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Les piscines municipals preparades
per a la seva inauguració

Destacats

d’activitats 20
juny/juliol 18

SERVEIS PERSONALS I SALUT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'Ajuntament de Vilanova del
Camí tornarà a donar suport
econòmic a les famílies amb
persones afectades per la malaltia
celíaca, intolerància o al·lèrgia al
gluten. Els ajuts, l'Ajuntament ha
destinat una partida de 10.000
euros, es podran sol·licitar ﬁns el
dia 2 de juliol. Les persones
beneﬁciàries han d'estar
empadronades a Vilanova del
Camí i diagnosticades com a
persones celíaca, intolerant o
al·lèrgica el gluten.

La ciutadania està cridada a
participar novament, aquest mes de
juny, en un procés participatiu per
tal de triar la inversió d'una partida
dels diners públics. Aquest any el
pressupost previst és de 40.000
euros que es destinarà a diferents
propostes. La seva elecció està
precisament, en mans del veïnat
que podrà votar les que consideri
més interessants o prioritàries des
de l'11 de juny ﬁns el 9 de juliol,
ambdós inclosos.

Quan la granota
comença a cantar
l'estiu vol començar.

N 59

uia
Teniu a les vostres mans la Guia
d'Activitats d'Estiu amb tota l'oferta
d'activitats tant municipal com de les
entitats locals. Podeu participar durant
el mes de juny a la campanya de Barris
Antics. Destacar especialment dos
actes solidaris relacionats amb la
investigació i la lluita contra el càncer.
El 15 de juny, el taller de Kimo-Kap i el
17, la Festa Solidària en favor de Sant
Joan de Déu. Reserveu-vos a l'agenda
una estona per participar a la Festa del
Camp del Rei, del 13 al 15 de juliol i a
les campanyes de Vilanova Comerç: el
Fora Stocks i els Sopars a la fresca.
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L'ajuntament obre un procés
participatiu per recollir
propostes i suggeriments
sobre la zona lúdica i de
barbacoes del parc fluvial

La Diputació injecta 81.000 €
a Vilanova del Camí per a la
millora de la zona esportiva i
de la Biblioteca Municipal

Els Serveis Territorials
reafirmen el seu compromís
per tirar endavant una obra
de millora a l'Escola Joan
Maragall

L'ajuntament de Vilanova del Camí
té la voluntat de redactar una
ordenança municipal que reguli la
utilització de les barbacoes de la
zona de picnic del parc fluvial.
Aquesta ordenança ha de regular el
funcionament i correcte ús per part
de les persones usuàries de la zona
de barbacoes i picnic del parc fluvial
i de les activitats i usos que s'hi
porten a terme.

La Diputació de Barcelona ha concedit
a Vilanova del Camí dues subvencions
valorades en 81.500 €. Es tracta d'un
projecte d'eficiència energètica per a
instal·lar lluminàries LED a la zona
esportiva i un projecte per a
automatitzar el servei de préstec de la
Biblioteca.

L'ajuntament de Vilanova del Camí
té la voluntat de
L'alcaldessa Noemí Trucharte i la
regidora d'Educació Eva Vadillo es
van reunir el passat mes d'abril amb
Ramon Bajona, director dels Serveis
Territorials d'Ensenyament de la
Catalunya Central per tractar
diferents projectes de millora a les
escoles del municipi.
Eva Vadillo, ha confirmat que Bajona
va reafirmar el seu compromís de
portar a terme la construcció d'un
nou mòdul de lavabos a l'Escola Joan
Maragall. Unes obres que haurien de
començar aquest estiu, després del
tancament del curs escolar. Els
Serveis Territorials, diu Vadillo,
assumirà el projecte en la seva
totalitat, des de la redacció del
projecte a la realització de l'obra. Tot
i així, Vadillo, ha volgut mostrar-se
prudent “conscient, ha dit, del
moment polític que estem vivint
pendents encara de la configuració
d'un nou govern de la Generalitat”
La regidora ha explicat que durant la
reunió amb Bajona van tornar a
posar sobre la taula alguns projectes
de millora per a les escoles Pompeu
Fabra i Marta Mata que des dels
Serveis Territorials s'han compromès
a valorar.

D'acord amb la normativa vigent,
abans de l'elaboració del projecte o
avantprojecte de l'ordenança s'ha de
realitzar una consulta pública prèvia
a través del portal web de
l'Ajuntament a través de la qual es
poden fer recomanacions i
suggeriments.
El procés participatiu estarà
actiu fins el proper 26 de juny. Els
veïns i veïnes de Vilanova podran
fer-hi les observacions que creguin
oportunes sobre els horaris, l'accés a
l'espai lúdic i de barbacoes, els
tràmits administratius... perquè
puguin incorporar-se, en la mesura
del possible, al nou reglament.
Trobareu el formulari a la portada
del web municipal:
www.vilanovadelcami.cat

L'Ajuntament requereix 9
entitats financeres perquè
posin els pisos buits al
mercat de lloguer
L'ajuntament de Vilanova del Camí
ha enviat més d'un centenar de cartes
requerint a les entitats financeres
que tenen habitatges en situació
anòmala al municipi. Amb aquest
gest, expliquen des de l'Ajuntament,
continuen treballant perquè Caixes i
Bancs posin al circuït dels lloguers
assequibles els habitatges buits.
Prèviament s'ha fet un treball de
camp exhaustiu per fer un registre
d'habitatges buits al municipi.
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L'ajuntament ha engegat altres
accions en matèria d'habitatge com
demanar dues subvencions a la
Diputació de Barcelona. Una per a la
rehabilitació de la finca Peronella,
un pis que va ser donat a
l'Ajuntament a fi de ser destinats a
fins socials, per adequar-la i fer-la
habitable. I una altra per fer una
campanya de difusió de la bossa
d'habitatge pròpia que vol impulsar
l'Ajuntament de Vilanova del Camí.
Una bossa on s'aniran incorporant,
explica l'alcaldessa Noemí Trucharte,
els habitatges de particulars o
d'entitats financeres amb l'objectiu
de posar-los al mercat del lloguer
assequible.

L'àrea d'Esports de l'Ajuntament de
Vilanova del Camí ha rebut amb
satisfacció aquesta ajuda de la
Diputació de Barcelona, 50.000 €, que
permetrà l'any vinent, la substitució
de les lluminàries actuals per altres de
tipus LED, molt més eficients. També
es preveu la col·locació de
temporitzadors i sensors de presència
en aquells espais que es consideri
oportú.
La Diputació ha concedit una segona
subvenció de 31.500 € per a la millora
de la Biblioteca Municipal.
Concretament per oferir un servei de
préstec d'autoservei, basat en
tecnologia de radiofreqüència. Segons
expliquen des de Cultura, el servei
permetrà una major autonomia de
l'usuari a l'hora d'agafar i retornar
documents. El sistema, asseguren des
de Cultura, serà més àgil i evitarà a les
persones usuàries esperes
innecessàries. També facilitarà la
localització del material i es crearan
punts interactius d'informació.
Aquest nou sistema de
radiofreqüència també serà molt útil
per als tècnics de la Biblioteca ja que
els permetrà identificar el material de
manera inequívoca, evitar robatoris,
controlar el material descatalogat i fer
un seguiment més acurat dels
préstecs.

Emotiu comiat al Dr. Emilio
Longarón, Don Emilio

Comiat sentit a Jordi Mateu,
un homecompromès amb la
cultura i el medi ambient
Aquest mes de maig també va morir,
als 80 anys, Jordi Mateu Lliró, deixant
enrere una vida arrelada a la protecció
de la natura i compromesa amb la
cultura. Conegut també com “L'home
del bosc” pels escolars anoiencs, a
Vilanova del Camí ha estat destacada
la seva dedicació a l'ADF vilanovina,
de la qual fou president durant 14
anys.
“Home de cultura i compromís, amant
de la natura, la terra i el país”. Així
l'han definit des de la delegació de
l'Anoia d'Òmnium Cultural que s'han
sumat a les mostres de condol
expressades per diferents entitats amb
les quals havia estat vinculat.

Respecte i admiració són les dues
paraules amb les que es podria
resumir el comiat que el poble de
Vilanova del Camí li va fer al Dr.
Emilio Longarón, fill predilecte del
municipi. Centenars de persones van
donar aixopluc i escalfor a la família
del què va ser el primer metge de
família del municipi i que va
traspassar a l'edat de 94 anys.
La cerimònia de comiat, que es va
oficiar a l'església de Sant Hilari, va
acabar amb la lectura de dos escrits
per part de la família. En el primer,
el seu fill Antoni, en nom de la
família, va glossar a partir d'un
decàleg les virtuts del seu pare:
alegria, bondat, professionalitat,
rigor, formació, reconeixement... que
han deixat palesa l'emprenta que
deixen les bones persones.
Hèctor, un dels tres néts del Dr.
Longarón: David, Héctor i Albert,
també va voler acomiadar-lo amb
paraules d'agraïment i el
convenciment que tot el que han
après amb l'avi no se'ls oblidarà mai
més.
L'Ajuntament de Vilanova del Camí
va decretar dos dies de dol oficial per
la mort del seu fill predilecte.
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Vilanova demana ajuda a Diputació La regidora Sílvia Cáceres lliura al
per ampliar el servei d'atenció a les Casal i a “El Cireret” materials de
papereria i jocs procedents d'una
famílies i als adolescents
donació de la cooperativa ABACUS
L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Serveis
Oberta la convocatòria d'ajuts
municipals per a persones amb
celiaquia, intolerància o al·lèrgia al
gluten
L'Ajuntament tornarà a donar suport econòmic a les
famílies amb persones afectades per la malaltia
celíaca, intolerància o al·lèrgia al gluten. Els ajuts
que es podran sol·licitar fins el dia 2 de juliol.
L'Ajuntament ha destinat una partida de 10.000
euros a aquestes ajudes en el pressupost d'enguany.
Les persones beneficiàries han d'estar
empadronades a Vilanova del Camí i diagnosticades
com a persones celíaca, intolerant o al·lèrgica el
gluten. Per poder optar a la subvenció han de
formalitzar la sol·licitud i presentar-la al Registre de
l'Ajuntament amb la documentació requerida.
Els imports previstos d'aquestes subvencions són de
200 euros anuals per cada membre de la família que
demostri alguna d'aquestes patologies. El màxim a
rebre serà, però, 800 euros en el cas de quatre o més
membres d'una família amb aquesta malaltia.
Vilanova del Camí va ser un dels primers municipis
de la comarca a establir aquestes ajudes que es van
aprovar pel ple, el 19 de setembre de 2016.
Les bases per a la concessió d'aquests ajuts que
tenen l'objectiu de contribuir a pal·liar el sobrecost
que suposen els aliments amb gluten es poden
consultar al web municipal.
Les persones interessades tenen vint dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la publicació de la
convocatòria al BOP per fer la sol·licitud.

Personals, Salut i Consum Sílvia Cáceres es van
reunir el 5 d'abril amb la vicepresidenta 4a de la
Diputació de Barcelona, Meritxell Budó. Durant la
visita, Trucharte i Cáceres, van presentar a Budó la
memòria de Serveis Personals de 2017. Una memòria
que explica en xifres els serveis que es presten al
municipi i els col·lectius que se'n beneficien i que
demostra que en els darrers anys han augmentat els
casos que necessiten d'una atenció familiar integral.
Tant l'alcaldessa com la regidora han demanat a
Budó l'ajuda de la Diputació de Barcelona per
ampliar el servei d'atenció a les famílies i per
incorporar també un servei adreçat a adolescents.
Fa poques setmanes, l'ajuntament ja va signar un
conveni amb Dones amb Empenta per oferir un
servei d'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”.

La regidora de Serveis Personals, Salut i Consum
Sílvia Cáceres, acompanyada del regidor de
Promoció Econòmica Francisco Palacios, va lliurar
material divers per fer manualitats als grups
d'activitats del Casal de la Gent Gran. Colors,
retoladors, gomes, temperes, trencaclosques i altres
jocs com el memori o el dòmino amb dibuixos… són
només alguns dels materials que es van lliurar
aquesta setmana procedents d'una donació de la
cooperativa ABACUS. Són materials que es faran
servir als diferents grups que es dinamitzen al Casal,
com el que participa al taller de memòria.
La regidora Sílvia Cáceres va agrair públicament la
col·laboració d'ABACUS i va explicar als presents els
termes en els que s'ha fet la donació que s'ha valorat
en 2.400 € i “que està previst que es pugui repetir a
primers del 2019”
Cáceres també va portar material al Centre Obert i
Espai de Joc “El Cireret” i va obsequiar els nens i
nenes amb un paquet de pintura tempera perquè en
puguin gaudir també a casa. La quitxalla va agrair el
gest i també es van sorprendre davant l'anunci que
els va fer la regidora que els va assegurar que aquest
estiu es faran obres al pati per dotar-lo de diferents
espais de joc i de mobiliari nou.

La Conca d'Òdena s'implica en
La 12a Marató de sang compleix les l'elaboració del
expectatives i acapta 236 mostres 'Protocol davant l'assetjament
sexual en espais públics d'oci'
de solidaritat
La vilanovina Maria Luque Orgas
va fer 101 anys
Maria Luque Orgas va fer el passat 5 d'abril, 101 anys.
L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Serveis
Personals, Sílvia Cáceres van fer-li ahir una visita al
centre de dia Amavir per felicitar-la personalment.
Trucharte i Cáceres li van lliurar un ram de flors en
nom del consistori i van compartir amb aquesta àvia
centenària i la seva família, aquest aniversari.
Poc s'imaginava Maria Luque la visita que va rebre al
centre on passa bona part del dia. “Aquest és el
millor regal que em podíeu fer” va dir emocionada
l'àvia quan l'alcaldessa li va demanar quin era el seu
desig per un dia tan especial. “No demano res per a
mi, perquè amb la meva edat ja no necessito res,
demano salut per a tots vosaltres i que les coses us
vagin molt bé” va dir Maria Luque.
La Maria va arribar a Catalunya als anys 50 i primer
es va instal·lar a Òdena on va viure durant 6 mesos,
després ja va desplaçar-se a Vilanova del Camí on ha
viscut des d'aleshores i on ha vist créixer la família.

Fins a 236 persones van fer el gest de donar sang en
la marató de Vilanova del Camí. Finalment van ser
223 les donacions efectives en una jornada que la
coordinadora del Banc de Sang i Teixits a la
Catalunya Central, Marta Hernández, ha valorat de
manera molt positiva. Hernández va agrair la
participació de tothom en aquesta jornada solidària,
especialment a les 11 persones que van donar sang
per primera vegada.
També va agrair a l'Ajuntament de Vilanova del
Camí que un any més ha posat a disposició del Banc
de Sang i Teixits els mitjans disponibles per fer
aquesta diada, a Can Papasseit. “A més al matí es va
notar el permís atorgat al personal municipal per
anar a donar sang”, assenyala Hernández.
La coordinadora del Banc de Sang ha agraït les
col·laboracions de les entitats que van permetre
vestir la jornada amb diferents actes, aconseguint fer
més atractiva l'espera, sobretot per aquells que
anaven en família i amb infants. A més, una part del
voluntariat va tenir cura de l'atenció a les persones
que anaven a donar sang en diferents moments,
abans i després de la donació.

En el marc de l'elaboració Protocol davant
l'assetjament sexual en espais públics d'oci, regidors
i regidores dels cinc municipis de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) van
participar en una comissió de treball. A la trobada
van participar les regidores d'Igualtat i Educació
vilanovines, Sílvia Cáceres i Eva Vadillo,
respectivament.
La sessió va tenir una part més teòrica, en què es van
contextualitzat les violències sexuals i on es van
preguntar i debatre qüestions com: quines
desigualtats de gènere es detecten als respectius
municipis; què son les violències sexuals i si
succeeixen a les festes populars i en locals d'oci del
territori. També es va parlar de com detectar-les i
prevenir-les.
La sessió també va posar de manifest el compromís
dels ajuntaments per a implementar aquest protocol
a les pròpies festes i unificar esforços per tal de fer
front a una problemàtica que cal treballar des de
l'arrel, des de la pedagogia la coeducació i amb els
agents organitzadors de les festes del territori, tant a
nivell públic com privat i amb tota la ciutadania.
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Promoció Econòmica reedita tres línies
de subvencions per incentivar la creació
d'ocupació i de noves activitats
econòmiques

Vilanova presenta a Màlaga, en el marc
de la Red Innpulso, una experiència
local innovadora en tractament
d'aigües

L'Ajuntament contracta 10 persones
desocupades a través del programa de
foment de l'ocupació de Diputació de
Barcelona

Promoció Econòmica ha reeditat les subvencions de
suport a les empreses i les persones emprenedores
de Vilanova del Camí. Aquesta és la cinquena edició
d'aquestes ajudes que consten de tres línies diferents
destinades a la creació d'ocupació, a la creació de
noves activitats econòmiques i per incentivar la
reforma i ampliació dels establiments comercials o
dels serveis que es presten.

Vilanova del Camí va participar activament en la III
Trobada d'Alcaldes i Alcaldesses amb la Innovació
que va tenir lloc al Palau de Fires i Congressos de
Màlaga, en el marc del Greencities, IX Foro de
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana.

L' Ajuntament de Vilanova del Camí, a través del
programa complementari de foment de l'ocupació
de la Diputació de Barcelona, ha contractat 10
persones en situació d'atur de Vilanova del Camí.
L'alcaldessa Noemí Trucharte i els regidors de
Promoció Econòmica i Cultura, Francisco Palacios i
Imma González, respectivament, els van rebre
oficialment divendres18 de maig a la sala de Plens.

La línia 1, ofereix subvencions a les petites i mitjanes
empreses del municipi per a la contractació de
persones. L'ajuntament subvencionarà cada
contracte laboral per un període mínim de 6 mesos
a mitja jornada o 3 mesos a jornada completa, amb
un import d'entre 600 € i 1.200 €.
La línia 2, s'adreça a les persones emprenedores que
iniciïn una activitat econòmica. L'aportació de les
subvencions en aquest cas serà de 1.000 €.
La tercera línia, ofereix ajuda econòmica per a fer
reformes de locals comercials o augmentar els
serveis que presten els emprenedors locals. La
quantia en aquest cas serà de fins al 50% de la
inversió, amb un import màxim de 5.000 €.
El termini de presentació de les sol·licituds s'acaba
el 15 de desembre de 2018 o fins que s'exhaureixi la
partida pressupostària.

L'alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte i el Primer
Tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica,
Francisco Palacios, van viatjar fins a Màlaga per
participar i compartir experiències i projectes locals
innovadors amb altres ajuntaments de tota Espanya.
Gloria Serrano de l'spin off, Hidroquimia SL, va ser
l'emprenedora que va acompanyar Trucharte i
Palacios fins a Màlaga, per presentar un projecte de
tractament d'aigües mitjançant la filtració amb
membranes. Aquest tractament que s'utilitza en
molts processos industrials plantejava un repte
important que va incentivar i accelerar el creixement
d'Hidroquimia amb l'objectiu d'aportar solucions
punteres i innovadores a la gestió i el tractament de
les aigües que permetessin augmentar l'eficiència en
la seva gestió i a un cost, el més baix possible.
Les solucions proposades per Hidroquimia són
tecnològiques i per tant, d'alt valor afegit, centrades
en aconseguir la millor gestió dels processos de
l'aigua i la reutilització de recursos, apostant per
una economia circular.

El 1r tinent d'alcalde i regidor de Promoció
Econòmica Francisco Palacios ha destacat dos
aspectes importants d'aquest projecte. D'una banda,
la possibilitat d'oferir una feina durant sis mesos a
persones amb atur de llarga durada i, de l'altra, el fet
que puguin desenvolupar aquesta tasca a
l'administració pública i d'aquesta manera
comprovar, ha dit Palacios, la feina que hi ha darrera
de cada acció municipal.
Aquests Plans d'Ocupació han estat cofinançats per
la Diputació de Barcelona amb un import de total de
227.373,45 euros distribuïts en dues anualitats del
2017 i 2018. El projecte de Plans d'Ocupació ha
permès a l'Ajuntament ocupar a 11 persones al 2017 i
a 10 persones al 2018, totes elles de Vilanova del
Camí.

Per més informació us podeu adreçar a Promoció
Econòmica: 938054411 (ext.5) o enviar un correu
electrònic: peconomica@vilanovadelcami.cat
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GN Assessoria Online,
oferim una aplicació online de gestió,
facturació i d’assessorament
que vosté necessita.

Del 4 d'abril
al 2 de juliol

confeccionem
la seva renda,
veriquem les
seves dades,
amb rigor
i professionalitat
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L'ajuntament reconeix la tasca que han
fet els 5 alumnes que han participat al
Projecte Morera
L'ajuntament de Vilanova del Camí va acomiadar els
cinc alumnes de l'Institut Pla de les Moreres que
han participat al projecte Morera. José Estévez, José
Gómez, Cristina Doroteo, Natalia Delgado i Raúl
Alamillo han fet un tast professional a les escoles
Joan Maragall i Pompeu Fabra, a les llars d'Infants
La Baldufa i el Molinet, i a Supermercados
Sebastián.
L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora
d'Educació Eva Vadillo van rebre a la Sala de Plens
l'alumnat així com responsables de l'Institut Pla de
les Moreres i dels centres que han col·laborat en el
projecte. Trucharte va reconèixer la tasca que han fet
els cinc alumnes i els va demanar que valorin
aquesta nova oportunitat que els ha permès conèixer
de prop el món laboral i encarar amb un altre esperit
el curs escolar.

Nova convocatòria de subvencions per
assolir l'anglès de Nivell C1
Promoció Econòmica ha reeditat la convocatòria de
subvencions per millorar l'ocupabilitat curricular en
llengua anglesa. Poden optar a aquesta ajuda les
persones majors de 16 anys, empadronades a
Vilanova del Camí, que es matriculin a un curs
d'anglès de Nivell C1 en algun dels centres acreditats
del municipi.
Les subvencions van destinades a aquelles persones
que s'inscriguin, acreditin una assistència mínima
del 80% i/o obtinguin el diploma acreditatiu oficial
del curs d'anglès Nivell C1 en les acadèmies d'anglès
capacitades per oferir aquest nivell a Vilanova del
Camí.
La quantia de la subvenció serà del 75% del cost del
curs amb un màxim de 395 € per a persones a l'atur i
del 50% del cost del curs amb un màxim de 265 € si
es troben en actiu.
En aquest cas el termini de presentació de les
sol·licituds s'acaba el 15 de novembre de 2018.
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Vilanova compromès amb Ampans i el
projecte de noves oportunitats per a
joves
L'alcaldessa Noemí Trucharte, i Toni Espinal, gerent
i màxim representant de la UTE AMPANSIntermedia l'arbre de les oportunitats, han signat un
conveni de col·laboració i participació al programa
de noves oportunitats de la Catalunya central 20182020.
En el marc d'aquest conveni, l'Ajuntament ha cedit a
AMPANS-Intermedia un espai de coworking,
despatxos privats per a tutories i aules de formació
al Centre d'Innovació Anoia.El regidor de Promoció
Econòmica, Francisco Palacios també ha assistit a la
signatura.
Aquest programa, que s'emmarca en el marc del Pla
Operatiu de la Garantia Juvenil és una iniciativa del
SOC gestionada per AMPANS i Intermèdia, i
finançada pel Fons Social Europeu dins el pla de
Garantia Juvenil. La segona edició d'aquest
programa es posarà en marxa aquest mes de juny
coincidint amb el final de curs a escoles i instituts.

Pep Martí, director de l'INS Pla de les Moreres va
insistir en la importància d'aquest projecte que
intenta afavorir i motivar els joves que tenen
dificultat per seguir el procés educatiu tradicional
perquè no abandonin els seus estudis i redueixin
l'absentisme.

Aprendre a parlar en públic i fer servir
l'ordinador, dues propostes formatives
de Promoció Econòmica
Onze persones emprenedores van participar al taller
de “Parlar en públic sense por i amb seguretat”
organitzat per Promoció Econòmica. El regidor de
l'Àrea, Francisco Palacios va ser l'encarregat d'obrir la
sessió al Centre d'Innovació Anoia. El taller, que va
dirigir Francesc Gelida, constava de dues sessions i
s'adreçava a professionals emprenedors amb
dificultats a l'hora de parlar davant de públic.

L'Ajuntament de Vilanova i la Unió
Turística Anoia continuen sumant
esforços
Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí i
Pere Santos, president de la Unió Turística Anoia
han signat un nou conveni de col·laboració que
permetrà a l'entitat portar a terme al municipi
diferents accions relacionades amb el món de
l'hostaleria i col·laborar amb altres entitats locals de
caire comercial i empresarial.
L'alcaldessa Noemí Trucharte assegura que, “amb
aquest conveni, l'ajuntament ha renovat el seu
compromís de suport al teixit productiu local i
territorial per tal de fomentar l'activitat econòmica”.
A la signatura d'aquest conveni també hi va assistir
el tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica,
Francisco Palacios, qui ha manifestat la seva
“satisfacció per anar sumant actius al Centre
d'Innovació”. Palacios creu que “la Unió Turística de
l'Anoia pot sumar sinèrgies amb altres entitats locals
com Vilanova Comerç i els Polígons dels Plans”.

D'altra banda, una dotzena de persones van
participar en la nova proposta formativa de Promoció
Econòmica per fer “Els primers passos amb
l'ordinador i internet”. Són persones en situació d'atur
inscrites al Servei d'Orientació Laboral i que
necessitaven un suport addicional a la seva recerca de
feina. La majoria eren majors de 45 anys i
concretament 9 d'elles tenien més de 53 anys.

intensius d’estiu 2018
Intensius de formació de HIP-HOP,
a partir de 9 anys

Comerciants i Ajuntament renoven el
compromís de promoció del Mercat
L'Associació de Comerciants del Mercat de Sant
Hilari tornarà a rebre el suport de l'Ajuntament per
tirar endavant accions de promoció del Mercat. Així
ho han establert les dues parts per mitjà de la
renovació d'un conveni de col·laboració. El van
signar la presidenta de l'associació, Conxita Roca, i
l'alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte, juntament
al regidor de Promoció Econòmica, Francisco
Palacios.
És des d'aquesta regidoria precisament que es vetlla
per l'acord de col·laboració i pel compromís de
dinamitzar el Mercat de Sant Hilari. Per això el
conveni preveu una partida de 4.400 euros que
serviran per realitzar diferents campanyes, algunes
de les quals ja fa anys que es porten a terme: El
mercat et regala una flor, el mes de maig; la
Sardinada popular, per la Festa Major; el
Vilashopping nit de tapes, cap a finals de setembre;
la festa de la Castanyada i la campanya de Nadal,
entre altres.

Dansa, música i teatre · del 25 de juny al 20 de juliol
Nens i nenes nascuts entre 2006 i 2012
distribuïts en diferents grups
Preus:
199  l’intensiu complet, inclou material
59  preu per setmanes, inclou material
10% de descompte als alumnes matriculats a l’Artístic
No inclou sortides, preu a determinar (màxim 25 )
Possibilitat de pagament fraccionat (consultar)
Inscripcions: a partir del 15 de maig,
a Artístic espai de dansa, música i teatre

Sant Isidre 110 · Vilanova del Camí · artisticvilanova2006@gmail.com · 677 577 030 · 93 806 29 89
www.artistic2006.es · FB artisticvilanova
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URBANISME, OBRES i MEDI AMBIENT

Actuació al barri de la Pau per
La brigada municipal ha revisat i
millorar la visibilitat i la seguretat, netejats els embornals del barri
al lateral de la carretera de la Pobla La Pau i Bonavista
Una doble actuació al barri de la Pau al lateral de la
carretera de la Pobla ha modificat i eliminat alguns
aparcaments per facilitar la circulació de l'autobús i
millorar la visibilitat. Des de l'Ajuntament expliquen
que s'ha atès així una demanda del veïnat que havia
manifestat preocupació per la seguretat a la zona.
Les dues actuacions s'han fet al tram entre Juníper
Serra i Antonio Machado. D'una banda, a la
cantonada del lateral de la carretera amb Juníper
Serra s'han eliminat un parell d'aparcaments per
col·locar pilones i facilitar el gir de l'autobús, perquè
el pas és estret.
De l'altra, en la cantonada amb el carrer Antonio
Machado, a prop de l'alçada del semàfor s'han
desplaçat els contenidors i també s'han col·locat
pilones. En aquest cas, per millorar la visibilitat,
perquè segons afirma el regidor d'Obres i Serveis
Municipals, Manuel Ocaña, “en aquest punt, on hi
ha el pas de vianants per creuar la carretera, hi havia
hagut algun ensurt”. És per això que els contenidors
s'han desplaçat enrere, ocupant el lloc de dos
aparcaments que s'han hagut de suprimir.
En l'espai que ocupaven els contenidors també s'hi
ha col·locat pilones, perquè no puguin aparcar els
vehicles.

Els efectius de la brigada municipal han fet la revisió
i neteja dels embornals dels vials del barri La Pau i
Bonavista. El manteniment dels embornals, explica
el regidor d'Obres Manuel Ocaña, és una tasca molt
necessària perquè facilita la recollida de les aigües
pluvials. És freqüent que els embornals acumulin
brutícia, fulles seques o altres materials en el seu
interior que poden arribar a obstruir el pas de
l'aigua, i per això s'han de fer revisions periòdiques.
Una revisió que ara, diu Ocaña, s'ha fet al barri La
Pau i Bonavista però que està previst anar fent a la
resta del municipi.

Vilanova pinta quatre bancs del
passeig de la Indústria amb la
bandera irisada per reivindicar els
drets de les persones LGTBI

La plaça Francisco Guisado instal·la
tancaments perimetrals per fer-la
més segura
La plaça Francisco Guisado llueix des d'aquest mes
de maig més segura. La brigada municipal ha
instal·lat un tancament d'acer galvanitzat al voltant
de tota la plaça i dues taules de pícnic que
complementen l'obra que es va inaugurar el passat
mes de juliol.
El regidor d'obres Manuel Ocaña, diu aquesta
actuació s'ha fet per crear un espai segur per a la
mainada més petita i explica que s'ha triat una tanca
d'acer galvanitzat per evitar el manteniment que
requereixen les de fusta. La tanca, explica Ocaña, té
dues entrades, una pel carrer Sant Isidre i l'altra pel
carrer Alfons XIII.
La brigada municipal està treballant ara a la plaça
Ramon Berenguer de Montbui on el passat mes de
març el vent va fer caure un dels pins. Per precaució
la brigada en va retirar un segon exemplar i
properament, explica Manuel Ocaña, està previst
replantar-hi cinc arbres d'una altra espècie més
adient per la zona. Aprofitant aquesta actuació,
explica el regidor d'Obres, s'han redistribuït els
escocells dels arbres.
També s'ha millorat el paviment de cautxú de la
plaça, s'ha repassat i pintat la tanca perimetral de
fusta i també s'han repintat els bancs i els jocs
infantils.

El 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional
contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. A
Vilanova del Camí, les regidories d'Igualtat i
d'Obres, encapçalades per Sílvia Cáceres i Manuel
Ocaña, van decidir pintar amb la bandera irisada
quatre bancs del Passeig de la Indústria. Amb
aquest gest, diuen Cáceres i Ocaña, volen “posar
èmfasi en el valor de la diversitat i denunciar
conductes discriminatòries per raó de sexe”.
El regidor d'Obres, Manuel Ocaña, ha explicat que
en principi es va valorar la possibilitat de pintar un
pas de vianants amb els colors de l'arc de Sant Martí,
símbol del col·lectiu LGTBI, però finalment van
desistir de la idea per qüestions de seguretat ja que
“quan es pinta un pas de vianants deixa de tenir
aquest sentit”.
Des de l'ajuntament vilanoví es va convocar la
ciutadania per fer-se una foto col·lectiva als bancs
pintats i d'aquesta manera afegir-se a la
reivindicació pels drets sexuals de les persones. Un
centenar de persones van secundar la proposta. Una
altra de les accions que es van fer és col·locar al
balcó de la casa consistorial sis molinets
multicolors.
Així mateix, la Biblioteca de Vilanova del Camí va
acollir un conta contes en el marc del Dia
Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia. Una oportunitat que va permetre endinsarse en les experiències trans a través de la
representació dramatitzada de contes per poder
abordar la transexualitat amb la canalla i la família
de manera més divertida i tendre, a càrrec de
Lioparda.

La població de coloms es redueix
un 18,75% amb fàrmacs
anticonceptius
La població de coloms ha disminuït un 18,75%
durant el primer any del tractament de fàrmacs
antinconceptius, a Vilanova del Camí. Des de la
regidoria de Medi Ambient van decidir actuar sobre
el control d'aquests ocells davant la proliferació
observada en els darrers anys que podia arribar a
constituir un problema de salut. El regidor, Juan
Manuel Cividanes, explica que el tractament “està
funcionant bé segons les dades facilitades per
l'empresa que realitza aquest servei”.
Es tracta d'un tractament anomenat Ovistop, un
fàrmac anticonceptiu que provoca una davallada
continuada i estable de la població de coloms. Per
mitjà d'un aparell de dispensadors situats a les
teulades de dos edificis públics, es dispensa el
menjar als coloms. Els aparells s'activen un cop al
dia, a primera hora del matí per crear un hàbit entre
els animals. A més es revisen periòdicament.
Des de l'àrea de Medi Ambient i conjuntament amb
l'empresa, estan valorant la possibilitat de traslladar
un dels dispensadors per ubicar-lo en una nova zona
amb presència de més població de coloms, i així
portar un millor control.
Des de l'ajuntament recorden que està totalment
prohibit donar de menjar als coloms per evitar la
proliferació de malalties i la reproducció
incontrolada, que és precisament pel que s'està fent
aquest tractament amb Ovistop.
Està prohibit donar de menjar als coloms, però
també als gats i als gossos en espais públics, o als
peixos al riu.
L'ajuntament es planteja una modificació de
l'ordenança i la introducció de sancions per a
possibles infraccions de la normativa.

AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIGUA

GAS

Aire Condicionat

Pressupost sense compromís

CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60
C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada Pl. Extremadura)
VILANOVA DEL CAMÍ

CULTURA i EDUCACIÓ
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Ajuntament de

Vilanova del Camí

PROCÉS PARTICIPATIU

S'obre un nou procés de
participació perquè la
ciutadania triï els projectes on
vol invertir els diners públics
La ciutadania està cridada a participar novament,
aquest mes de juny, en un procés participatiu per tal
de triar la inversió d'una partida dels diners públics.
Malgrat que la partida del pressupost participatiu
està dotada de 40.000 €, la ciutadania podrà triar
directament en quins projectes volen que
s'inverteixin 20.000 €. Els altres 20.000 € es
distribuiran entre les tres escoles de primària del
municipi, a raó de 5.000 € per centre i 2.500 € a cada
llar d'infants.
El procés participatiu de 20.000 s'inicia l'11 de juny i
la ciutadania hi podrà participar fins el 9 de juliol.
La regidoria de Participació Ciutadana que lidera
Imma González ha preparat un document amb les
diferents propostes i també ofereix 2 opcions per
votar. En ambdós cassos es poden triar projectes
valorats en 10.000 €, 5.000 €, 2.000 € i 1.000 €.
Encartat en aquest butlletí hi trobareu la butlleta
per participar en el procés. S'han distribuït urnes a
diferents espais del municipi, però també ho podeu
fer telemàticament al web municipal:
www.vilanovadelcami.cat

La regidora de Cultura Imma González valora amb satisfacció
la Diada de Sant Jordi que va omplir la plaça del Mercat
durant tota la tarda
Una quinzena de parades van instal·lar-se a la
plaça del Mercat per viure i fer viure una reeixida
diada de Sant Jordi. El fet que la festa s'escaigués
en dia laborable, explica la regidora de Cultura,
Imma González, va propiciar una major
participació ciutadana.

Els guanyadors d'aquesta edició van ser Nora
Montes i Oliver Izquierdo, en la categoria de fins
a cinc anys; Paula Beltran i Valeria Calderón a la
categoria de 6 a 8 anys i Nora Bravo i Noa Forn, a
la categoria de 9 a 12 anys.

Una participació que va estar molt destacable a
partir de les cinc de la tarda, coincidint amb la
celebració de les activitats populars com la
ballada de sardanes, el berenar amb Bienvenidos i
xocolata i l'actuació dels Pallapupas que segons
explica Imma González, “va ser un espectacle
tendre i de molta qualitat amb un rerafons solidari
important que es va guanyar l'afecte del públic”.

Pel que fa a la presentació oficial del capgròs del
mestre Fabra, la regidora de Cultura ha recordat
que és el resultat d'un procés de participació
ciutadana i és el primer d'una sèrie de tres que
podria créixer fins a 5. Aquest St. Jordi es va
presentar en societat el Mestre Fabra i durant el
mes de juliol, coincidint amb les festes populars
del Camp del Rei, està previst presentar dos
personatges que es van crear arrel del pregó de la
Festa Major del 2017: Bienvenido i Puigdaquí.

Les pallapupas van implicar-se també en el
lliurament dels premis del concurs de dibuix de
Sant Jordi, que va comptar amb la presència de
l'hereuet i la pubilleta, Jan Rodríguez i Nagore
Bernal i d'un personatge “que ha vingut per
quedar-se”, com diu González, el mestre Fabra.

La regidora ha avançat que també li agradaria
crear abans que acabi l'any dos capgrossos
relacionats amb dos personatges il·lustres molt
presents al municipi i lligats als centres escolars,
el poeta i escriptor Joan Maragall i la pedagoga
Marta Mata.

El recital poètic de Sant Jordi de la UCE Anoia torna a fer ple
i estrena debutants
versos eterns com els d'Antonio Machado o
Montserrat Abelló, i enguany fins i tot, rimes
infantils d'Enric Larreula amb un debutant de
només 7 anys. Tot plegat en una vetllada que es va
allargar gairebé dues hores i que va acabar amb un
berenar sopar amb productes extremenys que
també eren per fer un poema.

Nagore Bernal i Jan Rodríguez,
pubilleta i hereuet de Vilanova
representen el municipi a la
tradicional recepció de FiraAnoia
El 5 i 6 de maig es va celebrar una nova edició de la
fira multisectorial FirAnoia amb força èxit de
participació. A banda de la vessant comercial i de
promoció de col·lectius i entitat, FirAnoia ofereix un
ampli ventall d'activitats lúdiques i culturals i actes
populars que complementen i enriqueixen la
mostra.
Diumenge va tenir lloc un dels actes populars més
entranyables, la tradicional recepció de les parelletes
d'hereus i pubilles de la comarca que participen tant
a la celebració de la missa, a l'església de Santa
Maria, com a la cercavila. Aquest any, la pluja, va
obligar als organitzadors a escurçar el recorregut i a
traslladar la recepció de la plaça de l'Ajuntament a
l'interior de la Casa Consistorial.
Nagore Bernal Vélez i Jan Rodríguez Díaz, pubilleta
i hereuet de Vilanova del Camí, van representar al
municipi al costat d'altres 20 parelles d'altres
municipis de la comarca. L'alcaldessa Noemí
Trucharte i la regidora d'Educació Eva Vadillo, van
acompanyar els infants en aquest esdeveniment.

Fins a disset rapsodes van participar la tarda de
Sant Jordi en el recital poètic que organitza la
Unión Cultural Extremenya Anoia. Poesia amb
arrels extremenyes, fins i tot en castúo, però
també pròpiament vilanovina, en castellà i català,
de collita pròpia dels participants o de
personalitats locals com mossèn Borràs; també

En aquesta edició, van anar agafant el relleu en la
lectura o recitació poètica: Amparo Bravo,
Antonia Cruz, Manuel Suero, Melchora Calleja,
Roge Cerezo, Ángel Peñaranda, Jaume Orpí,
Antoni Miranda, Núria Fàbregas, Eusebia Fanega,
Narcís Biernés, José Niso, Benito Claver, Tomás
Berzosa, Mercè Marimón, Mireia Rubio i el més
jove de tots, Nèstor Sánchez, un dels debutants,
però no l'únic d'aquest certament 2018 que ha
incorporat noves veus i també històries i
moments emocionants, tant pel sentiment i
passió en la lectura d'alguns textos com pels
motius de participació.

L'Ajuntament cedirà als diables els
Cabrons un espai a l'antiga deixalleria
que els servirà de magatzem
La brigada municipal ha finalitat les obres de
millora d'una nau per a magatzem ubicada a l'antiga
deixalleria de Vilanova del Camí. Un espai que
utilitzaran Els Cabrons de Vilanova del Camí com a
magatzem on guardar el material que fan servir,
principalment els instruments musicals.
La regidora de Cultura, Imma González ha explicat
que aquesta és una actuació que s'ha fet de manera
conjunta amb la regidoria d'Obres que lidera
Manuel Ocaña i que respon a una vella demanda de
l'entitat.
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ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

El passat 25 de maig
vam celebrar la primera
assemblea oberta de
Vilanova365
Un centenar de persones es va
aplegar a Can Papasseit per participar
de l'assemblea i compartir amb
nosaltres un espai distès de diàleg en
què es van recollir diferents propostes
i es va respondre a diverses qüestions
plantejades pels assistents.
L'equip de Vilanova365 estem molt
satisfets de l'elevat nombre de

La constancia es señal
de credibilidad
Los socialistas somos un partido de
ámbito general pero tenemos en
nuestro ADN el municipalismo.
Proximidad, transparencia y
compromiso son nuestras señas de
identidad. Principalmente hacemos
política para servir a nuestros vecinos
y mejorar nuestros municipios, pero
también nos preocupamos de los
asuntos supramunicipales. En este
sentido es una suerte tener
representación parlamentaria y en
Diputación.

Piscina y barbacoas
nuevas
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, Igualdad, Sanidad y Consumo
(Sílvia Caceres) y Promoción
Económica y Primer Teniente Alcalde
(Francisco Palacios).

Desde las regidorías de
Urbanismo,
Medioambiente, Obras y
Servicios: COMPROMISO
Desde Veïns amb Veu-IPV seguimos
atendiendo las reclamaciones de
nuestros vecinos, continuamos
pensando en los más pequeños y por
eso se han puesto vallas metálicas en
la plaza Francisco Guisado, porque
como personas que somos, también
sabemos reconocer las mejoras que
proponen nuestros vecinos a las
zonas de juegos infantiles. Cuando se
inauguró el parque recogimos las
propuestas de seguridad de los
vecinos. Esta mejora también se
trasladará al resto de parques de
Vilanova del Camí. También se
instalará la pista multijuegos en el

participants i de la dinàmica activa
que es va produir en el transcurs de
l'assemblea. Actes com aquest ens
ajuden a captar de primera mà les
vostres inquietuds i necessitats,
conèixer de manera directa allò que
us preocupa i mantenir una relació
propera establint un clima de
confiança i cooperació.

tornar a ser l'opció més votada pels
vilanovins i vilanovines el maig de
l'any que ve.

mitjançant també les xarxes:
Instagram: vilanova_365; Twitter:
vilanova_365; Facebook:
vilanova365.Oficial i correu
electrònic:
infovilanova365@gmail.com

Queda només un any per a les
properes eleccions i des de
Vilanova365 ja estem treballant
activament per a confeccionar el full
de ruta que marcarà la nostra
proposta electoral amb l'objectiu de

Nosaltres continuem amb la il·lusió
del primer dia, amb les ganes i la
voluntat de continuar treballant pel
nostre poble. Volem donar un gir a la
situació actual i oferir a Vilanova la
millor alternativa possible, volem
continuar gaudint de la vostra
confiança i ser la vostra veu, per això,
us animem a participar de les
trobades que anirem fent al llarg
d'aquest any i us animem a formar
part de l'equip de Vilanova365

Es por ello que, los socialistas de
Vilanova del Camí, ya cuando
estábamos en la oposición, siempre
tratábamos de trasladar las
inquietudes de nuestros vecinos al
gobierno. Ya sea a base de mociones o
de peticiones directas a los regidores
de área. Recuerdo incluso que
llegamos a conseguir ayudas
económicas escolares y para la
pobreza energética. En muy contadas
ocasiones nuestra política iba más
allá de los límites municipales. Una
tónica que hemos mantenido ahora
que estamos gobernando. Vilanova
era y sigue siendo nuestra prioridad.
Es una lástima que los partidos de la

oposición no compartan nuestro
criterio. Alguno está más preocupado
por lo que pasa fuera que por lo que
pasa dentro. Nos bombardea en cada
Pleno con mociones en las que no
podemos influir. Mociones además
con un sesgo ideológico tan grande
que provoca discusiones eternas y
estériles y, que lo único que buscan es
la confrontación para movilizar a los
extremos. Por si fuera poco, otros
partidos se muestran indolentes con
la gestión diaria. Se limitan a criticar
la acción de gobierno y no proponen
nada cosechar réditos electorales.
Bien, cada uno es libre de hacer lo
que quiera pero los socialistas

consideramos que la constancia es
señal de credibilidad. Y que hay que
defender los intereses de TODOS los
ciudadanos. Porque Vilanova es
diversa y plural y no pertenece a
nadie en exclusiva.

Seguimos trabajando 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, en este mes de junio, se
inaugurará la nueva piscina: con más
zonas de agua, más zonas de césped y
sombras, vestuarios completamente
nuevos y equipados, bar nuevo, etc,
lo que dotará a Vilanova de una de las
mejores piscinas de la comarca.
Asimismo se inaugurará la zona de
barbacoas en el parque fluvial, un
proyecto largamente reivindicado por
VA! y muchos vecinos y que ahora por

fin verá la luz. Una zona lúdica en el
río con barbacoas, sombras,
chiringuito, tirolina, etc, que dará
servicio a todos nuestros vecinos y
muchos de la comarca.
Estamos ya a menos de un año de la
nuevas elecciones municipales. A
diferencia de otros partidos que
utilizaran este tiempo para hacer
campaña electoral, en VA! pensamos
que nos queda todavía un año para
seguir trabajando para todos los
vecinos y poder mejorar nuestro
pueblo.
Queda mucho por hacer, siempre se
pueden hacer mejor las cosas, por eso
estamos a vuestro servicio y

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

barrio Buenavista, para que nuestros
pequeños y jóvenes puedan jugar
también con seguridad, ampliando la
oferta deportiva con un nuevo
espacio, atendiendo también una
reclamación de los vecinos, esta
nueva zona deportiva estará en la
calle Buenavista.
También, seguimos trabajando en las
mejoras de las calles, para eso hemos
empezado la limpieza de los
imbornales, que es un tema, que
desde nuestro partido VV-IPV,
llevamos muchos años pidiendo.
Como ahora somos los responsables
del área, hemos empezado por el
barrio de La Paz, y antes de acabar
esta legislatura intentaremos que
toda Vilanova del Camí tenga los
imbornales limpios evitando olores
molestos para los ciudadanos.
Tampoco nos podemos olvidar de los
conductores y las personas que

pasean por el pueblo, estamos
reparando y urbanizando un tramo
del paseo de la Industria. Alineando
el tramo curvo, retirando los pinos
inestables y con peligro de caída, así
como reparando el asfalto que parece
un camino de cabras por culpa de las
raíces de los árboles que levantan
aceras y asfalto. Con ello
mejoraremos la vía y evitaremos un
gran gasto económico para la
ciudadanía por culpa de las raíces de
los pinos.
Con el tema de los árboles
seguiremos trabajando en nuestra
línea de plantar donde falten y poner
los árboles adecuados para aceras
estrechas y quitar arboles donde
estén superpoblados o levanten las
aceras para evitar gastos continuos a
la ciudadanía.
Y por último decir que VV-IPV, no
perderá ni un solo momento en

debatir en los plenos cosas que no
sean directamente competencia del
ayuntamiento. Para cualquier duda o
consulta contacta con nosotros no lo
dudes:
cividanesjm@vilanovadelcami.cat o
ocanadm@vilanovadelcami.cat.

Vanesa González

Kilian Tomás

Francisco Palacios

Manuel Ocaña Domínguez

ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

Fem Camí a Vilanova!
Igual que tenim assumit que la
promoció de l'activitat industrial i
comercial és un dels pilars bàsics de
l'economia local i un dels eixos
prioritaris que hauria de tenir
l'Ajuntament, també hauríem de tenir
clar que l'Educació és la llavor del
futur, dels nostres infants i joves, del
nostre poble, del nostre país. Per això,
Esquerra no entén perquè l'equip de
govern s'entesta en no cuidar i vetllar
perquè les escoles del municipi
estiguin en les millors condicions
possibles.
El mes d'abril es van resoldre les
subvencions extraordinàries de la

Sentit Comú
En l'últim Ple municipal, més enllà
dels punts de l'ordre del dia que eren
pocs i mes aviat de perfil molt tècnic,
vam poder debatre sobre mocions de
caire general i fer precs i preguntes. Va
ser en aquestes darreres seccions on
de forma inesperada vam poder veure
reaccions i manifestacions molt
viscerals en determinades qüestions
per part d'alguns regidors emprant un
vocabulari i un to una mica
desafortunats des del meu punt de
vista.
Al fi i al cap sols estàvem exposant les

Decide era necesario en
el gobierno y lo estamos
demostrando
En poco menos de un año se
celebrarán las elecciones municipales
y será el momento de rendir cuentas
con la ciudadanía. Lo cierto es que el
trabajo diario en las diferentes
concejalías me absorbe, pero si
levanto la mirada puedo ver que ya
hay quien ha empezado la carrera. En
DECIDE aún no estamos en modo
campaña, pero queremos seguir
demostrando porqué un partido como
el nuestro era necesario en el
panorama político vilanovino.
Tenemos la premisa de aplicar el
SENTIDO COMÚN a la política,
escuchando a los ciudadanos y
ocupándonos de las demandas
históricas de nuestro municipio. En

Diputació i en l'àmbit educatiu a
Vilanova no han assignat res, ni un
euro. Per què? Tenint en compte que
els ajuntaments indicaven la prioritat
en les seves propostes, hem
d'entendre que la prioritat de l'actual
equip de govern, NO ÉS
L'EDUCACIÓ, només és l'esport,
legítim també, que és en l'àrea que
hem “rascat” algun cèntim.
Renunciar a la defensa del nostre
patrimoni, com ha estat el cas del
Vilar del Met, és un altre clar exemple
de la deixadesa d'aquest govern, però
podríem enumerar molts més
exemples, fa mesos que no es du a
terme el Club de lectura, després de
més de 12 anys fent-lo de forma
ininterrompuda; anul·len la
programació de cinema, sense previ

nostres opinions envers a temes
concrets, i cadascú hauria de poder
defensar el seu posicionament de
forma serena i pausada sense caure en
estridències ni desqualificacions cap a
ningú.
Un cop més vam tenir una mostra de
la heterogeneïtat dels partits que
formen l'actual equip de govern que
representava una amalgama difícil
d'entendre quan van fer la polèmica
moció de censura, i que cada cop més
podem constatar que està resultant
una combinació explosiva per
Vilanova del Camí, on regidors
d'aquest govern no saben estar a
l'alçada de les circumstàncies i més
aviat sembla que estiguin en un plató

estos meses terminaremos con un
proyecto que defendimos hace más de
nueve años como son las barbacoas y
zona de pícnic en el Parc Fluvial. Y
nos llena de orgullo dejar ese legado a
Vilanova.
Para DECIDE la TRASNPARENCIA en
política es absolutamente necesaria y
por eso hemos desterrados prácticas
oscuras de la acción municipal. La
memoria política suele ser corta y en
ocasiones se olvida que fue DECIDE
quien impuso la racionalización de los
sueldos políticos; y que gracias a ello
el municipio ahorra más de 86.000
euros para invertirlos en mejorar
Vilanova. Era necesario que DECIDE
entrara en el gobierno para demostrar
que las sillas no son de los políticos,
que son de los ciudadanos.
Y he demostrado que cobrando menos
de la mitad que mi predecesora
(llevando más áreas) se puede atender

avís, deixant als usuaris a la porta del
Papasseit sense saber el motiu ... i un
llarg etcètera que aquest limitat espai
no ens permet continuar, però que ens
podem fer una idea.
Des d'Esquerra no hem parat ni un sol
minut de treballar pel municipi i
d'intentar incidir en l'acció de govern.
Una queixa reiterada des de la moció
de censura va ser la revocació del
conveni amb Geden, entitat que duia
a terme la neteja del riu i activitats de
control i seguiment de flora i fauna.
Davant la incapacitat del govern de
sensibilitzar al veïnat de la
importància del nostre entorn
natural, des d'Esquerra volem
promoure una acció de recollida de
residus del riu.

televisiu que en un Ple de
l'Ajuntament. El pitjor de tot plegat és
la translació d'aquesta conducta
irresponsable i mal educada que
podem veure en els plens per part
d'alguns regidors, en la gestió del dia a
dia del nostre ajuntament, que fan
que molts temes importants i
d'interès per Vilanova quedin
encallats i aturats en el temps.
Com tot a la vida, la millor opció és
sempre aplicar el sentit comú davant
les situacions, i també amb els temes
de caire polític, on tranquil·lament
hem de poder parlar sobre debats
d'actualitat política a més de debatre
lògicament sobre els problemes del
nostre municipi i adreçar les nostres
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Us esperem el proper dia 16 a les 10 h
davant del safareig municipal, per
compartir tots junts una neteja
popular del riu i en acabar gaudirem
d'una xerrada del Roc Barnils de
BenPlantats i un bon esmorzar. Us hi
esperem!

Meritxell Humbert

preocupacions a l'equip de govern
sense que la Sra. Trucharte o la Sra.
Imma González es posin nervioses i
esclatin en una estat d'ira poc propi
d'algú que ocupa les seves
responsabilitats, i que en aquests
moments estan representant al
conjunt de tots els vilanovins i
vilanovines. Per tant, els demanaria
que siguin més dignes i que no ens
facin passar tanta vergonya a tots
plegats.

Jordi Barón

a la ciudadanía y embarcarse en
proyectos nuevos. Quiero demostrar
con TRABAJO que DECIDE es útil y
personalmente llevo 3 proyectos que
terminarán en unos meses, como son:
la instalación de marquesinas en el
municipio, la adecuación de los
parques infantiles y convertir a
Vilanova en el municipio más
cardioprotegido.

me cuesta levantar la vista para
emprender la carrera electoral,
aunque es inevitable ver que se acerca.
Será el momento de rendir cuentas, y
lo haremos con honestidad, alegría y
orgullo del objetivo cumplido.
Esperando que los ciudadanos se
sientan orgullosos de tener a DECIDE
defendiendo sus intereses.

Estas semanas también iniciamos el
Proceso Participativo que ofrece a los
ciudadanos la posibilidad de decidir
en qué se invierten sus impuestos.
Este mismo boletín incluye la hoja de
participación y os animo a hacerlo. En
paralelo, seguimos con el Proceso
Participativo infantil, invirtiendo
2.500 euros en cada Llar d'infants y
unos 10.000 euros en cada colegio del
municipio.

Imma González

Por todos los proyectos que he
añadido a las concejalías que gestiono,
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Foto Lola Puga

Nova crida des de l'AAVV del barri
de la Pau i la Lluna a la implicació
veïnal per poder tirar endavant

L'AFADA presenta a l'Escola Joan
Maragall 'El tresor més gran del
món'

La Colla bufa 19 espelmes i
continua fent passes per gaudir del
descobriment de la natura

El juliol, l'Associació de Veïns de la Pau i la Lluna
organitzen la festa major del barri. Enguany, tot i les
ganes que des de la junta tenen d'organitzar-la,
contemplen la possibilitat de no poder tirar-la
endavant si no hi ha la implicació dels veïns i veïnes.

Ha estat una des les últimes representacions del
conte “El tresor més gran del món” per aquest curs i
l'alumnat de l'Escola Joan Maragall ha pogut gaudir
d'aquesta activitat que promouen des de l'Associació
de Familiars d'Alzheimer i altres demències
(AFADA). Els nens i nens de primer i segon de
primària van omplir el gimnàs per conèixer la
història d'uns personatges molt particulars que des
d'aquest Sant Jordi, també tenen llibre propi.

Aquest 2018, la Colla Excursionista de Vilanova del
Camí ha fet 19 anys. Ho van celebrar el passat 29
d'abril tot fent una excursió a Carme. La trobada va
aplegar una quarantena de caminaires. El
vicepresident de la Colla, Francesc Viera, afirma que
va ser una reeixida sortida de celebració, no només
perquè era el dinovè aniversari, sinó perquè la gent
va respondre amb molta alegria.

El mes d'octubre de l'any passat van fer una
assemblea per renovar la junta, moment en què Lola
Puga va assumir el càrrec de presidenta. Ja en aquell
moment, van mostrar la seva preocupació per la
continuïtat de l'entitat.
La presidenta ens explicava que la situació
actualment és la mateixa, necessiten gent amb
ganes, amb empenta i que els vulgui ajudar. L'únic
requisit que han de tenir les persones que vulguin
col·laborar amb l'entitat és disposar d'una mica de
temps per fer alguna de les gestions: portar algun
paper a l'ajuntament, parlar amb algun proveïdor...
tasques puntuals que entre tots són molt senzilles.

L'AMPA Joan Maragall va posar en contacte l'AFADA
i la direcció del centre per tal de dur a terme aquesta
activitat que des de l'associació han fet arribar ja a
més de 650 escolars anoiencs.

Les persones que estiguin interessades a col·laborar
o ajudar a la junta de l'Associació del barri de la Pau
i la Lluna es poden posar en contacte amb Lola Puga
a través del facebook.
Foto de Cristina Bravo

“Passió pel Mediterrani” i “Tapa
fusió” són les tapes guanyadores
de la Ruta de la Tapa 2018
Vilanova Comerç ha lliurat el premi als guanyadors
de la Ruta de la Tapa. La tapa més popular, triada
pel públic, ha estat “Passió pel Mediterrani” del
Restaurant Mar i Terra. El premi per a la millor tapa,
atorgat per un jurat en el què hi ha participat un
cuiner de reconegut prestigi, ha estat per la “Tapa
fusió” preparada pel Frankfurt El Fanalet.

La trobada motera de Lacetanis
planta cara a la pluja
El passat 6 de maig l'Associació Lacetanis Moto
Group va organitzar la setena matinal motera a
Vilanova del Camí. Malgrat la pluja, que finalment
va fer acte de presència, es va poder fer la trobada,
incorporant alguns canvis que ja tenien previstos.
Juan Manuel Lorite, president de l'entitat, explicava
que la pluja va deslluir la festa motiu pel qual també
va venir menys gent.
La desfilada de Pin ups, la música del Dj Frank
Chicken que va estar durant tot el matí amenitzant
la matinal, els sortejos i un concurs van tornar a fer
gaudir els moters que es van desplaçar fins la plaça
de Can Papasseit.

Jordi Vilarrubias, president de Vilanova Comerç ha
fet una valoració molt positiva d'aquesta Ruta de la
Tapa que ha passat diu, de la ruta de les oportunitats
a la ruta de l'èxit. Vilarrubias ha explicat que aquest
any, 115 persones han completat la ruta de la Tapa,
però han estat moltes més les que hi ha participat ja
que alguns establiments han servit més de 400
tapes.
Teresa Quintero, del Restaurant Mar i Terra,
assegura que l'experiència de participar a la Ruta de
la Tapa ha estat genial. Valora i agraeix les
felicitacions que ha rebut de totes les persones que
han provat la seva tapa, una particular fusió de
productes de mar i terra.

Pel que fa al sorteig dels diners que es recapten amb
la compra de l'esmorzar, enguany es van recollir 177
€, poca quantitat, segons Lorite, comparat amb
altres anys que la pluja no ha estat un inconvenient.

Luis Fernando Espelta també ha valorat amb
satisfacció la iniciativa de Vilanova Comerç que
també li ha reportat moltes felicitacions per part de
clients i del propi Jurat que va triar la seva tapa fusió
com la millor tapa de la ruta. Espelta va combinar
productes que ell utilitza habitualment amb altres
més innovadors com els ravioles fregits que han
estat un dels atractius d'aquesta tapa.

El president de Lacetanis Moto Group ha donat les
gràcies a l'Ajuntament, a Cultura, brigada d'obres, a
Ràdio Nova, a la Policia Local, a tots els
col·laboradors i també a Frank Chicken.

Vilanova Comerç també va fer el sorteig dels dos
vals de compra, un de 100 € i un altre de 50 € entre
els participants a la Ruta de la Tapa. Els guanyadors
han estat Jofran Martí Vidal i Noemí Trucharte.

La Colla Excursionista va començar a donar les seves
primeres passes el 1999. Viera feia una reflexió dels
inicis i destacava que quan van començar no hi
havia cap dona, una deficiència que avui ja ha
quedat solventada ja què algunes de les guies són
dones. La presidència l'ocupa també una dona,
Francesca Cullarés.
Una de les coses que valoren moltíssim és què al
principi les sortides estaven massificades. Eren
moltes les persones que anaven d'excursió amb la
Colla i tant el vicepresident com la resta d'integrants
estaven en constant sensibilització en relació a la
cura de la natura; ja fos per recollir la brossa que
portaven o per no malmetre la flora, una tasca de la
qual se senten molt satisfets i que ja fa molt temps
que no han de repetir en la resta de sortides, perquè
tots plegats ja han agafat consciència.
Des de l'entitat volen agrair aquests 19 anys als
guies, que han hagut de muntar, revisar i tornar a
revisar totes les sortides que han fet, i que han donat
seguretat a tots els circuits. També ha destacat la
feina de les persones que porten la part
administrativa de la Colla, un fet que ha portat a
mantenir una entitat 19 anys.

L'AEMA Anoia es mostra satisfeta i
agraïda per la trobada solidària al
Circuit de Catalunya
Un autocar amb 43 persones vinculades a l'AEMA
Anoia va participar a la trobada del Mou-te per
l'esclerosi múltiple del passat diumenge, 29 d'abril.
L'associació va tornar a concórrer a aquesta cita
social, lúdica i esportiva que organitza la Fundació
Esclerosi Múltiple i que enguany ha aplegat prop de
1.700 persones al Circuit de Barcelona-Catalunya.
L'objectiu és conscienciar la població sobre aquesta
malaltia, que afecta actualment 7.500 persones a
Catalunya.
“Ni l'aigua ni el fred ens ha frenat”, afirma la
presidenta de l'AEMA, Dolors Canal, tot afegint que
les respectives famílies i amics els han acompanyat
un cop més, per córrer, caminar i gaudir d'un matí
complert.

ENTITATS
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Foto de Cristina Bravo

Veïns del barri Bonavista
compleixen fidels amb la cita
cultural al teatre

Els Cabrons de Vilanova
comparteixen la seva passió pel foc
amb els nens i nenes d'El Cireret

Un sentit homenatge a Isidre Solé
tanca la 19a Setmana de la
Gent Gran

Un any més la Junta de l'AA.VV. Barri Bonavista,
amb el suport del Servei de Cultura de l'Ajuntament
de Vilanova del Camí, ha fet la corresponent sortida
al teatre. Un grup de 24 persones van anar al teatre
Victòria a veure l'obra musical Bollywood – Colours
of Índia.

El grup de diables Els Cabrons de Vilanova van fer
una visita al Centre Obert i Espai de Joc El Cireret
per tal de convidar als infants de Vilanova a
participar de la festa del 10è aniversari. Els diables
van aprofitar per explicar als infants qui són i què
fan Els Cabrons, la tradició del foc i que la de
Vilanova és una de les poques colles de diables que
quan surten porten màscares que fan ells mateixos.
La quitxalla va poder provar-se les màscares i les
casaques que utilitzen en els correfocs i sentir-se us
veritables diables de la colla.

Diumenge 13 de maig es va cloure la dinovena
Setmana de la Gent Gran de Vilanova del Camí amb
el tradicional Concurs d'Arròs a la Cassola i el dinar
de germanor durant el qual es va fer un homenatge a
Isidre Solé, president de l'Associació de Pensionistes
i Jubilats. L'Ajuntament li ha volgut agrair la tasca
que fa anys desenvolupa al capdavant de l'entitat i
l'empremta que ha imprès al municipi. El Consistori
també va fer un reconeixement als membres de la
Junta actual a qui va obsequiar amb una placa
commemorativa.

Els membres dels Cabrons van explicar als nens i
nenes què han de fer si volen participar dels
correfocs amb responsabilitat, per passar-ho bé i no
cremar-se.

Joan Gonzalvo i Enrique Teruel van ser els
guanyadors d'aquesta 39a edició del Concurs
d'Arròs a la Cassola en la categoria de Confraria.
Segons el Jurat, l'arròs mixt que va elaborar
Gonzalvo amb pollastre, costella, gambes i pop,
entre altres ingredients va ser el millor dels set que
es van presentar a la categoria de Confraria. Pel que
fa a l'arròs negre amb sèpia i allioli d'Enrique Teruel,
el Jurat va valorar sobretot la seva presentació tot i
que el seu sabr també va ser molt comentat entre els
membres del Jurat.

Des de l'entitat expliquen que van sortir del musical
“gratament satisfets” i han destacat el vestuari ple de
colors i l'excel·lent interpretació del cos de ball en
les danses.

Pel que fa a la categoria local i comarcal, el Jurat va
concedir el premi al millor arròs a Gemma Cáceres,
que va fer una versió d'arròs amb marisc amb galeres
i Lucía Soler, va guanyar el premi a la millor
presentació amb un arròs amb escamarlans, gambes
i sèpia.

Vilanova Comerç edita un nou vídeo
per promocionar el comerç locales
de la Ruta de la Tapa 2018
Amb el lema “Queda't amb nosaltres. Queda't a
Vilanova”, Vilanova Comerç ha editat un nou vídeo
promocionant els establiments associats. En aquest
nou reportatge, que podeu veure a través de
facebook, es fa promoció del Centre d'Innovació, seu
de Vilanova Comerç i de la darrera campanya de
l'entitat “Posem flors a Vilanova” que ha tingut molt
bona acollida tant de públic com dels comerços
participants.
Els comerços protagonistes d'aquest segon vídeo
promocional són: el Mercat de Sant Hilari, Sígrid
Informàtica, Punt Viatges, Cristalleria Maria i el
Racó de les flors, Kukada's i Mar i Terra Restaurant.

Vilanova Comerç proposa dues
noves campanyes pel mes de juliol:
Fora Stocks! i el sorteig de diferents
sopars a la fresca
Vilanova Comerç ha programat del 2 al 14 de juliol,
la campanya FORA STOCKS! Leo García,
dinamitzadora de Vilanova Comerç, explica que
durant aquesta campanya els establiments
participants condicionaran un espai de la botiga on
mostraran productes de temporada a preus rebaixats
o amb descomptes atractius.
Vilanova Comerç aprofitarà també la primera
quinzena de juliol per fer una nova campanya Els
comerciants també per aquest mes de juliol una
nova campanya en què proposen fer un sorteig de
quatre “sopars a la fresca” entre les persones que
comprin als establiments associats que s'adhereixin
a la campanya. És una nova campanya de
fidelització de la clientela.

Foto: Pere Sala

Els Cabrons han celebrat el desè
aniversari de l'entitat amb un
extens programa d'actes
El Cabrons de Vilanova del Camí van celebrar el 19
de maig el desè aniversari de l'entitat amb un seguit
d'activitats que es van iniciar amb una exposició
sobre 10 anys de Cabrons i que va comptar amb la
col·laboració de les escoles Pompeu Fabra, Joan
Maragall i Marta Mata. El programa d'actes també
va comptar amb l'actuació de MiniXamba i amb
diferents tallers infantils a càrrec d'Els Petits
Cabrons i Nins.
Cap a migdia Jocs Burrus i Vermutada i a la tarda
cercavila infantil amb diferents colles convidades,
una Tabalada i actuacions estàtiques de cada colla, a
la plaça del Mercat.
Al vespre l'espectacle del IV Dia del Cabró i una
carretillada a càrrec dels Cabrons de Vilanova i els
Cabrons i Bruixes de Centelles i un fi de festa amb
una sessió de Dj.

Dissabte, en el marc de la Setmana de la Gent Gran,
es van homenatjar 17 persones nascudes l'any 1931:
Amparo Iglesias Quirós, Antonio Esteve Bertomeu,
Dolores Negrillo Negrillo, Dolores Teruel Maza,
Francisco López Blaya, Francisco Saucedo Viva,
Isidoro García Blanco, José Vázquez Pérez, Juan José
Revelles Ferrer, Juana Grados Márquez, Ma Dolores
Martínez Iruela, Marcelino Martí Sendra, Mercedes
Merino Berrero, Ramon Camacho Alarcón, Ramón
Romero Arca, Rosa Puig Rosell i Rosa Solà Ferrer.
La regidora de Serveis Personals i el regidor de
Promoció Econòmica, Sílvia Cáceres i Francisco
Palacios, van lliurar una placa, en nom de
l'Ajuntament a la Junta del Casal a qui van dedicar
paraules de gratitud i suport per la tasca que
desenvolupen “i aquest any especialment, perquè els
ha faltat la figura del president, que ha estat absent
per malaltia”
L'alcaldessa Noemí Trucharte, també ha tingut un
record especial per a Manuel Bretones, traspassat fa
poques setmanes, “que ha estat un gran actiu per a
la Junta del Casal durant molts anys. Bretones era
una persona que sempre estava disposada a ajudar i
col·laborar en tot allò que se li demanava” ha dit
l'alcaldessa.
L'homenatge a la gent gran va comptar un any més
amb l'actuació dels Trobadors de l'Anoia. A la tarda
la música de Fernando de Màxim, va portar a Can
Papasseit més de 200 persones que van gaudir d'un
lluït ball.
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La llar estrena cançó en el 10è aniversari amb la
complicitat de Sheila Grados

Les 'Pulseras Candela', article estrella d'una reeixida
matinal de les cooperatives escolars del Joan Maragall

Una festa plena d'emocions i regals com no podria ser de cap altra manera en un
aniversari: el de la Llar d'Infants Municipal La Baldufa, que ha fet els 10 anys.
Famílies, equip directiu i docent del centre, acompanyades de les autoritats
locals, van viure una reeixida de celebració, el passat divendres a la tarda. La
cançó de la llar interpretada per Sheila Grados va ser un regal per a tothom i va
deixar palès un dels màxims objectius del centre: formar un gran equip i una
gran família.

La xarxa de cooperatives de l'alumnat de cinquè de l'Escola Joan Maragall va
viure una reeixida matinal de vendes a la plaça del Mercat. Amb aquest èxit
culmina el treball que han portat a terme al llarg del curs que també ha tingut
fins solidaris.

La directora de la llar, Marta Comas, expressava l'alegria per aquesta emotiva
trobada que va permetre compartir moltes vivències i records. I és que les
“famílies de segona generació” com les anomenen des de la llar no van fallar a la
cita tot demostrant l'afecte a l'equip de la Baldufa i explicant els motius pels
quals han confiat en més d'una ocasió als seus fills a la llar: “el tracta amable, la
proximitat, l'acolliment..., en definitiva el caliu que troben a l'escola i que la
converteix en una segona llar per a tota la família”.
L'alcaldessa Noemí Trucharte també va intervenir en l'acte per subratllar el
compromís municipal en aquesta etapa educativa dels 0 a 3 anys. Gràcies al
suport de l'Ajuntament es va desplegar una pancarta on es pot llegir la frase del
10è aniversari: “La llar una finestra al món”. És precisament la fotografia d'una
nena, la Marta, la que representa d'una banda, el compromís de les famílies
amb la llar, perquè ja té una germana més gran, l'Elena, que ha passat per
l'escola. De l'altra, la seva mirada observant per la finestra la resta de companys,
vol escenificar que la llar és un espai d'interacció i socialització, tal i com
assenyalava Marta Comas.
Una fotografia, per cert, com explicava Comas, de Rut Casanellas, “una alumna
en pràctiques que actualment hi ha a la llar i que és fotògrafa d'infants i de
mascotes; ens va fer, també, totes les fotografies de la festa”.

9 joves de l'INS Pla de les Moreres participen en un
programa de voluntariat al Casal de la Gent Gran
9 joves de l'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí van participar en un
projecte de voluntariat al Casal de la Gent Gran. Aquesta iniciativa forma part
d'un projecte molt més ampli de Servei Comunitari en el qual hi participen una
trentena d'alumnes de 4t d'ESO de l'Institut vilanoví i que pretén animar els
joves a adquirir el compromís de voluntariat.
La regidora Sílvia Cáceres s'ha mostrat molt satisfeta d'aquesta col·laboració que
considera “molt interessant perquè implica una relació intergeneracional de les
que ambdós col·lectius en poden aprendre molt. Aquests joves, ha explicat la
regidora, acompanyen i donen suport a les persones que participen en els
diferents grups d'activitat del Casal”.
Cada alumne ha fet 10 hores de voluntariat i els projectes en què han participat
són ben variats. Han fet suport a les escoles de primària del municipi, a l'àrea
d'esports durant la cursa de Sant Silvestre i també han col·laborat amb Càritas
Parroquial de Vilanova del Camí durant el gran recapte.
Aquest projecte és una acció promoguda des del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat, perquè l'alumnat experimenti el compromís cívic.

L'exposició i la venda dels articles ha anat a càrrec de les cooperatives escolars de
les tres classes de cinquè: Supermanualitats JM, Joan Maragall artistes i La
petita botiga del Joan Maragall. En una hora i mitja, amb la complicitat de les
famílies, amistats i veïnat en general, aquest jovent emprenedor va aconseguir
atraure la curiositat i atenció de molta clientela. Jocs portàtils, pinces pel cabell,
porta llapis, clauers, porta retrats, caixetes decorades… van ser alguns dels
articles que van posar a la venda, tots a un valor inferior als 3 €.
L'article estrella però van ser les polseres Candela. En poc més d'un hora se'n
van vendre 300. El 10% de l'import el destinaran a aquesta ONG i la investigació
contra el càncer infantil.
Intensa, gratificant i molt motivadora. Així ha estat la iniciativa escolar que ha
implicat la formació dels docents i també de l'alumnat, des del passat mes
d'octubre. A més s'ha treballat de manera interdisciplinar, implicant diferents
àrees, però també creant una xarxa de treball amb les famílies i professionals
diversos que han enriquit encara més aquesta experiència. Els tècnics de l'àrea
de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova del Camí han actuat com
a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de
l'esperit emprenedor de l'alumnat.
Fins a la plaça del Mercat s'hi van acostar l'alcaldessa Noemí Trucharte, el
regidor de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, i la regidora de Cultura,
Imma González, i van poder felicitar l'alumnat per la feina feta.

L'alumnat de segon de primària de Vilanova del Camí
balla a ritme de bolliwood i omple la plaça del Mercat
de música i colors
La plaça del Mercat de Vilanova del Camí es va omplir de música i dansa. Les
aules de 2n de les escoles Marta Mata, Pompeu Fabra i Joan Maragall van
participar en la segona edició del 2n en dansa, que enguany va portar a Vilanova
el ritme i els colors de la Índia. Les coreografies van anar a càrrec de Sílvia
Bautista de Sweet India.
Aquesta és la segona edició del 2n en dansa, un projecte artístic i cultural que
compta amb el suport de la regidoria d'Educació encapçalada per Eva Vadillo i
la complicitat de les escoles de primària del municipi.
Els responsables de les escoles Pompeu Fabra, Marta Mata i Joan Maragall
valoren amb satisfacció que hi hagi projectes comuns que es puguin treballar de
manera compartida i conjunta als tres centres i pràcticament en tenen un per a
cada curs.

ENTITATS
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Alumnes del Pla de les Moreres
segueixen les petjades dels
personatges de 'L'ombra del vent'
L'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut Pla de les
Moreres va passejar el passat dimarts 8 de maig, pels
carrers del centre de Barcelona, tot seguint els
passos dels personatges de la novel·la de Carlos Ruiz
Zafón, La sombra del viento.

L'alumnat de cinquè juga i aprèn matemàtiques per mitjà
d'una gimcana
Les aules de cinquè de les tres escoles de primària de Vilanova del Camí van participar el passat 4 de
maig, en un nou projecte comú: el 5x3. Consisteix en una gimcana matemàtica que els ha requerit
concentració i treball cooperatiu. L'activitat organitzada pels tres centres -Joan Maragall, Pompeu
Fabra i Marta Mata- ha comptat amb la col·laboració de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de
Vilanova del Camí es va portar a terme al parc fluvial, al costat de la zona esportiva.
Aquestes són les primeres Olimpíades Matemàtiques que organitzen les escoles vilanovines i
l'experiència, asseguren els directors dels centres, ha estat molt satisfactòria i asseguren que tindrà
continuïtat perquè l'objectiu és que durant tota la primària, l'alumnat pugui compartir diferents
projectes amb diferents continguts curriculars.

Zafón ja és un vell conegut dels alumnes, que ja a
primer d'ESO van poder llegir la primera novel·la de
l'autor, El Príncipe de la Niebla. Ara a 4t, han
conegut un Zafón més madur amb una obra
destinada al públic adult, la primera de la tetralogia
anomenada El cementerio de los libros olvidados.
De la Rambla Santa Mònica a la Plaça Reial, passant
pels Quatre Gats fins arribar al Carrer de Santa
Anna, la ruta literària va fer-los descobrir la
Barcelona dels anys 40 per la qual Daniel Sempere i
Fermín Romero de Torres, entre d'altres
personatges, van deixar la seva empremta.

Tots els participants van rebre un diploma per la seva participació així com una motxilla de regal.

El Pla de les Moreres mostra el
“Pedrolo més Polièdric” en una
exposició que obre a la ciutadania
L'Escola Pompeu Fabra celebra amb Tv3 visita l'Escola Pompeu Fabra
teatre el 150è aniversari del
que ha participat en la promoció de
naixement del filòleg català
les 10 paraules més boniques del
català
L'escola Pompeu Fabra ha celebrat el 150è aniversari
del naixement de Pompeu Fabra amb diferents actes
culturals extraordinaris que van permetre a
l'alumnat conèixer a fons una de les personalitats
més rellevants de la Catalunya del segle XX que
dona nom a l'escola.
L'alumnat d'Educació Infantil va gaudir de la
teatralització del conte “La gran fàbrica de les
paraules” que va protagonitzar la Yudo, mestra de
l'escola caracteritzada de Pompeu Fabra.
L'alumnat d'educació primària va gaudir de la
posada en escena de l'obra “Mestre Fabra, caçador de
paraules” de la Companyia Peus Grossos. Una obra
de teatre subvencionada per l'Ajuntament de
Vilanova del Camí.

L'Escola Pompeu Fabra de Vilanova del Camí va
rebre la visita d'un càmera i una redactora de TV3.
L'alumnat de cinquè va participar en la gravació
d'una notícia relacionada amb l'Any Fabra i el
concurs per triar les 10 paraules més boniques del
català. L'alumnat va treballar les 10 paraules
guanyadores del concurs: xiuxiuejar, aixopluc, caliu,
tendresa, llibertat, moixaines, amanyagar, enraonar,
ginesta i atzavara. Posteriorment, per parelles i
individualment, van crear cartells amb aquestes
paraules i els van decorar al seu gust. La càmera de
TV3 va recollir tot el procés i també una sèrie
d'entrevistes que van fer als alumnes.

L'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí va
commemorar el centenari del naixement de Manuel
de Pedrolo, una de les personalitats més
significatives de la literatura catalana de la segona
meitat del segle XX, amb l'exposició “Pedrolo
Polièdric” cedida pel Museu Comarcal de Cervera.
L'exposició que es va inaugurar el 20 d'abril, amb la
presència de l’alcaldessa Noemí Trucharte, es va
obrir a la ciutadania i incorporava una trentena de
caricatures i retrats de l'escriptor realitzats per
diferents dibuixants per a la premsa escrita.

La Comunitat de Mitjans del Marta
El Pompeu Fabra reflexiona sobre la Mata mostra part del patrimoni
cultural de Vilanova en una
contaminació acústica
exposició a Can Papasseit
L'Escola Pompeu Fabra ha participat en la Setmana
Sense Soroll amb una activitat centrada en la
fotografia, una de les propostes que feia el
Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tracta
d'un activitat específica adreçada a centres
educatius amb l'objectiu de sensibilitzar l'alumnat i
les famílies en relació a la contaminació acústica i
promoure actuacions de prevenció.

Des del centre han enviat fotografies on es mostren
fonts de soroll acompanyades de missatges i
reflexions que promouen la reducció de la
contaminació acústica.

La comunitat dels mitjans de l'Escola Marta Mata
han estat els protagonistes d'una exposició que ha
lluït al vestíbul de Can Papasseit del 23 al 29 de maig
i que ha estat el resultat del treball que han realitzat
sobre el temps i Vilanova. Cada grup es va centrar en
un aspecte diferent i el va treballar a fons. El resultat
és un seguit de treballs que mostren l'evolució i
l'aprenentatge de l'alumnat que ha descobert -amb
ulls d'infants- el patrimoni cultural de Vilanova del
Camí.
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El grup vilanoví de les passejades 'A cent cap als cent'
acomiada la temporada
Amb una doble jornada d'activitats, s'ha tancat la Cloenda de les passejades “A cent
cap als cent” que organitza la Diputació de Barcelona i que ha comptat un any més
amb la participació de Vilanova del Camí. Un grup de quaranta persones entre les
quals hi havia també el regidor d'Esports, Camilo Grados, van participar de la
primera jornada festiva de cloenda, ahir dimecres, a Palau Solità i Plegamans.
Al llarg dels dos dies més de dues mil persones acabaran gaudint del programa
d'activitats d'aquesta nova cloenda de les passejades. El cicle es tanca després d'una
nova temporada que ha permès els municipis compartir no només activitat física,
sinó també el coneixement del territori: paratges naturals i patrimoni cultural.
El miler de persones que participen en cadascuna d'aquestes dues jornades es
distribueixen en tres grups per poder fer les activitats de manera rotatòria. Els
vilanovins va posar-se les gorres vermelles que identificaven el seu grup i els va tocar
començar amb moviment expressiu dirigits per Ofèlia Gusi; ballant al ritme de la
música per alliberar tensions i expandir la vitalitat. Activitat que van fer amb gran
entusiasme.
Tot seguit van fer un taller de marxa nòrdica per aprendre tècniques bàsiques per
marxar amb els bastons. I a continuació van fer una passejada circular de poc més de
cinc quilòmetres.
Les forces es van recuperar ràpidament amb un bon dinar i després van tornar a
posar-se en moviment acompanyats de bona música i coordinats per Isidre Vallès.
Una bonica experiència que els va convidar a fer una rotllana multitudinària.
La cloenda va acabar amb l'entrega de diplomes a cada municipi participant. El
regidor Camilo Grados va fer entrega de tot el plec de diplomes al representant del
grup vilanoví.

L'equip anoienc de dansa urbana Dark Season es proclama
campió de Catalunya i d'Espanya en la categoria Premium
El conjunt anoienc de hip hop Dark Season s'ha proclamat Campió de Catalunya i
Campió d'Espanya en els campionats de dansa urbana que s'han celebrat aquest mes
de maig. L'equip, coordinat per la vilanovina Sara Ramos, competeix per tercera
temporada en la categoria Premium de majors de 35 anys, sota la batuta del
reconegut coreògraf David García Martínez.
Aquest mes ha començat la temporada de competicions de danses urbanes.
L'aventura de Dark Season repeteix per tercera temporada encapçalada per Sara
Ramos amb un equip que està en la cresta de l'èxit. Tot va començar ara fa tres anys
quan Ramos va decidir contactar amb el coreògraf David García a qui admirava per
la seva trajectòria per demanar-li que les tingués en compte si algun dia es decidia a
entrenar algun equip Premium. Ella formava part d'un grup de dones apassionades
pel ball que estaven decidides a pujar a l'escenari, igual que ho feien algunes de les
seves filles per ballar hip hop.
David García no només va respondre el correu de Ramos, sinó que es va
comprometre amb el grup i des d'aleshores és l'entrenador i coreògraf de Dark
Season i les prepara per les competicions. Un cop per setmana aquest conjunt de 16
persones (la gran majoria dones) entrena dur per assajar la coreografia que posen en
escena. Una experiència que com explica Juani Ordóñez, membre de les Dark, “s'ha
convertit en una cita molt especial” per a totes les components; per al seu
“creixement i superació diària”.

La Peña Madridista
s'estrena al campionat
de lleure de futbol i
aconsegueix l'ascens

Caminada de primavera 2018 en el Dia Mundial
de l'Activitat Física
Com cada any, dilluns 16 d'abril es va fer una caminada saludable per celebrar el Dia
Mundial de l'Activitat Física (DMAF2018). Durant aquesta activitat els participants
van estar acompanyats per infermeres d'adults del Centre d'Atenció Primària de
Vilanova del Camí que van comptar amb la col·laboració i promoció d'Esports
Vilanova del Camí. El principal objectiu d'aquesta activitat, que des de fa un any
s'ofereix a la població amb periodicitat mensual, és acostar la possibilitat
d'incorporar l'activitat física en la vida diària de les persones, sobretot les que fins
ara tenen hàbits més sedentaris, perquè augmentin el seu nivell de salut.
En aquesta ocasió es va optar per un recorregut d'uns 5-6 km, planer, que va dur el
grup a les immediacions de l'aeròdrom d'Òdena, on van poder comprovar que
finalment la primavera treu el cap. Es va fer també una breu visita “cultural” a un
refugi anti-aeri que hi ha a la zona, recordant com en l'època de la Guerra Civil la
vida era certament molt diferent de l'actual.
En l'avinentesa que just el dia anterior havia traspassat doctor Emiliano Longarón,
es va fer un emotiu minut de silenci, seguit d'una glossa de tesminonis d'agraïment
sobre la gran tasca que en el seu moment va fer aquest metge atenent els vilanovins,
especialment en els primers anys (dècada dels 60) quan era l'únic professional i feia
les visites a domicili, perquè encara no hi havia cap centre físic on atendre a les
persones.
Des de l'EAP han agraït a dues cases comercials la seva col·laboració en oferir fruita i
fruits secs als participants de la caminada. Es tracta de Laboratoris ABOTT i dels
fruits secs Mas d'en Nogués, empresa local.

La Peña Madridista de Vilanova del
Camí s'ha estrenat aquest any al
Campionat de Futbol Sala de Vilanova
del Camí a costat d'altres equips de la
Conca d'Òdena i Piera. Ho ha fet a
petició dels socis que cada any juguen el
triangular d'agermanament de penyes
de l'Anoia. Toni González, el president
de la penya vilanovina, els ha fet
d'entrenador.
El divendres 23 de març van jugar l'últim
partit de Lliga i van guanyar per 2 a 3 al
Serralleria Alies. Amb aquesta victòria
van aconseguir quedar segons, a només
3 punts del capdavanter, i per tant
l'ascens de categoria a Divisió d'Honor.
“També ha estat possible per la gran
segona volta realitzada”, explica
González “on hem acabat la lliga amb
una ratxa de 7 victòries consecutives”.
El president de la penya vilanovina i
entrenador de l'equip afirma que no
esperaven aquest ascens en el primer
any de competició i ha felicitat tots els
jugadors: Jesús Jiménez, Jonathan
Vargas, Miguel Carrascosa, Sergio
Expósito, Carlos Caldito, Jordi Sans,
Walid, Javi García, Jesús Oropesa, Sergio
Palacios, Faysal, Edgar Gaig, Rubén
Gámez, Sergio Caldito i Toni Caldera.

El vilanoví Pau Trenado
tercer a la XXII Pujada a
Prades
El passat diumenge 6 de maig, el pilot
vilanoví Pau Trenado, va participar en la
XXII Pujada a Prades que va aplegar una
cinquantena de pilots. Trenado va pujar
al tercer calaix del podi en la categoria
de turismes després d'acabar quart en la
general de la jornada. El pilot vilanoví
fins i tot va superar el Demon Car
d'Enric Rosselló en unes condicions
climatològiques adverses.
D'altra banda, el diumenge 15 d'abril es
va celebrar la XX Pujada en costa de
Callús-Sant Mateu del Bages. Hi van
prendre part una quarantena de
vehicles, on el pilot vilanoví, Pau
Trenado Romero amb un Seat Leon
Supercopa MK1, va aconseguir una
cinquena posició en la categoria de
turismes i una dotzena posició a la
classificació general. Va ser un
diumenge sorprenentment exitós, ja que
era la primera vegada que competia en
aquesta modalitat.
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La Penya Bètica disputa la sisena edició del trofeu
homenatge a Ismael Copoví
La Penya Bètica de Vilanova del Camí ha celebrat el tradicional Memorial Ismael
Copoví. Ja són sis anys que l'entitat recorda a l'ex jugador amb un partit especial i
sentit.
Aquest any, el Trofeu Homenatge el van disputar contra La Montserratina, un equip
molt superior, que ocupa la segona posició a la taula classificatòria. El partit es va
jugar a Can Titó i es va saldar amb un 2 a 5, que atorga tres punts més a La
Montserratina. La Peña Bética manté la seva posició a la part mitja de la taula.
Cada any també conviden a la família i les autoritats a compartir aquest acte
commemoratiu. La penya va lliurar-li dos rams de flors a la vídua en un acte que va
comptar amb l'assistència de l'alcaldessa Noemí Trucharte i els regidors de Serveis
Personals i Promoció Econòmica, Sílvia Cáceres i Francisco Palacios,
respectivament.

Molt bones posicions dels equips de hip hop
vilanovins Steps i Huesitos

La plaça del Mercat acull una entretinguda masterclass
aeròbica
Una setantena de persones van aplegar-se a la tarda a la plaça del Mercat per
participar de la Masterclass de primavera, la primera del 2018 que des d'Esports i
amb el suport de Jocnet, van oferir per a tota la ciutadania. Les monitores Diana
Carrasco i Mònica Bisbal van ser les encarregades de conduir la sessió.
Entre el públic, moltes usuàries d'activitats dirigides acompanyades de familiars,
coneguts i curiosos, la majoria dones que van ballar fins a quarts de nou del vespre.
Des d'Esports descriuen amb satisfacció l'activitat: “una manera de fer una sessió
diferent tot sortint al carrer i apropant l'esport a la ciutadania”.
També fan valoració molt positiva, l'alcaldesa Noemí Trucharte i el regidor d'Esports
Camilo Grados que van ser presents a l'acte.
La regidora Meritxell Humbert va ser una altra de les participants a la sessió.

Cal Fanga i Indi's Folls guanyadors del 38è Campionat
de Futbol Sala que un cop tancat dona pas a la Copa
Nota. Fotos dels dos equips guanyadors de cada divisió Cal Fanga i Indi's Folls
Esports ha tancat un any més, amb nota alta en ambient i participació, el Campionat
de Futbol Sala de Vilanova del Camí. Enguany arribava a la 38a edició. Una dotzena
d'equips classificats a les finals d'aquesta lliga es preparen ja per començar a disputar
la Copa a partir del pròxim dilluns, 16 d'abril.
Una vintena d'equips ha participat des del mes d'octubre en aquest campionat
esportiu de lleure vilanoví que cada any aplega equips d'arreu de la comarca i que
està plenament consolidat entre l'afició anoienca.
L'equip guanyador en la Divisió d'Honor ha estat Cal Fanga (VPR Refrigeració) amb
45 punts, seguit de l'Asador Mesón El Abuelo amb 43 punts i del NEWTEAM que ha
quedat tercer amb 42 punts. El màxim golejador a Divisió d'Honor ha estat el
jugador Jordi Boleda amb 51 gols, de l'equip campió de Cal Fanga.
Pel que fa a Primera Divisió l'equip dels Indi's Folls amb 39 punts han quedat en
primera posició, seguits de la Peña Madridista de Vilanova del Camí, amb 38 punts i
del Can Claramunt amb 37. El màxim golejador de Primera Divisió ha estat el
jugador Bryan Sosa amb 30 gols (de l'equip Can Claramunt).

Artístic, l'escola de dansa, música i teatre de Vilanova del Camí torna a celebrar els
bons resultats aconseguits aquest passat diumenge, 20 de maig, en el campionat
nacional de dansa urbana celebrat a Sabadell, a la Pista Coberta de Catalunya
d'Atletisme. De nou Steps i Huesitos van competir en la dotzena edició del
campionat The Show Box i van merèixer una bona puntuació.
Steps ho feia en categoria Baby i Huesitos en la infantil B. Els baby van tornar a
quedar tercers d'un total de set equips, mentre que Huesitos no va quedar entre els
tres primers, però van ser quarts, a mig punt de diferència dels tercers; “una molt
bona posició comptant que hi van participar 21 grups de hip hop i que el nivell era
molt alt”, com subratllen des de l'escola.
Des de l'escola i en declaracions a Ràdio Nova, tornen a destacar que els dos equips
estan recollint els fruits dels anys que han estat treballant amb Anais Cañadas i estan
encantats amb Ghislaine Scarllette.
L'actual coreògrafa, Ghislaine Scarllette, va manifestar en varies ocasions que
Huesitos havia quedat per sobre d'algun grup millor posicionat que ells. Va veure en
els assajos d'aquesta última setmana “que estaven tots molt motivats, que havien
treballat força i que havien agafat molta confiança”. Ella segueix molt illusionada per
continuar treballant amb ells de cara l'any vinent.
La propera competició es farà el dissabte 2 de juny, a Granollers, al campionat
nacional IDANCE.

Tres ors, dues plates i dos bronzes per al Furio Jol a la
Copa catalana Muaythai
El diumenge 20 de maig es va celebrar a Malgrat de Mar, en el pavelló Germans
Margall, la Copa catalana de Muaythai, on van competir gairebé 200 participants de
tota Catalunya. El Club Esportiu Arts Marcials Vilanova del Camí Furio Jol va
participar amb catorze dels seus competidors, en diferents categories, que van fer-se
amb tres medalles d'or, dues de plata i dues més de bronze.
En categoria infantil iniciació Aroa Zarallo aconseguia la medalla d'or; Saray
Cardona, la medalla de plata, i Izan Zarallo, la medalla de bronze, en categoria elit.
En categoria cadet iniciació, Rubén Vergara va fer-se amb la medalla de plata i
Adrián Caiazza, amb la de bronze.
En categoria júnior, Eric Oset aconseguia proclamar-se campió en menys de 57k
aconseguint l'or. I també es feia amb l'or Sonia Rodríguez en categoria sènior,
seguint la seva bona ratxa d'aquest any, en el qual s'ha proclamat campiona
d'Espanya amateur classe elit.
Els més petits de l'equip, també van tenir el seu moment en els combats d'exhibició,
tot i que sense resultat. “Nagore Arcal, Xénia Torres, Joel Pijuan, Eneko Parcerisas,
Álex Molina, Jose González i Ariadna González, van demostrar que hi ha pedrera per
a estona en el nostre petit club”, tal i com afirma l'entrenador Jonathan González des
del Furio Jol.

L'ENTREVISTA
La darrera Festa de l'Esport es va fer fa
7 anys, mentre encara era regidor
d'Esports i així que he tornat a ser
regidor l'he volgut recuperar. Per a mi
és la millor manera de reconèixer i
agrair la tasca que fan tant les entitats
com els esportistes locals. I de fet
també era una reivindicació que ens
feien des del món esportiu. És un
orgull que molts d'ells portin el nom i
la bandera de Vilanova arreu del món i
la meva voluntat és que aquesta festa
es continuï celebrant.

formació especíﬁca per a restauradors,
hem incorporat productes sense gluten
als actes municipals, entre altres.
A primers d'aquest any es va posar
en marxa un servei
d'acompanyament educatiu i
atenció psicològica a menors així
com a les seves famílies. Com està
funcionant? Hi ha demanda?
Sí, molta. Estem treballant amb 6
famílies però n'hi ha moltes més que
tenen aquesta demanada. Malgrat que
el servei va començar a prestar-se al
febrer, la valoració que en fem és molt
positiva. Per això hem demanat el
suport de la Diputació per ampliar el
servei i els primers contactes fa pensar
que podrem ampliar aquest servei
properament.

Un dels projectes més ambiciosos
d'aquest mandat és la construcció
de les noves piscines municipals.
Estaran llestes per iniciar la
temporada de bany?

Camilo Grados
Camilo Grados és regidor
d'Esports. Aquesta experiència al
govern no és nova ja que va formar
part de la coalició amb el PSC,
entre 2011 i 2012. Però Grados
també ha format part dels grups a
l'oposició. Són molt diferents les
dues visions?
Un regidor a l'oposició té la seva feina,
pot fer propostes i ﬁscalitzar l'acció de
govern però té poca capacitat de
maniobra. Estar al govern és molt més
gratiﬁcant perquè pots veure els
progressos i pots portar a terme
projectes concrets.Quines són les
prioritats que es va marcar quan va
assumir el càrrec de regidor d'Esports?
Podria dir-te que pràcticament han
estat les mateixes que les que em vaig
marcar fa set anys quan vaig ser
regidor d'Esports: establir una relació
ﬂuïda amb entitats, clubs i altres
organismes per intentar millorar la
pràctica esportiva al municipi. Crec
que en aquests mesos de govern hem
adoptat diferents compromisos
importants amb les entitats.
Vostè té contacte amb clubs i
entitats esportives amb qui l'Àrea
d'Esports hi col·labora de manera
directa o indirecta: convenis
econòmics, suport logístic i
organitzatiu... Què en destacaria
d'aquest treball cooperatiu?
Jo destacaria la relació de cordialitat i
la voluntat de col·laboració que
compartim. Quan assisteixo a
qualsevol esdeveniment esportiu
sempre em trobo molt bon rebut i
noto que s'ha establert aquella
conﬁança necessària perquè et puguin
fer arribar les seves propostes, però
també les seves queixes i
suggeriments.
La seva regidoria ha rebut enguany
una subvenció de 50.000 € per a
canviar la il·luminació de les
instal·lacions esportives.
És una subvenció important que ens
permetrà l'any vinent, la substitució
de les lluminàries actuals per altres de
tipus LED, molt més eﬁcients. També
es col·locaran temporitzadors i
sensors de presència en aquells espais
que es consideri oportú. L'objectiu és
aconseguir il·luminació més eﬁcient i
de l'altra, un estalvi energètic i
econòmic important.
Un dels projectes que ha recuperat
des que vostè és regidor és la Festa
de l'Esport. Per què?

I tant, que sí. El dia 15 de juny farem
una jornada de portes obertes i el 16
s'obrirà la temporada de bany que
enguany intentarem allargar ﬁns
després de Festa Major. Aquesta
primavera plujosa ens ha provocat
molts nervis i hem hagut d'assumir
algun contratemps però ha valgut la
pena perquè la instal·lació és increïble.
Són les piscines que es mereix
Vilanova del Camí.
També avancen a bon ritme les
obres per dotar la piscina i el parc
ﬂuvial d'un bar-restaurant i d'una
zona lúdica amb barbacoes. Quins
són els terminis per aquesta part
de l'obra?
La zona lúdica amb barbacoes estarà
acabada aquest proper mes de juny.
Aquest és un projectes que si bé
portaven molts grups municipals al
seu programa, VA! Hi havia insistit
molt. I ara que el veiem gairebé acabat
ens sentim satisfets i orgullosos del
projecte del què esperem que tothom
en gaudeixi molt.
L'obra del bar restaurant trigarà una
mica més en fer-se realitat, haurem
d'esperar a l'any vinent, tot i així,
aquest estiu també està garantit els
servei de bar. Hem instal·lat un mòdul
de 25 metres quadrats i una petita
terrassa perquè es pugui prestar
aquest servei.
L'àrea que vostè lidera treballa de
manera coordinada i transversal
amb altres àrees municipals, com
Urbanisme, per exemple. Com és
aquest treball en equip?
Sincerament he de dir que al principi
no ho veia clar. Pensava que cada
regidor havia de ser autònom en la
seva àrea, però després de
l'experiència he d'admetre que estava
equivocat i que el treball en equip és
molt més gratiﬁcant i productiu.
S'ha marcat algun
repte/projecte/acció per complir
abans que s'acabi el mandat?
Necessitem millorar algunes
instal·lacions esportives com les pistes
de tennis que estan molt malmeses.
Tenim en ment fer-ne com a mínim
una de nova i, si pot ser, dues. D'altra
banda, també és molt necessària una
actuació a les pistes de Petanca on cal
una millora de les instal·lacions i pel
que fa al futbol, estem estudiant i
valorant la possibilitat d'habilitar a
Can Titó un espai de magatzem per al
CF La Paz i el CF Vilanova.
Sent agosarat, hi ha dos projectes més
que vull plantejar de cara al 2019: la
cobertura de la pista poliesportiva que
es podria utilitzar com una instal·lació
més per a entrenaments i activitats
vàries i que alliberaria una mica el
poliesportiu i la construcció d'un local
social per a les entitats esportives amb
sales per a reunions i activitats de petit
format.

La seva regidoria ha impulsat un
Pla de Salut Comunitària, un
projecte participatiu i pioner a la
comarca per reduir les desigualtats
en salut.

Sílvia Cáceres
Sílvia Cáceres porta 16 mesos al
capdavant d'una àrea molt àmplia i
sensible que inclou Serveis Socials,
Salut, Consum, Gent Gran i
Igualtat. Aquesta és la seva primera
experiència de govern. S'ho
imaginava així?
Sí. Sabia que era una àrea complicada
perquè es treballa amb molts
col·lectius i molts aspectes però he de
dir que també és una experiència molt
satisfactòria i especial.
Quines són les prioritats que es va
marcar així que va començar a
exercir com a titular de l'àrea de
Serveis Personals?
El primer que vaig fer és una reunió
amb totes les tècniques per saber com
funcionava l'àrea. M'interessava
conèixer quins projectes s'estaven
portant a terme, en quins aspectes es
podien millorar, potenciar o canviar. A
partir d'aquestes reunions es va marcar
un full de ruta i unes prioritats:
millorar l'atenció a les persones i
reduir el temps d'espera va ser una de
les primeres accions i en poc més d'un
any hem reduït aquesta espera a la
meitat. També es van ampliar les hores
de l'educadora social i es van
descentralitzar alguns serveis, com la
venda dels tiquets de l'autobús que es
fa des de l'oﬁcina de l'OAC del Mercat
Municipal. Una altra de els accions que
hem potenciat ha estat la de
contractacions de persones amb Pla
d'Ocupació que ofereixen un suport a
les professionals de l'àrea.
Vostè i el seu grup municipal VA!
van ser els impulsors de les ajudes
per als celíacs, una experiència que
ha estat molt ben valorada i ﬁns i
tot copiada per altres municipis.
Com la valora?
N'estic molt satisfeta. És una acció que
vam iniciar estant a l'oposició a petició
dels veïns i veïnes del municipi i que
ha anat creixent a cada convocatòria,
doblant en aquesta última les ajudes
concedides en l'edició anterior. Tot i
així encara tenim capacitat per créixer
en nombre d'ajudes.
No només es van crear les ajudes
econòmiques sinó que hem anat
introduint petites accions que també
creiem importants perquè aquet i
altres col·lectius afectats per altres
al·lèrgies i intoleràncies se sentin
inclosos. Estem treballant amb
Promoció Econòmica per oferir una

És un projecte molt interessant que
ens està abocant una informació molt
important sobre la percepció de la
ciutadania d'aquells aspectes que
creuen inﬂueixen en la seva salut. Vull
donar les gràcies a la gent que ha
participat en el projecte, els tècniques
municipals, les entitats i sobretot la
complicitat i la tasca de les
professionals del CAP i de l'Agència de
Salut Pública. El proper 25 de juny
farem un acte per retornar a la
ciutadania la informació que hem
recollit i els demanarem que ens
ajudin a prioritzar les línies d'actuació.
Quins han estat els aspectes més
difícils d'abordar? I els més
senzills?
Haver de dir NO. Tot i que quan
argumentes bé la resposta i aquesta té
un fonament, la gent ho entén. I el
més senzill, la rebuda per part tant de
l'equip tècnic com dels diferents
col·lectius amb els que treballem des
de la regidoria.
L'àrea que vostè lidera treballa de
manera coordinada i transversal
amb altres àrees municipal. Com és
aquesta tasca?
La veritat és que treballo amb totes les
àrees. Amb Serveis Municipals estem
impulsant la reforma del pati d'El
Cireret; a través de Promoció
Econòmica hem fet possible, per
exemple, la donació de material divers
d'ABACUS per als col·lectius més
desfavorits; amb Educació estem
treballant en el Pla Educatiu Entorn i
amb Solidaritat, vam aconseguir
incrementar el nombre de joguines de
la campanya de Creu Roja.
S'ha marcat algun
repte/projecte/acció per complir
abans que s'acabi el mandat?
Acabarem les obres del Casal perquè la
nostra gent gran pugui disfrutar de
l'espai que es mereixen. També
acabarem el pati d'El Cireret perquè és
una petició de la quitxalla i
implementarem algunes de les accions
del Pla de Salut Comunitària.

