
El govern vilanoví dona la 
benvinguda a 14 persones que 
treballaran pel municipi gràcies a 
diferents programes ocupacionals.

L'alcaldessa Noemí Trucharte els 
va demanar implicació màxima en 
els seus respectius llocs de treball 
perquè aquesta experiència 
laboral, que en alguns casos serà 
de sis mesos i en altres d'un any, 
els pot facilitar després la inserció 
al món laboral. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA En aquesta guia us presentem l'oferta 
lúdica, cultural i esportiva programada 
per als mesos d'abril i maig. Destaquem 
especialment la Diada de Sant Jordi que 
tornarà a convocar a la plaça del Mercat 
comerços, entitats, escoles... Podreu 
trobar també oferta formativa amb tres 
nous cursos gratuïts de Promoció 
Econòmica, la cartellera de cinema, el 
calendari amb les trobades del Mercat 
d'Antiguitats i també un avançament 
de les activitats d'estiu: Esportiguay, 
cursos de natació i Casal d'Estiu tot i 
que al mes de maig rebreu més 
informació a les vostres llars.

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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CULTURA
La regidoria de Cultura aposta pel 
cinema com a projecte de ciutat i 
enceta Vilacine amb la complicitat 
de l'entitat local Fotografia i Books. 
La sessió programada per al 15 
d'abril, “El bebé jefazo” està 
adaptada perquè en puguin gaudir 
les persones amb espectre autista. 
L'objectiu, ha explicat Imma 
González, és fer accessible el cinema 
a tots els públics. 
El preu per a les projeccions de 
cinema familiar és de 2 € i de 3 €  
per a la resta de les pel·lícules.

Vilanova aprova un pressupost d'11 m€ 
i un programa d'inversions que supera 
els 2 m€ 

N5820
18

d’activitats
abril/maig

Primavera 
arribada, 
ovella 
esquilada

La inversió més important per al 2018 és la reforma de la piscina municipal que suma una despesa de 
1.500.000 €, repartida en dues fases. La primera fase de la construcció té una dotació pressupostària de 
800.000 € i la segona, preveu invertir 704.000 € més i inclou la construcció d'un bar-restaurant a dues 
alçades i la urbanització de l'espai exterior amb zona lúdica i de barbacoes.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

EDUCACIÓ I JOVENTUT

Vilanova del Camí va aprovar el pressupost per al 2018 
per un import  d'11.266.109 €, i una variació del 4,4% 
respecte del 2017. Les modificacions més importants pel 
que fa al pressupost de despeses afecten al Capítol I, que 
ha patit un increment del 6,8 % respecte del 2017, degut 
principalment a la incorporació del personal del servei 
de neteja.

També cal destacar el Capítol VI, que recull les 
inversions previstes durant l'exercici i que ha augmentat 
respecte el 2017 en un 41 %. La més important és la 
reforma de la piscina municipal que suma una despesa 
de 1.500.000 €, repartida en dues fases. La primera fase 
de la construcció té una dotació pressupostària de 
800.000 € i la segona, preveu invertir 704.000 € més. 
Una fase que segons es va explicar al Ple, estarà 
condicionada al finançament que preveuen obtenir de la 
venda de diferents solars propietat de l'Ajuntament. En 
cas que la venda no es produís aquest any, des del govern 
van explicar que s'introduirà la despesa en el pressupost 
del 2019.

Relacionades amb aquest projecte també hi ha dues 
inversions més, l'expropiació d'un terreny  conegut com 
els horts de cal Masset que suposa una despesa de 
134.000 € i l'adquisició d'un bar portàtil, per donar servei 
a la piscina mentre no s'acaben les obres del bar-
restaurant, que s'ha pressupostat amb 20.000 €.

Una altra de les partides importants del capítol 
d'inversions és la tercera fase de la remodelació del Casal 
de la Gent Gran amb un pressupost de 142.000 €. Així 
mateix, es contemplen 40.000 € per al pressupost 
participatiu, i una partida de 62.000 € per a la 

urbanització d'un espai conegut com el PMU r3, una 
zona proper a la zona d'Scorpia, que incorporarà una 
zona verda de grans dimensions, un gran espai lúdic i 
una zona comercial. La promoció d'aquest terreny és 
privada. 

El capítol d'inversions també inclou una partida de 
35.000 € per a l'adequació de parcs i jardins, 17.000 € per 
al trasllat de la Policia Local, Jutjat de Pau i l'àrea 
d'Esports; 13.000 € per  a diferents elements de transport; 
10.000 € per a l'adequació de Can Muscons que podria 
acollir un espai per a joves i 10.000 € per a la reposició i 
millora del material dels centres educatius.

Pel que fa als ingressos previstos per aquest any, el 
govern va lamentar que el Govern Central no hagi 
aprovat el pressupost perquè limita la participació dels 
ens locals en els tributs de l'Estat i per tant, disminueix 
de manera important els ingressos municipals. Això es 
tradueix, va explicar el regidor d'Hisenda en un ajust 
importat que ha afectat a totes les àrees municipals tot i 
que va garantir la qualitat dels serveis municipals 
prestats. 

Les àrees que han patit els ajustos més importants han 
estat Promoció Econòmica i Urbanisme, tot i que la 
voluntat del govern és compensar-les així que sigui 
possible. Això és, quan l'Estat aprovi els pressupostos, si 
la normativa vigent contempla una major utilització del 
romanent de tresoreria o si la Generalitat fa efectiu el 
deute per a la gestió de les llars d'infants. 

L'aprovació dels pressupostos va prosperar únicament 
amb els vots favorables de l'equip de govern.

Vilanova aprova un pressupost d'11 m€ i un programa 
d'inversions que supera els 2 m€

Durant el debat previ a l'aprovació del pressupost, 
l'alcaldessa va anunciar que   l'Equip de Govern ha 
valorat la possibilitat de rebaixar l'IBI aquest mateix any. 
“Aquesta és la voluntat del govern i l'objectiu pel que 
treballarem fins a l'aprovació de les taxes”, assegura 
Noemí Trucharte.

Recordem que la rebaixa de l'IBI era un compromís 
d'alguns dels grups que avui estan al govern i una 
reivindicació de bona part de la població. L'IBI o la 
contribució, com es coneix popularment, és un dels 
impostos més importants per als ajuntaments ja que 
representen una bona part dels ingressos a les arques 
municipals. 

L'Equip de Govern anuncia 
que té la voluntat de rebaixar 
l'IBI aquest any

L'equip de govern va presentar en la darrera sessió 
plenària una proposta amb la voluntat de beneficiar les 
entitats a l'hora de justificar les subvencions, però va 
deixar dubtes oberts entre els partits de l'oposició que van 
votar-la en contra.

La regidora de Cultura, Imma González, va explicar que 
l'ordenança s'adapta als canvis normatius amb l'objectiu 
de millorar la tramitació de les subvencions municipals i 
sobretot en resposta “a una petició expressa de les entitats 
que fins ara havien de justificar com a mínim el doble de la 
quantitat atorgada per part de l'Ajuntament”. A l'empara 
de la llei estatal, la modificació permet que les entitats 
només hagin de justificar l'import de la subvenció 
concedida. 

S' aprova una modificació en 
l'Ordenança General de 
Subvencions



Les bases que regulen les beques que atorga l'Ajuntament de Vilanova del Camí 
als estudiants vilanovins, s'han modificat per tal d'unificar criteris i fer més 
equitatiu el repartiment d'ajuts econòmics. El consistori també ha tornat a 
contemplar una partida de 35.000 euros per aquestes subvencions destinades a 
joves que fan estudis universitaris, de formació professional de grau superior i 
mig, i estudis integrats d'ensenyaments professionals de música i dansa (PEI)

El punt de la modificació de les bases es va aprovar per unanimitat de tots els 
grups municipals. El canvi s'ha fet atenent els suggeriments d'algunes persones 
beneficiàries que assenyalaven la diferència que suposava la valoració del 
transport que requerien uns estudis o altres. Per tant, a partir d'ara, els barems 
seran els mateixos per a tots els estudiants i tots podran optar a les mateixes 
quantitats econòmiques depenent, això sí, de la puntuació que assoleixin.

La modificació permetrà beneficiar més estudiants i famílies vilanovines, tal i 
com van defensar en ple des de l'equip de govern i van assenyalar, també, des de 
l'oposició

Les beques municipals per als estudiants vilanovins es 
modifiquen amb criteris més equitatius 

Les terrasses de bars i restaurants de Vilanova del Camí podran ampliar l'horari 
d'obertura al públic. El tema es va tractar en la darrera sessió plenària del passat 
12 de març. Segons va defensar el regidor d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, 
la decisió respon a una petició del sector “que ha demanat augmentar els 
horaris sobretot quan és època de terrasses”. La modificació permetrà obrir 
de dilluns a dijous fins a les onze de la nit, ampliable a mitja hora en la 
temporada alta que correspon als mesos d'estiu; els diumenges podran obrir fins 
a les dotze de la nit i els divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a la una.

L'ordenança també estableix que la recollida de taules, cadires i altres elements 
instal·lats a la via pública, es finalitzi en un màxim de 30 minuts des de l'horari 
de tancament. I tant al matí com a la nit es demana fer-ho amb el màxim 
respecte cap als veïns i evitar fer molt soroll, sense arrossegar o colpejar el 
mobiliari.

El punt va rebre el vot favorable de tots els grups municipals.

Les terrasses de bars i restaurants vilanovins amplien 
l'horari d'obertura
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Un veí ha cedit un pis de la seva propietat per acollir una parella de refugiats 
arribats d'Ucraïna, concretament de la regió de Crimea, regió afectada per una 
crisi internacional en curs que involucra Rússia i Ucraïna, i que ha estat objecte 
de dramàtics canvis a la seva població durant els últims 200 anys. 

L'alcaldessa, Noemí Trucharte, ha agraït al propietari la seva generositat per 
posar aquest immoble a disposició del programa d'acollida i ha posat en valor la 
seva solidaritat.

També la regidora de Solidaritat, Imma González, ha tingut paraules 
d'agraïment per aquest veí que ha encetat aquest projecte d'acollida al municipi. 
Un projecte en el què Imma González hi creu profundament ja que “no es 
tracta solament d'un tema solidari sinó humanitari”

El passat mes de febrer es va signar un conveni de col·laboració amb Creu Roja 
Anoia per al desenvolupament i coordinació del projecte d'acollida de persones 
en cerca d'asil o refugiades.

Un veí cedeix un pis per acollir una parella de refugiats 
de Crimea

Una seixantena d'alumnes de l'Escola Joan Maragall, les tres aules de segon de 
primària, han visitat l'ajuntament de Vilanova del Camí aquest passat mes de 
febrer. Aquest any, per primera vegada, també han visitat la casa consistorial 
l'alumnat de l'Escola Pompeu Fabra.

Els nens i nenes van visitar les dependències policials i la sala de plens, on va ser 
rebuts per l'alcaldessa Noemí Trucharte. La curiositat dels petits no té límits i li 
van fer passar una estona divertida a l'alcaldessa. Li van preguntar per la seva 
edat, si coneixia a les seves mares o altres familiars, quants policies hi ha a 
Vilanova, perquè no tenim Mossos… L'activitat s'emmarca en el coneixement 
que des de l'escola fomenten dels espais i equipaments municipals. 

Alumnes del Joan Maragall i el Pompeu Fabra visiten 
l'ajuntament i entrevisten l'alcaldessa

Campanya 
Renda 2017

(exclusivament amb cita prèvia)

Implantació, manteniment i 
auditoria de la nova legislació 
de Protecció de Dades (RGPD)

Gestió de Comunitats de 
Propietaris

Major ,59 VILANOVA DEL CAMÍ
T,. 93 806 2621      

agis@agisconsulting.cat

Plaça Miquelets, 4 · VILANOVA DEL CAMÍ

658 654 533          938 060 269

marisagilh@gmail.com@



Dietètica i herboristeria

Premsa, 
revistes, regals...

espai de dansa música i teatre
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Grans i petits van participar el 24 de febrer a la 
inauguració oficial de l'espai de joc de la plaça del 
Mercat. Una matinal que va oferir a la quitxalla un 
racó per a fer manualitats i un taller de pintacares, a 
càrrec de DiverEvent, que va estar força concorregut. 
I tampoc hi va faltar la xocolata desfeta i la coca de 
Cal Rubio. L'alcaldessa Noemí Trucharte, 
acompanyada d'un bon nombre de nens i nenes, va 
tallar la cinta inaugural que després va repartir entre 
els assistents.

El regidor d'Urbanisme, Juan Manuel Cividanes, va 
ser l'encarregat d'encetar aquest acte inaugural tot 
resumint l'obra feta a l'espai de jocs de la plaça, que  
ha afegit prop de 140 metres quadrats més als que ja 
tenia. El regidor va explicar que s'havia incorporat 
terra de cautxú en bona part de l'espai tot i que també 
hi ha una part de sorral, pensat per als més petits. 

L'Alcaldessa Noemí Trucharte va adreçar el seu 
parlament als més petits als qui va demanar que 
“cuidin i respectin aquest espai” i va anunciar que des 
del govern i encapçalats per l'àrea i el regidor 
d'Urbanisme s'està tirant endavant un programa de 
millora i renovació de diferents places del municipi. 

Grans i petits gaudeixen de la 
inauguració de l'espai de jocs de la 
plaça del Mercat amb una xocolatada 
i un racó de manualitats La Brigada de Jardineria portarà a terme entre març i 

abril, la plantació d'arbrat de reposició tant a la via 
pública com al Parc Fluvial. Les tasques de reposició, 
explica el regidor de Medi Ambient Juan Manuel 
Cividanes,  es desenvolupen durant els mesos 
d'hivern, i es realitzen per tal de substituir aquelles 
espècies d'arbrat afectades per alguna malaltia, 
envelliment, deteriorades per motiu de vandalisme i 
les quals no es poden recuperar. També s'aprofita per 
canviar algunes espècies que no són adequades per a 
l'emplaçament que ocupen.  

En total es preveuen plantar 119 arbres, la major part 
al Parc Fluvial i als laterals de la C-244, dues de les 
zones on l'arbrat està més afectat a causa de diferents 
episodis de malalties específiques de la pròpia 
espècie.

Comença la replantació d'arbres que 
sumarà 119 exemplars en diferents 
zones del municipi

La plaça del Mercat, la plaça Francisco Guisado i la 
plaça Berenguer de Montbui llueixen noves 
papereres. Granotes i óssos que s'han distribuït pels 
espais de joc que freqüenten la quitxalla i que fan més 
divertit portar-hi els papers o els embolcalls.

El regidor d'Obres i Serveis Municipals Manuel 
Ocaña, assegura que per la seva forma i color, “són 
elements que s'integren perfectament en les 
zones d'esbarjo per als més petits”. Ocaña confia 
que aquest nou mobiliari “motivi infants, joves i 
adults  a ser més cívics i respectuosos amb els 
espais públics”. 

L'Ajuntament instal·la papereres diverti-
des a diferents places per motivar els 
més petits a mantenir net l'espai públic

La brigada municipal es va fer càrrec de les obres que 
van afectar durant uns dies la cruïlla del carrer Major 
amb Sant Hilari. L'actuació ha consistit en una 
prolongació del paviment existent amb l'objectiu, diu 
el regidor d'Obres Manuel Ocaña, de facilitar la 
càrrega i descàrrega dels contenidors soterrats que 
estan instal·lats al principi del carrer Sant Hilari.

Finalitzen les obres de prolongació del 
paviment del carrer Sant Hilari

La brigada municipal d'obres ha fet una actuació al 
passeig de la Indústria s'ha adreçat un tram del vial, 
ja que a la cruïlla amb el carrer Anselm Clavé feia un 
revolt per salvar els pins que hi havia.

El regidor d'Obres Manuel Ocaña explica que degut a 
les contínues reparacions que s'han hagut de fer al 
ferm a causa de les arrels dels arbres que aixequen el 
terreny, es va decidir talar alguns dels arbres 
existents.  Aquesta actuació, explica Ocaña, alliberarà 
un espai d'aparcament que ara mateix no es pot 
utilitzar. Al final de l'obra, explica el regidor, es 
replantaran alguns arbres d ela mateixa espècie que 
hi ha a la zona.

La regidoria d'Obres proposa una 
actuació per adreçar el passeig de la 
Indústria i guanyar espai d'aparcament

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha licitat l'obra 
per arranjar el camí de ca l'Aromir per un import de 
60.119,20 €. El projecte que compta amb una 
subvenció de la Diputació de Barcelona de 45.840 €, 
s'ha adjudicat a l'empresa Obras Algar que va 
presentar l'oferta econòmica més avantatjosa, 
52.858,85 €. El regidor d'Urbanisme, Juan Manuel 
Cividanes, explica que les obres començaran amb la 
demolició del paviment de formigó existent que es 
troba en molt mal estat, la neteja dels talussos i la 
construcció d'una rasa per a la canalització de l'aigua.

Així mateix, diu Cividanes, es treballarà les pendents 
del camí amb l'objectiu de facilitar la conducció de 
les aigües fins a la rasa i es pavimentarà amb formigó 
aquells trams amb més pendent perquè els vehicles 
rodats puguin circular amb major seguretat.

L'Ajuntament de Vilanova arranjarà 
el camí de ca l'Aromir

L'Associació de Propietaris Forestals Serres de 
Miralles-Orpinell i l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí duran a terme, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, un projecte d'aclarida de tots els boscos 
vilanovins. Una quarantena de propietaris forestals es 
van trobar a la sala de plens municipals, per 
informar-se sobre aquesta actuació que es portarà a 
terme al llarg d'aquest 2018, gràcies a la gestió 
conjunta de l'administració i els organismes forestals. 

L'acte va comptar amb les intervencions de Juan 
Manuel Cividanes, regidor de Medi Ambient i 
Urbanisme; Jaume Olivella Domingo, president de 
l'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-
Orpinell, i Ana Morgado Souto, enginyera de forest, 
en representació de la Diputació de Barcelona.

Els propietaris forestals i 
l'Ajuntament es comprometen a fer 
una aclarida dels boscos vilanovins 
amb el suport de la Diputació

OMPLIM VILANOVA DE 
EL 
COMERÇ
MÉS VIU 
QUE MAI

OMPLIM
VILANOVA 

DE 
FLORS

OMPLIM
VILANOVA 

DE 
FLORS

Comerç de qualitat, molt a prop teu

Ajuntament de
Vilanova del Camí

Organitza: Amb el suport:

Durant la setmana de 9 al 14 d'abril, com ja és tradició, el MERCAT comprant i presentant la targeta clientet et regalarà 
una petita planta, perquè tu mateixa la facis créixer en la teva terrassa o balconada.

Aquest any VILANOVA COMERÇ s'uneix a la iniciativa, repartint butlletes de participació entre els seus clients, per al sorteig de 
plantes una mica més crescudes.La campanya “Omplim Vilanova de Flors” pretén promoure el guarniment floral dels nostres carrers.



L'alcaldessa Noemí Trucharte, acompanyada de 
pràcticament tots els regidors de l'equip de govern, 
van rebre el passat 22 de març, a la Sala de Plens les 
14 persones que s'han incorporat a la plantilla 
gràcies a diferents programes ocupacionals.

Trucharte els ha demanat implicació màxima en els 
seus respectius llocs de treball perquè aquesta 
experiència laboral, que en alguns casos serà de sis 
mesos i en altres d'un any, els pot facilitar després la 
inserció al món laboral. 

El regidor de Promoció Econòmica Francisco 
Palacios ha posat en valor l'aprenentatge que 
desenvoluparan en àrees en les que no han treballat 
mai i ha valorat l'esperit positiu dels treballadors 
que han encaixat sense problemes en els diferents 
grups de treball. Palacios ha posat especial èmfasi en 
recordar-los que són treballadors de servei públic i 
el què això suposa.

Aquestes 14 persones s'han incorporat a diferents 
àrees municipals: Facturació, Serveis Personals, 
Cultura i a les brigades d'Obres i Jardineria. Alguns 
contractes són per a sis mesos i altres tenen una 
durada anual i responen a diferents plans i 
programes com el programa complementari de 
foment a l'ocupació de la Diputació de Barcelona a 
través del qual s'ha incorporat una persona o el 
programa de garantia juvenil del SOC, mitjançant el 
qual s'han contractat tres joves en pràctiques.

A través del programa de Treball i Formació del SOC 
s'han contractat 8 persones més que s'han sumat a 
les brigades d'Obres i Jardineria i amb la 
convocatòria de Llei de Barris s'han sumat 5 noves 
incorporacions a l'àrea de Serveis Socials, una 
dinamitzadora per al Casal de la Gent Gran, dues 
persones per fer atenció domiciliària i dues més per 
al reforç escolar.

El govern vilanoví dona la benvinguda 
a 14 persones que treballaran pel 
municipi gràcies a diferents programes 
ocupacionals
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El Servei d'Orientació Laboral i Joventut de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha programat 
una sèrie d'activitats amb el alumnes de 4t d'ESO de 
la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de I.E. 
Balmes i l'Institut Pla de les Moreres.

Aquest any els alumnes que finalitzen 4t d'ESO han 
de prendre una decisió envers quina serà la seva 
opció formativa a partir d'ara. Per ajudar a prendre 
aquesta decisió, es programa la xerrada “I després de 
l'ESO què?, i es realitzen sessions d'orientació 
acadèmica a càrrec de Joventut i el Consell Comarcal 
de l'Anoia.

A la vegada que es realitza la xerrada d'orientació 
acadèmica, on se'ls informa de les diferents opcions 
formatives que tenen un cop finalitzin la ESO,  
visiten el Club de Feina i la Responsable del Servei 
d'Orientació els presenta els Serveis Locals 
d'Ocupació i els Serveis de joventut que es poden 
trobar a la comarca de l'Anoia.  

També se'ls facilita un quadríptic informatiu on hi 
figura tot l'itinerari formatiu que es pot cursar al 
sistema educatiu a partir de l'ESO i els centres de 
formació més propers a Vilanova del Camí.

Els alumnes de la UEC visiten el servei 
d'orientació laboral de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí

Amb l'objectiu de promocionar i fomentar les 
activitats d'interès econòmic i social, l'Ajuntament i 
Vilanova Comerç han signat un nou conveni de 
col·laboració.  La signatura ha anat a càrrec de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i del president de 
Vilanova Comerç, Jordi Vilarrubias i també hi ha 
estat present el regidor de Promoció Econòmica 
Francisco Palacios.

Des de Vilanova Comerç es continua apostant per la 
dinamització del teixit comercial local. Aquest 2018 
donaran continuïtat a activitats com la Fira de 
Nadal, la Ruta de la tapa o l'arbre regal de Nadal que 
tan bona acollida tenen. També preveuen reeditar 
les campanyes de primavera, de Sant Jordi, 
“L'aparador al carrer” i la campanya nadalenca 
“Vestim el Nadal”, entre altres.

En aquest nou conveni, també es contempla l'opció 
de continuar oferint formació als emprenedors 
locals.

Ajuntament i Vilanova Comerç rubriquen 
el seu compromís amb la promoció i 
dinamització del comerç local

Vilanova Comerç continua innovant per 
promocionar els comerços associats i difondre els 
productes i serveis que s'ofereixen. Recentment han 
estrenat un canal propi a Youtube on ja es pot veure 
el primer vídeo promocional que compta amb la 
col·laboració de diferents establiments locals.

L'entitat s'apunta així a l'ús de les xarxes socials com 
a eina de promoció. 

La propera activitat de Vilanova Comerç serà del 9 al 
14 d'abril. Per celebrar la primavera amb la clientela, 
els comerços associats s'afegeixen a la campanya “El 
Mercat et regala una flor” que els comerciants del 
Mercat de Sant Hilari celebren des de fa molts anys. 
Durant aquella setmana, els comerços oferiran als 
seus clients una butlleta per compra i al final de la 
setmana sortejaran diferents plantes. 

Vilanova Comerç promociona el comerç 
local en un canal propi de Youtube

60 alumnes de l'Institut Pere Vives de batxillerat 
tecnològic, 60 alumnes de batxillerat social i 12 
alumnes de l'Institut Milà i Fontanals de Cicle 
Formatiu de Grau Mig de química, van participar 
aquest mes de març en les visites tecnològiques.

Promoció Econòmica, juntament amb el  Centre 
Tecnològic Leitat i l'empresa Abacus, organitza 
aquesta ruta tecnològica destinada a estudiants de 
Batxillerat i de Cicles Formatius de la comarca de 
l'Anoia. PIMEC Anoia, ubicada  al Centre, també 
participa en l'activitat fent una explicació dels 
serveis que ofereix a les empreses.

De la mà de Leitat, els alumnes poden conèixer la 
importància que per algunes empreses, pot tenir un 
partner tecnològic la missió del qual és la de 
col·laborar per tal de crear un valor econòmic, social 
i sostenible, mitjançant projectes de I+D i processos 
tecnològics des de la innovació i la creativitat.  En 
aquest punt, es visita el laboratori que l'empresa té 
al Centre d'Innovació.

Finalment, els alumnes es traslladen a la nau de la 
cooperativa Abacus on poden veure com tot el 
procés de preparació de comandes està automatitzat 
i com funciona aquesta cooperativa en tot l'àmbit 
logístic.

130 alumnes de secundària participen 
de les visites tecnològiques al CIA

COMPRANT A

A VILANOVA
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a partir del 21 de maig
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La regidoria de Cultura ha posat en marxa aquest mes de març 
el projecte “Vilacine” amb el que es recuperen les sessions de 
cinema al municipi. El projecte neix de la mà de l'entitat 
Fotografia i Books, que lidera Xavier Soriano.

Els preus de les projeccions són populars: 2 € per a les 
pel·lícules infantils i 3 € per a la resta.

Les primeres sessions es van portar a terme el passat 18 de 
març amb una doble projecció. Al matí, per al públic familiar, 
“Canta”, i a la tarda, “Un mosntruo viene a verme” de Juan 
antonio Bayona. 

Les sessions de cinema es reprendran el 15 d'abril, amb la 
projecció de “El bebé jefazo” en una sessió adaptada per a 
infants amb espectre autista. L'objectiu, ha explicat Imma 
González, és fer accessible el cinema a tots els públics. Els 
requeriments que exigeix aquesta sessió són ben simples, una 
mica més de llum i un so una mica més baix, segons ens 
explica la regidora de Cultura, i la possibilitat d'entrar i sortir 
de la sala en qualsevol moment.  

El 15 d'abril també es farà la projecció de l'oscaritzada La, la, 
land, “La ciudad de las estrellas” 

Podeu consultar la cartellera a la guia municipal o al web 
municipal.

La regidoria de Cultura aposta pel cinema 
com a projecte de ciutat i enceta Vilacine 
amb la complicitat de l'entitat local 
Fotografia i Books

Un total de 800 persones van participar a la 
Rua de Carnaval 2018 de Vilanova del Camí. 
18 comparses es van inscriure a la rua i al 
concurs que aquest any, ha mantingut el 
nivell de participació respecte l'edició 
anterior. La qualitat de les comparses, però, 
es supera any rere any, i està convertint el 
Carnaval de Vilanova del Camí en una cita 
de referència a la comarca. 

La regidora de Cultura Imma González ha 
fet una valoració molt positiva de la festa i 
ha agraït la bona organització per part de les 
tècniques de Cultura i dels agents de la 
Policia LocaL. També ha fet un 
reconeixement especial “a l'Associació 
Cultural Camp del Rei i al Consell Jove la 
Xispa per la seva implicació; als primers, 
per fer possible un any més, el carnaval 
infantil, perquè ells sols s'encarreguen 
de tot, i a La Xispa pel ball i festa de 
carnaval a Can Papasseit que va estar 
molt bé”.

Des de la regidoria han felicitat a les 
entitats, les AMPA i escoles així com a tots 
els participants que van sortir a la rua. 
També han destacat “la coordinació i la 
bona feina realitzada per la Policia, 
Protecció Civil, Comissió de Festes i 
Jurat que van fer possible que l'acte 
transcorregués de forma excel·lent”. 

La regidora també ha fet un reconeixement 
a les empreses patrocinadores, Acústic 
Anoia, Zafiro Tours, Obras Algar, Gràfiques 
Vilanova, Supermercats Sebastián per la 
seva implicació en la festa que va repartir 
més de 1.500 € en premis.

L'alcaldessa Noemí Trucharte va tornar a 
disfressar-se enguany, seguint el to irònic 
que va encetar l'any passat un mes després 
de la moció de censura. En aquella ocasió va 
triar el personatge de la Malèfica i enguany 
es va enfundar en la dolenta dels 101 
dàlmates, Cruella de Vil. 

Les comparses vilanovines van ser 
les reines del Carnaval d'Igualada

L'Associació Cultural Camp del Rei amb 
“Les nenes ja no volen ser princeses” es 
va endur el primer premi del concurs de 
comparses de la rua igualadina i l'AMPA de 
l'Escola Joan Maragall, amb “Farts de 
fantasmes” el segon premi. També van 
emportar-se premi l'AMPA del Pompeu 
Fabra amb “Els indis de la Pau" i el CF 
Vilanova del Camí amb el seu "Circ 
Capicapo»

Més de dues mil persones van participar a la 
rua igualadina que va aplegar un total de 16 
comparses.

Uns 300 infants desfilen a Can 
Papasseit, pel carnaval del Camp 
del Rei

La 33a edició del Carnaval infantil del Camp 
del Rei va aplegar a Can Papasseit, gairebé 
700 persones, 300 de les quals eren nens 
inscrits per participar del concurs on també 
hi havia una dotzena de comparses. Manolo 
Cano, el president de l'Associació Cultural 
Camp del Rei, feia una valoració molt 
positiva i destacava la feina de l'entitat, 
“tant per l'experiència dels més veterans 
com per la frescor i la inquietud dels 
més joves”.

Després de recórrer els carrers del barri amb 
música i gresca, els participants van desfilar 
a l'escenari, sota la supervisió del Jurat que 
enguany, estava integrat per Cristina 
Sánchez, en representació de La Xarxa 
Igualada; l'artista Marilú Martínez-Ruiz, i el 
regidor de Cultura d'Igualada, Pere Camps.

Un any més, la gent del Camp del Rei es 
mostra molt contenta de com s'ha 
desenvolupat la festa i Manolo Cano donava 
les gràcies a tots els col·laboradors, 
comerços, el personal de l'Ajuntament i 
totes aquelles persones que han donat un 
cop de mà d'una manera o altra.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, i la regidora d'Agermanament, 
Imma González, van rebre a la Sala de Plens, els alumnes de 
l'Ins Pla de Les Moreres i els del Collège Robert Shuman 
d'Amilly que comparteixen un nou espai d'intercanvi. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte ha donat la benvinguda als 34 
alumnes que participen d'aquesta experiència que va més 
enllà de l'aprenentatge de la llengua i els ha demanat que en 
gaudeixin al màxim “ja que es tracta d'una oportunitat 
important”. Les professores del Collège Robert Shuman 
d'Amilly han tingut paraules d'agraïment per als ajuntaments 
de Vilanova i d'Amilly, sense els quals, han dit, “aquest 
intercanvi seria molt més difícil”. També han tingut 
paraules d'agraïment per al personal docent de l'Institut Pla 
de els Moreres i per a les famílies acollidores. Les professores 
s'han referit a l'intercanvi com una experiència única que 
aporta a l'alumnat riquesa lingüística, cultural i social; “fa 10 
anys que descobrim amb plaer Catalunya, la seva llengua 
i la seva cultura”.  

La professora de francès de l'Institut Pla de els Moreres ha 
destacat l'intercanvi com una peça clau de l'agermanament 
entre Vilanova i Amilly. En aquests 10 anys, explica Bartrolí 
“hem mogut més de 200 nens i les seves respectives 
famílies i continuarem alimentant aquest 
agermanament mentre tinguem la capacitat d'engrescar 
el jovent a estudiar francès i a viatjar per practicar-lo”.

L'intercanvi entre l'INS Pla de les Moreres 
i el Robert Shuman d'Amilly celebren 
aquesta setmana el desè aniversari

06 CULTURA / AGERMANAMENT

El carnaval vilanoví esdevé una cita de referència amb 
800 participants i 18 comparses



L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora 
d'Educació Eva Vadillo van rebre el passart 30 de 
gener el director dels Serveis Territorials 
d'Ensenyament, Ramon Bajona, que va visitar els 
centres educatius de Vilanova del Camí. 

Durant la seva visita a l'escola Joan Maragall, la 
direcció del centre va traslladar-li la seva prioritat 
que passa per la  construcció d'un nou mòdul de 
lavabos, alguns d'ells adaptats. Bajona va assumir el 
compromís en ferm de fer aquesta actuació el proper 
estiu, una vegada s'hagi acabat el curs escolar. El 
cost del projecte anirà íntegrament a càrrec dels 
Serveis Territorials.

Tanmateix, des del Centre van posar en evidència 
problemes de ventilació i il·luminació en algunes 
aules. Incidència que Bajona va dir que valorarien, 
també econòmicament. 

Des de la regidoria d'Educació, Eva Vadillo ha 
confirmat que juntament amb l'alcaldessa Noemí 
Trucharte tenen una visita pendent  amb Serveis 
Territorials per al proper mes d'abril. Durant 
aquesta reunió està previst valorar amb Bajona altres 
projectes per millorar els centres educatius de 
Vilanova del Camí.

Serveis Territorials dotarà el 
Joan Maragall d'un nou mòdul 
de lavabos

Vilanova del Camí ja té rap. L'han creat i gravat un 
grup de joves que van participar en mes de desembre 
en un taller a l'Espai Jove que va comptar amb una 
desena de participants. La finalitat del taller era 
crear una cançó per Vilanova del Camí seguint els 
ritmes i l'estil rapero. Tot plegat acabava amb la 
gravació del tema, amb música i lletra creada pels 
mateixos joves. 

L'objectiu principal del taller era fer reflexionar als 
joves sobre la pertinença a Vilanova del Camí, 
aspecte que els ha fet sentir-se orgullosos. Sota el 
títol “Sóc de Vilanova” van treballar unes 
dinàmiques per saber què els agrada del municipi, 
amb el valor afegit de crear ritmes, d'aprendre a ser 
pacients i fer pinya entre ells. 

El taller va anar a càrrec del raper Joel Prieto més 
conegut dins el món del rap com a Fetiche trece i 
també de Pol Vallés, dijei i montador. 

“Sóc de Vilanova” el nou rap que 
parla de Vilanova del Camí

L'ajuntament continua cardioprotegint el municipi 
amb 5 nous DEA, 3 portàtils;  un al Centre 
d'Innovació Anoia i un altre a l'Escola Pompeu 
Fabra. 

L'aparell que s'ha instal·lat al Centre d'Innovació 
està subvencionat per la Diputació de Barcelona i 
l'ajuntament només hi ha fet una aportació de 128 €.

En el cas del Pompeu Fabra, la decisió va es va 
prendre de manera urgent després que la direcció de 
l'Escola informés  a l'ajuntament que a P3 hi ha un 
alumne amb una cardiopatia. L'estreta col·laboració 
entre Ajuntament i Cardiosos es va traduir en la 
instal·lació, aquell mateix dia, d'un DEA al centre. 
Cardiosos també es va fer càrrec d'una formació 
exprés a alguns membres de l'equip docent. 

Vilanova continua 
cardioprotegint-se i ja disposa 
d'11 desfibril·ladors 
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Vilanova posa en marxa un servei d'atenció a les 
famílies que ofereix acompanyament educatiu i 
atenció psicològica a menors, joves i famílies

ABACUS fa una donació de material per al centre 
Obert el Cireret i per al Casal de la Gent Gran
ABACUS ha fet una donació de material de papereria i joguines a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí que es destinarà al Centre Obert i Espai de Joc el Cireret i 
al grup de dinamització del Casal de la Gent Gran.Es tracta de material 
descatalogat o amb algun desperfecte que no es pot posar a la venda.

La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum Sílvia Cáceres va fer la petició 
formal fa uns dies i “la resposta de la cooperativa ha estat molt ràpida”. A 
mitjan març Joan Dosrius, responsable de logística de distribució d'ABACUS 
coordinava el lliurament de tres palets de material de papereria i joguines 
valorats en 2.400 €.

Sílvia Cáceres i el 1r Tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica, 
Francisco Palacios, amb qui treballa de manera transversal i coordinada per tirar 
endavant projectes de cooperació público-privada, han agraït a la cooperativa la 
seva col·laboració. Palacios i Cáceres expliquen que “és necessari aquest 
treball conjunt per cercar sinergies amb entitats i empreses amb la 
voluntat de fomentar l'ocupació i alhora aportar recursos als col·lectius 
més vulnerables”.

Ambdós asseguren que “aquesta donació beneficiarà dos col·lectius 
importants, per una banda els nens i nenes del Centre Obert i per l'altra, 
prop d'una vintena d'avis i àvies usuàries del Casal de la Gent Gran”.  

08 SERVEIS PERSONALS / IGUALTAT

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Associació Dones amb Empenta han signat 
un conveni de col·laboració per prestar al municipi un servei d'atenció a les 
famílies. La signatura ha anat a càrrec de l'alcaldessa Noemí Trucharte i Maria del 
Mar Granados, presidenta de DAE. La regidora de Serveis Personals, Salut i 
Consum, Sílvia Cáceres, de qui despendrà la coordinació del servei  també ha 
participat e l'acte.

El servei d'atenció a les famílies ofereix acompanyament educatiu i atenció 
psicològica a menors, adolescents i joves, així com a les seves famílies, a través 
d'una metodologia  individual i grupal. “L'objectiu, explica la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres, és oferir a les famílies eines i estratègies per a 
resoldre conflictes generats per diferents situacions de crisi en les que es 
puguin donar problemes de convivència o risc de violència”.

El Servei d'Atenció a les Famílies s'oferirà amb una freqüència quinzenal de 3 
hores d'atenció directa a les famílies del municipi que així ho requereixin. En 
principi, explica la regidora Sílvia Cáceres, s'estima que es podrien atendre unes 
sis famílies al mes i ha destacat que cal demanar cita prèvia a Serveis Personals. 
Podeu contactar per telèfon al 938054411 o físicament al 3r pis de l'edifici 
d'Entitats, plaça dels Horts, 1.

Treball en xarxa entre l'ajuntament i Endinsa't 
per potenciar el joc i el temps de lleure 
de qualitat
L'ajuntament de Vilanova del Camí i l'associació de lleure infantil i juvenil 
Endinsa't han renovat el compromís per desenvolupar al municipi diferents 
activitats de caràcter lúdic i educatiu adreçades a la quitxalla i el jovent. La 
signatura del conveni ha anat a càrrec de l'alcaldessa Noemí Trucharte i de la 
presidenta de l'entitat, Sara Luengo.  A l'acte també hi ha assistit la regidora 
d'Educació, Joventut i Festes, Eva Vadillo. L'acord contempla una ajuda 
econòmica de 5.100 euros per al desenvolupament de les diferents activitats.

El nou conveni de col·laboració entre l'ajuntament vilanoví i l'entitat recull el 
compromís d'Endinsa't per promoure el projecte d'esplai de dissabtes com a tret 
identitari de l'entitat així com potenciar “la peixera” com a recurs de joc 
educatiu. 

L'Ajuntament fomenta la cooperació i la 
col·laboració amb l'Associació de Pensionistes 
i Jubilats

L'alcaldessa Noemí Trucharte i el president de l'Associació de Pensionistes i 
Jubilats, Isidre Solé, han signat un nou conveni per formalitzar la cooperació i 
col·laboració entre ambdues parts. Els ha acompanyat en aquest acte la regidora 
de Serveis Personals, Salut, Consum i Gent Gran, Sílvia Cáceres.

Cáceres ha destacat el significat d'aquest conveni que “promou i fomenta les 
activitats d'interès cultural i social entre el col·lectiu de la gent gran”. Un 
col·lectiu, assegura la regidora, “molt dinàmic que amb les seves activitats 
contribueix a enriquir el teixit social i humà del municipi”.

L'Associació de Pensionistes i Jubilats té un extens calendari d'activitats. A banda 
del ball dels dissabtes, organitza durant el mes de febrer, la Festa del Soci amb 
activitats lúdiques i socials. Un dels programes més rellevants de l'entitat és la 
Setmana de la Gent Gran, que celebren la segona setmana de maig, i que inclou 
actes molt consolidats com l'homenatge a la gent gran o el concurs d'arròs a la 
cassola que compta amb la participació de la Confraria d'arròs a la cassola de 
Catalunya.



09PROMOCIÓ ECONÒMICA

Professionals i ciutadania avaluen els punts forts 
i febles de Vilanova per dissenyar un Pla que 
redueixi les desigualtat socials en matèria 
de salut
Durant el mes de març es van fer les dues primeres sessions grupals per avançar en 
la confecció del Pla de Salut Comunitària COMNOVA que neix amb la voluntat de 
reduir les desigualtats socials en matèria de salut.

A la primera sessió hi va participar una vintena de tècnics de diferents àrees 
municipals, i professionals dels centres d'ensenyament i de serveis relacionats 
amb la salut pública, com el CAP, les farmàcies o el servei d'ambulàncies.

La segona sessió també va ser força concorreguda i van participar representants de 
les entitats locals i persones a títol personal.

La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum Sílvia Cáceres va fer-ne la 
presentació institucional i va agrair la participació dels assistents i la implicació 
en el projecte que es comparteix amb el Centre d'Atenció Primària i l'Agència de 
Salut Pública. Cáceres reconeix “la importància que té per al projecte les 
aportacions que fan les entitats i els particulars a partir de les quals es pot 
fer una radiografia real del municipi on s'analitzen les vulnerabilitats però 
també les fortaleses de la nostra comunitat”. La regidora ha valorat amb 
satisfacció l'intercanvi d'opinions i experiències que es van donar en ambdues 
reunions, tant per part de la ciutadana com de la participació tècnica.

Un taller d'autodefensa per a dones obre el 
programa informatiu i reivindicatiu del 8M 
a Vilanova del Camí

Una trentena de persones van aplegar-se a la plaça del Mercat per compartir una 
sessió de defensa personal que va anar a càrrec del Club Esportiu Budokan. L'acte 
s'emmarcava en la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 
L'Alcaldessa i la regidora de Serveis Personals de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí van encetar l'acte amb un reconeixement a totes les dones i la voluntat de 
continuar lluitant per aconseguir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits.

Abans de començar amb l'activitat, la regidora de Serveis Personals Sílvia Cáceres 
es va adreçar al públic assistent, la majoria dones, conscient, va dir “de les 
desigualtats que existeixen entre homes i dones i del llarg camí que ens 
queda encara per recórrer cap a la igualtat real d'opotunitats”. 

Les paraules de Sílvia Cáceres van donar lloc a la exhibició del CE Budokan que va 
desplaçar fins a la plaça un grup de joves del club per fer el tutorial. Pere Solé, va 
anar alternant els consells pràctics adreçats a les dones amb simulacions de 
situacions de perill o d'atac per facilitar pautes bàsiques d'autodefensa. 

Aquest acte va ser el primer que es va celebrar a Vilanova del Camí en el marc del 
8 de març, una celebració amb marcat caràcter informatiu i reivindicatiu. Aquella 
mateixa tarda es fa una sessió de contes per a la igualtat de gènere a la Biblioteca 
de Vilanova del Camí que va anar a càrrec de Sara Genovart. 

La primera marxa exploratòria de la MICOD per 
abordar l'assetjament sexual en espais públics 
va fer ple

La Mancomunitat de la Conca d'Òdena està elaborant el Protocol davant 
l'assetjament sexual ens espais públics d'oci, i es troba en la fase de diagnosi. Per 
a completar aquesta fase, han organitzat dues marxes pel territori que tenen 
l'objectiu de detectar els punts foscos i els espais insegurs per a les dones. La 
primera, es va fer el 8 de febrer a Igualada. 

La regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres; la de Cultura i la d'Educació, 
Imma González i Eva Vadillo, respectivament, van participar activament en 
aquesta primera marxa exploratòria, una experiència que han qualificat de 
“molt positiva i interessant” que va convidar a les participants a observar el 
seu entorn: el tipus de carrers, el mobiliari urbà, la il·luminació... per tal 
d'incorporar aquestes sensacions o percepcions a la diagnosi que s'està 
elaborant.

Cáceres assegura que “l'experiència ha estat tant positiva que hem demanat 
a Punt 6 poder fer una marxa exploratòria a Vilanova del Camí”.

Teodora Vaquero, la segona centenària més gran 
del municipi celebra el seu 105 aniversari

Teodora Vaquero va celebrar el 7 de febrer els 105 anys. La segona centenària més 
gran de Vilanova del Camí, va néixer a Valladolid i viu des de fa una dècada a la 
residència Amavir on el dia del seu aniversari la van visitar la regidora de Cultura, 
Imma González i el regidor d'Esports, Camilo Grados. Acompanyats per la 
directora del centre, Àgatha Barea i de la família, la Teodora va bufar les espelmes 
del pastís i va conversar animadament amb González i Grados.

Els va explicar, per exemple, que les treballadores de la residència l'havien sorprès 
la nit del seu aniversari portant-li un pastís i fent-li bufar les espelmes. “Soy la 
más mayor de la residencia”, diu orgullosa la Teodora que va passar una 
estoneta molt agradable rebent visites i compartint experiències i records. 



Queremos los enlaces 
completos en la rotonda 
del Barrio Santa Lucia 
con la Ronda Sur

El error de hace más de 10 años, por 
parte de la Generalitat, y permitido 
por el PSC y V365, provocaron que la 
Ronda Sur no de servicio a Vilanova, 
los pasos y puentes no están 
dimensionados para su 
desdoblamiento futuro sin las salidas 
en Santa Lucía.

Ahora nos venden una vía alternativa, 
una nueva trinchera, por el interior 
de la trama urbana de desarrollo, 
formando una nueva división de 
Vilanova del Camí. Actualmente 
tenemos la vía del tren, la carretera 
de La Pobla de Claramunt y la Ronda 

Sur, que son vías separadoras para los 
ciudadanos y que limitan el 
crecimiento y desarrollo urbanístico y 
social.

No tiene sentido crear una nueva 
trinchera interior. Una vía que para 
utilizarla tengamos que salir por la 
rotonda del Polígono, transitar por el 
interior del polígono, continuar por 
el interior de la trama urbana 
municipal (calle Fusters), atravesar 4 
rotondas, y un nuevo puente sobre la 
vía del tren, para llegar al fondo del 
barrio Santa Lucía. Qué sentido tiene 
ejecutar esta carretera interior: 
NINGUNO. Esto no solucionará, ni 
reducirá el número de vehículos que 
se desplazan por el interior del 
municipio. Todo lo contrario, creará 
nuevos puntos de congestión interior. 
Actualmente ya tenemos más de 
3.500 vehículos diarios que circulan 

por estos puntos de congestión. 
Cómo puede ser una solución 
continuar forzando a los vehículos a 
pasar por el mismo punto actual de 
congestión: la rotonda de la calle 
Fuster con la carretera de La Pobla, y 
eliminar la calle de entrada y salida, 
al barrio de La Luna para poder 
construir un nuevo puente sobre la 
vía del tren.

Los enlaces son posibles, si existe 
voluntad política de la Generalitat de 
Cataluña. La normativa de trazado 
cambió en 2016, haciéndola más 
permisiva y creando diferentes 
supuestos que permitirían tener los 
enlaces en rotonda del barrio Santa 
Lucía, sin necesidad de crear una 
nueva carretera interior por Vilanova 
y sin provocar un gasto innecesario a 
todos los catalanes. Si se tiene 
voluntad de invertir en Vilanova del 

Camí, esta inversión se podría 
destinar a enterrar la vía del tren y no 
proyectar y hacer un nuevo puente 
sobre el tren, que en el futuro 
tendremos que demoler. No 
entendemos como un departamento 
de la Generalitat, realiza promesas 
políticas y propias de campaña 
electoral, cuando la Generalitat no 
tiene gobierno y no existe un 
programa de inversiones aprobado y 
real. Tenemos que pensar en Vilanova 
y no en los votos.

Juan Manuel Cividanes Alonso

Una autèntica bomba de 
rellotgeria...

En aquest darrer any de govern de la 
Sra. Trucharte i la Sra. Imma 
González, juntament amb els seus 
col·laboradors Cividanes i Palacios, 
estem patint una preocupant gestió 
municipal que tard o d'hora ens 
portarà greus problemes econòmics. 
Acabarem pagant tots els vilanovins 
els aires de grandesa i gastar per 
gastar que intenten comprar vots a la 
desesperada per a les properes 

eleccions. Però el món no s'acaba al 
maig del 2019.

Estem realment preocupats per com 
tancaran el mandat a nivell econòmic 
i un clar exemple és l'augment en un 
38% dels préstecs en aquest darrer 
any i el forat de 800.000 € que 
deixarà l'agosarat bar-restaurant de la 
nova piscina (forat que pensen tapar 
amb la venda d'uns terrenys del 
polígon per aquest valor).

Estem davant un govern temerari i 
que improvisa cada passa que dóna. 
En aquesta darrera sessió plenària 

han hagut de rectificar un acord de 
Ple que ells mateixos van aprovar fa 
uns mesos: tornar a externalitzar el 
servei d'enllumenat, sembla ser que 
no és tant l'estalvi com es pensaven.

Podríem posar molts més exemples, 
però ja sabeu que l'espai que ens 
deixen en aquest butlletí és limitat...

Sincerament, aquest govern té un full 
de ruta clar? Estan prou capacitats 
per gestionar l'Ajuntament? Són 
conscients que ens endeutaran a tots 
els vilanovins per a uns quants anys? 
Pensen en el bé comú o en els seus 

interessos personals  de guanyar les 
eleccions i continuar perpetrant 
aquesta manera de fer tan poc 
responsable i seriosa?

Ens queda molt per veure en aquest 
darrer any, reiterem: UNA 
AUTÈNTICA BOMBA DE 
RELLOTGERIA.

Vanesa González 

La rancúnia és mala 
consellera

Fins a cert punt és admissible que 
l'oposició discrepi de les decisions 
del govern, com la internalització del 
servei de neteja i la millora del 
projecte de la piscina. El que és 
inadmissible es que utilitzi això 
d'excusa per negar-se a tractar els 
pressupostos quan el govern els ha 
estès la mà. I encara més greu, es 
dediqui a calumniar i sembrar dubtes 
sobre la nostra capacitat com a 
gestors i la supervivència del projecte 
de la piscina. Tot plegat dona la 

sensació que l'oposició encara no ha 
paït la moció de censura i la 
consumeix el rancor.

És el meu deure insistir en demanar-
los que desisteixin en aquesta 
actitud. Vilanova necessita que 
treballem plegats o com a mínim 
dialoguem des del respecte. I dic això 
perquè si l'oposició hagués tingut la 
voluntat, hauria apreciat els aspectes 
beneficiosos d'aquests pressupostos 
que van rebutjar. Com per exemple, 
el fet que es dediquin 150.000 € en 
atencions benèfiques assistencials. 
Una quantitat generosa que permetrà 
endegar accions dins del camp de la 

pobresa energètica i ajudar a les 
persones en perill d'exclusió. 

També es mantenen els recursos en 
l'àrea de cultura i s'augmenten els 
d'educació. Prova d'això són els 
29.000 € que es destinen en 
inversions en els centres educatius o 
els 35.000 € en beques de transport. 
Procurar pels nostres estudiants 
sempre ha estat una de les nostres 
màximes prioritats.

I sí, és cert que s'han hagut de fer 
ajustos per culpa de les liquidacions 
negatives en els tributs de l'Estat de 

mandats anteriors. Però també és 
cert que aquests no afecten la 
qualitat dels serveis i que s'han pogut 
absorbir sense apujar els impostos. 
Així doncs, tan mals gestors som? 
No, certament no.

Kilian Tomás 
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Presupuesto 2018: un 
presupuesto realista, 
trabajado, social e 
ilusionante

En el último pleno ordinario se 
aprobaron por parte del equipo de 
gobierno del que forma parte 
Vilanova Alternativa VA!, los 
presupuestos para nuestro municipio 
para este año 2018. Unos 
presupuestos realistas, trabajados, 
sociales e ilusionantes. A pesar de la 
disminución de unos 200.000 € de 
ingresos por parte del Estado, la 
gestión responsable y las medidas de 
ahorro, hacen que este presupuesto 
permita al ayuntamiento seguir 
dando todos los servicios, actividades 
y ayudas necesarias para los 
vilanovinos. 

Y todo ello cumpliendo con la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y 
teniendo un nivel de endeudamiento 
muy bajo que ya quisieran muchos 
ayuntamientos de la comarca. 

En tan pocas líneas es imposible 
nombrar todos los proyectos para 
este año, pero queremos destacar que 
este presupuesto nos permitirá que 
este verano todos los vecinos 
disfruten de la nueva piscina, con 
más zonas de agua, de césped, 
vestuarios nuevos… Una piscina que 
será la envidia de la comarca. 

Inaugurar la zona de barbacoas en el 
parque fluvial, con sombras, mesas, 
chiringuito, y una zona lúdico y 
deportiva. Un espacio donde 
disfrutar en familia en un marco 
incomparable. 

Acabar la última fase del Casal de la 
Gent Gran, un espacio para uso y 

disfrute de nuestros mayores donde 
tengan todos los servicios. Seguir 
asfaltando calles en mal estado sin 
coste para nuestros vecinos. Seguir 
ampliando y remodelando parques y 
jardines, como el Parque de la 
Solidaridad o la Plaza Extremadura 
entre otros. 

Continuar ayudando a las personas 
que más lo necesitan a través de 
Servicios Sociales, y poner en marcha 
dos nuevos proyectos ilusionantes 
como son el Plan de Salud 
Comunitario y el Proyecto de 
Atención Familiar. Promocionar el 
comercio local, potenciar la creación 
de puestos de trabajo, más cursos de 
formación, más Planes de 
Ocupación. Aportación económica a 
los Centros educativos para los 
mantenimientos necesarios. Destinar 
40.000€ para que entre todos los 
vecinos decidan su destino a través de 

un proceso participativo. 

Una Fiesta Mayor de calidad, una 
nueva edición del Salón de la 
Infancia y la Fiesta del Deporte. 

Escucharéis críticas catastróficas por 
parte de los grupos de la oposición, al 
igual que el año pasado, pero el 
tiempo pone a cada uno en su sitio, y 
durante este año todos los vecinos 
veréis todos estos proyectos acabados 
y podréis disfrutar de una Vilanova 
mejor.

Francisco Palacios



“Tots els llibres són 
cultura?”

Amb aquesta lamentable pregunta 
justificava el govern de Vilanova, el fet 
del tractament desigual i 
discriminatori que el nostre grup 
municipal rep enfront a totes les 
entitats municipals. El pitjor i més 
greu, és que, això també passa amb 
qualsevol persona del municipi o 
entitat que no pensi o combregui amb 
l'actual govern municipal.

Sembla que la presentació d'un llibre 
no és un acte cultural i un acte polític 
no és d'interès general, segons la 
regidora de cultura; l'actual govern de 
Vilanova, castiga i penalitza la 
diferència, aquesta és la trista realitat 
d'un govern que no se sent còmode 
amb la pluralitat i la diversitat.

Acaben d'aprovar els pressupostos pel 
2018, en aquests, el nostre grup va 
treballar per incorporar propostes de 
millora, però tal i com apuntava una 
regidora de govern, totes les propostes 
que venen d'Esquerra no es tindran en 
compte. Uns pressupostos, on s'han 

retallat en moltes partides necessàries 
per dotar de qualitat els serveis que 
presta l'ajuntament, retallant en 
serveis socials, promoció econòmica, 
joventut, educació i cultura, fet que 
ens va obligar a no ser partícips dels 
pitjors pressupostos que s'han aprovat 
mai al municipi. 

El nostre grup però, no desisteix, 
continuem treballant de forma 
incansable pel nostre municipi i per 
les millores que hi volem, i aquestes 
millores passaven, per poder estrenar 
la piscina aquest estiu –amb un 
projecte responsable-, renovar la plaça 

Vilarrúbies, implementar un auxiliar 
de conversa per la secundària i 
rehabilitar i promocionar el nostre 
patrimoni natural, demanàvem tant?

Meritxell Humbert
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El paper ho aguanta tot 

 
En l'últim ple municipal es van 
aprovar els pressupostos de 
l'ajuntament de Vilanova per al 2018, 
no exempts de controvèrsia. El grup 
municipal que represento vàrem 
votar-los en contra amb tot el 
convenciment per diversos motius de 
pes. 

Per una banda, no podíem votar-los a 
favor, ja que fer-ho hagués representat 
implícitament un aval per aquest 
equip de govern que no es mereix per 
la seva nefasta gestió en diversos 
temes cabdals com per exemple la 

internalització de la gestió del 
servei de neteja d'edificis 
municipals. Ja ens hi vam oposar ara 
fa 1 any enèrgicament i seguim 
defensant la nul·la sensibilitat i, fins i 
tot, l'actitud desafiant que va tenir la 
Sra. Trucharte envers el personal que 
durant anys van estar desenvolupant 
dit servei. 

Per altra banda, també cal dir 
públicament que, van modificar el 
projecte de la rehabilitació de la 
piscina municipal, la qual representa 
un increment respecte el projecte 
inicial d'uns 800.000€ addicionals, 
que segons aquest pressupost 
pretenen pagar amb la venta d'uns 
terrenys municipals. La qüestió és: 

podran vendre realment aquests 
terrenys per aquest import?? 

Amb aquest escenari molt 
probablement el que acabi succeint és 
que s'haurà de finançar aquest sobre 
cost del projecte amb un crèdit 
addicional que repercutirà en un 
major endeutament del nostre 
ajuntament que acabarem pagant 
entre tots els vilanovins/es. En el 
darrer Ple  ja vaig afirmar que es 
tracta d'una temeritat política i 
més tenint en compte que coincidirà 
amb eleccions municipals, i per tant, 
serà el pròxim equip de govern que 
surti escollit als comicis del 2019a qui 
li tocarà suportar aquest sobre deute, 
sense el qual també haguéssim pogut 

gaudir de l'ampliació de la piscina i 
zona de bar segons el projecte que 
vam elaborar quan formàvem part de 
l'equip de govern. 

Jordi Barón 

No son los mejores 
presupuestos, pero se 
invertirán de la mejor 
forma

Dijo Stephen Hawking que “la 
inteligencia es la capacidad de 
adaptarse al cambio”; intentando usar 
esa premisa he defendido los 
presupuestos de este año. Tras unas 
semanas trabajando los presupuestos, 
el departamento de intervención nos 
notificó que debíamos reducirlos en 
200.000 euros para corregir las 
liquidaciones negativas de los años 
2008-2009-2012-2013. Reconozco que 
el golpe fue brutal, porque a nadie le 
gusta tener que reducir sus partidas 
para rectificar los errores de los 
gobiernos anteriores. No parecía justo 
que después de todo el esfuerzo de 
ahorro para invertir en un proyecto de 

mejora de ciudad, tuviera que 
reducirse de forma tan drástica para 
enmendar una mala gestión. 

La función del regidor de Hacienda 
Kilian Tomás  no ha sido fácil, en un 
área discreta y complicada, y que ha 
requerido de mucho esfuerzo para 
sacar adelante un presupuesto realista 
y sostenible, sin aumentar la 
fiscalidad ni el endeudamiento. 

Ante esta realidad, nos hemos 
adaptado a las nuevas circunstancias 
invirtiendo en las necesidades de 
Vilanova y en los intereses de los 
ciudadanos. Hemos conseguido 
mantener la partida en Servicios 
Sociales, y en Educación; hemos 
logrado sostener la inversión en 
Promoción Económica y en mejora de 
la vía pública. Este presupuesto 
permitirá una adecuación de Can 
Muscons para darle utilidad a un 
edificio olvidado; seguiremos con la 

remodelación del Casal d'Avis para 
que, por fin, puedan disfrutarlo. 
Además hay una inversión de 
urbanización para conseguir una zona 
comercial que ofrezca oportunidades 
laborales en Vilanova.

Seguimos con un plan de mejora  que 
incluye la reforma de parques 
infantiles, la instalación de 
marquesinas en todo el municipio, el 
proyecto de cardiopreteger toda 
Vilanova; y continuamos con el 
compromiso de la promoción cultural, 
festiva, deportiva y solidaria;  
atendiendo las necesidades de los 
vecinos.

Lamento que la oposición haya dicho 
NO a todo esto y haya votado en 
contra de seguir adelante con 
proyectos como la piscina, es cierto 
que su voto a favor no era necesario, 
pero nos hubiera gustado que 
hubieran apoyado nuestro proyecto de 

Piscina Municipal. No hay una 
imagen única de la realidad y quizás 
ellos tengan algún otro argumento 
para hacerlo que no sea el 
resentimiento.

Los números a los que nos hemos 
enfrentado no son los mejores, pero 
seguimos la racionalización del dinero 
público para invertirlo en aquello 
realmente necesario. “Uno no puede 
discutir un teorema matemático”, 
también decía Hawking, pero puede 
esforzarse mucho para que los 
ciudadanos estén orgullosos de sus 
políticos.

Imma González
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l'INS fa créixer el Projecte Morera 
en el que enguany hi participen 
9 joves vilanovins

6 joves estudiants de l'Institut Pla de les Moreres 
s'han incorporat recentment al Projecte Morera i 
desenvoluparan durant els propers mesos diferents 
tasques, majoritàriament administratives. Aquests 
joves faran les pràctiques a l'escola Joan Maragall, al 
Pompeu Fabra, a Supermercados Sebastián i a 
diferents àrees de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí. Altres dues joves ja es van incorporar fa uns 
dies a la Llar d'Infants El Molinet i La Baldufa. En 
total són 8 joves els que participen enguany del 
projecte Morera, tot i que en els propers dies es 
podria incorporar una novena persona.

L'Institut Pla de les Moreres amb la complicitat de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí i la col·laboració 
d'empreses i entitats locals, tiren endavant aquest 
projecte amb l'objectiu d'afavorir i motivar els joves 
que tenen dificultat per seguir el procés educatiu 
tradicional.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, va rebre oficialment 
aquests joves al seu despatx i també els 
representants dels centres on faran les pràctiques i 
els va agrir tant a uns com els altres, la seva 
implicació al projecte. 

L'Escola Pompeu Fabra reflexiona 
sobre l'escalfament global 

Del 19 al 23 de març, l'alumnat de l'Escola Pompeu 
Fabra ha treballat el tema de l'escalfament gobal en 
el marc de les Jornades Ecològiques 2018: Què puc 
fer joc contra el global warming? La 28a edició 
d'aquestes jornades mediambientals s'han presentat 
a les aules a partir d'un vídeo creat pels nens i nenes 
delegats i delegades verds/es que “han explicat 
com trobem el planeta actualment a causa de 
les males accions dels humans i què podria 
passar si continuem sense tenir-ne cura”. A 
partir d'aquest treball de debat, cadascun dels cicles 
ha organitzat activitats relacionades amb el 
reciclatge, amb experiments de l'efecte hivernacle, 
la desertització…

Els alumnes més grans, han participat de la xerrada 
de l'entitat GEDEN, que els ha donat més 
informació sobre l'escalfament global, i els més 
petits, “han gaudit de l'espectacle  de titelles 
family clim, on a partir de diferents 
personatges s'endinsaven en els temes de 
reciclatge i cura de l'entorn”. 

També s'ha fet una sortida a la deixalleriatot i que 
l'activitat clau ha estat la sortida sostenible a peu i 
amb bicicleta al Parc Fluvial de Vilanova.

L'Institut Pla de les Moreres celebra 
l'estrena d'una nova biblioteca 

La sala d'actes de l'Institut Pla de les Moreres es va 
omplir de famílies i alumnes amb motiu de la 
inauguració de la nova biblioteca del centre. 

El director del centre, Pep Martí, recordava com la 
suma d'esforços i l'aposta de la direcció del centre i 
l'administració, ha fet possible la rehabilitació i 
aprofitament del que pràcticament era un 
magatzem, a costat de la sala d'actes, i convertir-lo 
en la nova biblioteca. 

La inauguració va comptar, entre altres autoritats, 
amb la presència de l'alcaldessa Noemí Trucharte i 
la regidora d'Ensenyament, Eva Vadillo; amb 
representants dels Serveis Educatius de l'Anoia, 
Carme Plassa i Joan Ramon, així com Rosa 
Castelltort de la Delegació Territorial 
d'Ensenyament, responsable dels Programes 
Internacionals. També hi era present la bibliotecària 
vilanovina Teresa Mas i la periodista i escriptora 
vilanovina, Mireia Rubio que va tenir cura d'una part 
de la presentació.

Dues alumnes representen l'Institut 
Pla de les Moreres a Letònia, en la 
4a trobada Erasmus 

L'Institut Pla de les Moreres va participar el mes de 
febrer, en una nova trobada internacional del 
projecte Erasmus + Get Moving. Dues alumnes de 4t 
d'ESO, Maria Palacios i Claudia Càrdenas es van 
guanyar la possibilitat, per mèrits acadèmics, d'anar 
fins a Letònia en representació de l'institut vilanoví.

Les dues vilanovines han compartit quatre dies de 
convivència i treball amb els alumnes del país bàltic 
amfitrió i també amb alumnes de Polònia, Portugal, 
Eslovènia i Finlàndia. El tòpic monogràfic a treballar 
en aquesta trobada per tots els centres ha estat els 
Mass Media, és a dir, els mitjans de comunicació de 
masses. Totes dues han expressat la satisfacció per 
aquesta experiència que els ha servit per trencar 
molts prejudicis respecte als companys letons i 
també dels altres països. 

La pròxima trobada d'aquest programa Erasmus serà 
a Polònia, el mes de maig, i el tema triat és el 
voluntariat. L'última cita serà a Portugal.

El poder de la imaginació per 
desmuntar prejudicis posa música 
i lletra a una nova cantata escolar  

Amb la participació de tot l'alumnat de 4t de 
primària de les escoles d'Igualada i de Vilanova del 
Camí, el pavelló d'hoquei de Les Comes va acollir, el 
passat 19 de març, una nova Cantata Escolar “El 
Planeta del Mar Inventat”

És una història de ficció amb música de Jordi Lluís 
Rigol i text d'Enric Estany. A partir d'un conflicte ens 
parla de la relació entre pares i fills, del poder de la 
imaginació i de no jutjar a la gent per la seva 
aparença.

L'escenografia, planetes i un mar amb meduses, va 
estar coordinada per Xavier Mula, professor de 
l'escola d'art; el programa de mà i un reportatge 
fotogràfic dels concerts també els van realitzar 
alumnes de l'escola d'art; els narradors eren joves 
alumnes de l'escola de teatre i tots els cantaires i 
músics van actuar dirigits per Montserrat Roset, 
professora de l'Escola de Música.

Destacat paper del Joan Maragall al 
Cros Comarcal de La Pobla 
Una nova generació d'esportistes locals, els equips 
de poliesportiu del Joan Maragall i del Pompeu 
Fabra, va participar el passat mes de febrer a la 
Jornada de Cros Comarcal de La Pobla de 
Claramunt. 

L'equip del Joan Maragall està fent molt bon paper 
als Jocs escolars de l'Anoia, en la modalitat de 
poliesportiu benjamí, sumant la màxima puntuació, 
i assolint la primera posició. 

També l'equip de poliesportiu aleví de l'escola 
Pompeu Fabra va prendre part en la prova i van 
assolir la cinquena posició. 

Foto de Cristina Bravo



L'Associació de Pensionistes i 
Jubilats celebra amb èxit la 5a 
Festa del Soci 
La festa va tornar a posar l'atenció en la figura del 
soci per reconèixer el compromís associatiu i també 
per exposar el treball que l'entitat porta a terme 
durant l'any. Un moment per al record a les 
persones sòcies traspassades durant l'any anterior, i 
també una trobada social amb espai per a 
l'entreteniment i la diversió, com ara la tarda de 
bingo especial del divendres o el Ball del Soci, 
dissabte, que va aplegar 200 persones. 

El president de l'entitat, Isidre Solé, feia en conjunt 
una valoració positiva i agraïa l'entrega i disposició 
dels integrants del Grup de Sevillanes, Els Girasols i 
la rondalla Els Trobadors de l'Anoia que van fer 
passar una molt bona estona als assistents amb les 
seves actuacions. 

En el marc d'aquesta festa, es va fer un 
reconeixement als socis amb el lliurament dels pins 
honorífics, i l'homenatge als difunts o socis 
traspassats durant el darrer any, que s'ha repensat i 
s'ha convertit en un acte laic que va consistir en la 
interpretació musical del Cant dels ocells, a càrrec 
del violoncel·lista Jordi Morera. Ambdós actes van 
comptar amb la presència de la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres, de l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i altres representants municipals.
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L'Associació de Germanor prepara 
les visites d'estiu als pobles 
agermanats i  l'exposició fotogràfica 
'Els colors d'Europa'
L'Associació de Germanor comença a preparar-se de 
cara a les visites que faran com cada estiu, a les 
poblacions agermanades d'Amilly i Calcinaia. 
Després de celebrar, l'any passat, el 25è aniversari de 
l'agermanament amb Calcinaia i de sumar ja més de 
quinze anys amb Amilly, l'Associació de Germanor 
vol promoure la participació i l'intercanvi escolar, en 
concret dels centres de primària. Josaep Minguet un 
dels responsables de l'entitat espera que la invitació 
feta a les Ampes i a les direccions dels centres doni 
algun fruit per treballar alguna activitat o proposta 
de relació o intercanvi. 

Un any més des de l'Associació de Germanor també 
preparen altres activitats per animar la ciutadania a 
conèixer els lligams que ens uneixen amb aquestes 
poblacions europees. El més immediat és l'exposició 
fotogràfica que amb el títol genèric “Els Colors 
d'Europa” convida la ciutadania a enviar fotografies 
sobre “la vida al carrer” Aquesta mostra té caràcter 
itinerant i es podrà visitar durant la Festa Major de 
Vilanova del Camí. 

Cal fer arribar les fotografies abans del 15 d'abril al 
correu electrònic de l'associació que és: 
agermanament.vilanovadelcami@gmail.com

L'AEMA fa ple en una pedagògica 
jornada sobre la recerca mèdica
Una sala plena de gom a gom a l'Espai Cívic Centre 
d'Igualada va acollir, el passat dimecres 21 de març, 
la 4a Jornada de divulgació i sensibilització de 
l'Associació Esclerosi Múltiple de la comarca de 
l'Anoia (AEMA). El públic va poder endinsar-se 
d'una manera molt didàctica en aspectes bàsics 
sobre la recerca clínica, tema que enguany centrava 
la trobada, gràcies a la ponència del doctor Carlos 
Nos, neuròleg i coordinador d'assaigs clínics del 
Cemcat, Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.

La trobada va comptar amb l'assistència del doctor 
Fermí Capdevila, regidor de Sanitat d'Igualada, 
municipi amfitrió; la regidora de Serveis Personals 
de Vilanova del Camí, Sílvia Cáceres, la regidora 
republicana vilanovina Meritxell Humbert, i 
l'odenenca, Vanessa Massons, entre altres autoritats, 
com ara la directora de la FEM, Rosa Masriera. L'acte 
va ser presentat per la periodista Mireia Rubio, cap 
d'informatius de Ràdio Nova.

La propera cita, explica Dolors Canal presidenta de 
l'AEMA, és el dia 29 d'abril, al Circuit de Barcelona 
Catalunya amb el “Mou-te per l'esclerosi múltiple”, 
una jornada lúdica i esportiva que convida a 
participar de diferents activitats i proves atlètiques i 
recórrer el circuit a peu, amb bicicleta o bé amb 
patins.

Més de 300 persones celebren amb 
la UCE Anoia l'antiga tradició de la 
matança del porc

La Unión Cultural Extremeña Anoia va celebrar la 
tradicional matança del porc al Parc Fluvial, una 
jornada gastronòmica i social que  es celebra des de 
fa 23 anys i que va tornar a aplegar al parc Fluvial 
amics i simpatitzants de l'entitat.

El president de l'entitat Paco Nevado ha fet una 
valoració molt positiva de la jornada que va aplegar 
més de 300 persones. Nevado ha agraït també la 
participació en aquest acte del consistori vilanoví, 
govern i oposició, “que van tenir a bé 
acompanyar-nos en algun moment de la 
celebració”.

Aquesta és una festivitat, explica Nevado, que 
intenta preservar antigues tradicions extremenyes 
com el llenado que és l'embotit a la tripa del 
preparat per al xoriço i la patatera. 

D'altra banda, la UCE, va acollir el 10 de març una 
conferència sobre els mites i creences familiars a 
càrrec de Verònica Amezcua. Aquesta xerrada 
col·loqui que es va iniciar amb una projecció que 
recollia mites i creences familiars que encara avui 
perviuen, va omplir de gom a gom la seu de l'entitat 
amb un públic ben divers: homes, dones i nens... 
que van ser molts participatius i que van enriquir 
aquest acte que es feia en el marc del 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona. L'activitat es va acabar 
amb una xocolatada amb melindros gentilesa de la 
UCE Anoia.

Els Amics de les Antiguitats 
conviden els vilanovins a participar 
del mercat vilanoví el darrer 
dissabte de cada mes

Els Amics de les Antiguitats organitzen el darrer 
dissabte de cada mes un mercat d'antiguitats i 
productes de segona mà que s'ubica a la plaça del 
Mercat de Vilanova del Camí. Fa cinc anys, 
aproximadament que es porta terme al municipi, 
segons explica Enric González, un dels seus 
impulsors, i ara passa per un moment crític pel que 
fa al nombre de parades participants. Actualment el 
mercat d'antiguitats i articles de segona mà acull 
entre quatre i cinc parades però l'esperit és fer 
créixer l'oferta. 

Paquita Dávila, una altra de les impulsores del 
Mercat d'Antiguitats, explica que fa tres anys que 
participa en aquesta iniciativa i convida tothom que 
tingui articles antics o de segona ma a sumar-se a les 
parades. 

CONFORT NOVA

Aigua de qualitat a casa teva!
Descalcificadors i osmosis inversa



El grup de Passejades “A cent cap els 
cent” visita Molins de Rei i Arenys 
de Munt

El grup de la gent gran vilanovina del cicle de 
passejades “A cent cap als cent” va participar, la 
darrera setmana de febrer, a la segona de els sortides 
del cicle de Passejades que els va portar fins a Molins 
de Rei.

Unes 35 persones de Vilanova del Camí van 
participar activament a les activitats que van iniciar-
se de bon matí al pati de la Federació Obrera i que  
van aplegar 170 persones arribades de Cerdanyola, 
Arenys de Munt, i de l'amfitriona Molins de Rei.

D'altra banda, el 14 de març, el grup de gimnàstica 
per a la gent gran va visitar Arenys de Munt, al 
Maresme. Els participants van baixar cap el Parc de 
Can Jalpí, des d'on sortia un caminet boscós que 
enfilava fins el Mirador, a una alçada considerable,  
que els va  permetre gaudir d'unes espectaculars 
vistes de la costa del Maresme.

14 ESCOLES I ENTITATS

Vilanova celebra una nova edició de la 
Cursa Popular amb novetats i 
participació elevada

Excel·lent matinal esportiva la que es va viure 
diumenge 18 de març a Can Titó amb motiu de la 
celebració de la 24a Cursa Popular del municipi. 
Prop de 500 atletes es van mantenir fidels a una cita 
que manté el caràcter obert i gratuït que la va veure 
néixer l'any 1995.

Marc Valdés del JAB Berga i Sònia Júlia del CERRR 
es van proclamar campions absoluts dels 10 km, 
mentre que Raúl Lopez del CAI Petromiralles i 
Helena Lacambra del Nou Barris s'enduien la prova 
urbana de 4'5 km de recorregut. La prova infantil va 
ser per al benjamí Joan Martínez de les Escolàpies, 
mentre que Èlia Ibáñez (3ª de la general) va ser la 1ª 
atleta femenina dels 1000 m.

Aquest any la prova presentava algunes novetats. La 
sortida simultània de les proves urbana i natural 
s'avançava a les 10:30h del matí. “La participació, 
explica Camilo Grados, regidor d'Esports,  va ser 
bona, si bé queda lluny dels rècords de fa unes 
temporades, quan els calendaris de proves 
esportives eren menys extensos”.  330 atletes van 
gaudir del recorregut.Podeu seguir totes les 
classificacions a www.vilanovadelcami.cat 

A migdia i amb el poliesportiu ple de gom a gom es 
va procedir al sorteig de regals i al lliurament dels 
premis que va a anar a càrrec del regidor d'Esports, 
Camilo Grados, els regidors Lluís Perea, Meritxell 
Humbert i Marcel·lí Nieto així com els senyors 
Cañamares i Vilarrubies, representants del CAI i de 
Super Mas, respectivament.

Camilo Grados en nom d'Esports Vilanova, 
organitzador de la prova, vol agrair el suport de 
Diputació de Barcelona, Club Atlètic Igualada, 
Jocnet, Super Mas, F. Massana i Therana. I el 
patrocini d'SPORT, Aneto, Powerade i Hartmann, 
entre d'altres, així com l'esforç de tot l'equip de 
treballadors, monitors i voluntaris que la van fer 
possible.

El vilanoví Hèctor Ramos del CAI 
Petromiralles, Campió d'Espanya Sub-20 
en Salt d'Alçada a Ourense

L'atleta del CAI Petromiralles Hèctor Ramos es va 
proclamar brillantment Campió d'Espanya Júnior 
(Sub-20) en la prova del Salt d'Alçada corresponent 
al 45è Campionat d'Espanya Júnior en Pista Coberta 
d'Ourense. La prova va comptar amb la participació 
dels atletes estatals capdavanters nascuts els anys 
1999 i 2000, entre els quals hi havia 5 del CAI 
Petromiralles que van endur-se la medalla d'Or i un 
lloc de finalista, com a actuacions més rellevants.

A destacar l'actuació d'Hèctor Ramos, Campió 
d'Espanya en el Salt d'Alçada, amb un millor intent 
de 2,08 m, marca personal del vilanoví. 

Doble ascens del Club Petanca Santa 
Lucía, el de l'equip A amb un històric 
salt a primera 

El Club Petanca Santa Lucía ha repetit l'èxit absolut 
d'ara fa dues temporades i ha aconseguit un doble 
ascens. L'equip A ha pujat a 1a divisió i l'equip B ho 
ha fet a 4a. Una fita històrica que han assolit amb 
constància i regularitat, però sobretot per mèrits 
esportius.

Santpedor acull la 2a sessió del 
programa de detecció de joves talents, 
amb representació anoienca

La segona jornada del programa de detecció de 
talents infantils impulsat per la Federació Catalana 
d'Handbol es va dur a terme a Santpedor (Bages) 
amb representació de l'Anoia. El municipi bagenc 
agafava el relleu de Vilanova del Camí que va ser 
l'amfitrió de la primera trobada. En aquesta activitat 
hi van prendre part més d'una trentena 
d'esportistes. L'activitat es va dividir en dues 
sessions d'entrenament dirigides pel tècnic de zona, 
Roger Calzada amb l'ajuda d'Ana Vázquez. 

En fèmines hi va haver representació de jugadores 
del Handbol Balsareny, Handbol Montbui, CH 
Igualada i CH Vilanova del Camí, mentre que els 
representats dels equips masculins provenien de 
Santpedor, Balsareny i Igualada.

La Colla Excursionista tria Francesca 
Cullerés com a nova presidenta de 
l'entitat

Francesca Cullerés és la nova presidenta de la Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí des del passat 
dilluns 29 de gener. Ha estat escollida per fer el 
relleu de Carles Méndez qui havia ocupat la 
presidència en els últims anys. La nova presidenta 
ha estat involucrada des dels inicis, ja fa 18 anys, 
amb la Colla vilanovina que actualment la 
conformen 160 socis. 

La tasca de Cullerés durant aquests anys, juntament 
amb la seva parella, Juli Abad, ha estat la de portar 
material amb la furgoneta, amunt i avall, dirigir 
algunes excursions, participar dins de la junta… A 
més, ella és també l'encarregada, setmana rere 
setmana, d'enviar les cròniques de les excursions a la 
premsa, una de les ocupacions que més li agraden.

Celebració de títol de cadet masculí del 
Basquet ndavant en un cap de setmana 
molt variat  

El primer cap de setmana de març va estar marcat 
pel títol de lliga de l'equip cadet masculí del 
Vilanova del Camí Club Bàsquet Endavant, per la 
varietat de resultats i novament, per les actuacions 
arbitrals.

L'equip cadet masculí va guanyar a casa del Sant 
Ramon a l'últim partit de lliga i es va proclamar 
campió del torneig cadet del Consell Esportiu de 
l'Alt Penedès.

Sonia Rodríguez del Gimnàs Furio Jol 
campiona d'Espanya de Muaythai 
FEKM-IFMA Elit -60k
La vilanovina Sonia Rodríguez s'ha proclamat 
campiona de Muaythai FEKM-IFMA, en la categoria 
Elit de menys de 60 quilos, en els campionats 
d'Espanya que es van celebrar a Malgrat de Mar. 
Rodríguez participava amb el gimnàs Furio Jol 
Vilanova del Camí com a integrant de la Selecció 
Catalana, igual que Alejandro López qui va 
aconseguir la medalla de plata. 

Els dos competidors del gimnàs Furio Jol Vilanova 
del Camí han fet un gran paper, en aquests 
campionats d'Espanya i han contribuït a l'èxit de la 
Selecció Catalana que ha quedat primera per equips, 
amb un total de 34 medalles: 17 d'or i 17 de plata. 
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Les tres classes de 2n de 
l'Escola Joan Maragall 
visiten Ràdio Nova
L'alumnat de segon de l'Escola Joan Maragall van 
visitar el passat mes de febrer Ràdio Nova. Els 
tres grup van complementar la visita a l'emissora 
municipal amb la visita al Mercat Municipal i a 
l'Ajuntament on van tenir ocasió d'entrevistar 
l'alcaldessa Noemí Trucharte.

Durant la seva visita, els nens i nenes van 
conèixer l'Edifici d'Entiats i els diferents serveis 
que s'hi presten. Els infants van gaudir sobretot 
de la visita a la redacció i als estudis tècnics de 
Ràdio Nova on un grupet va poder gravar una 
breu entrevista amb les impressions de la seva 
visita. El que més els va sorprendre va ser la 
insonorització dels estudis, “amb les portes de 
nevera”, i el més atractiu va ser poder parlar pel 
micròfon i escoltar després la gravació de les 
veus. 

Una dotzena d'alumnes de l'Institut Pla de les 
Moreres han visitat també durant el mes de 
febrer Ràdio Nova. Són alumnes de 3r d'ESO que 
aquest curs han triat l'optativa “Fem de 
periodistes”. La meitat han acabat la formació al 
gener i l'altra meitat la comencen ara, atrets pel 
món dels mitjans de comunicació. 

Durant quatre mesos, amb un parell d'hores a la 
setmana dedicades a l'optativa, han pogut fer un 
tastet sobre què és la notícia i els principals 
gèneres periodístics. També han realitzat alguna 
sortida i guarden molt bon record de la visita 
que van fer el passat mes de novembre, a les 
instal·lacions de Catalunya Ràdio.

La visita a Ràdio Nova es va completar amb una 
sessió formativa a l'institut a càrrec del personal 
de l'àrea de Comunicació, per tal d'aprofundir en 
els gèneres periodístics.

Ràdio Nova continua promocionant els “Valors Actius” de l'emprenedoria local

Ràdio Nova va encetar a l'octubre de 2017 la 
segona temporada del “Valors Actius” l'espai 
dedicat als emprenedors locals. El programa que 
s'emet després de l'informatiu migdia dels 
divendres, permet conèixer la  trajectòria i les 
característiques de l'empresa o comerç 
protagonista. Des del mes de gener han passat 
pel Valors Actius: Verónica Romero d'Aforas; 
Miguel Reina de Punt Viatges; Marisa Gil, d'Un 
nou estil d'estètica; Luis Fernando Espelta, d'El 
Fanalet; Josep Nus, del Frankfurt Cal Nus; Pilar i 
Miguel Valladolid d'El Meu Poble Innova i Joan 
Torné, d'Agis Consulting.

Un grup d'alumnes de 
l'Institut Pla de les Moreres 
interessats pel periodisme 
visiten Ràdio Nova



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

La valoració es molt positiva. En aquest primer 
any de mandat hem pogut portar a terme força 
actuacions, algunes importants com l'arranjament 
del mur i les escales del carrer Alba que estava 
molt deteriorat o la del carrer Mossèn Amadeu 
Amenós on hi havia superpoblació d'arbres que 
havien malmés la via pública. Ara estem treballant 
en el passeig de la Indústria on s'han talat alguns 
arbres per adreçar la via i alliberar un espai 
important d'aparcamet. També hem planificat un 
calendari per anar actuant als parcs infantils, fa 
uns mesos vàrem retirar el joc que hi havia davant 
l'Escola Marta Mata davant el perill que 
comportava i les reiterades queixes dels pares, 
properament també ho farem a la plaça Comptes 
de Cardona i hem projectat actuacions en quatre 
o cinc places més. 

També s'ha invertit en altres millores que potser la 
gent no veu però que són molt importants. S'ha 
millorat i modernitzat les eines per al bon servei 
de la brigada de la jardineria i hem dotat una 
plaça d'oficial de jardineria per la millor 
organització de la brigada.

Som conscients però, que encara queda molta 
feina per fer per mantenir els espais i la via pública 
en bones condicions. Una de les nostres prioritats 
per al 2018 és continuar millorant i renovant els 
parcs infantils.

Treballar en equip no sempre és fàcil i menys 
si tenim en compte que l'equip de govern 
suma quatre grups diferents. Com és aquest 
treball en equip? 

Treballar en equip no vol dir amén a tot. Hi ha 
dies de tot, com en les millors famílies però crec 
que és positiu perquè promou el diàleg i la 
negociació i sempre acabem arribant a un acord. 
Un altre aspecte a destacar en aquest sentit és que 
l'equip segueix un principi bàsic què és el respecte 
de l'autonomia de cada àrea per prendre les seves 
pròpies decisions. I de fet, així es va fer constar a 
l'acord de govern que vàrem signar les parts.

Quins aspectes han estat els més fàcils 
d'abordar en aquest primer any de govern i 
quins els més complicats? 

En aquest primer any de mandat ha estat fàcil 
arribar a consensuar grans temes de ciutat com 
per exemple, el projecte de renovació de la piscina 
municipal, el bar-restuarant que donarà servei 
tant a la piscina com al parc fluvial i la seva 
urbanització exterior, inclosa una zona de 
barbacoes.  També ha estat fàcil la planificació de 
la renovació dels parcs infantils donat que tots 
entenem com a prioritari la seguretat i la millora 
dels espais on hi ha canalla; o el programa de 
millora de l'asfalt de la via pública. 

Pel que fa als aspectes més difícils d'abordar, 
almenys per al nostre grup, ha estat la 
urbanització del carrer Cervantes, que malgrat 
que era un dels punts inclosos en l'acord de 
govern, va provocar confrontaments entre els 
diferents grups de l'equip.

Com ha plantejat la feina a l'àrea que vostè 
dirigeix? Quin és el Pla d'actuació des d'ara i 
fins el final de mandat? 

Amb objectius concrets i programa calendaritzat, 
tal i com es fa a l'empresa privada. La meva 
prioritat i la de l'àrea que dirigeixo és la de 
complir el màxim de punts del programa electoral 
i de l'acord de govern.

S'ha marcat alguna prioritat?

Assolir que la brigada sigui efectiva i que treballi 
amb les eines adequades per complir amb la 
seguretat en el treball, ja que personalment crec 
que la brigada és una part molt important, 
necessària perquè les diferents activitats culturals, 
esportives, … de Vilanova funcionin a la perfecció. 

Dotar la brigada d'obres i de jardineria d’eines 
actualitzades ens ajudarà a tenir els carrers de 
Vilanova en les millors condicions possible, i 
donar un millor rendiment als nostres impostos.

Vostè comparteix amb el seu company de 
grup, Juan Manuel Cividanes, les àrees més 
tècniques i més complexes de l'Ajuntament, 
Obres i Urbanisme que requereix d'una 
coordinació tant a nivell polític com tècnic. 
Com es treballa a aquestes àrees? 

La veritat es que és molt fàcil treballar en aquestes 
àrees i és molt fàcil treballar també amb Juan 
Manuel Cividanes. De fet quan es va configurar el 

nou equip de govern, cada un dels 9 regidors es va 
proposar per liderar l'àrea que millor dominava, 
tenint en compte, també la seva experiència 
professional.

Vostè lidera les brigades d'obres i jardineria. 
Quin tipus de projectes, actuacions se'ls 
encarrega normalment a les brigades? 

Les brigades fan de tot: manteniment d'edificis i 
instal·lacions municipals, manteniment de la via 
pública, dels espais comuns com parcs i places, 
mobiliari urbà, muntatge i desmuntatge 
d'estructures com escenaris...Pel que fa a la 
brigada de jardineria el manteniment dels espais 
verds, jardineres, també vetllem pel bon estat dels 
arbres...

Com valora la seva feina? 

La feina de la brigada és excepcional. Sempre que 
se'ls ha necessitat han estat al peu del canó, també 
en situacions extraordinàries o excepcionals. Un 
dels darrers exemples va ser la nevada del passat 
28 de febrer. Van estar treballant incansablement 
per facilitar la vida als vilanovins. Personalment 
crec que moltes vegades no valorem suficient la 
feina que fan. 

Estic molt satisfet amb la tasca que s'està fent, 
tant des de la brigada d'obres com de jardineria i 
estic content de poder viure aquesta experiència, 
ara des del govern, però també des de l'oposició. 
Crec que ha estat una molt bona experiència. 

Estan ben dimensionades les brigades o, al 
seu parer, faria falta més personal?

Personalment crec que a la brigada faltaria molt 
més personal. Vilanova va creixent i fa molts anys 
que la plantilla té el mateix nombre de persones 
mentre que les necessitats són cada vegada més 
importants. 

L'ENTREVISTA

El 31 de gener d'enguany va fer un any que es va constituir el nou 
govern. I justament fa pocs dies es va presentar el segon pressupost 
d'aquest govern, un pressupost que s'ha hagut d'ajustar molt donat 
que han minvat en prop de 200.000 €, els ingressos provinents de la 
participació en els tributs de l'Estat. Totes ales àrees han hagut 
d'ajustar-se a aquesta nova realitat, una realitat que avui abordem 
amb el regidor d'Obres i Serveis Municipals, Manuel Ocaña.

Manuel Ocaña: “La feina que fan les 
brigades és excepcional i crec que 
moltes vegades no es valora suficient” 
 


