat a pols el 
sobrenom del “govern de la 
vergonya”. 

Jordi Barón 

La Policía Local celebra 
su día en el marco de la 
primera Fiesta del 
Patrón

El pasado 12 de enero celebramos el 
Día del Patrón de nuestra Policía 
Local. Por primera vez se dedicaba un 
día al reconocimiento profesional de 
la plantilla de Policía de Vilanova del 
Camí.

En el acto se repartieron felicitaciones 
por actuaciones destacadas en 
materia de Policía de Proximidad; al 
CNP por la cooperación en una 
intervención en materia de Seguridad 
Pública; a Protección Civil por la 
colaboración en servicios preventivos; 

a diferentes civiles y al Camp del Rei 
reconociendo la actitud ejemplar y 
generosa que contribuyó a reconducir 
una situación difícil; y  una medalla 
de Honor a la Constancia al Cabo 
Pérez. Dentro de la solemnidad del 
acto, conseguimos darle humanidad y 
emotividad, porque todas las 
felicitaciones nos hacen sentir 
orgullosos de formar parte de este 
pueblo admirable que es Vilanova del 
Camí. 

El mes que viene hace un año que 
asumí la responsabilidad de gobierno 
y con ella asumía también la total 
disposición a trabajar 
incansablemente al objeto de 
garantizar los derechos y las 
libertades de los ciudadanos  y el 
cumplimiento de la ley en Vilanova 
del Camí. Mi compromiso con la 

plantilla de nuestra Policía Local pasa 
también por implicarme con ellos, 
saber sus necesidades, sus dificultades 
y las complejidades de nuestro 
municipio. Y este esfuerzo conjunto 
ha ido dando frutos.

Debo reconocer también el 
sobreesfuerzo,  ya que hemos pasado 
unos meses complicados en los que la 
plantilla de la Policía de Vilanova ha 
demostrado una responsabilidad 
encomiable. Por ello quiero agradecer 
de forma pública el tremendo 
esfuerzo de los agentes y  del jefe del 
servicio. Nos han tocado lidiar en 
tiempos convulsos y difíciles; en 
ocasiones  se ha intentado hacer un 
uso político de vuestro cumplimiento 
de la legalidad e incluso habéis 
soportado la falsedad de la prensa. Me 
congratula decir que tenemos una 

plantilla de hombres y mujeres con 
una clara vocación de servicio público 
y con la voluntad de servir y proteger 
tatuadas en el ADN. 

Gracias por vuestra profesionalidad y 
entrega, por vuestro espíritu de 
servicio, por adaptarse a las exigencias 
de los tiempos, por vuestro 
compromiso con los ciudadanos, que 
ha conseguido que Vilanova del Camí 
viva un ambiente de normalidad 
democrática. Enhorabuena por 
vuestro trabajo!

Imma González
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha exhaurit 
la partida pressupostària de 35.000 euros 
destinada a la concessió d'ajudes econòmiques 
per ajudar a sufragar les despeses que suposen el 
transport dels estudiants universitaris, de grau 
mig o superior, o els professionals de música i 
dansa. Unes ajudes que s'impulsen des de la 
regidoria d'Ensenyament, encapçalada per Eva 
Vadillo, que enguany beneficiaran 93 estudiants.

L'Ajuntament va convocar les 93 persones 
beneficiàries d'aquestes ajudes a Can Papasseit 
per lliurar-los personalment l'atorgament 
definitiu. Van presidir l'acte l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i la regidora d'Ensenyament, Eva 
Vadillo, de qui depenen aquestes beques. També 
van participar-hi la regidora de Cultura, Imma 
González, i els regidors d'Urbanisme i Obres, 
Juan Manuel Cividanes i Manuel Ocaña.

El nombre de sol·licituds creix cada 
edició i també ha augmentat l'import 
de la subvenció, aquest any dotada amb 
35.000 €
Aquesta és la cinquena edició d'una concessió que 
cada any suma més sol·licituds. Enguany han 
estat 104 les peticions que s'han registrat a 
l'Ajuntament tot i que finalment se n'han 
concedit 93, exhaurint per complet la partida que 
s'havia augmentat en 5.000 € respecte de les dues 
edicions anteriors.

Aquest any, s'havien modificat les bases de les 
subvencions pel que fa als criteris de valoració per 
tal de fer més àgil la concessió de les ajudes, entre 
altres aspectes.

La primera edició d'aquesta convocatòria data de 
l'any 2013. En aquella primera edició es van rebre 
40 sol·licituds de les quals es van concedir 33 ajuts 
i es van repartir 9.315 €.

Durant la segona edició el 2014, va créixer tant el 
nombre de sol·licituds, que van doblar-se fins 
arribar a 74 persones beneficiàries. És per això 
que es van modificar les bases de les subvencions 
pel que fa a l'import de les concessions que 
finalment va repartir 27.700 €..

L'any 2015, es van mantenir el nombre de 
sol·licituds, que van ser 82, de les quals se'n van 
acabar concedint 74 i va ser el primer any que es 
va exhaurir la partida de 30.000 €. Les bases de la 
convocatòria s'havien modificat per incorporar 
els ensenyaments professionals de música i dansa 
(PEI).

El 2016 es va convocar la quarta edició d'aquesta 
concessió econòmica que va rebre 91 sol·licituds, 
de les quals van acabar atorgant-se 80 ajudes. 
Novament es va exhaurir la partida de 30.000 €.

El 2017 com dèiem, la partida es va augmentar en 
5.000 € fins arribar als 35.000 €.

L'Ajuntament ha repartit 35.000 € en 93 beques de transport per a estudiants universitaris, 
de grau o equivalents

ENSENYAMENT 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Comença una nova edició del 
Certificat de Professionalitat 
d'Operacions Auxiliars de 
Administratius i Generals

15 alumnes en situació d'atur estan seguint el curs de 
Formació Professional per a l'Ocupació d'Operacions 
auxiliars de Serveis administratius i Generals, 
organitzat per Promoció Econòmica de l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí amb el finançament del SOC, la 
Generalitat de Catalunya  i el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 

El curs que té una durada de 470 hores i s'allargarà 
fins el proper mes de maig. Les sessions formatives 
tenen lloc al Centre d'Innovació Anoia i es 
complementaran, a final de curs, amb pràctiques 
professionals no laborals que es faran en empreses 
col·laboradores. L'objectiu és que l'alumnat pugui 
consolidar el seu aprenentatge.

Aquestes accions formatives són totalment gratuïtes 
per l'alumnat, ja que la subvenció cobreix el 100% de 
les despeses.

La nova campanya de publicitat 
dinàmica de Polígons dels Plans 
promocionarà el territori 
internacionalment

L'Associació Polígons dels Plans ha presentat la nova 
campanya de publicitat dinàmica d'abast 
internacional. A l'acte, que va presidir Ramon Felip, 
hi van assistir també l'alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte, i els alcaldes de La Pobla de 
Claramunt i Òdena, Santi Broch i Francisco Guisado, 
respectivament. També hi va participar el regidor de 
Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí, Francisco Palacios i diferents membres de 
la Junta de l'Associació de Polígons dels Plans.

Aquesta és la segona edició de la campanya de 
publicitat dinàmica que enguany ha comptat amb la 
col·laboració de Mestrans, Transports Araujo, 
Transports Hernández i Transports Bernadet, que 
han posat a disposició alguns vehicles de la seva flota. 

Són empreses associades als Polígons del Plans com 
també les que han cedit la imatge que apareix a la 
publicitat. És el cas d'Ultramagic, Snop, Graphic 
Packaging, Abacus i Mestrans, que han cedit la seva 
imatge per a la campanya publicitària. 

Gran afluència de públic i bones 
vendes en la Fira de Nadal
Vilanova Comerç ha valorat amb gran satisfacció 
l'acollida que la Fira de Nadal va tenir enguany. La 
Fira va estar força concorreguda i animada durant 
tot el dia, amb una quinzena de parades 
d'establiments i comerços vilanovins, i diverses 
activitats que van distreure la quitxalla i van servir 
per atreure visitants. El president de Vilanova 
Comerç, Jordi Vilarrubias, afirma que en aquesta 
edició s'ha notat un augment de visitants i que tant 
la ubicació com la data, han demostrat ser 
encertades. 

Els ornaments, la decoració i els productes 
gastronòmics i de regal típic del Nadal van destacar 
entre els articles que es van posar a la venda.  I és 
que la fira s'ha començat a consolidar com una 
activitat inaugural de les festes nadalenques, segons 
expressa Jordi Vilarrubias.

La Fira de Nadal va oferir al visitant tot un seguit 
d'activitats paral·leles i gratuïtes, organitzades per 
Vilanova Comerç i gràcies a la implicació d'algunes 
entitats: els tallers infantils d'Endinsa't, el caga tió, 
la xocolatada infantil, el concurs de dibuix i pintura 
amb Santi Navarrete, les actuacions de l'Agrupació 
de Sardanistes, Artístic, Sweet India... que van ser 
clau per a l'èxit del certamen.
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Narcís Selva és el guanyador de 
l'arbre regal 2017 de Vilanova 
Comerç
Narcís Selva és l'afortunat que s'ha emportat l'arbre 
regal de Vilanova Comerç valorat en més de 600 €. 
Selva s'emporta un conjunt de diferents regals 
aportats pels establiments participants que enguany 
han estat: Sigrid Informàtica, Mercat Sant Hilari, 
Dietètica La bona salut, Kukada's, Casajuana 
Perruquers, Un Nou Espai Bellesa, Anforas 
Perfumería, Més K llibres, Bar Picasso, Entreteixits, 
Bosch Vestuari de Treball, Supermercats Supermas, 
El Racó De Les Flors, Totem, English Corner, 
Frankfurt El Fanalet, Cerámicas Rocandi, El Golafre, 
Mar i Terra Restaurant, Gonzalo i Moda y 
complementos J. Pons.

Promoció Econòmica dona 
suport a la cultura emprenedora 
a l'Institut Pla de les Moreres

Promoció Econòmica juntament amb l'Institut Pla 
de les Moreres, dona continuïtat, per sisè any 
consecutiu, al projecte Sensibilització a 
l'emprenedoria. Aquest projecte està destinat a joves 
que cursen 4t d'ESO, 1r i 2n de batxillerat dins la 
modalitat d'economia i empresa.

Durant els mesos de gener a abril d'aquest 2018 es 
realitzarà una xerrada als alumnes de 4t d'ESO sota 
el títol “Sensibilització a la cultura 
emprenedora” on es donaran breus pinzellades del 
que significa ser emprenedor/a, les habilitats més 
destacades del caràcter emprenedor i de l'estat de 
l'emprenedoria a Catalunya.

Els alumnes de 1r de Batxillerat realitzaran dues 
sessions encarades a la Generació d'Idees i com 
sorgeix la idea inicial.

Finalment, el gruix del programa va destinat als 
alumnes de 2n de Batxillerat. L'alumnat haurà 
d'elaborar un pla d'empresa seguint aquests 
aspectes. L'objectiu és introduir elements de valor 
afegit a la formació acadèmica, a la vegada que es 
fomenta una major participació i motivació entre els 
estudiants.

Després, Promoció Econòmica i l'equip docent 
avaluaran cada una de les iniciatives aportades pels 
alumnes i es valorarà la possibilitat d'atorgar un 
reconeixement o premi tecnològic als participants 
més destacats.

Aquesta acció de sensibilització a l'emprenedoria 
està organitzada per l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí amb el suport de la Diputació de Barcelona i el 
programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya.

Vilanova promociona el seu 
Mercat on arrencar un negoci 
costa 137 € al mes
Si vols encertar, entra al Mercat… Amb aquest 
suggerent lema Promoció Econòmica ha encetat una 
campanya de promoció del Mercat Municipal. La 
campanya inclou la distribució d'un tríptic 
informatiu per les llars vilanovines però també 
incorpora altres elements promocionals i altres 
accions com banderoles i pancartes que s'aniran 
incorporant a la campanya progressivament.

El regidor de Promoció Econòmica, Francisco 
Palacios, ha destacat els valors del Mercat Municipal 
que es resumeixen en quatre conceptes bàsics: 
proximitat, varietat, comoditat i qualitat. Valors que 
centren aquesta campanya que persegueix dos 
objectius, explica el regidor de Promoció Econòmica 
Francisco Palacios. Per una banda, promocionar els 
establiments que hi ha actualment Cansaladeria J. 
Molina; Xarcuteria Mari Carmen; El Cafè del Mercat 
i Peixos Aurora; i per l'altra, incentivar als 
emprenedors locals per omplir les parades buides.

Francisco Palacios ha posat l'accent en els 
avantatges que ofereix el Mercat Municipal per 
engegar una iniciativa comercial. “A Vilanova del 
Camí pots obrir el teu propi negoci per només 
137 € al mes”, diu Palacios. Un preu que ja inclou les 
despeses de manteniment i de serveis i que pot 
variar en funció dels metres quadrats de les parades. 
La centralitat d'aquest espai comercial, el fet de 
tenir pàrquing, cafeteria i terrassa i una zona lúdica 
per a la quitxalla en la mateixa zona, són atractius 
que el regidor també ha posat en valor.  

Francisco Palacios també ha recordat que des de 
Promoció Econòmica hi ha una línia de subvencions 
per a la creació d'activitats econòmiques o per a la 
creació d'ocupació. També hi ha una línia d'ajudes 
per a la millora dels establiments, subvencions, ha 
dit el regidor, que poden ajudar a minimitzar els 
riscos i ajudar a posar en marxa el teu negoci.  

En cas d'estar interessat en posar en marxa un negoci 
al Mercat Municipal de Sant Hilari cal adreçar-se a 
Promoció Econòmica, al Centre d'Innovació Anoia, 
Polígon Riera de Castellolí. També podeu demanar 
informació per telèfon al 93 805 44 11 extensió 5, de 
dilluns a divendres de 8 a 15 h.
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El govern demostra amb xifres 
que la baixada de sous a la que 
es va comprometre a l'inici del 
mandat ha estat real 
L'Ajuntament ha fet públiques les 
indemnitzacions i retribucions als càrrecs electes 
“on queda palès”, diu l'alcaldessa Noemí 
Trucharte que “hem complert amb el 
compromís adquirit a l'inici del mandat i 
hem reduït la partida a 70.800 €, la meitat del 
què havia gastat l'anterior govern,  que 
durant el 2016 va percebre 139.566,88 €.

A aquesta despesa, segueix explicant Noemí 
Trucharte, cal sumar les indemnitzacions de fi de 
contracte que es van haver de pagar després de la 
moció de censura i el sou del govern corresponent 
al mes de gener de 2017, que van suposar una 
despesa de 12.242,43 €.

El tema dels sous del nou equip de govern va ser 
un tema molt debatut després de la moció de 
censura i de fet, va ser una de les banderes dels 
quatre partits que van assumir el govern de la 
ciutat. L'alcaldessa explica que “era un 
compromís que PSC, VA, VV i Decide van 
assumir amb l'objectiu d'estalviar diners a 
l'Ajuntament. Diners que s'han pogut 
destinar a altres projectes com la recuperació 
del Saló de la Infància, o per ampliar 
partides, que al nostre parer quedaven 
curtes. Gràcies a baixar-nos el sou a la meitat 
hem pogut augmentar també els imports de 
les subvencions a les entitats locals”
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprofitat el marc de les festes de Sant 
Hilari per homenatjar la Policia Local. La regidora Imma González, al 
capdavant d'aquesta àrea municipal, ha destacat “l'emotivitat” de l'acte 
solemne que segons explica “donat que era la primera vegada que es feia, 
hem hagut de donar a llum des del principi” i anar ideant un protocol 
adient ja “és molt important quan es tracta de cossos jeràrquics”. 

La regidora es mostra molt satisfeta amb el resultat de l'acte que va aplegar 
autoritats locals i veïnes, així com representants de diferents cossos de 
seguretat i emergències de Catalunya i l'Estat (Mossos, Policia Nacional i 
Guàrdia Civil), així com d'agents locals de municipis veïns.

En l'acte es van donar felicitacions a diferents agents de la plantilla per les 
seves actuacions al llarg del darrer any: a Luis Alejandro Matamoros per la 
medalla d'or als darrers Mundials de Policies i Bombers; a Cristina Cervera per 

la campanya de proximitat Comerç Segur i a Carlos Cortijo per la millor 
puntuació aconseguida en el curs de caporal. Alejandro i Cortijo també van 
ser reconeguts per impartir un curs de defensa personal per a dones, en el 
marc dels actes del 8 de març.

També van rebre felicitació els membres de l'associació de voluntariat de 
Protecció Civil de Vilanova del Camí pel seu servei al municipi; el cos de la 
Policia Nacional per una actuació conjunta amb la Policia Local i també a 
l'Associació Cultural Camp del Rei i dues persones, a títol particular: Ana 
Pulpillo i Marta Trullols,  que conjuntament van participar en la gestió d'una 
situació d'emergència en la Festa Major 2017.

“Com a colofó” diu la regidora, “la felicitació potser més emotiva, va ser 
la que es va lliurar al cabo José Pérez, a qui li vam entregar una medalla 
per la constància, després de 37 anys de servei”.

Emotivitat en el primer acte d'homenatge a la Policia Local per Sant Hilari

L'agent vilanoví Carlos Cortijo jura el càrrec de caporal
El passat 17 de gener va jurar el càrrec de caporal de 
la Policia Local de Vilanova del Camí, l'agent 
Carlos Cortijo, després d'haver passat la formació i 
haver superat el curs amb nota excel·lent. L'acte va 
ser presidit per l'alcaldessa vilanovina, Noemí 
Trucharte, i va comptar amb l'assistència de la 

regidora de Seguretat Ciutadana, Imma González, 
i el cap de la Policia Local, Daniel Monroy.  
Cortijo va ser un dels agents distingits en la festa 
del patró de Sant Hilari, durant l'homenatge a la 
Policia Local, precisament per obtenir la nota més 
alta en el curs a caporal. 

L'aposta pel talent local i jove en 
els actes culturals de Sant Hilari 
rep l'aplaudiment del públic

Pel que fa a la valoració dels actes culturals de la 
Festa Major d'Hivern de Sant Hilari, la regidora 
Imma González, al capdavant també de la regidoria 
de Cultura, es mostrava molt contenta per la bona 
acollida d'un programa que segons ha dit, “responia 
a una aposta pel talent jove i local; de 
proximitat”.

Divendres a la tarda, la literatura va ser protagonista 
a Can Papasseit amb la presentació del recull de 
relats Amb sense tu de Pep Elias; dissabte, un 
centenar llarg de persones (unes 130) van gaudir del 
concert simfònic de la JOSA, interpretada per joves 
músics anoiencs, i diumenge,  250 espectadors van 
gaudir de la representació d'El Petit Príncep del 
Grup Teatral de Capellades que tal i com havíem 
avançat, va portar poesia visual amb un relat 
imprescindible.

González ha subratllat la qualitat dels espectacles i 
ha assenyalat que “la intenció és promoure la 
cultura i d'aquí que hem volgut donar 
l'oportunitat a les famílies de gaudir d'aquests 
dos actes, que hem posat a un preu econòmic de 
tres euros per entrada”.

La Fira del Camí Ral torna a omplir de 
visitants Vilanova del Camí amb una 
ambientació pròpia de l'edat mitjana

La regidoria de Promoció Econòmica ha fet una 
valoració molt positiva de la Fira del Camí Ral del 
passat 14 de gener. Milers de persones van passejar 
per una lluïda Fira del Camí Ral que va retornar els 
carrers vilanovins, si més no amb l'ambientació i 
amb la mostra d'antics oficis, al segle XV. El Primer 
Tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Francisco 
Palacios estima que unes 10.000 persones van poder 
fer cap a la fira al llarg de tot el dia. 

“En aquesta edició de la Fira hem tingut 
l'oportunitat d'aprendre una mica més 
d'història sobre Vilanova del Camí”, afirma el 
regidor. Ja fa temps que hauríem de saber que la Fira 
deu el seu nom al camí que comunicava Barcelona 
amb Lleida, a la baixa edat Mitjana: el camí reial o 
ral. Però segons assenyala Palacios, “s'ha de 
reforçar encara més el coneixement de la 
història i aquesta fira pot ser un bon escenari 
per fer-ho”. Aquest any, per exemple, s'ha optat per 
la documentació històrica amb fulletons que s'han 
lliurat en mà als visitants. Així hem pogut descobrir 
algunes curiositats del segle XV, com ara la possible 
funció hospitalària d'una capella dedicada a Sant 
Hilari, prop d'on s'originà la vila nova o també l'èxit 
de la domus o casa fortificada de Vilanova 
(coneguda com el “castell”) per la seva localització 
geogràfica, a costat del riu, al peu del camí reial i a 
prop d'una vila-mercat com la d'Igualada, així com 
també, per la presència dels molins de l'abadia i una 
adequada política dels senyors del terme de 
Claramunt.  

Pel que fa a la participació dels comerciants, 
Palacios creu que el fet de ser una fira que rep molts 
visitants, suposa una gran oportunitat per donar-se s 
conèixer. En aquest sentit, creu que cal continuar 
potenciant encara més la presència del comerç 
vilanoví en la mostra. 



El Saló de Infància tanca una edició 
de quatre dies amb una alta 
participació
L'Ajuntament de Vilanova del Camí va recuperar 
enguany la celebració del Saló de la Infància. Quatre 
dies, del 27 al 30 de desembre, plens d'activitats per 
al gaudi de petits i grans. L'organització del Saló ha 
anat a càrrec de l'empresa DiverEvent i l'afluència de 
públic ha estat més que notable sobretot a les 
tardes, coincidint amb els espectacles familiars. 

El Saló va oferir a la quitxalla diferents espais de 
jocs: manualitats, petit chef, disfresses, pinta cares, 
oficis, primera infància, inflables, consoles i llits 
elàstics i també un espai d'entitats.

L'afluència de públic al Saló de la Infància  va ser 
important sobretot a les tardes coincidint amb la 
programació dels espectacles i les activitats 
familiars.Unes 500 persones van participar de les 
activitats de dimecres: l'exhibició canina de rescat 
de Creu Roja i la visita de la Patrulla Canina van fer 
ple a Can Papasseit. Rubble, Marshall y Skye van  
passar per l'escenari de Can Papasseit i després van 
dedicar més de 40 minuts a fer-se fotos al photocall 
amb els nens i les nenes que visitaven el Saló.

Dijous 28 de desembre el Saló es va omplir de màgia. 
Primer gràcies al mag Nani que va presentar el seu 
espectacle Alehop-hop i tot seguit, amb l'arribada 
del Patge Makalí, que  acompanyat d'un bon 
nombre de patges reials es van adreçar als nens i 
nenes de Vilanova del Camí. Abans però, la quitxalla 
va gaudir d'un berenar amb coca i xocolata que va 
oferir la regidoria de Festes, encapçalada per Eva 
Vadillo.

Hulk i Spiderman van ser els atractius de divendres 
al Saló. Petits i grans van ballar seguint les 
coreografies dels dos personatges en un espectacle 
molt animat que va convidar a pujar a l'escenari 
mares i fills. 

Al matí de divendres, l'atractiu va ser l'Scott, un gos 
policia que dos agents de la Policia Local de 
Vilanova del Camí  i d'Òdena, van presentar als nens 
i nenes del Saló. I dissabte, el Saló es va tancar amb 
un espectacle d'animació musical. Es van cantar 
cançons i es van ballar danses bens divertides que 
van gaudir pares i fills.

Un bon repertori d'activitats i una bona afluència de 
públic que animen la regidora d'Ensenyament, 
Joventut i Festes, Eva Vadillo, a repetir l'experiència 
l'any vinent.
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L'ajuntament posa en valor l'actiu 
de les entitats en la tradicional 
recepció de Nadal
Un centenar llarg de persones van participar 
enguany a la tradicional recepció de Nadal que 
ofereix l'Ajuntament de Vilanova del Camí a les 
entitats vilanovines. La vetllada es va iniciar amb la 
projecció d'un audiovisual que va servir per posar en 
valor la feina que fan les entitats locals i que omplen 
d'activitat pràcticament tots els dies de l'any.

El regidor d'esports Camilo Grados va agrair la 
“immensa tasca” que estan fent les entitats. Va 
assegurar sentir-se “orgullós de viure en un poble 
on el teixit associatiu és més viu que mai” i va 
oferir-se novament als representants associatius per 
allò que convingui.

La regidora de Cultura Imma González va fer 
extensiva la gratitud de l'ajuntament a les entitats 
locals i va destacar “l'esforç que s'ha fet des del 
govern per treballar de manera transversal”, un 
fet que s'ha anat materialitzant també en la 
coordinació d'activitats que com “el festival 
solidari va comptar amb la col·laboració 
d'entitats esportives i culturals”. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte va cloure els 
parlaments tot destacant l'enorme actiu que 
suposen les entitats locals, “molt superior a la 
d'altres municipis”, i els va encoratjar a continuar 
treballant intensament. L'alcaldessa els va oferir el 
suport de totes les àrees municipals i va assegurar-
los que “l'ajuntament sempre els farà costat”.

Una trentena d'infants 
protagonistes d'una emocionant 
recepció als Reis Mags
La màgia i la il·lusió de la quitxalla van regnar la nit 
de Reis a Vilanova del Camí. Una trentena de nens i 
nenes van ser els encarregats enguany de donar la 
benvinguda als Reis de l'Orient als que van llegir-los 
una carta molt emotiva plena de bons desitjos pel 
2018.

La comitiva de nens i nenes van reivindicar que la 
nit de Reis, fos una festa per a la infància i per això 
van demanar que les seves paraules fossin escoltades 
i presses amb tota serietat. Els nens i nenes van 
agrair a Ses Majestats el viatge llarg i dur que fan 
cada any per portar-los els regals, i van obsequiar-los 
amb dolços, Bienvenidos i Puigdaquí, i cava de la 
zona. Un altre dels  regals que els nens van fer a Ses 
Majestats van ser les claus que obrien les portes de 
totes les cases de Vilanova del Camí.

Després de la recepció oficial que va obrir l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, Ses Majestats van iniciar la 
cavalcada, amb parada obligada al carrer Migdia. 

La regidora de Cultura, Imma González, explica que 
aquest any i com a novetat, s'han repartit caramels 
sense gluten, aptes per a celíacs, i també altres 
personalitzats  amb el logotip de Vilanova del Camí. 

La regidora també ha agraït la col·laboració de la 
pastisseria Cal Rubio, que va obsequiar als Reis i als 
assistents amb els dolços Bienvenidos i Puigdaquís.

Satisfacció i agraïment de 
l'Agrupació Cultural Recreativa de 
Vilanova del Camí per la celebració 
de la Festa de Reis
L'Agrupació Cultural i Recreativa ja ha fet la primera 
reunió després de la cavalcada del passat dia 5 de 
gener i ha valorat amb satisfacció la festa de Reis. 
Aquest any, el president de l'entitat, Manuel Ocaña, 
ha agraït de manera especial la contribució de 
l'Ajuntament que ha doblat la quantitat de caramels 
que s'han repartit. 

Manuel Ocaña també ha destacat “que s'hagi 
escoltat la petició de l'entitat de donar més 
protagonisme als infants en la recepció oficial 
de Ses Majestats els Reis d'Orient”. Tot i que la 
presència d'infants ja s'havia tingut en compte en 
algunes edicions anteriors amb la participació de les 
escoles, Ocaña valora la recepció d'enguany com una 
“novetat” perquè “s'havia deixat de fer i ara s'ha 
tornat a reprendre” i subratlla que “sempre hem 
dit que la festa és per als nens i per això han de 
ser els protagonistes d'aquesta recepció.” 

Un total de 140 patges han participat aquest any a la 
festa, però segons Manuel Ocaña la xifra encara 
queda lluny dels 200 que desitjarien i necessitarien 
per fer la festa més lluïda.

El president de l'Agrupació Cultural i Recreativa de 
Vilanova del Camí ha tingut sobretot paraules 
d'agraïment per als patrocinadors i comerciants que 
col·laboren per fer realitat aquesta festa i sense el 
suport dels quals no seria la mateixa.

Els infants lliuren prop d'un miler 
de cartes als emissaris de SSMM els 
Reis d'Orient a Can Papasseit

Més de tres mil persones van passar per Can 
Papasseit el primer dia d'aquest nou any 2018, per 
participar en una de les cites més tradicionals de la 
festa de Reis. Gairebé un miler d'infants van lliurar 
la carta als emissaris de SS MM els Reis d'Orient en 
una gran matinal organitzada per l'Agrupació 
Cultural i Recreativa de Vilanova del Camí. Amb una 
barreja de nervis i emoció, la quitxalla va portar la 
carta al Patge Makalí i la resta d'emissaris reials, tot 
intercanviant pactes de bondat per regals. L'estona 
que van fer cua es va veure recompensada un cop a 
dins amb els detalls que els patges els van lliurar, 
abans de pujar a l'escenari i compartir els seus 
desitjos amb els principals emissaris.

Des de l'agrupació són conscients que l'espera es va 
fer llarga i és per això que de cara a l'any vinent 
estudien millorar l'accés a la sala, perquè sigui més 
ràpid. 
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Un centenar llarg de persones 
acompanyen la Colla a portar 
el pessebre i fer cagar el tió
La Colla Excursionista de Vilanova del 
Camí va viure una de les jornades més 
màgiques de l'any, diumenge 17 de 
desembre. A les portes  de Nadal, com 
cada any, es van reunir per portar el 
Pessebre al Turó de la Guàrdia. A les 9 
del matí, a l'Església de Sant Hilari,  el 
mossèn va beneir el grup, format 
enguany per unes 130 persones, entre 
les quals hi havia una cinquantena de 
nens i nenes de diferents edats. 

Plegats van pujar al turó per deixar el 
pessebre, obra de Pere Bartolí. Un cop 
a dalt i amb el naixement al seu lloc, 
van alegrar el matí cantant unes 
boniques nadales. Un cop peu del 
turó, els companys de la Colla els 
esperaven amb pa torrat i xocolata, 
moscatell… i un cop esmorzats els 
menuts van fer cagar un gran Tió que 
va costar força de caçar, però li van 
picar fort i van tenir el seu premi. 

La gent gran acomiada l'any 
amb un ball molt participat

La gent gran de Vilanova del Camí va 
acomiadar l'any amb una trobada 
social especial, el passat 23 de 
desembre. Can Papasseit va acollir el 
ball de fi d'any de l'Associació de 
Pensionistes i Jubilats, amb una gran 
participació. La petita gran orquestra 
Liberty va amenitzar la vetllada amb 
un esplèndid repertori per a tots els 
assistents.

A la festa van assistir en representació 
de les autoritats municipals 
l'alcaldessa Noemí Trucharte, la 
regidora de la Gent Gran, Silvia 
Cáceres, i la regidora de Cultura, 
Imma González.
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L'Equip Xarxa Vilanova del 
Camí continua buscant 
col·laboradores 
L'Equip Xarxa de Vilanova del Camí 
continua buscant persones que 
s'animin a formar part de l'entitat i els 
donin un cop de mà en l'organització 
dels actes que programen al llarg de 
l'any. Des de la seva formació, la 
missió de Xarxa ha estat i continua 
sent promoure el gaudi del teatre 
entre les famílies. Les persones que 
s'animin a col·laborar poden posar-se 
en contacte amb l'entitat al correu 
electrònic: 
xarxavilanovadelcami@gmail.com

La darrera representació de Xarxa és 
Galaxis, un espectacle 
interdisciplinar per a tots públics, on 
es barregen titelles, objectes, i màgia. 
Està inspirat en contes que parlen de 
l'univers, escrits per autors universals: 
Gianni Rodari, Umberto Eco, Isaac 
Asimov i Claude Clèment. La 
creadora, intèrpret i responsable de 
l'adaptació d'aquests contes és Teia 
Moner.

En  finalitzar l'espectacle es va fer un 
sorteig de regals gràcies al patrocini de 
Planeta Màgic, El Golafre i Flash 
Fotografia.

El Club de Lectura de 
l'Institut Pla de les Moreres 
'atrapat' amb Gemma Lienas
Atrapada al mirall de l'escriptora 
catalana Gemma Lienas, ha estat la 
novel·la que ha servit de fil conductor 
per a la darrera trobada del Club de 
Lectura de l'Institut Pla de les Moreres 
destinat a mares, pares i professorat. 
La sessió, que va tenir lloc el passat 19 
de desembre, va servir per analitzar 
diferents elements d'aquesta novel·la 
d'intriga psicològica.

“Una història colpidora, que 
atrapa des del primer moment”. 
Així l'han descrit des del club de 
lectura: “va fer reflexionar als 
assistents sobre els diferents rols, 
psicologia i fases del 
maltractament patit per la Laura 
Bellido, protagonista muda de la 
novel·la”. 

Per la propera sessió, que tindrà lloc al 
març, el club del Pla de les Moreres 
llegirà i comentarà El fil de plata, de 
Lluís-Anton Baulenas, Premi 
Carlemany de l'any 1998.

L'institut incentiva el 
compromís social entre 
l'alumnat amb el projecte de 
Servei Comunitari
Incentivar el voluntariat i l'ajuda 
mútua és un dels objectius del 
projecte de Servei Comunitari que 
l'INS Pla de les Moreres ha començat a 
implementar aquest curs entre 
l'alumnat de 4t d'ESO. És una acció 
promoguda des del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat, 
perquè l'alumnat experimenti el 
compromís cívic. En el marc d'aquest 
programa, els alumnes van participar 
en el Gran Recapte d'aliments als 
supermercats de la població en 
col·laboració amb Càritas Parroquial 
de Vilanova del Camí. Es tracta de 
motivar el jovent vilanoví a fer un 
exercici actiu de ciutadania i de servei 
a la comunitat, posant en joc els seus 
coneixements i capacitats. 

Els primers alumnes a participar d'una 
acció de Servei Comunitari han estat: 
Albert Sánchez, Adrián Sánchez, 
David Melgares, Bruno Fajardo, Naïm 
Mahmoudi i Javier Jiménez. Els 
alumnes han explicat a Ràdio Nova 
que ha estat una experiència molt 
satisfactòria i que amb un petit gest 
s'han sentit contents de “poder 
ajudar”. 

La coordinadora pedagògica de 
l'institut, Fina Termens, explica que el 
projecte implica també 10 hores de 
teoria dins l'assignatura de Valors 
ètics.

Després del recapte d'aliments, una 
trentena d'alumnes de l'Institut Pla de 
les Moreres van participar en una 
diada a la plaça del Mercat, durant la 
qual van fer diferents activitats 
solidàries en benefici de la Marató de 
TV3. 

Una dolça col·laboració de 
l'Escola Pompeu Fabra amb la 
Marató de TV3
Coincidint amb la Cantada de Nadales 
que es va fer a l'escola Pompeu Fabra 
el dimecres 20 de desembre, les 
famílies van col·laborar amb La 
Marató de TV3 amb la venda de 
pastissos i xocolata desfeta. Una acció 
que ha comptat amb la col·laboració i 
complicitat del grup de l'assemblea de 
pares i mares, delegats i delegades de 
l'escola.

El berenar es va fer després de veure el 
repertori musical i nadalenc que va 
preparar la Comunitat Educativa, sota 
el títol: T'escolto…i m'emociono! 
donant continuïtat a l'eix de treball 
transversal de tota l'escola per aquest 
curs.

El Festival Flamenc d'Artístic 
reuneix 570 mostres de 
suport amb l'Associació Mua
Més de mig miler de persones es van 
aplegar el passat 17 de desembre, a 
Can Papasseit amb motiu del Festival 
Flamenc Memorial Juani Cruz 
d'Artístic. Enguany, els beneficis han 
estat per a l'Associació Mua, una 
organització sense ànim de lucre que 
destina el cent per cent dels beneficis 
a l'Hospital de Sant Joan de Deu per a 
la investigació contra la leucèmia 
infantil. En els darrers anys, s'ha 
convertit en una de les associacions 
familiars que més diners aporta a 
aquest centre hospitalari per la recerca 
del càncer infantil.

Des de l'escola Artístic, Jose Maria 
Escalante destaca la vintena de 
professionals que mou l'entitat, 
l'elevat nombre de persones que hi ha 
darrera l'associació i el fet que el 70% 
del sou que cobren els investigadors 
surti de les donacions privades. 

En total, 570 persones van assistir al 
festival benèfic d'Artístic que al llarg 
de dues hores va aplegar, a dalt de 
l'escenari, 110 persones amb diferents 
actuacions. Rosalba Sánchez donava 
les gràcies a totes i cadascuna de les 
persones que amb la seva ajuda han 
fet possible el muntatge que comporta 
aquest festival. 

La visita del Pare Noel 
mobilitza el barri de La Pau i 
La Lluna

Més d'un centenar de nenes i nenes 
van visitar el Pare Noel al pati de 
l'escola Pompeu Fabra convidat per 
l'AAVV del barri La Pau i La Lluna. La 
quitxalla va gaudir d'aquesta activitat 
que ja s'ha consolidat al calendari de 
l'entitat.

Marta Trucharte, tresorera de l'entitat, 
ha valorat amb satisfacció la 
participació de les famílies en aquest 
acte que, com en altres edicions, ha 
comptat amb molt bona acollida. A 
banda de la visita del Pare Noel, 
explica Trucharte, la quitxalla també 
va gaudir amb la visita de dos 
personatges entranyables, Mickey i 
Minnie, que no van parar de fer-se 
fotografies amb els menuts. 

L'entitat també va preparar un berenar 
amb coca i xocolata per a tots els 
assistents.

En nom de l'entitat, Marta Trucharte 
ha agraït la col·laboració de 
l'Agrupació Cultural i Recreativa que 
va cedir una part de la decoració 
nadalenca per a la recepció del Pare 
Noel i a l'ajuntament vilanoví pel 
suport logístic prestat.

Foto de Teia Moner

espai de dansa
música i teatre
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La 32a Pujada als Dipòsits esdevé 
una nova festa esportiva i popular 
amb 650 participants 
Més de 650 persones van viure en directe la 32a 
edició de la Pujada als Dipòsits. El temps, plujós fins 
la matinada de diumenge, va voler donar treva a 
l'organització i els participants, fidels a la cita anual, 
no es van voler perdre l'esdeveniment.

Més de 400 persones van pujar caminant des de la 
plaça Extremadura. Uns  85, van ser més matiners i 
es van afegir a la proposta del canvi de senyera de la 
Colla Excursionista. I finalment, al punt de les 10 h 
del matí, 150 atletes es van engrescar a fer-la de 
manera competitiva. Una prova atlètica curta però 
dura, tal i com s'havia anunciat, pel pendent 
pronunciat que la caracteritza.

Joan Rosich de la UEC Anoia  va ser el guanyador de 
la cursa atlètica. Va completar el recorregut en tan 
sols 13' 25” rebaixant la seva pròpia marca de l'edició 
2017 en més de mig minut (31”). El Joan, de 35 anys, 
ha guanyat la prova en 5 de les darreres 6 edicions i 
ja s'ha convertit en un incondicional de la Pujada 
d'aquesta dècada. El segon lloc va ser per a Oriol 
Marimón del CAI amb 13' 51” i el 3r per a Riduan 
Boulbaijem amb 14' 10”. 

En l'apartat femení la guanyadora va ser Yvette 
Camus  de Montaqua amb 17' 22” seguida de Carlota 
Diaz-Guerra del CERRR amb 18' 27” i Martina Solà 
també del CERR que va aturar el crono a 18' 36”.

Cal destacar que hi va haver premis per categories i 
també per al més gran i el més jove que en aquesta 
edició van recaure en Dolors Pujabet i Anna 
Salvador, respectivament.

Cap a les 11 h del matí es va fer el lliurament de 
trofeus. Hi van ser presents el regidor d'Urbanisme, 
Juan M. Cividanes, la regidora de Cultura, Imma 
González i el regidor d'Obres i Serveis, Manuel 
Ocaña. Camilo Grados, regidor d'Esports, excusà la 
seva absència per motius laborals.

Els premiats van rebre un porró en forma de trofeu i 
als guanyadors absoluts també se'ls va obsequiar 
amb un lot de pa de pagès i llonganissa de la Fira.

L'acte, organitzat per Esports, va comptar amb la 
col·laboració del CAI, de la Colla Excursionista de 
Vilanova del Camí i amb el suport de Diputació de 
Barcelona, Super Mas i tot un extens equip de 
voluntaris a qui es va fer arribar de nou, l'agraïment 
per la seva tasca.

Participada caminada per la Festa 
de Sant Hilari amb la Colla 
vilanovina
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí ha 
complert amb la sortida tradicional per la Festa de 
Sant Hilari: la caminada al Pujol de La Guàrdia per 
portar una nova senyera. 85 caminaires es van 
retrobar, amb l'alegria de veure els companys 
després de les festes nadalenques. Amb la senyera al 
seu lloc van formar una coral improvisada i després 
de cantar  Els Segadors. Un cop feta la foto de grup 
van emprendre la baixada del turó, seguint la carena 
durant una estona. El camí els va portar fins els 
dipòsits on es van aplegar amb els participants de la 
Pujada als dipòsits i van compartir la botifarrada.

La 19a Sant Silvestre frega els 800 
participants i proclama Guillem 
Carner i Anna Noguera guanyadors 
absoluts dels 5 km Fotos de Josep 
Rovira
La Sant Silvestre vilanovina, a punt de complir vint 
edicions, encara creix i ha fregat els 800 
participants. L'última tarda de l'any 2017 va 
esdevenir una nova festa esportiva i va omplir la 
plaça del Mercat. Un total de 792 atletes de tota edat 
i condició, nou rècord de participació, s'hi van 
aplegar per participar en la 19a edició de la cursa. Un 
total de 187 finalitzaren la prova de 2'5 km i 608 la 
de 5 km.

Guillem Carner, del CAI Petromiralles amb un 
temps de 15'47” i Anna Noguera, també del CA 
Igualada Petromiralles, 28a general amb 18'18”, van 
ser els guanyadors absoluts de la prova dels 5 km. 

En la cursa infantil de 2,5 km els vencedors van ser 
Amanuel Royo -Wolayta Power amb un crono de 
8'39” seguit de Carla Bisbal, del CAI 
Petromiralles/Dental Igualada, 2a general i 
guanyadora absoluta femenina, amb 8'45”. 

Al punt de les 19 h i amb els resultats llistats i en 
cartellera, es va fer l'entrega de premis. Hi van ser 
presents el regidor d'Esports, Camilo Grados, el 
regidor de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, 
la regidora de Serveis Socials, Sílvia Càceres, i la 
regidora de Cultura, Imma González, acompanyats 
pel president del CAI, Lluís Cañamares.

Es van repartir les tradicionals paneres i lots de cap 
d'any patrocinats per Blautec, Pintures Godoy, 
Metal·listeria J. Prieto i Fusteria Abad, entre els tres 
primers classificats del podi absolut masculí i 
femení. També van ser premiats els tres atletes més 
ràpids de cada categoria, amb la tradicional coca de 
cap d'any i els participants més veterans, Ernest 
Compte i Dolors Pujabet, premiats amb dues 
ampolles de cava.

Enguany el premi esperit nadalenc va recaure en una 
'comparsa' simpàtica: El Raïm de Cap d'Any,  que va 
rebre de bon grat el regal que patrocinava Bodegas 
Gallardo, a més d'un accèssit per a la parella de Papa 
Noels Blanc i Blaus. 

Esports Vilanova, organitzador de la prova, ha agraït 
un any més, en nom de l'Ajuntament, la 
col·laboració i implicació de tot l'equip de voluntaris 
i treballadors, així com el suport de Diputació de 
Barcelona, del CAI Petromiralles, de Joc Net, Super 
Mas i de tots els patrocinadors que la fan possible.

Vilanova del Camí estrena com 
amfitriona nou cicle 'A cent cap 
als cent' 
Unes 150 persones van participar el 29 de novembre, 
a la primera passejada d'un nou cicle “A cent Cap 
als Cent” a Vilanova del Camí que ha estat el 
municipi amfitrió i que ha estrenat la temporada. 
Un any més, el col·lectiu vilanoví de la gent gran 
compartirà grup amb altres tres poblacions, aquesta 
vegada: Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès i 
Arenys de Munt. Així, faran sortides alternatives als 
diferents municipis, per conèixer el territori mentre 
fan una pràctica tan saludable com és la de caminar.

L'alcaldessa vilanovina Noemí Trucharte va donar la 
benvinguda als participants d'aquesta primera cita, a 
la plaça Extremadura, punt de trobada habitual, 
juntament al primer tinent d'alcalde Francisco 
Palacios.

Des d'allà van anar caminant fins a Can Titó, on es 
va fer una parada per esmorzar, i tot seguit el grup va 
iniciar el recorregut de gairebé 8 quilòmetres 
passant per diferents paratges emblemàtics de 
l'entorn natural de la muntanya vilanovina . El dinar 
es va fer a Can Papasseit on els van acompanyar el 
regidor d'Esports, Camilo Grados, el primer tinent 
d'alcalde Francisco Palacios i la regidora de Serveis 
Personals i Salut, Sílvia Cáceres.  

Abans d'acomiadar-se van tornar a fer una mica 
d'exercici de la mà de la monitora d'activitats 
dirigides de la gent gran vilanovina, amb una estona 
de ball.

Les properes trobades de les passejades seran el dia 
22 de febrer, a Molins de Rei; el dia 14 de març, a 
Arenys de Munt, i el dia 5 d'abril, a Cerdanyola del 
Vallès. La cloenda és prevista els dies 16 i 17 de maig 
a Palau-solità i Plegamans.

Esports Vilanova participa en un 
taller de formadors de Marxa 
Nòrdica

El passat dimarts 19 de desembre, la Diputació de 
Barcelona va oferir la primera sessió de Formació de 
Marxa Nòrdica. El taller anava adreçat a monitors i 
tècnics d'activitats dirigides per a la gent gran, amb 
l'objectiu de donar a conèixer la tècnica d'ús i els 
beneficis d'aquesta modalitat esportiva que tant està 
de moda.

Esports Vilanova va participar de la sessió, amb 
l'objectiu d'incorporar la pràctica d'aquesta 
modalitat entre el grup de gent gran i el de 
passejades. La sessió va tenir una part teòrica i una 
de més pràctica, que es va desenvolupar a través d'un 
recorregut de 5 km per la muntanya de Collserola.

Esports valora molt positivament aquestes accions 
formatives que permeten una clara transmissió de 
coneixements i una modernització de propostes i 
modalitats.

La Peña Bética celebra el Nadal 
entre socis i simpatitzants i 
acompanyats de les autoritats locals
La Peña Bética de Vilanova del Camí va celebrar el 
tradicional dinar de Nadal que va compartir amb 
socis i simpatitzants i que també va comptar amb la 
participació de les autoritats locals.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, acompanyada del 
regidor d'Esports, Camilo Grados, i la regidora de 
Serveis Personals Sílvia Cáceres, van participar en 
aquest acte en què no hi va faltar ni un bon àpat, ni 
tampoc els sortejos. La festa, fins i tot va comptar 
amb la visita d'un Pare Noel ben especial.

 



Un any després, i amb la perspectiva de la 
feina feta des del govern, quina valoració en 
fa? 

Ha estat un any de feina emocionant i 
d'aprenentatge constant. En totes les àrees en què 
tinc responsabilitat he volgut conèixer els 
projectes des de la base i saber les necessitats i els 
punts a millorar. He intentat treballar amb la 
mateixa humilitat que il·lusió. 

Quins són els principals canvis que ha 
impulsat aquest govern? Com han incidit en 
la ciutadania?

El principal canvi ha estat la racionalització dels 
diners públics; és a dir deixar de gastar en les 
coses supèrflues per fer-ho allà on és necessari. Es 
tracta d'escoltar els veïns, aplicar el sentit comú i 
dedicar-hi moltíssimes ganes. El fet de ser propers 
als ciutadans d'escoltar-los i intentar solucionar 
problemes comuns ha estat molt ben rebut per la 
ciutadania.

Parlem de les àrees que a vostè li afecten 
directament. Comencem per Cultura. Quin és 
el Pla d'actuació que s'ha marcat en aquesta 
àrea fins a final de mandat? 

Vull que aquest mandat serveixi per deixar 
empremta cultural, és a dir, per iniciar coses que 
no s'havien fet mai i que puguin perdurar en el 
temps. És important reconèixer la diversitat 
cultural de Vilanova extreure i potenciar la 
riquesa d'aquest fet. M'he esforçat en potenciar 
les entitats culturals fent que s'impliquin en el 
calendari cultural i crear lligams amb elles. Un 
exemple va ser el Pregó de Festa Major que van 
abanderar les entitats. A més les hem reforçat 
econòmicament i també hem modificat 
dinàmiques a l'hora de justificar les subvencions 
que els faciliten la feina. Hem triplicat l'oferta de 
cinema i hem augmentat la de teatre, i també 
oferirem noves propostes per enfortir la cultura 
vilanovina. Aquest any creixerem en imatgeria de 
la nostra ciutat amb la creació de dos capgrossos, i 
això serà una herència cultural que quedarà per 
sempre del meu mandat.

Vostè també és la regidora d'Agermanament. 
Quines són les línies principals de treball que 
s'ha marcat en aquest tema? 

L'agermanament amb Amilly i Calcinaia es 
gestiona a través d'una entitat i tindrà el futur que 
l'entitat desitgi, sempre amb el suport per part de 
l'ajuntament. Amb Calcinaia el vincle és més sòlid 
i participat, però amb Amilly està molt fluix. Per 
això des de la regidoria d'Agermanament estem 
cercant nous camins per crear unió amb altres 

indrets d'Espanya que tinguin relació amb 
Vilanova del Camí.

Vostè va dir a l'inici del mandat que per a 
vostè la Solidaritat és quelcom més que fer 
una aportació a una entitat o una causa. Com 
s'ha treballat el tema solidari des que vostè 
n'és titular de l'àrea? 

Doncs ho hem aconseguit! Fins ara des de la 
regidoria de Solidaritat només es destinaven 
diners a diferents causes però no es treballava la 
solidaritat des de la base, donant a conèixer els 
projectes i fent participar als vilanovins. Li hem 
donat visibilitat als projectes, hem creat la Festa 
Solidària; hem recuperat la campanya de joguines 
amb Creu Roja; hem col·laborat amb el banc de la 
Teca per treballar la solidaritat “a casa”; en 
definitiva no ens hem quedat amb la foto política, 
ens hem arremangat per acostar la solidaritat al 
poble i val a dir que Vilanova és un poble solidari.

Aquest any s'han portat a terme dos processos 
participatius, un a les escoles, i  una altre a la 
ciutat, per triar els projectes dels 
pressupostos participatius. Com valora la 
participació ciutadana en aquests processos? 
S'han fet aportacions importants? 

En aquest tema queda molt per treballar. El procés 
participatiu de les escoles va servir per apropar el 
sistema democràtic als més petits; però haurem 
de millorar els elements a triar perquè hi ha hagut 
demora en alguns casos, aquest és un tema a 
millorar. Aquest any vam innovar introduint un 
pas previ al propi procés on els ciutadans podien 
fer una pluja d'idees, que si bé va servir per 
prendre el termòmetre a les peticions ciutadanes, 
no va ser gaire productiu. Així doncs, hem de 
millorar la comunicació d'aquest projecte 
aconseguint que els vilanovins participin al 
procés.

Parlem de Règim Interior una altra de les 
àrees que vostè gestiona. Hi ha hagut canvis 
significatius en aquesta àrea, on també s'hi ha 
incorporat dos agents interins. 

Estem modernitzant la Policia per fer-la més 
propera al ciutadà aconseguint una Policia de 
proximitat més eficient. Internament hi ha hagut 
noves dinàmiques; un programa de gestió nou; 
ens hem adherit a la xarxa Rescat; un cotxe no 
logotipat; els tres vehicles policials 
cardioprotegits; han rebut una formació específica 
en Seguretat Ciutadana; una campanya de 
Comerç segur; un curs de Defensa Personal 
Femenina per les dones Vilanovines. A més s'ha 
dotat als agent tant de la roba necessària com de 
les armilles d'autoprotecció que requereix la seva 

feina. Les campanyes de civisme han resultat un 
èxit multiplicant per 20 les sancions per 
l'ordenança de civisme. I amb tot això ja hem 
aconseguit més eficiència en el servei que fa que 
els ciutadans guanyin en percepció de seguretat. 

Aquest any ha impulsat la primera Festa del 
patró de la Policia Local. Amb quina finalitat? 

La Festa del Patró no és quelcom inventat per 
nosaltres, és una pràctica habitual a la majoria de 
pobles i cossos de seguretat. A Vilanova mai 
s'havia dut a terme i hem volgut implantar-la. 
L'objectiu és reconèixer la tasca policial i alhora 
enfortir vincles amb altres cossos policials de 
Estat. També és important el fet de que la pròpia 
Policia pugui felicitar a persones civils o entitats, 
perquè això fa que aquesta policia de proximitat 
que busquem sigui real.

Fa uns dies en una entrevista deia que el seu 
compromís amb la plantilla de la Policia “passa 
per la implicació en les seves necessitats per 
fer front a la seva tasca” En quines accions 
concretes s'ha traduït aquest compromís?

En veure les seves carències i fer-les meves per 
intentar trobar solucions. Hem resolt temes de 
gestió, d'uniformitat, de seguretat dels agents i de 
plantilla perquè hem fet unes oposicions per 
interins. I properament també obrirem un altre 
procés d'oposicions. En definitiva la Policia té un 
referent polític que cada dia treballa amb ells, els 
seus problemes me'ls faig propis i treballo per 
resoldre'ls. Això que sembla tant senzill, ha sigut 
gràcies a que amb aquest govern hi ha regidoria de 
Seguretat Ciutadana.

L'1 de febrer s'enceta el segon any de mandat. 
Quines seran les prioritats per aquest nou 
exercici? En quins temes li agradaria incidir? 

El que busco són millores en totes les àrees i hem 
demostrat ser un equip capaç de treballar de 
forma transversal. Personalment busco deixar una 
empremta de millora pel meu municipi.

Per a mi és molt important continuar treballant 
de valent, sóc conscient que DECIDE va ser el 
partit menys votat i per això el meu esforç ha estat 
i continuarà essent més gran. La meva implicació 
en totes les àrees que porto és màxima i tenim 
ganes de continuar construint futur per Vilanova. 
Tinc coratge per governar, generositat per 
conviure i prudència per sobreviure. Mai ha sigut 
fàcil, però seguirem demostrant la nostra vàlua de 
forma valenta i justa, per aconseguir que els 
ciutadans de Vilanova estiguin orgullosos del seu 
govern.

L'ENTREVISTA

El 31 de gener de 2018 va fer un any que es va constituir el nou 
govern format per PSC, VA!, VV i DECIDE, després que prosperés 
la moció de censura contra la coalició que governava fins 
aleshores i que estava formada per Vilanova 365, ERC i CiU (ara 
PDeCAT)

Parlarem d'aquest primer any de mandat amb Imma González, 3a 
Tinent d'Alcalde de Cultura, Participació Ciutadana, 
Agermanament, Solidaritat i Règim Interior i repassarem també 
les prinicipals actuacions que s'han fet a les àrees que encapçala.

Imma González: “Tinc coratge per 
governar, generositat per conviure i 
prudència per sobreviure”
 


