
L'Ajuntament de Vilanova del 
Camí ha previst la concessió 
d'una ajuda als centres escolars 
del municipi valorada en 20.000 
€ que es distribuirà de manera 
equitativa entre l'alumnat de 
primària i secundària. És la 
tercera edició d'aquestes ajudes 
que es gestionen des de la 
regidoria d'Educació i que tenen 
caràcter universal. Cada alumne 
rebrà aproximadament 12 €.

EDUCACIÓ En aquesta guia us oferim un resum 
de les activitats que es portaran a 
terme durant el mes d'agost i 
setembre. Destaquem les propostes 
esportives per a quitxalla i gent 
adulta així com el programa esportiu 
a les escoles o les escoles esportives 
dels clubs. També l'oferta lúdica del 
Centre Obert i Espai de Joc El 
Cireret i us avancem també alguns 
dels actes de Festa Major que 
enguany es celebrarà del 30 d'agost 
al 3 de setembre. Bon estiu! 

Destacats uia 

Ministerio de Ciencia e Innovación

+ info de Vilanova del Camí a www.vilanovadelcami.cat                                    Vilanova Informació al teu mòbil o a www.vilanovadelcami.cat
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SEGURETAT CIUTADANA

Una setantena de dones de totes 
les edats van participar, el passat 
15 de juny, al taller de defensa 
personal organitzat per la 
regidoria de Seguretat Ciutadana 
i impartit pels agents de la Policia 
Local, Luís Alejandro i Carlos 
Cortijo. La voluntat és seguir 
organitzant aquest taller i també 
es valora la proposta de fer-ne un 
adreçat als infants.

La zona lúdica i de barbacoes del Parc Fluvial 
s'inaugurarà el proper 9 d’agost
Les obres per arranjar l'espai lúdic i de barbacoes del Parc Fluvial estan 
en la seva fase final. La ciutadania podrà gaudir d'aquest espai a partir 
del 9 d’agost, data en la que es preveu l'estrena d'aquest espai que 
comptarà amb 12 barbacoes i fins a una vintena de taules de pícnic.

Les obres que s'hi estan fent comprenen l'arranjament del terreny on 
també s'hi han plantat diferents arbres i s'hi ha instal·lat un petit 
quiosc des d'on es gestionarà el servei.

L'ajuntament posarà a disposició de les persones usuàries un telèfon 
per poder fer prèviament les reserves tant de les barbacoes com de les 
taules.

L’acte inaugural es farà a les 20 h.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

CULTURA, 
RÈGIM INTERIOR 
I SOLIDARITAT Vilanova del Camí gaudeix aquest estiu de piscines 

renovades. El 15 de juny es va fer un acte de portes 
obertes a les instal·lacions que van visitar més de 300 
persones. La part institucional va anar a càrrec de la 
diputada d'Esports Maite Fandos, l'Alcaldessa Noemí 
Trucharte i dels regidors d'Esports i Urbanisme, Camilo 
Grados i Juan Manuel Cividanes. La part d'exhibició, que 
va combinar actuacions a l'aigua i a terra,  va comptar 
amb el grup D&S de l'escola i companyia de dansa 
urbana Dark Season, el grup juvenil del Club Esportiu 
Mediterrani i Carles Galán i Minerva Alcalá, d'Aquasos.

La remodelació de les piscines municipals ha estat un 
projecte àmpliament demanat i compartit: per la 
ciutadania, per l'Ajuntament i també per la Diputació de 
Barcelona que ha contribuït en el projecte amb més de 
700.000 €. 

L'acte es va acabar amb un refrigeri per a tots els 
assistents. L'endemà dissabte la piscina va obrir la 
temporada de bany que s'allargarà fins el proper  9 de 
setembre.

Vilanova del Camí estrena piscines noves i ho festeja amb un acte 
obert a la ciutadania 

L'Isidre Solé i Corbella va néixer entre 
vinyes a Copons, i era gran defensor de 
les llibertats i dels drets civils. Va 
militar al PSC des de 1977 i a UGT des 
de 1976. Solé va ser regidor de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí 
durant el mandat del 91 al 95, quan va 
ser regidor de Serveis Municipals i del 
1999 a 2003, que va liderar la regidoria 
de la Gent Gran.

El tanatori d'Igualada va acollir l'11 de 
juny els funerals per a l'Isidre Solé 
Corbella, qui havia estat fins el moment 
el president de l'Associació de 
Pensionistes i Jubilats. Vinculat 
estretament al col·lectiu de la Gent 
Gran, Isidre Solé havia estat al 
capdavant de l'entitat des de fa molts 
anys. En va ser el responsable del 
disseny i la programació de la Setmana 
de la Gent Gran ara fa 19 anys i 
l'impulsor d'altres iniciatives del Casal 
com la coral Els Girasols que durant el 
sepeli van fer-li un petit homenatge 
cantant La vall del riu vermell. 

Vilanova s'acomiada 
d'Isidre Solé, president 
de l'Associació de 
Pensionistes i Jubilats 
i un gran activista al 
municipi 

Unidos contra el DIPG agraeix l'ajut i 
l'empatia en nom de la família de la 
Meritxell que ja està rebent tractament  
Unidos contra el DIPG, l'associació que ha tirat endavant la campanya 
d'ajuda econòmica pel cas de la Meritxell ha agraït públicament la 
col·laboració de tota la ciutadania. Gràcies a les aportacions rebudes, 
afirmen, la nena va poder rebre el passat mes de juny el tractament a 
Navarra. Amb una publicació a les xarxes socials han manifestat l'enorme 
agraïment tant de l'associació, com sobretot de la família, per ajudar-los a 
lluitar contra el càncer.

Les últimes aportacions van ser: 490 € de les entrades del ball de 
dissabte, per part de l'Associació de Pensionistes i Jubilats que ja havien 
fet una aportació de 272 € del bingo solidari. L'empresari vilanoví Jesús 
Suárez va aconseguir a través de la pàgina de micromecenatge 
GoFundMe, 125 €.

Destacar també altres col·laboracions d'entitats i clubs esportius, escoles 
i emprenedors. Vilanova Solidària, actualment inactiva,  va lliurar un xec 
de 2.366 € i la regidoria de Cultura va recaptar 2.208 € de la venda de 552 
entrades per a l'espectacle “El pot petit”

Les empreses de La Pobla de Claramunt; Snop i Novares també van fer 
una aportació econòmica per ajudar la família de la Meritxell.

L'ajuntament de Vilanova del Camí va ingressar a DIPG, 5.621 €, l'import 
recaptat mitjançant les guardioles que es van repartir pels comerços i 
empreses del municipi i de municipis veïns.

Més enllà de les quantitats econòmiques, cal destacar el moviment de 
caire social i l'acompanyament que des de la ciutadania i les entitats han 
volgut mostrar a la família. És el cas de la triangular esportiva entre la 
Peña Bética, el Club Futbol Vilanova i la Paz; una trobada amistosa 
durant la qual van posar dues guardioles al camp i van sortejar tires per 
una panera en benefici de la Meri. També el CE Anoia o la Peña 
Madridista que van participar en diferents iniciatives locals. 
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L'empresa B-Grup Begudes, ubicada a Vilanova del 
Camí, va rebre el premi del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya a la millor estratègia de comunicació 
empresarial, en el marc del 18è Sopar de l'empresari, 
de la Unió Empresarial de l'Anoia, celebrat el passat 
12 de juiol.

L'alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte 
i la regidora d'Educació, Eva Vadillo van compartir 
aquesta vetllada que va servir per homenatjar i 
reconèixer diverses empreses que han destacat per 
la seva tasca durant l'any 2017. 

El premi a la Capacitat Emprenedora va ser per 
l'empresa Circuit Racing per les seves instal·lacions 
d'oci que cada any atrauen a l'Anoia més de 25.000 
persones i, finalment, l'empresa familiar Productos 
Agrícolas Macasa-Labin va ser reconeguda amb el 
premi a la Trajectòria Empresarial pels seus 70 anys 
d'existència i la seva vocació per la innovació. Gairebé cinc-cents empresaris, emprenedors i 

directius de l'Anoia i comarques veïnes es van reunir 
en un acte que va comptar amb una nodrida 
representació d'agents socioeconòmics d'arreu del 
país i autoritats institucionals com el president de la 
Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada Marc 
Castells i les conselleres igualadines Àngels Chacón 
i Alba Vergés.

El premi UEA a l'Empresa Innovadora se'l va endur 
la Càtedra A3 in Leather Innovation Center. El 
premi UEA a la Institució se va ser per a la 
cooperativa Unicoop Cultural per haver impulsat el 

Teatre de l'Aurora. Mentre que l'empresa del sector 
metal·lúrgic DICOR ISM SL va ser reconeguda amb 
el premi al Compromís Social per la seva 
contribució a la formació professional dels joves 
cedint maquinària a centres educatius.

La cerimònia, que va presentar l'actor igualadí Joan 
Valentí, tenia com a eslògan “Posa en marxa el 
canvi” amb l'objectiu de fer prendre consciència dels 
necessaris canvis tecnològics i de model que hauran 
d'afrontar les empreses arran de la revolució digital. 

Durant la cerimònia també es va lliurar el premi a la 
millor implantació TIC de TIC Anoia que ha estat 
per l'empresa igualadina Cubus Games que ha creat 
una APP per ajudar persones que pateixen trastorns 
mentals, i el premi Campus Motor Anoia que ha 
estat per l'emprenedor del sector del motor Xavier 
Bartrolí pel seu compromís personal i empresarial 
amb el Parcmotor Castellolí. 

L’alcadessa Noemí Trucharte i el regidor d’Obres 
Manuel Ocaña van participar el passat 19 de maig a 
la festa del 50è aniversari del grup B-Grup. En la 
seva intervenció, l’alcaldessa va destacar “la gran 
capacitat d’aquesta empresa nascuda a Calaf l’any 
1968, tant des del punt de vista comercial com 
logístic”. 

L'empresa vilanovina B-Grup Begudes rep el premi a la millor estratègia 
de comunicació empresarial en el 18è Sopar de l'Empresari

L'Ajuntament satisfet amb la decisió del Bisbat 
de tancar el perímetre de l'estructura 
dels locals parroquials

Trucharte també ha explicat que fa setmanes que mantenien converses amb els responsables del 
Bisbat per demanar l'arranjament de la teulada de l'església i que està previst portar a terme 
properament. L'alcaldessa valora  amb satisfacció les notícies que arriben des del Bisbat “fruit de la 
insistència i la pressió que hem exercit des del govern municipal”.

Després de moltes converses i reunions amb els responsables del Bisbat de Vic, l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí ha aconseguit un compromís en ferm de l'església per fer el tancament del què 
havien de ser els nous locals parroquials. Una obra que va començar fa 9 anys, que va quedar 
inacabada, i que s'ha anat degradant amb el temps.  

L'obra consistirà en l'aixecament d'un mur de 2 metres d'alçada, acabat amb arrebossat de morter i 
pintat amb pintura plàstica. També s'hi deixarà una porta metàl·lica per accedir a l'estructura i fer-hi el 
manteniment corresponent.

L'alcaldessa Noemí Trucharte ha explicat que fa mesos que mantenien converses amb el Bisbat i que 
l'Ajuntament fins i tot va incoar un expedient d'ordre d'execució per exigir el tancament de 
l'estructura.
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Les 37 persones guanyadores de la 
campanya Barris Antics gaudiran de 
diferents experiències a municipis 
de tota Catalunya
Dimecres 11 de juliol es van lliurar els premis de la 
Campanya Barris Antics: molt per oferir molt per 
descobrir que s'ha desenvolupat durant tot el mes de 
juny de manera simultània a 37 municipis de tota 
Catalunya. L'acte es va portar a terme al Mercat de 
Sant Hilari i va aplegar un bon nombre de 
guanyadors, comerços participants i representants 
polítics.

El lot dels productes i serveis dels comerços 
participants, valorat en més de 600 €, ha estat per a 
la vilanovina Maria Rosa Gonzalo, que va recollir el 
premi amb molta il·lusió. La butlleta guanyadora va 
estar segellada per la Charcutería Mari Carmen que, 
per altra banda, ha repartit fins a 10 del 38 premis de 
la campanya.

L'alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor de 
Promoció Econòmica Francisco Palacios van agrair 
els comerços la seva participació en aquesta 
campanya que ajuda a visibilitzar i dinamitzar el 
comerç local del casc antic i el Camp del Rei. 
Trucharte i Palacios també han tingut paraules 
d'agraïment per a la clientela que confia en el seu 
comerç de proximitat.

Les mans innocents de la quitxalla van anar escollint 
les paperetes de les 37 persones guanyadores que 
gaudiran de diferents experiències als municipis 
catalans que comparteixen la campanya, des 
d'Arbúcies fins a Ulldecona. Però també van treure 
la papereta del comerç local que participarà en una 
d'aquestes experiències i que serà Hair Free, la 
perruqueria que hi ha al carrer Major qui gaudirà 
del premi que ha preparat Sant Feliu de Codines.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha previst la 
concessió d'una ajuda als centres escolars del 
municipi valorada en 20.000 € que es distribuirà 
de manera equitativa entre l'alumnat de primària 
i secundària. És la tercera edició d'aquestes 
ajudes que es gestionen des de la regidoria 
d'Educació i que tenen caràcter universal. 

La regidora Eva Vadillo explica que “cada alumne 
rebrà 12 € amb la voluntat d'ajudar a les famílies a 
fer front a les despeses que suposa la compra de 
materials o el pagament de les activitats escolars”. 
Vadillo creu que “aquesta és una fórmula justa 
per distribuir l'ajuda entre els escolars del Joan 
Maragall, Pompeu Fabra, Marta Mata i l'INS Pla 
de les Moreres”, i es mostra satisfeta “de poder 
contribuir, en la mesura del possible, en aquesta 
acció social”.

La regidoria d'Educació destinarà 
20.000 € per ajudar les famílies 
a sufragar les despeses en 
material i activitats escolars

Educació 
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La brigada municipal va fer la tala dels arbres del 
carrer Montserrat, una actuació que no ha estat 
exempta de queixes. El regidor de Medi Ambient, 
Juan Manuel Cividanes ha explicat, que aquesta 
actuació ja estava prevista des de fa temps i que 
respon a la voluntat de la regidoria d'anar 
substituint l'arbrat que, per diferents motius, 
ocasiona més problemes a la via pública i al veïnat. 
En aquest cas concret es tracta de cinc arbres, cinc 
troanes, amb capçades “que s'han fet molt grans i 
que toquen les façanes dels edificis provocant moltes 
molèsties als veïns que s'anaven a queixar a 
l'ajuntament”. Així mateix, explica Cividanes, la 
troana, “és un tipus d'arbre que fa un fruit que cau a 
l'estiu, que no només embruta la vorera sinó que 
representa un perill per als vianants”.

Per tot plegat, explica, es va planificar fa més d'un 
any, la progressiva substitució d'aquests arbres per 
una espècie més adequada per a la zona. Cividanes 
ha explicat que aquest any s'han reposat uns 110 
arbres,  i durant el 2017, uns 50 més. També s'han 
plantat en diferents zones del municipi uns 35 
exemplars més, per tant, conclou el regidor, “la 
massa arbòria de Vilanova del camí ha crescut”.

El veïnat del barri Bonavista ha sumat 
recentment un nou espai de lleure familiar. Fa 
uns dies que ha acabat la instal·lació dels 
elements d'una pista multijocs que s'ha ubicat en 
un espai d'uns 200 metres quadrats que ha dotat 
al barri d'una nova zona polivalent, esportiva i de 
lleure, oberta a tota la ciutadania.

La pista multijocs, que té dues porteries de futbol 
i dues cistelles de bàsquet, disposa d'una tanca 
perimetral per evitar que s'escapin les pilotes i per 
garantir la seguretat dels infants.

Aquesta era una de les inversions que 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí va incorporar 
al pressupost municipal del 2017 valorada en uns 
30.000 €.

Les obres van començar el passat mes de 
novembre amb l'arranjament i paviment de 
l'espai, tant de la pista com de l'entorn.

Aquest espai s’inaugurarà properament.

El barri Bonavista estrena una pista multijocs ubicada a la plaça 
Gertrudis Artigal

L'Ajuntament de Vilanova renova la pintura vial de diverses zones 
del municipi

Des dels Serveis Tècnics i Inspecció expliquen que 
aquesta és una actuació que es fa cada any per 
mantenir en bon estat la pintura viària, 
especialment els passos de vianants. Els treballs van 
a càrrec del taller Àuria i el pressupost aproximat de 
l'actuació és de 12.000 €.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí està portant a 
terme la renovació de la pintura vial a diferents 
zones del municipi. Han prioritzat les zones on la 
pintura està més deteriorada com ara la plaça 
Berenguer de Montbui o la plaça del Horts i el carrer 
de Ronda, on també s'han delimitat els espais 
d'aparcament i la zona de contenidors.  També s'ha 
actuat al carrer Cristòfor Colom amb plaça 
Extremadura, i al carrer Alba amb Major.

La regidoria de Medi Ambient 
decideix substituir els arbres del 
carrer Montserrat perquè ocasionen 
problemes a la via pública 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va ampliar 
l'any passat els dies de recollida de mobles i 
trastos vells al carrer. Des del febrer de 2017, 
aquesta recollida es fa dimarts i divendres a 
partir de les quatre de la tarda.

Cal recordar que per fer ús d'aquest servei, 
prèviament cal comunicar la petició de recollida 
a l'Ajuntament. També és important tenir en 
compte que és un servei restringit a trastos vells 
i mobles; no es poden portar matalassos, 
electrodomèstics, pneumàtics, recipients d'oli, 
pintura o altres que s'hagin d'adreçar 
directament a la deixalleria municipal.

En cas de treure mobles o fustes velles, cal ser 
prudent i des de la regidoria de Medi Ambient es 
demana que es treguin els claus o aquells 
elements que puguin suposar un perill o un risc 
per a la salut de les persones.

Canvia l'horari per treure els 
trastos vells a la via pública 

Cultura cerca dinamitzador pels Clubs de Lectura

Es busca una persona amb perl de lletres i amb gust per la lectura
per dinamitzar els Clubs de Lectura
2 clubs de lectura sis sessions anuals per club i periodicitat cada dos mesos, per 
tant 12 sessions
Horaris: divendres de 15:30 a 17:00 h (primer grup) i de 19:30 a 21:00 h (2n grup)

Telèfon: 93 805 44 11 extensió 4 

Les persones interessades es poden posar en contacte amb les tècniques de l'àrea 
de Cultura. De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Abans del 20 d'agost.

Vilalectura
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha adjudicat el 
contracte de reasfaltat de diferents carrers del 
municipi a l'empresa Pasquina S.A. per un valor de 
63.704 € iva inclòs. Els carrers que s'asfaltaran 
properament seran Rafael de Casanovas, en el tram 
entre el carrer del Bruc i Sant Jordi; el tram del 
carrer Migdia comprès entre Santa Llúcia i Manresa; 
el tram del carrer Quadres entre Migdia i Argentina 
i el carrer Antonio Machado, al barri de La Pau, 
entre la carretera de La Pobla i el carrer Ramon 
Llull.

Els treballs de reasfaltat inclouen el fresatge del 
paviment actual, el nou paviment i la pintura vial.

L'Ajuntament vilanoví reasfaltarà 
diferents carrers del municipi

El regidor de Medi Ambient JM Cividanes anima la ciutadania a 
reciclar l'oli domèstic per minimitzar l'impacte mediambiental
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, ha impulsat una nova campanya de 
recollida d'oli domèstic amb l'objectiu de 
promoure el reciclatge i respectar el medi 
ambient. El passat 8 de maig es van canviar els 
contenidors de l'oli així com l'empresa que 
gestiona aquest residu que a partir d'ara és FCC. 
Recentment també s’ha enviat a les llars 
vilanovines un díptic amb tota la informació 
necessària per fer un bon reciclatge.

Amb aquest senzill gest, diu Cividanes, 
contribuïm a minimitzar l'impacte 
mediambiental i donem suport al procés de 
recollida i gestió d'aquest residu tan perjudicial 
per a les nostres ciutats. En aquest sentit, el 
regidor ha recordat que l'oli és un residu altament 
contaminant i ha destacat l'alt cost del 
manteniment per als sistemes de clavegueram i 
de les estacions depuradores, que es veuen 
afectades pels abocaments de l'oli que es fan 
directament a l'aigüera.

 

El regidor de Medi Ambient, Juan Manuel 
Cividanes, demana la col·laboració ciutadana i 
anima el veïnat perquè faci el reciclatge de l'oli 
d'origen vegetal, és a dir, el que utilitzem per 
cuinar o el que podem trobar a les llaunes de 
conserva. Aquests olis, que s'hauran de filtrar 
prèviament, es poden guardar en una ampolla de 
plàstic, de màxim tres litres de capacitat, que 
després dipositarem directament al contenidor.

Vilanova del Camí va començar a reciclar l'oli 
domèstic l'any 2009 i des d'aleshores ha recollit 
prop de 18.000 litres d'oli usat. Segons les xifres 
facilitades per l'àrea de Medi Ambient, l'any 2014 
es van recollir 1.043 litres; l'any 2015 van ser 1.972 
litres; el 2016, 2.190 litres; i l'any passat 2.407 
litres.

Tot i així, la normativa aprovada estableix que 
aquest horari es podrà reduir si hi ha una causa 
justificada o excepcionals, quan els locals 
ocasionin molèsties als veïns o bé per raons de 
seguretat, degudament acreditades i amb els 
informes policials corresponents.

El nou horari respon a una modificació de 
l'ordenança que es va aprovar en sessió plenària i 
que amplia l'horari d'obertura de dilluns a dijous 
fins a les 23 h. L'ordenança també contempla 
que durant els mesos de juliol, agost i setembre, 
aquest horari s'ampliï fins ales 23:30 h.

En el text de l'ordenança es destaca que en cap 
cas podrà superar l'horari màxim permès per la 
llicència d'activitat. Així mateix s'explica que, 
tant la recollida com el muntatge dels elements 
instal·lats a la via pública, s'hauran de fer amb el 
màxim silenci possible evitant l'arrossegament i 
colpeix del mobiliari i que hauran de completar-
se en un  màxim de 30 minuts des de l'horari 
màxim de tancament de l'activitat. 

Pel que fa als divendres, dissabtes i vigílies de 
festius l'obertura està permesa  fins les 1:00 h i 
els diumenges, s'acabarà a les 24:00 h.

Al juny va entrar en vigor el nou 
horari de les terrasses 
instal·lades a la via pública 

Es renova la plaça Berenguer 
de Montbui i s'hi planten cinc 
moreres

El passat mes d'abril va caure un dels pins d'aquesta 
plaça, que malgrat no va ocasionar danys importants 
va evidenciar un mal desenvolupament de les arrels. 
Davant el risc que suposaven els arbres, i després de 
valorar-ho tècnica i políticament, es va decidir talar 
els quatre pins existents i preparar l'espai per 
plantar-hi una espècie més adequada a la zona. 

També s'hi ha fet altres treballs de millora a la plaça, 
com el seu tancament, la col·locació de papereres 
infantils o la instal·lació de terra de cautxú que la fan 
més segura pel joc de la quitxalla. 

La brigada municipal s'ha fet càrrec de les obres de 
millora a l'espai habilitat com a aparcament davant 
el Mercadona. Concretament han fet dues rampes 
d'accés a l'aparcament de terra, donat que els dos 
accessos actuals estaven força malmesos.

El regidor d’Obres, Manuel Ocaña, ha destacat 
aquesta millora ja que moltes persones usàries 
d’aquest aparcament li havien demanat el seu 
arranjament.

La brigada fa obres de millora  a l'aparcament de terra del 
carrer Cardenal Cisneros



Denunciamos

· IPV-VV y ERC a favor de una parcela 
de 2.278,80 m2 con separaciones de 5 
metros a límites de parcela y sin 
condiciones contra el patrimonio de 
Vilanova del Camí.

· CiU y V365 abstención, les falta 

información (cosa que no es cierta, 
disponen del 100 % de la 
documentación).

La última, y no la más importante, 

son las negociaciones y decisiones 
tomadas por la alcaldesa de forma 
autoritaria y unilateral, sobre la 
propuesta de nueva urbanización con 
175 viviendas de planta baja más 4 
pisos de altura, entre la carretera de 
La Pobla de Claramunt y Scorpia. Tal 
y como ha reconocido en pleno el Sr. 
Francisco Palacios, la labor del Sr. 
Cividanes (VV-IPV) ha sido 
escrupulosa y muy correcta (cosa que 
le agradecemos), donde se evidenció 
que la alcaldesa no cumple con los 
acuerdos internos de gobierno. 
Vilanova del Camí, tiene derecho a 
una parcela en esta nueva 
urbanización. Los promotores 
proponen 1.143 m2, pero lo que nos 
tocaría es en realidad una parcela de 
2.278,80 m2 o un 15 % del total como 
propietarios. Alcaldía ha decidido 
por su cuenta y riesgo aceptar la 
oferta ridícula de los promotores 
de 1.143 m2, con un edificio separado 

sólo 1 metro del límite de parcela y 
condicionantes extras que 
perjudicarían el patrimonio de 
Vilanova del Camí. ¿Por qué?

· PSC y DECIDE en contra, aceptan 
solo una parcela de 1.143 m2 con 
separaciones de 1 metro a limite de 
parcela y condiciones extras contra 
Vilanova del Camí.

Nosotros no estamos en venta ni 
ahora ni en el futuro. 

jmcividanes@hotmail.com; 
manuel4400@hotmail.es

Juan Manuel Cividanes Alonso

· VA, abstención, todo y apoyar la 
gestión de VV-IPV, y manifestar que 
no aceptan la oferta de los 
promotores.

Gobernar en coalición es respetar los 
acuerdos firmados ante notario y el 
trabajo de los socios de gobierno. 
Nosotros hemos cumplido 
escrupulosamente con el acuerdo. 
Respetando decisiones como la 
remunicipalización de la limpieza 
realizada sin nuestro apoyo 
interno. Pero también nos gusta ser 
respetados en los acuerdos firmados.

IPV-VV presento una moción al pleno 
de julio, para no aceptar la propuesta 
ridícula e ilegal, los votos fueron:

Como Veïns amb Veu-IPV, hace 
muchos meses que tenemos que 
soportar intromisiones en las áreas 
que gestionan nuestros compañeros 
Manuel Ocaña y Juan Manuel 
Cividanes. Se ha avisado por activa y 
pasiva, pero las intromisiones, e 
injerencias por parte de la alcaldesa 
Noemí Trucharte son continuas.

Se volverá a votar este tema, en 2 
ocasiones más, veremos quién 
cambia su voto. Por ética y si se 
defiende a Vilanova del Camí; VA, 
CiU y V365 deberían apoyar a VV-IPV.

Vanesa González 

Ja ho vam dir: bomba de 
rellotgeria

Tard o d'hora havia de passar i 

tothom ho sabia. 

En política no tot s'hi val i per aquest 

motiu estem a l'oposició. Vilanova365 
no vol fer una política populista que 
enlluerni i compri els vots fàcils. 
Nosaltres continuarem treballant, 
ferms amb els nostres objectius i les 
nostres conviccions, prioritzant el bé 
comú i la millora de la qualitat de 
vida dels vilanovins.

Darrerament estem assistint a 
espectacles lamentables que posen 
en evidència les discrepàncies i la 
ruptura interna que existeix dins 

l'equip de govern. La mostra, sense 
anar més lluny, el passat ple 
municipal, on socis del propi govern 
presenten mocions en contra dels 
projectes que ells mateixos han de 
tirar endavant i voten fins a tres 
opcions diferents.

Que Trucharte, Cividanes, Palacios i 
Imma González fossin capaços de 
tirar endavant un projecte seriós, 
responsable i competent al capdavant 
de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí, era indubtablement 
impossible.

Ens preocupen els canvis de projectes 
sobtats, la improvisació, la despesa 
econòmica desmesurada, la falta 
d'informació, les mentides, la 
precarietat en serveis com la neteja, 
la falta de recursos a les escoles, les 

instal·lacions a mitges (com la 
piscina), la imatge que projecta el 
municipi a l'exterior, la falta de 
transparència...

La batalla d'egos dins l'equip de 
govern està provocant una situació 
molt desagradable que transmet 
desconfiança i malestar general que 
intenten amagar amb la inauguració 
de places, piscines i “barbacoes”.

A aquestes alçades, a 10 mesos de les 
eleccions, la cursa per l'alcaldia es 
disputa tan enèrgicament entre els 
socis de govern que s'està deixant de 
banda la governabilitat responsable.

La preocupació de Vilanova365 va 
més enllà d'aquestes “picabaralles” de 
pati d'escola entre PSC, IPV, VA i 
DECIDE.

Es innegable que en un gobierno 
formado por cuatro partidos, con 
diferencias ideológicas significativas, 
se produce algún que otro 
desacuerdo. Sería preferible evitarlos, 
pero hay asuntos puntuales que no 
logran, pese a los esfuerzos, conciliar 
voluntades. Por eso, para resolverlos, 
se llevan a debatir a los Plenos. Y a 
veces ocurre que el voto es diverso 
dentro de la oposición y del gobierno. 
Hay quienes lo presentan como un 
descrédito pero les aseguro que es un 
hecho democrático más habitual de 
lo que parece. 

La democracia está en el 
debate

Lo importante es que estos 
desacuerdos no vayan más allá. O 
sea, que no se paralice la acción de 
gobierno. Y, ciertamente, eso está 
muy lejos de suceder. Puedo decir a 
los ciudadanos que todos los 
proyectos emprendidos por este 
gobierno siguen adelante: 
recientemente se terminó la pista 
multijuegos del barrio Bonavista, la 
rehabilitación del patio del Cireret 
empieza ya, se distribuyeron y 
aumentaron las ayudas a las 
entidades culturales, se terminó la 
primera fase de la piscina (aquí 
pedimos disculpas por algunos 
inconvenientes que estamos 
solucionando), pronto tendremos 
una zona de barbacoas en el parque 

fluvial…y no nos olvidemos del 
PMUr3, una zona cerca de Scorpia 
que se urbanizará para pasar a ser un 
enclave comercial con la mayor zona 
verde de la ciudad. Un plan a largo 
plazo que implica a todos los partidos 
políticos y que será muy positivo para 
Vilanova.

No voy a extenderme con más 
ejemplos, pero es evidente que este 
gobierno, liderado por Noemí 
Trucharte, trabaja sin descanso y 
terminará el mandato con buena 
nota. Lo demás, son ruido de 
tambores por parte de la oposición, 
mera escenografía preelectoral que 
persigue un deseo desaforado de 
notoriedad y de crear cizaña. 

No es pretencioso afirmar que los 
socialistas somos gente capaz de tejer 
complicidades con los 
ideológicamente distantes y de 
emprender proyectos ambiciosos y 
necesarios en beneficio de los 
ciudadanos. Eso es los que nos 
distingue de los demás y lo que nos 
hace ser un partido de gobierno.

 
Kilian Tomás 
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Nosotros os pedimos que juzguéis 
por vosotros mismos, no por lo que 
digan los demás. Y así veréis y 
disfrutareis de una piscina que es la 
envidia de la comarca, como muchos 
jóvenes de Vilanova han disfrutado 
del Casal d'Estiu y el Esportiguay, 
podréis disfrutar de la zona de 
barbacoas del parque fluvial, de las 
plazas remodeladas y calles 
asfaltadas, etc, etc, etc.

Llega la época del año donde es 
obligado descansar, relajarse y estar 
de vacaciones. Desde Vilanova 
Alternativa queremos aprovechar 
estas líneas para desearos un feliz 
verano y buenas vacaciones a todos.

Somos conscientes que queda trabajo 
por hacer, y que las cosas siempre se 
pueden hacer mejor. Para eso 
contamos con todos vosotros, con 
vuestras ideas y críticas para 
construir una Vilanova mejor. 

Nosotros os prometemos trabajar sin 
descanso y dar lo mejor de nosotros 
mismos para conseguirlo.

Pero el ayuntamiento en verano sigue 
funcionando para todos los vecinos, y 
los regidores de VA! estamos a 
vuestro servicio para lo que 
necesitéis. 

Francisco Palacios

Nos comprometimos con todos 
vosotros a mejorar Vilanova, y en ello 
estamos. Siempre con nuestra 

filosofía: con trabajo, educación y 
respeto para todos, con humildad, 
escuchando siempre a los vecinos.

A diferencia de otros grupos 
políticos, que basan su filosofía en el 
insulto, la crítica constante, en 
destruir en vez de construir. Ahí no 
nos encontraran nunca nuestros 
vecinos.

Seguramente leeréis en este boletín 
o, por otros medios, críticas de los 
grupos de la oposición a la piscina, 
que si hay  división en el equipo de 
gobierno…. Falta menos de un año 
para las elecciones municipales y 
parece que ahora todo vale para 
criticar y ganar votos.

Feliz verano a todos

Feliz verano a todos!



Desacords, friccions, poc diàleg i 

nul·la transparència són els termes 
que millor defineixen aquest govern; a 
Vilanova volem i necessitem un 
govern seriós, que prengui decisions 
raonades, perquè la política local no 
funciona “amb sensacions” o anant 
cada u a la seva, sinó que s'ha de 
treballar per estar pròxim al ciutadà i 
per donar-li solucions.

Estrenem piscina!!!

Per fi, i tal i com mereixíem els 
vilanovins i vilanovines, aquest any, 
podem gaudir d'una nova piscina; 
aquesta inauguració, però, no ha estat 
exempta de polèmica, tant perquè ha 
evidenciat la fractura dins del govern 
municipal, com perquè aquesta obra, 
que s'ha fet de pressa i corrent, ha 
deixat evidents mancances i 
deficiències qualitatives que, des del 
nostre grup, hem animat a l'equip del 
govern perquè ens arremanguem i 
fem seguiment de totes les millores 
que cal esmenar.

A proposta del grup d'Esquerra, es 
crearà una comissió d'avaluació del 

nou model del servei de neteja, un 
exercici de transparència que ens 
ajudarà a avaluar la qualitat i la 
viabilitat del servei; ens n'alegrem que 
el govern municipal valori la 
necessitat de treballar per la millora i 
qualitat dels serveis. Així, SI.

Bon estiu i bona Festa Major.

Meritxell Humbert

De cara al proper mandat, el nostre 
grup treballarà de forma incansable 

per tenir un govern obert, transparent 
i creant espais de participació i 
col·laboració. Vilanova és de tots, fem-
la entre tots!

No parem de veure, i seguirem veient, 
titulars i focs d'artifici, que només 
amaguen improvisació i poca 
planificació d'un govern que va néixer 
sense projecte, només va néixer per 
fer fora a un equip que treballava i que 
ho feia bé.

Trobem a faltar, per altra banda, la 
invitació per part del govern 
municipal a participar en 
l'organització de la nostra Festa 
Major, la ciutadania i la resta de 
grups, estaríem encantats de 
participar i aportar en la millora de la 
festa més gran que tenim al municipi, 
la festa de tots i per a tots. 
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Divisió i trencament del 
govern municipal

Era un final anunciat des del moment 
que es van ajuntar de forma 
antinatural per fer-nos la moció de 
censura que la unió de PSC, VA!, IPV i 
DECIDE, no podria durar gaire. Doncs 
bé en el darrer Ple municipal es va 
evidenciar en tota regla aquesta 
ruptura, ja que no van tenir consens 
en pràcticament cap punt de l'ordre 
del dia on figuraven temes importants 
per a Vilanova i això va provocar la 
retirada per part de la Sra. Trucharte 
de 2 punts de l'ordre del dia al no tenir 
consens dins el seu propi govern. A 
més els grups de V365, ERC i CiU vam 
presentar una moció per retirar la 

placa d'inauguració de la Piscina amb 
el nom de la Sra. Trucharte, 
fonamentalment perquè en aquelles 
obres que ja han estat inaugurades i el 
que s'inaugura és una remodelació i 
ampliació com ha estat el cas, 
protocol·làriament no es gens comú 
posar cap placa amb el nom de 
l'alcalde, ni a Vilanova ni enlloc. 
Doncs aquesta moció va prosperar per 
voluntat de la majoria absoluta del Ple 
municipal votant-hi a favor els grups 
de V365, ERC, CiU i IPV. Per tant un 
cop més es va posar de manifest el clar 
malestar intern i profundes 
desavinences que tenen aquest equip 
de govern.

En el Ple la Sra. Trucharte parlava de 
diferents punts de vista dins del 
govern i ho defensava amb tota 

normalitat, però hauria de saber que 
no es tracta d'uns simples punts de 
vista diferents, sinó que es tracta 
d'una profunda manca de confiança 
entre ells i deslleialtat institucional, 
com es va evidenciar i tothom va 
poder veure. Sense anar més lluny la 
pròpia Sra. Imma González membre 
del seu govern va manifestar que la 
Placa de la Piscina es va posar sense 
que ella en sabés res, ni ella ni ningú 
de l'equip de govern.....

Jordi Barón 

El que més m'entristeix és que amb 
aquesta moció de censura que ens 
varen fer a meitat del mandat encara 
no justificada amb cap motiu de pes 
real avui dia, el que n'està sortint 
perjudicat no és cap  altre que 
Vilanova, ja que com em pogut veure 
en l'últim Ple no són capaços de 

posar-se d'acord per tirar endavant els 
grans projectes per Vilanova del 
Camí..... m'entristeix veure com 
Vilanova haurà perdut dos anys per les 
ganes exagerades de protagonisme i 
venjança de qui ara fa any i mig ens 
van fer la moció de censura contra el 
govern de la Sra. Vanesa González. 

El objetivo es servir y proteger a los 
ciudadanos al mismo tiempo que 
garantizamos su seguridad. Por ello, 
en este año se han reforzado las 
relaciones con los distintos cuerpos de 
seguridad del Estado, con Mossos, 
Policía Nacional y Guardia Civil. Se 
han aumentado las actuaciones en 
puntos negros del municipio; se ha 
conseguido actuar en zonas donde 
había demandas vecinales desde hace 
más de tres años. Se han batido 
records en decomiso de plantaciones 
de marihuana, así y como se ha 
reforzado la vigilancia en puntos 
estratégicos como el instituto o 

diferentes zonas de Vilanova.

En temas referentes al tráfico, hemos 
cambiado la dinámica de policía 
sancionadora por una policía de 
proximidad. Por eso han bajado las 
denuncias y han aumentado los 
avisos, porque no buscamos una 
fuente recaudatoria si no que se busca 
un ordenamiento del tráfico en 
nuestro municipio. 

Imma González

Las políticas de DECIDE 
en Seguridad 
Ciudadana, ofrecen los 
mejores resultados

Es obvio que las siguientes elecciones 
municipales se acercan y que los 
diferentes partidos empezamos a 
tomar posiciones. En DECIDE 
confiamos más en el trabajo que en la 
suerte, y preferimos la laboriosidad al 
conflicto. El trabajo es lo único que 
puede garantizarnos la libertad 
política que siempre hemos 
defendido. Huimos de prebendas, o 
alianzas, ni tampoco nos gusta la 
equidistancia de mantenerse al 
margen para conservar una silla. Para 
DECIDE las sillas siempre serán del 
pueblo, y nuestra obligación es 
ocuparlas trabajando. Por eso estamos 
orgullosos de poder mostrar los 

resultados de más de un año al cargo 
de la Concejalía de Gobernación y 
Seguridad Ciudadana.En este año, mi 
labor como concejal del 
Departamento de la Policía Local ha 
empezado a dar sus frutos tal y como 
quedó demostrado en la Junta de 
Seguridad del pasado mes de junio. 

Bien al contrario son las denuncias 
por Ordenanza de Civismo que han 
ido en aumento. Nunca hasta ahora se 
habían hecho tantas campañas de 
vigilancia de recogida de excrementos 
de los perros. Es difícil de controlar y 
sigo apelando al civismo de los 
dueños, al mismo tiempo que 

seguiremos con las sanciones.

Puedo decir, porque así se demuestra 
en los datos presentados por la Junta 
Local de Seguridad, que se ha 
trabajado más y mejor que nunca. Y 
esto también se debe a una apuesta 
política desde mi concejalía. Ahora 
tenemos una Policía Local más 
equipada con todo lo necesario para el 
desarrollo de sus funciones y mucho 
más preparada, ya que hemos 
apostado por una formación 
continuada que los hace mejores 
servidores públicos.

Hemos reforzado las campañas 
informativas y la seguridad vial, de 
modo que hemos conseguido que 
bajen las denuncias al Servei Català de 
Trànsit.

Escolta els portaveus dels Grups Municipals a La Tribuna, l'espai d'opinió política de Ràdio Nova. 
Un espai que obrim després de cada Ple Municipal per recollir opinions, posicionaments i propostes 
dels diferents partits polítics amb representació municipal.

www.vilanovainformacio.cat
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8 SERVEIS PERSONALS

Comença la rehabilitació del pati del 
Centre Obert i espai de Joc “El Cireret”

“Una vegada arranjat l'espai, explica la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres, es preveu la instal·lació de 
mobiliari i jocs infantils que es distribuiran per zones. En 
aquest sentit, es preveu incorporar, diu Cáceres, un conjunt 
de tobogans sobre terra, un espai de rocòdrom i una zona 
multiesport, amb cistella de bàsquet. El pati també tindrà 
una font, una cuineta i una caseta de fusta i una zona de 
cotxes”.

La brigada municipal d'obres ha començat a treballar en 
l'arranjament del pati del Centre Obert i Espai de Joc El 
Cireret amb la previsió que estigui enllestit el mes de 
setembre quan comenci el nou curs escolar.

Cáceres està molt satisfeta de poder tirar endavant aquesta 
obra, “des de les regidories de Serveis Personals i Obres, amb 
el regidor Manuel Ocaña”. “La renovació del pati d'El Cireret 
és una reivindicació constant de la quitxalla que tindrà una 
sorpresa quan arribin el mes de setembre”, assegura la 
regidora.

Aquests dies han començat amb el condicionament del 
terreny i l'enderroc de la vorera i el paviment actual. Les 
tasques contemplen també la urbanització o la rehabilitació 
de l'espai amb la col·locació de vorades de fusta tractada, un 
paviment nou, la construcció d'un sorral, el tancament amb 
xapa microperforada i la plantació de diferents arbres.

El veïnat de Vilanova 
participa activament 
en la presa de 
decisions per millorar 
la salut comunitària

Les persones que van participar 
a la sessió informativa van 
participar en la tria d'aquestes 
accions. Les prioritats del grup 
van ser en primer lloc, la salut 
mental i risc familiar en infants 
i adolescents; la segona, el risc 
social en famílies amb pocs 
recursos econòmics i en tercer 
lloc, l'atur juvenil i el de llarga 
durada en homes. També es van 
prioritzar altres temes com el 
consum d'alcohol a totes les 
edats i les conductes de risc i 
els problemes de salut mental 
en els joves.

Can Papasseit va acollir el 25 de 
juny una nova fase del Pla de 
Salut Comunitària. Un projecte 
en el qual hi estan treballant 
l'EAP, l'Agència de Salut 
Pública, l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí i la 
ciutadania. La sessió va servir 
per retornar la informació a la 
ciutadania i començar a 
prioritzar les actuacions que es 
consideren més importants i 
que poden millorar la salut 
comunitària.

L'acte es va encetar amb la 
benvinguda per part de la 
regidoria de Serveis Personals, 
Salut i Consum, Sílvia Cáceres, 
que va aprofitar per recordar 
que “aquest és un projecte 
pioner a la comarca i potser a la 
província” que es fa amb la 
intenció de recollir propostes 
concretes de la ciutadania per 
millorar el benestar de la 
comunitat i disminuir les 
desigualtats en matèria de 
salut. 

La Dra. Ma José Garcia, 
directora de l'equip d'Atenció 
Primària de Vilanova del Camí, 
va explicar que en el procés de 
recollida d'informació, es van 
anar concretant els actius en 
salut i benestar; els grups 
vulnerables; així com un 
conjunt de necessitats o 
problemes que la ciutadania 
creu que afecten la salut 
comunitària. Amb tota aquesta 
informació s'ha elaborat una 
llista amb 12 problemes o 
necessitats a partir dels quals es 
pretén confeccionar un pla 
d'acció. 

A l'acte també hi van intervenir 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i 
Ester Ibáñez de l'Agència de 
Salut Pública.

Emotiu comiat dels tallers de memòria 
al Casal de la Gent Gran

L'aula del taller de memòria es va fer petita el passat 25 de 
juny per acollir la festa de comiat de curs. Hi van participar 
activament totes les persones que fan el taller 
acompanyades per la responsable del taller, la psicòloga 
Montse Martí i la dinamitzadora  Núria Redolad. L'acte va 
comptar amb la presència de l'alcaldessa Noemí Trucharte, 
la regidora de Serveis Personals,Sílvia Cáceres i el regidor de 
Promoció Econòmica, Francisco Palacios.

L'acte va comptar també amb la companyia de Marissa 
Martínez, de Ràdio Nova, que va conversar amb l'alumnat 
que, properament, seran protagonistes d'un reportatge a la 
ràdio.

Martí i Redolad van preparar un acte emotiu i gratificant 
durant el qual van repartir els àlbums amb tota la feina que 
han fet durant el curs i un petit detall per a cada alumne. 
Tant la regidora de la Gent Gran com l'alcaldessa van tenir 
paraules de reconeixent i gratitud per a l'alumnat, persones 
molt grans i algunes amb dificultats de mobilitat que fan 
l'esforç de sortir dos dies per setmana “per fer classe”. “És 
una manera d'obligar-se a vestir-se i posar-se guapa per 
sortir i relacionar-se amb els companys que acaben 
convertint-se en part de la família”, expliquen.

La MICOD imparteix formació sobre 
violències sexuals i perspectiva de 
gènere a la Policia Local

Els municipis de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena 
estan elaborant un Protocol davant l'assetjament sexual en 
espais públics d'oci, resultat d'un procés que es va iniciar el 
passat mes de novembre i que ha de ser una eina per a 
donar una resposta coordinada a les agressions sexistes que 
es donin en contextos festius. 26 agents de la Policia Local 
de diferents municipis, també de Vilanova del Camí, han 
compartit formacions i coneixements en el marc d'aquest 
procés que subratlla la necessitat de treballar amb 
perspectiva de gènere.

La residència AMMA celebra el seu 
11è aniversari amb un berenar 
refrescant i la música de Los Signos

Cáceres va compartir una estona de festa i alguna de les 
activitats programades com les fotos amb un marc preparat 
pels mateixos residents. Un marc que va compartir amb la 
fisioterapeuta Judit Cuberes, la terapeuta ocupacional, Laia 
Oña,  i també amb Sara Luengo.

El centre que va ser inaugurat el 26 de juny de 2007, compta 
amb 180 places residencials i 40 de centre de dia. Disposa 
de places concertades i col·laboradores amb la Generalitat 
de Catalunya.

La residència per a la gent gran Amavir de Vilanova del 
Camí va celebrar el passat 6 de juliol el seu 11è aniversari. 
Ho van celebrar amb un berenar refrescant amb orxata i 
fartons i la música de Los Signos.

La regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres va participar 
en aquest acte, que està obert a les famílies del residents. 
Assegura que “és emocionant compartir aquests moments 
amb la gent gran del nostre municipi i les seves famílies” i va 
donar les gràcies a l'equip directiu de la residència Amavir 
“per la seva acollida i atenció”. Des de la regidoria han 
contribuït a la festa amb l'aportació dels fartons del 
berenar.

COMNOVA
Vilanova del Camí



Diferents empresaris dels Polígons 
dels Plans s'assessoren sobre el 
finançament a les empreses
Diferents empresaris i industrials dels Polígons dels 
Plans van participar, el 12 de juliol, a la jornada sobre 
assessorament financer.  La jornada que compta 
amb el suport de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí va servir per 
explicar el procés de cercar assessorament de mans 
d'un expert en Banca Comercial,  Carles Vidosa.

Des de l'associació Polígons dels Plans han agraït a 
Vidosa la seva conferència que va servir per exposar 
les alternatives i els conceptes que cal tenir clar 
abans de cercar finançament per a l'empresa. La 
principal recomanació que Vidosa va fer als 
empresaris amb necessitat de cercar finançament 
per als seus negocis o empreses, va ser el control del 
temps, que els permetrà, va dir, cercar, valorar i 
comparar les opcions de diferents entitats 
financeres. També va recomanar buscar aquelles 
opcions que no fessin necessari l'aval amb el 
patrimoni personal, per evitar riscos innecessaris.

El Centre d'Innovació Anoia tanca 
les accions formatives del primer 
semestre amb èxit de participació  

Així mateix s'ha realitzat un Certificat de 
Professionalitat d'Operacions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals de 470 hores que ha 
proporcionat als 15 alumnes participants una 
formació teòrica i pràctica d'especialització dins la 
branca administrativa i amb la finalitat de millorar 
la capacitació i la qualificació professional per 
afavorir la inserció de les persones en situació d'atur.

Per al segon semestre s'han programat noves accions 
formatives, totes elles gratuïtes. Podeu consultar la 
programació a www.vilanovadelcami.cat. Per més 
informació o inscripcions, podeu contactar amb 
Promoció Econòmica, al Centre d'Innovació Anoia, 
al telèfon 93 805 44 11, extensió 5 o al correu 
electrònic peconomica@vilanovadelcami.cat o us 
podeu inscriure de manera telemàtica a 
www.vilanovaenlinia.cat

Aquest curs es realitza amb el finançament del SOC, 
la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

S'han realitzat tres tipus d'accions dirigides a 
diferents perfils de destinataris. Des del Centre 
Local de Servei a les Empreses s'han ofert 7 cursos, 
dirigits principalment a persones emprenedores i 
empreses, amb l'objectiu d'oferir eines i continguts 
sobre diferents temàtiques. Aquestes accions 
formatives han comptat amb el suport de Diputació 
de Barcelona i Generalitat de Catalunya dins el 
programa Catalunya Emprèn i el finançament del 
Fons Social Europeu.

D'altra banda, el Servei d'Orientació Laboral amb el 
suport de Diputació de Barcelona, ha acollit un total 
de 23 persones desocupades en dos cursos diferents 
amb la finalitat d'oferir una formació, eines i 
recursos per facilitar la recerca de feina. 

Promoció Econòmica ha tancat el programa 
formatiu del primer semestre amb un total de 10 
accions formatives i una participació de 136 
persones. Des de l'àrea que lidera el regidor 
Francisco Palacios han valorat molt positivament la 
participació en tots els cursos realitzats.
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L'economia circular centra la IV 
Jornada d'Innovació a l'Anoia amb 
experiències d'alt valor al territori 

L'Ajuntament i Vilanova Comerç 
veuen prioritari la 
professionalització de l'entitat
L'alcaldessa Noemí Trucharte i Jordi Vilarrubias, 
president de Vilanova Comerç, han signat un nou 
conveni de col·laboració amb l'objectiu de contribuir 
a la professionalització de l'associació comercial. 
Francisco Palacios, regidor de Promoció Econòmica, 
àrea de la que depèn l'entitat Vilanova Comerç, 
també va participar en la signatura.

Ajuntament i entitat comparteixen la voluntat de 
potenciar i dinamitzar el comerç local amb accions 
concretes però també amb la contractació d'una 
persona que gestioni i coordini aquestes accions.

El projecte ja compta amb el suport de la Diputació 
de Barcelona que el passat mes d'abril ja va atorgar 
una subvenció de 4.500 € per portar a terme la 
iniciativa. L'ajuntament vilanoví ha contribuït amb 
una altra subvenció de 4.500 €. La vigència del 
contracte serà fins el 31 de desembre de 2018.

Dirigit a: directius, managers, freelance, autònoms... tot aquell que vulgui entendre com a de fer servir 
Linkedin i incrementar les seves vendes. 

Dilluns 17 i 24 de setembre de 9:30 a 14:00 h  

Impartit per: Josep Prat Garrigasait de l'empresa Strategy & Value Innovation, SL

Dotar els assistents d'una estratègia de venda amb Linkedin i transmetre l'equació d'èxit en la venda 4.0

Informació i inscripcions: 
Promoció Econòmica - Ajuntament de Vilanova del Camí. 
Centre d'Innovació Anoia
C/ dels Impressors, 12 (polígon Riera de Castellolí)
93 805 44 11 (ext. 5) · peconomica@vilanovadelcami.cat

més informació a     www     vilanovadelcami.cat

Linkedin l'eina de vendes 4.0 

@promocioeconomica

Activitat subvencionada per:

Amb el suport de:L'acte va continuar amb una taula rodona sobre 
innovacions que va moderar el periodista de La Veu 
de l'Anoia, Jordi Puiggrós. Van intervenir en aquesta 
part: Pol Merino de Biprocel, Carolina Fernández de 
Directora de Futureco Bioscience, Joan Mateu, de 
Macasa, i Jordi Enrichd' Iglús de vent.

L'economia circular i el nou model de gestió dels 
recursos va ser l' eix de la IV Jornada d'Innovació a 
l'Anoia que es va celebrar el passat 5 de juny al 
Centre d'Innovació Anoia. L'esdeveniment, 
organitzat per Promoció Econòmica i Leitat  va 
comptar amb l'assistència de prop d'una vuitantena 
d'empresaris, industrials i altres agents socials i 
econòmics interessats en aquest nou model 
econòmic.

Els parlaments incugurals van anar a càrrec  de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i del President de 
Leitat, Jordi William. Aquesta Jornada va comptar 
també amb la col·laboració de la UEA i la 
intervenció del seu President, Blai Paco.

Després dels parlaments inaugurals, es va encetar 
un espai per a les ponències marc que va obrir Alba 
Cabañas, Directora de l'Àrea Tècnica de Foment del 
Treball que va anar il·lustrant i preguntant al públic 
sobre diferents models i experiències d'economia 
col·laborativa.

Sònia Puerto, Project Manager de Leitat, va oferir als 
assistents una sèrie d'eines i recursos, sobretot 
ajudes i projectes europeus, per implementar en les 
empreses models d'economia circular. I Montse 
Monedero, responsable de la Borsa de 
Subproductes, de l'Agència de Residus de Catalunya 
va mostrar al públic la plataforma 
residuorecurso.cat, una mena de market place, on es 
mostren tant ofertes com demandes de residus i 
recursos.
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha repartit 
22.000 € en subvencions a les entitats culturals

També han rebut subvenció l'associació jove La Xispa, 550 €; els Geganters 
i Grallers, 400 €; i el coro rociero Rocieros del Camino, 400 €.

La comissió valorativa es va reunir el passat 28 de maig per analitzar i 
puntuar segons les bases per atorgar les subvencions a les entitats 
culturals i recreatives del municipi. La comissió, formada pel regidor 
d'Economia i Hisenda, Kilian Tomás, la regidora de Cultura, Imma 
González; i Anna Pulpillo i Jéssica González, com a coordinadora i auxiliar 
de l'àrea de Cultura, van estudiar les sol·licituds rebudes i van puntuar-les 
segons el que consta a les bases. El resultat ha estat que de les 12 sol·licitud 
presentades, s'han atorgat 11 ajudes econòmiques que sumen 22.000 €.

La relació de les ajudes és la següent: l'Associació de Sardanistes de 
Vilanova del Camí rebrà 550 €; l'Ampa del Joan Maragall, 900€; la colla 
jove de Diables els Cabrons de Vilanova, 2.700 €; Xarxa, 3.500 €; la Unión 
Cultural Extremeña Anoia i el Centro Cultural Casa de Andalucía de 
l'Anoia, 3.700 € cadascuna; l'Associació Cultural Camp del Rei, 4.800 € i 
l'AA VV del barri Bonavista, 800€.

Una setantena de dones aprenen a defensar-se d'una 
hipotètica agressió a Can Papasseit

La regidora Imma González ha fet una valoració molt positiva de l'activitat que 
ha servit, explica, “per oferir eines i tàctiques per tenir confiança en una 
mateixa” i independentment de la morfologia i la força de cadascuna. González 
assegura que els dos agents encarregats d'impartir el taller, Alejandro i Cortijo, 
ho fan d'una manera molt pedagògica i propera i els seus consells han estat 
molt útils. 

La regidora té la voluntat de seguir organitzant aquest taller, “primer perquè les 
dones ho agraeixen i segon, perquè és una activitat amb una participació 
important”. La regidora també explica que estan valorant una proposta que els 
ha fet la ciutadania, i que consistiria en fer un taller adreçat als infants.

Una setantena de dones de totes les edats van participar, el passat 15 de juny, al 
taller de defensa personal organitzat per la regidoria de Seguretat Ciutadana i 
impartit pels agents de la Policia Local, Luís Alejandro i Carlos Cortijo.

Vilanova respon amb èxit al Viu la Tapa que va 
exhaurir les existències 

Gastronomia, música i bon ambient van ser els ingredients principals d'aquesta 
nova edició del Viu La Tapa de Vilanova del Camí, que va tenir lloc el passat 9 de 
juny. Les propostes culinàries de les 7 entitats que van participar en aquest acte 
van atraure la visita de centenars de persones que van omplir el passeig de la 
Indústria. La nova ubicació ha estat molt ben valorada, tant des de 
l'organització com des de les entitats i les persones participants.

L'Esbart Dansaire va oferir 400 tapes de botifarra amb pa i tomàquet; el Camp 
del Rei va tornar a apostar per la Banderguesa, de les que en va oferir 205 
unitats, i els Hot dog dels què en van repartir 200 més. La Casa d'Andalucía va 
optar per un assortit de productes típics. Van preparar 75 unitats de seitons, 75 
de salmorejo i 300 plats de patates amb pebrots. La Unión Cultural Extremeña 
Anoia també va optar pels productes típics: callos, prueba, oreja en sala i migas, 
i en van repartir més de 360 unitats. Vilanova x la independència va combinar 
els pinxos i unes postres i en va fer 200 plats de cada un, mentre que els 
Lacetanis Motogroup, va preparar un combinat de pernil, formatge i vi. I 
l'Associació de Germanor va oferir 200 plats de xistorra, 50 de careta a la brasa, 
50 de torrades de sobrassada amb mel i 50 més de musclos.

L'acte es va allargar fins passats dos quarts d'onze del vespre, hora en què va 
començar  el sopar de germanor de les entitats participants, un acte ofert per 
l'Ajuntament i l'àrea de Cultura per agrair-los la seva participació i implicació en 
aquest acte. Una felicitació que la regidora ha fet extensiva també a la Comissió 
de Festes.

Des de la regidoria de Cultura, Imma González ha fet una valoració molt 
positiva de l'acte que ofereix una visió diferents de les entitats locals. La regidora 
ha destacat la venda de tiquets, un total de 2.635,  que aquest any es va fer de 
manera més esglaonada i se'n van posar més a la venda per donar opció a més 
gent a provar les diferents tapes.

Foto: Manolo Cano

La Junta de Seguretat Local constata la disminució 
dels fets delictius a Vilanova del Camí 

La Junta va ser presidida per l'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Imma González.

La Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilanova del Camí va acollir el passat 5 de 
juliol una Junta Local de Seguretat que va reunir responsables de la Policia 
Local, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, així com també 
representants polítics del consistori. Segons es  va informar a la Junta, en els 
darrers dos anys s'ha anat confirmant la tendència a la disminució dels fets 
delictius al municipi.



Foto de Cristina Bravo

Les escoles traslladen a l'Ajuntament les propostes 
que prioritzen en el marc del procés participatiu

La instal·lació dels DEA es complementa amb la formació del personal que 
l'ha d'utilitzar. Aquesta és una altra de les prioritats de la regidora, Imma 
González, que vol que tot el personal municipal rebi formació sobre l'ús 
del DEA. 

La regidora de Seguretat Ciutadana, Imma González, vol continuar 
cardioprotegint el municipi i ja ha iniciat els tràmits per instal·lar dos nous 
DEA, Desfibril·lador Semi Automàtic, a dos nous edificis municipals: 
l'Edifici d'Entitats i l'Escola Marta Mata.

Amb la incorporació d'aquests dos aparells, quedarien cardioprotegits tots 
els edificis municipals i les seves àrees d'influència explica Imma 
González, que té la ferma intenció de continuar instal·lant aparells en 
zones i espais de gran afluència de públic per minimitzar riscos en cas que 
es doni alguna incidència.

En aquest sentit, la regidora ha explicat que està previst treure el DEA que 
hi ha a l'interior de Can Papasseit per tal d'instal·lar-lo a la façana. Malgrat 
que l'acció requerirà una nova inversió a la regidoria, la voluntat és ampliar 
l'àrea d'acció d'aquest desfibril·lador i oferir el servei a la ciutadania i no 
només al públic que participa de les activitats del centre polivalent.  

Fa poques setmanes es van instal·lar dos DEA més, un al camp de futbol 
Can Titó i l'altre al Centre Cívic del barri La Pau sumant així 13 aparells al 
municipi.

La cardioprotecció del municipi i la formació del 
personal municipal en l'ús del DEA, prioritats de la 
regidoria de Seguretat Ciutadana

A l'Escola Marta Mata l'opció més votada ha estat el pack esportiu que inclou 
l'adquisició de dues porteries i una malla per jugar a vòlei a la pista de l'escola.  
El pack tecnològic que contemplava la compra de 10 chromebooks i un armari 
per endreçar-los, ha quedat en segona posició i el pack biblioteca, ha quedat en 
tercera posició.

A l'Escola Pompeu Fabra ha guanyat l'opció que proposava la construcció d'un 
rocòdrom i la instal·lació de taules de joc. En segon lloc, ha quedat la  proposta 
d'adquirir taules de joc i una passera de corda.

El mes de juny es van fer públics els resultats del procés participatiu a les escoles 
de Vilanova del Camí. La regidoria Imma González explica que “les tres escoles de 
primària rebran 3.300 € del pressupost participatiu perquè pugui destinar-lo als 
projectes que, des de cada centre, han prioritzat”. 

Al Joan Maragall  l'opció amb més suport ha estat la que proposava la compra de 
chromebooks, ordinadors personals que treballen amb el sistema operatiu 
Google Chrome OS. La segona opció va ser l'adquisició d'un projector educatiu i 
la tercera oferia la possibilitat de comprar un monitor interactiu de 65 polzades.

A les llars municipals La Baldufa i El Molinet, el procés participatiu continua 
actiu. Cada llar podrà decidir en quins projectes invertiran una partida de 2.500 
€. D'altra banda, la regidoria de Participació Ciutadana ha reservat una partida 
de 5.000 € per crear el Consell d'Infància.

Vilanova del Camí participa massivament a la festa 
solidària per recaptar fons per a la investigació del 
càncer infantil 

Sobretot estava pensada per al gaudi dels infants que van poder participar en 
una gimcana de tallers i activitats lúdiques molt originals: des de fer d'artistes i 
constructors, fins a participar en una cursa de cargols, enganxar la cua d'un ruc 
amb els ulls embenats o fer un circuit en petits vehicles amb rodes. Després de 
completar un mínim d'activitats tots tenien un obsequi. 

Vilanova del Camí va acollir el 17 de juny una Festa Solidària per recaptar fons 
per a la investigació del càncer infantil. Va ser una festa organitzada per la 
família Marín González amb el suport i la complicitat de molts altres mares i 
pares, entitats i associacions i l'Ajuntament de Vilanova del Camí.  

La plaça de Can Papasseit va bullir d'activitat al llarg de tot el matí. I no només 
per les altes temperatures que van acompanyar la jornada, sinó per l'escalf humà 
que el veïnat va donar als organitzadors d'aquesta festa solidària. 

També hi havia una carpa de la campanya d'ajut a la Meritxell. La seva mare, 
Sofía, va estar tot el matí acompanyant els organitzadors d'aquesta festa 
solidària, molt agraïda per totes les mostres de suport que ha rebut. 

I entre les activitats que es van fer dins la sala polivalent de Can Papasseit, cal 
destacar l'espectacle de Circ de la companyia Fes + Chapeau que amb una 
simpàtica interacció amb el públic va fer passar molt bona estona a les famílies 
que omplien les grades. 

El programa d'actes es va completar també amb un contacontes a càrrec de la 
narradora Inés García, les actuacions de dansa de l'escola Artístic i Sweet India, i 
una sessió de cinema infantil a càrrec de l'Ajuntament.

La regidora, que va participar a la festa solidària diumenge al matí amb altres 
regidors del consistori, com Sílvia Cáceres i Francisco Palacios, i l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, ha destacat l'ambient festiu i de convivència que es vivia a la 
plaça. “Vilanova del Camí”, ha dit González, “és un poble participatiu i solidari 
que respon quan se'l necessita”. 

Entre les carpes instal·lades a la plaça, també hi havia una tómbola solidària 
amb regals importants, gràcies al suport de molts comerços i empreses 
col·laboradores; una carpa de Mechones solidarios on es feien col·laboracions 
per cada tall de cabells i les paradetes de Kimo Kap i pulseres Candelas. A més, 
petits i grans van poder gaudir d'un esmorzar de coca i xocolata per gentilesa de 
l'Ajuntament.

Mans voluntàries participen en un taller solidari a 
Vilanova per confeccionar kimo kap per als nens 
oncològics 

Una dotzena de dones es van aplegar al Casal de la Gent Gran per participar en 
una nova edició del taller de kimo kap. Coordinades per Núria Corrons, van 
distribuir-se les feines que van consistir en marcar patrons, tallar, cosir, planxar i 
embossar aquestes particulars bandanes que es distribuiran especialment pels 
hospitals catalans on hi ha nens i nenes en tractament oncològic.

El Casal de la Gent Gran va acollir divendres 15 de juny un nou taller solidari per 
a la confecció de kimo kap, un mocador de cap per als nens i nenes que reben 
tractament oncològic als hospitals de tota Espanya. Núria Corrons, la delegada 
de Kimo Kap Catalunya ha estat l'ànima d'aquest taller a Vilanova del Camí que 
va comptar amb la col·laboració i la complicitat de la regidoria de Solidaritat.

La regidora de Solidaritat, Imma González, ha agraït “la dedicació i el carinyo 
que Núria Corrons posa en aquests tallers” i ha destacat la feina prèvia que 
Corrons fa a les escoles on explica aquest projecte als més petits que també 
poden col·laborar aportant-hi els seus dibuixos.
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El Xispa Fest 2018 ha ofert un cap de setmana intens als joves 
amb la música com a eix principal 

El Jurat, integrat per membres de La 7a Trastada, va atorgar el premi de la millor banda a 
Ariadna Bonet i Xavi Martínez, valorat en 150 €, mentre que el premi del públic va ser per a 
Carlos Gómez que va actuar amb Ricard i Agui. En aquest cas el premi és una actuació 
remunerada.

Les primeres valoracions de l'entitat són molt positives, tant pel que fa la ubicació com de la 
participació ciutadana. Divendres al vespre es va celebrar el concurs de bandes, al que s'hi 
van presentar tres grups: Carlos Gómez amb Ricard i Agui; Red Carpet Room i Ariadna 
Bonet i Xavi Martínez. El grup Herddeath, guanyador del concurs de bandes de l'edició 
anterior van actuar com a teloners.

Ara que ja s'ha tancat el Xispa Fest, tots els esforços de La Xispa es concentren en la 
preparació del programa de Festa Major. Un seguit d'activitats que treballen 
coordinadament amb la regidoria de Joventut i que han de concretar-se aquest mateix mes 
de juliol.

Pel que fa al Holi Colors, que va tenir lloc dissabte a la tarda, la valoració també ha estat 
molt positiva. El parc fluvial va acollir un acte molt participat que es va desenvolupar en un 
ambient familiar, distès i divertit, amenitzat amb la música del Dj. David Farré.

L'entitat jove La Xispa va donar la benvinguda a l'estiu amb el Xispa Fest 2018, un programa 
festiu amb dos actes força consolidats: el concurs de bandes i el Holi Colors. El parc fluvial 
de Vilanova del Camí va ser l'escenari d'aquestes activitats amb les que s'ha estrenat la nova 
Junta de La Xispa, amb la presidència de Maria Nieto.

El 25è salt del Mulla't aconsegueix una bona esquitxada 
solidària a Can Titó

En total es van recollir 520 € de la venda de marxandatge que tal i com explica la presidenta 
de l'AEMA, va funcionar molt bé. A més, es van recaptar 360 € de les entrades de la piscina, 
2 € de cada entrada individual venuda. 

La remullada i el salt solidari del 25è Mulla't per l'Esclerosi Múltiple va aconseguir aplegar 
els banyistes que diumenge 8 de juliol eren a la piscina de Can Titó per tornar a visibilitzar 
plegats la lluita contra aquesta malaltia. L'Associació per l'Esclerosi Múltiple a l'Anoia 
(AEMA) va recollir prop de 900 euros entre la venda d'articles del Mulla't i l'aportació 
municipal de les entrades individuals a la piscina.

El moment sens dubte més esperat del matí va ser el salt simultani, a les 12 del migdia, l'acte 
oficial del Mulla't i que es va fer a totes les piscines de Catalunya adherides a 
l'esdeveniment. Unes 200 persones, segons els càlculs de Canal, van compartir un moment 
“molt emocionant” per mostrar el seu suport a la iniciativa de la FEM. 

Dolors Canal, la presidenta de l'AEMA, ha destacat la bona feina de les monitores 
d'Endinsa't que van aguantar el matí de calor amb els tallers a punt per entretenir la 
quitxalla, tot i que la majoria va preferir remullar-se. Una quarantena van prendre part a la 
sessió d'Aquagym i també va ser molt vistós l'espectacle de bombolles que segons Canal ser 
més lluït del que es pensaven.
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L'EAP de Vilanova del Camí lliura els premis 
del concurs de la Setmana sense Fum i 
destaca la gran participació d'aquesta edició

L'Equip d'Atenció Primària va lliurar el passat 1 de juny els premis 
del concurs de dibuix emmarcat en la Setmana Sense Fum. El 
lliurament dels premis, que es va fer en el mateix centre de salut, va 
anar a càrrec de la Directora del centre Ma José Garcia, i de la 
infermera referent en el tema, Pilar Ibáñez.

Els guanyadors i guanyadores d'aquesta edició van ser: Júlia Roig 
Gumà, de P3; Genis Padró Mendez, de P4; Anna España Busquets, 
de P5;  Aarón García Cortés, de 1r; Pablo Macias Dávila, de 2n;  Carla 
Gómez Herraiz, de 3r; Aleix Sánchez López, de 4t; Noa Forn Claver, 
de 5è;  i Fatima Achour, de 6è. El Jurat també va decidir lliurar un 
accèssit a Jana Medina Tico.

Des del'EAP de Vilanova del Camí destaquen la participació en 
aquesta edició del concurs. Es van rebre 58 dibuixos, tots ells  de 
gran qualitat, asseguren des del Centre, la qual cosa va fer que la 
comissió de la Setmana Sense Fum del CAP Vilanova del Camí, 
formada per metges, infermeres i atenció al ciutadà,  ho tingués 
molt difícil per escollir als guanyadors.

Un dels premis de la Setmana sense Fum 
2018 recau en el CAP de Vilanova del Camí
La xarxa del Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF) ha 
lliurat un dels premis de la Setmana Sense Fum (SSF) 2018 al CAP 
de Vilanova del Camí. 

El CAP vilanoví ha obtingut un premi gràcies a la difusió que Pilar 
Ibáñez ha fet de les fotos de la cinquena edició del concurs de 
dibuixos infantils organitzat pel CAP. El premi ha consistit en una 
targeta regal Abacus per valor de 50 €, gentilesa de la Societat 
Catalana d'Atenció i Tractament del consum de Tabac (SCATT), que 
forma part de l'organització de la SSF.

L'EAP acomiada les caminades mensuals fins 
després de l'estiu 

El recorregut es va iniciar en direcció al parc fluvial i van passar pel 
Vilar del Met (poblat iber), font Zizac i Can Baldufa. En un dels 
trams també van poder recórrer els “Camins perduts, corriols 
trobats”, un trajecte en memòria de Jordi Mateu Lliró que s'ha 
establert pels voltants de Can Titó i per recordar a aquest gran 
coneixedor de l'entorn vilanoví. 

El CAP Vilanova del Camí ha tancat les caminades mensuals 
d'aquesta temporada per fer un breu descans durant els mesos 
d'estiu. El passat dimecres, 26 de juny, van fer la darrera caminada, 
en la qual van participar 22 persones. L'excursionista Francesc Viera 
va fer de guia del grup. 

El grup de caminants també anava acompanyat per la infermera 
Pilar Ibáñez, l'estudiant d'infermeria Marta Sogas i el Doctor 
Navarro que va voler gaudir d'aquesta última caminada del CAP, 
abans de la seva jubilació.
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La casa andalusa de l'Anoia torna a portar fins 
el parc fluvial la simbologia del peregrinatge 
al Rocío 
El Centro Cultural Casa de Andalucía de l'Anoia va tornar a 
representar, el passat 16 i 17 de juny, al parc fluvial vilanoví, una de 
les grans festes d'aquesta comunitat: l'homenatge a la Virgen del 
Rocío. La festa va comptar amb la participació d’una nodrida 
representació d’autoritats locals. 

Diego Márquez, Hermano Mayor de la verge, amb el suport de la 
camarista Puri Martín i els membres de la Junta de la Casa 
d'Andalusia han tornat a apostar per una romeria inspirada en la 
peregrinació de la petita localitat d'Almonte, a Huelva. 

Les autoritats locals van acompanyar també a l'entitat en aquesta 
celebració. Després de la processó, l'acte més especial va ser el sant 
rosari. De diumenge, cal destacar la missa rociera i el dinar de 
germanor que va comptar amb una amenitzada sobretaula. 

Engalanada amb flors i portada amb devoció, la imatge de la Virgen 
del Rocío, a costat de la Moreneta, va sortir des de la seu de la casa 
andalusa, al carrer Felip II, acompanyada en processó per peregrins 
a peu i a cavall, salves i timbals -de Huelva i Sevilla- així com pels 
cors Rocieros del Camino i el Cor de Sant Vicenç de Castellet.

Després de la reeixida celebració de la romeria de la Virgen del 
Rocío, la Casa de Andalucía va fer el primer de juliol, una caminada 
fins a Montserrat. El Hermano Mayor Diego Márquez va dirigir 
aquesta sortida complint amb devoció una promesa, perquè la festa 
ha estat tot un èxit. El grup va fer els agraïments i els honors a la 
Moreneta i van compartir també la missa.

La festa del barri de La Pau i La Lluna deixa bones sensacions 
i agraïments

L'endemà, la matinal va estar marcada pel correaigua i la festa de l'escuma, actes refrescants 
en un dia de força calor que va agrair l'hora del vermut popular, força concorregut. A la tarda, 
els jocs infantils i un partit de futbol van entretenir petits i grans, i cap al vespre, va ser el 
grup Los Signos l'encarregat de fer gaudir d'una bona vetllada musical als veïns.

La gresca i l'ambient lúdic van marcar la celebració de les festes del barri de l'Associació de 
Veïns del barri de La Pau i La Lluna. El veïnat va gaudir, el 6 i 7 de juliol, dels actes al carrer i 
des de l'associació han fet una valoració molt positiva de la participació. 

La festa va començar amb la dansa de la Mariona i el Pau, els gegants del barri, com a 
protagonistes. Tot seguit, el sopar a la fresca i el ball amb l'orquestra Duet Parfills, van 
aplegar una bona colla de veïns a la pista de l'Escola Pompeu Fabra.

Artístic fa un positiu balanç de les 
competicions de hip hop i dels bons resultats 
dels seus equips

De cara a l'any que ve, l'escola tindrà un grup d'infantil i un de 
júnior amb la possibilitat de repescar el Baby, que sempre és una 
mica més complicat. 

Ja han acabat les competicions de Hip Hop per als grups vilanovins 
de l'escola Artístic, Steps i Huesitos que competeixen en la categoria 
baby i infantil, respectivament. Enguany tots dos equips han quedat 
amb molt bones posicions a les competicions celebrades a 
Barcelona, Sabadell i Granollers. Aquests resultats són fruit de 
l'esforç que s'ha vist recompensat després de tres anys de feina. Des 
de l'escola es mostren molt contents, sobretot pels nens, perquè era 
una assignatura pendent  poder pujar a l'escenari a recollir un premi 
i finalment aquest any ho han aconseguit.

La nit més curta de l'any 
aplega vora 400 veïns al 
barri Bonavista

El sopar veïnal va aplegar força assistents. 
Alguns ja tenen per costum anar en 
famílies o grups i cadascú s'endú el seu 
àpat, però l'ambient és de força germanor i 
convivència. L'orquestra Vives Veus va ser 
tot un encert i va amenitzar força la 
vetllada. A més de la música del ball, la 
festa es va allargar amb música disco. Una 
sorpresa que va ser molt ben rebuda, com 
afirma Baraldés.

Cal destacar el relleu de la flama del Canigó 
que un any més ha arribat fins al barri 
gràcies a la col·laboració que ja fa uns anys, 
va iniciar l'actual regidor d'Esports Camilo 
Grados qui s'encarrega de contactar amb 
alguns atletes. A aquest grup, s'hi afegeixen 
els infants del barri que responen a la crida 
de l'AA VV i que han tornat a ser una bona 
colla. A més, per segon any consecutiu, els 
diables Els Cabrons de Vilanova del Camí 
han fet una lluïda actuació en el moment 
d'encendre la foguera, segons ha explicat 
Josep Maria Baraldés, un dels responsables 
de l'associació.

Prop de quatre-centes persones van 
aplegar-se al barri Bonavista per compartir 
la celebració de la nit més curta de l'any. A 
la revetlla de Sant Joan organitzada per 
l'AAVV del barri Bonavista de la mà de la 
regidoria de Cultura, no va faltar el foc i la 
gresca, per a petits i grans. 

David Borrega pren el relleu 
a la presidència de la UCE 
Anoia després d'una llarga 
trajectòria de Paco Nevado 

Nevado ha aclarit que el relleu no té res a 
veure amb una possible incorporació al 
món de la política local, com en els darrers 
mesos ha corregut des de diferents mitjans 
o plataformes que l'han vinculat 
directament a Ciutadans. Afirma que 
aquest és un canvi que ja feia 3 anys que 
estava plantejant a Borrega per tal de 
rejovenir l'entitat. 

El relleu de Nevado, David Borrega, és un 
jove que porta també tota la vida vinculat a 
la Unió Cultural Extremenya. De pares 
extremenys, Borrega, va viure el naixement 
de l'entitat i hi ha estat al costat de la junta 
en tot aquest temps. Nevado destaca la seva 
preparació tècnica i polivalent com a 
responsables de molts aspectes, 
informació, comptes, informàtica…

La Unión Cultural Extremeña Anoia enceta 
una nova etapa. Si més no així ho apunta la 
recent renovació que l'entitat ha fet al 
capdavant de la presidència de la Junta. El 
veterà Paco Nevado deixa el càrrec i en 
pren el relleu una persona molt més jove, 
David Borrega. 

I és que si el centre extremeny està a punt 
de complir 25 anys, Nevado ha estat al 
capdavant de la presidència pràcticament 
durant vint anys. Exceptuant els 5 anys que 
va estar fora per motius laborals, diu 
Nevado, ha estat gairebé sempre en aquest 
càrrec i ha recordat els companys i 
companyes que el van ocupar quan ell no hi 
era: Ignacio Cava, Maribel Sandoval i 
Dolores Herrera.

El nou i jove president, David Borrega, serà 
l'encarregat d'iniciar aquesta nova etapa 
durant la qual, tot i la voluntat de mantenir 
la continuïtat de l'essència del que ha estat 
la UCE Anoia, s'ha de plantejar també 
canvis necessaris que siguin atractius per a 
altres joves i que permetin mirar cap al 
futur.



El Camp del Rei s'omple de festa amb una fórmula 
que ha combinat activitats clàssiques amb novetats 
destacades
La Festa Popular del Camp del Rei ha tornat a omplir de vida el barri durant tres 
dies, del 13 al 15 de juliol. L'Associació Cultural Camp del Rei ha ofert un ampli 
programa d'activitats en el que hi havia propostes per a totes les edats i que ha 
combinat els clàssics com la sardinada o la festa de l'escuma amb altres de nova 
creació com el primer concurs d'avions de paper que ha estat tot un èxit.

L'endemà dissabte, les activitats van començar amb la tradicional matinal de 
remullada i festa de l'escuma, un acte del què en gaudeix tant la quitxalla com els 
adults.Les principals novetats, però, es van viure la tarda de dissabte. El concurs 
d'avions de paper va aplegar 36 participants que van dissenyar veritables obres d'art. 
L'entitat va oferir tres premis en forma d'entrades al Tibidabo: per al millor disseny, 
per a la major distància recorreguda i per al major temps de vol. 

El president de l'entitat, Manolo Cano, assegura que “la festa ha estat de 10". Des de 
la Junta, diu, s'ha treballat molt i també han d'agrair la implicació dels 
col·laboradors, dels patrocinadors i de l'Ajuntament. El temps els va acompanyar i 
tot va sortir segons el que estava previst. Manolo Cano assegura que s'han superat les 
expectatives i que el públic ha respost molt bé. 

El programa es va encetar amb l'actuació dels petits de miniXamba i els Petits 
Cabrons que van guanyar-se el públic. Després dels trons i els tabals, va començar la 
sardinada, un dels actes clàssics que aquest any va estar amenitzada per la música 
del record i l'actuació de Teatro 60, que va ser tot un èxit.La nit de divendres va 
acabar-se amb la música de Carlos Gómez, Biruji i Contracorrent que va portar a la 
plaça de Can Papasseit un públic majoritàriament jove “però molt saludable”, apunta 
Cano.

El correfoc de dissabte amb Els Cabrons i moltaXamba va aplegar un bon nombre de 
públic, amants del foc i la percussió. Després, la plaça de Can Papasseit va tornar a 
ballar al ritme del trio Koktel J.A.S. i Fugados de Alcatraz van posar el punt i final 
amb un concert de versions que la gent va gaudir molt.

L'endemà diumenge, la cercavila cultural va oferir un veritable espectacle amb 15 
colles arribades d'arreu de Catalunya. “Va ser una experiència molt gratificant” diu 
Manolo Cano, “malgrat que el recorregut és llarg i pesat”. Tot i que s'han plantejat 
modificar-lo de cara a noves edicions, Cano explica que “les colles convidades han 
demanat mantenir-lo per la seva originalitat”. 

El programa festiu va continuar amb el ball de diumenge a càrrec d'en Josep que va 
portar a terme diferents coreografies a la plaça amb l'ajuda del públic assistent. Els 
Cabrons de Vilanova van ser els encarregats de tancar aquesta 34a edició de la Festa 
Popular del Camp del Rei amb una bateria de focs.

Una altra de les novetats del programa va ser la presentació dels capgrossos 
Bienvenido i Puigdaquí. L'acte, al que hi van assistir més d'un centenar de persones, 
segons Manolo Cano, va ser “entranyable”. Els capgrossos són propietat de 
l'Ajuntament però l'entitat els té cedits per fer-los ballar. Una tasca que, en aquesta 
ocasió, va anar a càrrec de l'Adri i la Núria. 
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· El mateix dia d'utilització la persona responsable de la reserva s'ha 
d'inscriure en el llibre de registre

· A l'hora de la nalització del torn, s'ha de tenir retirats tots els utensilis, 
recollit degudament els residus i dipositat en els contenidors que troben 
habilitats a aquest efecte, i netejat degudament les barbacoes, taules i la 
zona d'inuència adjacent en què puguin existir residus, i restes que hagin 
sigut conseqüència del seu ús, deixant els mateixos en correcte estat de 
conservació per a poder ser utilitzats en el pròxim torn

· 6 taules de pícnic de lliure accés destinades a les persones no usuàries 
de les barbacoes

· 1 caseta de fusta: gestió del servei, reserves, venda de llenya, venda de 
begudes, etc.

· S'atorgarà el número de barbacoa assignada així com la/les 
corresponents taula/les

· Utilitzar el servei amb la deguda diligència, i mantenint en tot moment 
l'ordre públic,  i deixant l'espai lliure i net en el moment de nalització de la 
seva utilització

L'acte inaugural de l'espai lúdic i de barbacoes es farà el 9 
d’agost a les 20:00 h. 

DESCRIPCIÓ DE LA ZONA:

RESERVA I CONCESSIÓ DE BARBACOES I TAULES:

Les obres per arranjar l'espai lúdic i de barbacoes del Parc Fluvial estan en la 
seva fase nal. La ciutadania podrà gaudir d'aquest espai a partir del 9 
d’agost, data en la que es preveu l'estrena d'aquest espai que comptarà amb 
12 barbacoes i ns a una vintena de taules de pícnic.

· Es farà constar l'horari d'ús

· És obligació adquirir la llenya en el mateix lloc a l'hora de registrar-se

· Es nomenarà un responsable, major d'edat

· Ocupar només la barbacoa que li hagi estat assignada, sobre la qual serà 
responsable durant el seu torn

TELÈFON PER FER LES RESERVES DE L'ESPAI: 642 66 00 83

· Utilitzar les instal·lacions a l'hora determinada en el torn que els sigui 
autoritzat.  És obligació complir estrictament l'horari que li hagi sigut 
assignat 

· 12 barbacoes

· 20 taules de pícnic destinades a les persones usuàries de les barbacoes: 
màxim de 4 persones per taula, podent aportar les persones usuàries 2 
cadires per taula, amb un total de 6 persones per taula. Alguna de les 
taules és de doble capacitat.

· La reserva serà gestionada per la persona que designi l'Ajuntament, i 
s'haurà de fer in situ o telefònicament

La zona lúdica i de barbacoes del 
Parc Fluvial s'inaugurarà el 
proper 9 d’agost

Les obres que s'hi estan fent comprenen l'arranjament del terreny on també 
s'hi han plantat diferents arbres i s'hi ha instal·lat un petit quiosc des d'on es 
gestionarà el servei. Podeu fer les reserves al telèfon 642 66 00 83

· S'indicarà el nombre de participants

ZONA DE PÍCNIC DEL PARC FLUVIAL DE VILANOVA 
DEL CAMÍ

NORMES D'ÚS:

· Destinar la barbacoa a l'ús propi exclusiu

· Abans d'abandonar la barbacoa, comunicar-ho al responsable del servei, 
per la comprovació de l'estat de la mateixa

· Queda prohibida tota acció que pugui causar molèsties o perjudicis al 
col·lectiu d'usuaris en general, així com possibles danys als elements que 
componen l'entorn de la instal·lació

Amilly, la població francesa agermanada amb Vilanova del Camí ha tornat a 
acollir una delegació encapçalada per l'Associació de Germanor vilanovina en el 
marc d'una nova Festa d'Europa. Ha estat novament una oportunitat per trobar-
se amb els municipis agermanats i compartir aspectes culturals i socials. La 
tercera cita crucial de l'any serà a Vilanova del Camí, com municipi amfitrió, 
amb motiu de la Festa Major.

Josep Minguet, un dels portaveus i responsables de l'Associació de Germanor ha 
fet un balanç positiu de la trobada i de l'experiència per a la delegació 
vilanovina. Eren setanta les persones que viatjaven des de la comarca, la meitat 
dels quals eren els membres dels Falcons de Piera que actuaven per petició 
d'Amilly a la seva festa. També estaven convidats a actuar des de l'Associació Ball 
Ainhoa i segons Minguet les demostracions d'uns i altres van ser molt reeixides.

Josep Minguet també ha destacat la interacció dels vilanovins acollits en 
famílies, un aspecte important de l'experiència per establir lligams personals i 
consolidar relacions, sobretot quan les persones viatgen per primera vegada als 
municipis agermanats.

Foto: Manolo Cano

L'Associació de 
Germanor torna 
d'Amilly amb nous 
records i es prepara 
per fer d'amfitrió 
per la Festa Major 



Una desena d'equips concorren al 
32è Memorial José Sánchez de 
Fútbol 7
Al llarg de la primera setmana de juliol, com ve sent 
tradició, s'ha celebrat una nova edició del Memorial 
José Sánchez de Fútbol 7. Ha estat la 32a i ha aplegat 
una desena d'equips cadets, infantils i alevins que 
han gaudit practicant un esport que cada any, porta 
força aficionats a competir a Vilanova del Camí. Una 
cita amb solera i referent a la comarca.

Divendres 6 de juliol, es va fer la darrera jornada i es 
van disputar les semifinals i les finals, seguides 
d'una bona remullada a la piscina i del lliurament 
dels premis que van comptar amb l'assistència de 
l'alcaldessa Noemí Tucharte, el regidor d'Esports, 
Camilo Grados, i la família Sánchez Tomàs.

Els guanyadors en la categoria cadet han estat els 
Pel8 que van vèncer 5 a 8 als The Kings; en categoria 
infantil, el campió va ser l'equip Aston Birra que va 
guanyar 1 a 0 als All Star, i en la categoria aleví, els 
MM Team es van imposar per 6 a 0 a Las Calaveras 
Azules.  
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Novament èxit de participació als 
cursos de natació estiu 2018 de 
les piscines Can Titó
Aquest estiu s'ha repetit l'èxit de participació als 
cursos de natació d'estiu que organitza Esports 
Vilanova a les piscines de Can Titó. Hi ha doble torn 
infantil de matí i de tarda que aplega prop de 80 
participants i també sessions de natació per adults i 
d'aquagym, cada dia de 20 a 21h, aquestes quatre 
setmanes de juliol. Les sessions van a càrrec dels 
professionals d'Aquasos i són molt ben aprofitades 
pels participants.

També el Manteniment a la Fresca ha fet el ple, un 
estiu més. Les persones abonades a Esports es 
mantenen fidels a les seves classes, que al juliol es 
disputen a la fresca i obren la possiblilitat de noves 
usuàries que s'incriuen només per la temporada 
d'estiu. Les sessions en aquest cas, van a càrrec dels 
professionals de Jocnet i es realitzen tots els dilluns, 
dimecres i dijous.

L'aposta pel torneig 3x3 Vilanova Bàsquet Club Endavant acaba sent 
un èxit i deixa ganes de reedició

L'estrena del 3×3 Vilanova Bàsquet Club Endavant ha satisfet l'organització i també els participants, gairebé 
una vintena d'equips que van gaudir d'aquest esport a l'aire lliure. La cita, el passat dissabte 7 de juliol, va 
aconseguir donar molt ambient a la plaça del Mercat i reunir un bon nombre d'aficionats de la majoria de 
categories pròpies d'aquests tornejos i també públic que va voler gaudir de l'exhibició. 

Des del club han destacat el fet d'aplegar equips d'edats diverses. Només la categoria mini es va quedar sense 
poder competir per falta de d'equips. Des del club Endavant han reiterat els agraïments als patrocinadors 
que han fet possible el torneig; Seguros Bilbao Vilanova, patrocinador principal, però també Opticalia i 
Punto Blanco, entre altres. A més ja pensen repetir-lo de cara a l'any que ve, potser amb algun canvi de dates. 
L'organització anava de la mà del Consell Esportiu de lAnoia i comptava també amb la col·laboració 
d'Esports Vilanova.

Sergi Lozano, de la Penya Roberto 
Lozano Club Ciclista, campió del 
1r Gran Premi Vilanova del Camí
El 1r Gran Premi Vilanova del Camí va ser tot un 
èxit, tant de participants, com de públic que no es va 
voler perdre aquesta competició ciclista puntuable 
per a la Challenge de Veterans. Una competició que 
va comptar amb el suport de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí i la Federació de Ciclisme de 
Catalunya.

Les expectatives de l'organització es van complir 
amb escreix ja que es van superar el centenar de 
participants entre les categories 40, 50 i 60. 

Sergi Lozano, de la Penya Roberto Lozano, 
organitzadora de l'esdeveniment, es va fer amb la 
primera posició amb un temps de 1:50:56. De fet, la 
Penya Roberto Lozano, va col·locar 4 dels seus 
membres entre les 20 primeres places. 

També ha tingut paraules d'agraïment per als més 
de 30 voluntaris que han participat en aquesta cursa 
i als patrocinadors per col·laborar en les despeses 
d'organització del Gran Premi.

El lliurament dels premis va anar a càrrec de Roberto 
Lozano, President de la Penya Roberto Lozano Club 
Ciclista; del 1r tinent d'alcalde i regidor de Promoció 
Econòmica, Francisco Palacios; i del President 
Honorífic de la Peña Ciclista de Vilanova del Camí, 
Daniel Martínez.

L'organització està rebent moltes felicitacions per 
l'organització d'aquest esdeveniment que es va 
celebrar sense cap tipus d'incidència i amb unes 
mesures de seguretat importants. Sergi Lozano ha 
agraït a la Policia Local el servei que han prestat i a 
les regidories d'Esports i Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament pel seu suport logístic i material. 

Triangular solidària del CF Vilanova, la Peña Bètica i el CF La Paz 
El CF Vilanova, la Peña Bética i el CF La Paz, van jugar una triangular solidària el passat 16 de juny, per 
recaptar diners per ajudar a la família de la Meritxell. Va ser una una trobada amistosa durant la qual van 
posar dues guardioles al camp i van sortejar tires per una panera en benefici de la Meri. Segons destaca Emi 
Tabas des de la Peña Bética va ser sobretot una festa de convivència que va permetre compartir moments 
entranyables entre els tres clubs. Van disputar partits amistosos barrejats fins i tot amb els fills dels veterans 
de la Bética, nanos de 14 anys que van fer la pell als jugadors i els van fer suar de valent. Tot i que finalment 
van guanyar els bètics, va ser una jornada no competitiva, sense trofeus, on el triomf era el gest de 
solidaritat.

Bons combats dels esportistes del 
Furio Jol al campionat de 
Catalunya Infantil de Taekwondo 

Des del club Furio Jol Vilanova del Camí han 
felicitat als competidors per la seva entrega i  
actitud.

Diumenge 17 de juny, es va celebrar en el 
poliesportiu de la Mar Bella, el campionat de 
Catalunya Infantil de Taekwondo. El club esportiu 
Furio Jol de Vilanova del Camí va participar amb 
quatre dels seus petits competidors que van tornar a 
fer un gran paper.

Izan de la Fuente va guanyar els dos primers 
combats, abans d'hora, per diferència de punts. En 
la final, però, va perdre fent un gran combat i es va 
endur la medalla de plata. Alba González,  que 
també va fer un gran paper, va fer-se igualment amb 
una medalla de plata. Joel Carmona va guanyar el 
seu primer combat, tot i que va perdre en semifinals, 
després de fer dos bons combats, i assolint així la 
medalla de bronze. I l'Isaac Carmona va perdre en 
primera ronda, davant un gran rival.



Gran tarda de futbol la que es va viure el passat 9 de 
juny al camp de gespa de Can Titó que va acabar 
amb la celebració de l'ascens de l'equip juvenil del 
Club Esportiu Anoia a primera, en proclamar-se 
campions de lliga. Una grada plena de gom a gom va 
viure amb expectació el partit entre els juvenils del 
CE Anoia que s'enfrontava a  l'Òdena en aquest 
darrer partit, coincidint també amb el 13è Torneig 
Anoia Final Cup.

Per assolir el campionat i l'ascens a primera calia 
una victòria i els juvenils ho van fer. Tot i la 
dificultat del partit, perquè perdien 0 a 1 en la 
primera part, després d'una important remuntada, 
van acabar guanyant per 3 a 1. 

Les grades de Can Titó feien goig en aquesta trobada 
tant reeixida per al Club Esportiu Anoia. Des de 
l'entitat han agraït l'acompanyament del regidor 
d'Esports, Camilo Grados, i de l'alcaldessa Noemí 
Trucharte en aquesta fita de final de temporada. 
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El juvenil del Club Esportiu Anoia 
ha aconseguit l'ascens a primera 
en l'últim partit de lliga 

Enmig d'un ambient molt familiar, la Peña Madridista de Vilanova del Camí va celebrar la segona edició del 
Memorial José Antonio González, el passat dissabte 16 de juny. Can Titó va acollir l'homenatge a un dels 
fundadors de la penya i va comptar amb la complicitat de la Unión Cultural Extremeña Anoia, un altre de les 
entitats on González havia estat vinculat des dels primers anys. El president de l'entitat, Toni González 
júnior, ha destacat el llarg lligam entre les dues entitats i ha agraït novament aquest homenatge al seu pare, 
traspassat el juny de l'any passat. L'ambient de cordialitat va marcar l'esdeveniment que va anar més enllà 
d'un partit de futbol amistós. La barreja de jugadors entre la Peña Madridista i la UCE Anoia va regalar bons 
moments, tant a jugadors com espectadors. 

Moments de diversió i també d'esperada emoció i llàgrimes, a l'hora dels discursos i del record amb 
nostàlgia de Pepe González, un home del qual tothom destaca el caràcter treballador i la implicació en el 
món associatiu. 

La Peña Madridista i la UCE Anoia tornen a agermanar-se en el 
II Memorial José Antonio González 

La Peña Madridista es va fer amb el títol d'aquesta triangular amistosa que es va desenvolupar en un ambient 
distès i molt divertit tot i que la importància de la classificació és relativa, ja que l'objectiu de la trobada no 
és la competitivitat sinó que precisament es dona valor a l'espai de convivència. 

El camp de futbol de Can Titó de Vilanova del Camí va acollir el passat diumenge 1 de juliol, la quarta 
triangular de penyes de l'Anoia. L'esdeveniment va tornar a aplegar la penya Blanc i Blava i la penya 
Blaugrana d'Igualada de la mà de la Peña Madridista Vilanova del Camí, que va exercir com a amfitriona.

El president del Club, Toni González, ha agraït el suport de l'Ajuntament de Vilanova del Camí especialment 
al regidor d'Esports Camilo Grados, i a la regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres, que va fer el 
lliurament dels premis. També ha agraït la implicació dels patrocinadors i ha anunciat que la propera edició 
de la triangular es farà a Igualada.

La triangular de penyes porta a Can Titó la Peña Madridista i la Blanc 
i Blava i la Blaugrana d'Igualada  

La sortida va comptar amb la participació d'una 
bona colla d'entitats anoienques: el Club 
Excursionista UECANOIA, la Colla Excursionista de 
Vilanova, el grup Trescar i Riure, l'Agrupament 
Escolta Jaume Caresmar i M. Antònia Salvà, l'Escola 
Mowgli, Òmnium Cultural, Fundació La Tossa, 
Flama del Canigó, GEDEN Grup d'Estudi i Difusió 
de l'Entorn Natural, ADF Vilanova, Festa de l'Arbre 
de Maig, CECI, A cent cap als 100 i l'Agrupació 
Cultural i Recreativa Sigarra, entre altres. 

Unes 170 persones van participar l'1 de juliol en la 
Caminada Memorial Jordi Mateu Lliró, una persona 
molt vinculada al món de l'excursionisme, la cultura 
i la protecció del paisatge i la natura. Amb el nom de 
“Camins perduts, corriols trobats” la caminada va 
recórrer durant poc més de dues hores, els voltants 
de Vilanova del Camí des de l'aparcament del 
poliesportiu, “per viaranys, senders i corriols 
desbrossats i recuperats en els que en Jordi hi tingué 
molt a veure”, expliquen des de l'organització.

Després de l'esmorzar en una bona talaia amb vistes 
a la Conca d'Òdena, les entitats participants van fer 
un breu parlament en homenatge i recordança a la 
personalitat d'en Jordi Mateu.

Participada caminada en memòria 
de Jordi Mateu amb una bona colla 
d'entitats anoienques 

El Club Petanca Vilanova està d'enhorabona. La 
parella esportiva formada per Alfonso González 
Maturana i Carlos Caldito Cid ha estat notícia 
aquest final de temporada, després de quedar 
subcampiona en el Campionat de Catalunya de 
doblets que es va celebrar el mes de juny. El tàndem 
vilanoví que ja havia competit altres vegades en 
melés o campionats de tripletes, ho feia per primera 
vegada junts en aquest campionat de doblets i 
l'estrena ha estat tot un triomf.

Carlos Caldito i Alfonso González, fa 
aproximadament 7 i 5 anys respectivament que 
estan al Club Petanca Vilanova, però aquest és un 
dels èxits esportius més rellevants que han 
aconseguit. I no sense esforç, perquè ja fa alguns 
anys que intenten endur-se aquest campionat. 
Aquest cop, com dèiem, és el primer que ho proven 
junts i ho han encertat; la segona posició és una 
recompensa després de quatre caps de setmana 
consecutius, matí i tarda, enfrontant-se entre les 170 
parelles que participaven de tot Catalunya. Van 
arribar ben preparats i han posat el segell d'or a la 
temporada del Club Petanca Vilanova.

Alfonso González i Carlos Caldito 
del Club Petanca Vilanova queden 
subcampions de Catalunya per 
parelles 

Per altra banda, Rut Vives, gimnasta vilanovina 
cedida al Club de Castelldefels, viatjava cap a 
Budapest, per participar en el Mundial de 
Gimnàstica Estètica de Grup, classificades per 
proclamar-se campiones al Campionat d'Espanya. 
El 9 de juny l'equip competia a les preliminars, 
aconseguint classificar-se per a la Final. L'endemà 
diumenge, van sortir a pista realitzant un gran 
exercici amb una gran expressivitat i execució, i van 
aconseguir la vuitena posició del mundial en la 
categoria Júnior.

El passat dissabte 9 de juny, es va celebrar la 
gimnastrada, organitzada pel Club Esportiu 
Montbui, al Pavelló de Mont-Aqua. El CG Ballerina 
va participar amb dues coreografies “In The Closet”, 
que van protagonitzar les més grans amb molta 
expressivitat, i “París” protagonitzat per grans i 
petites, amb el ritme i treball en equip que les 
caracteritza. Les gimnastes del club vilanoví van 
gaudir de valent d'aquesta trobada de gimnàstica 
amb la participació de clubs, escoles i associacions  
de la comarca.

Des del Club han felicitat a gimnastes i coordinació 
tècnica per aquest reeixit inici i les animen a seguir 
treballant

El Club Gimnàstic Ballerina 
s'estrena participant al Mundial de 
gimnàstica estètica de grup a 
Budapest i a la XIII gimnastrada 
montbuienca
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Can Papasseit s'omple dues vegades 
per acollir la festa de graduació dels 
alumnes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat 
de l'INS Pla de les Moreres 
Can Papasseit es va omplir de gom a gom el passat 28 
de juny per acollir la festa de graduació del curs 
2017/2018 de l'Institut Pla de les Moreres. 

El primer torn es va dedicar per homenatjar els 
alumnes de 4t d'ESO, amb Eduard Marchena i Vera 
González com encarregats de conduir l'acte, i el segon 
torn, pels alumnes de 2n de Batxillerat, en aquest cas 
presentat per José Orgaz i Dana Sánchez. En aquest 
segon acte, i com ja és tradicional, es va aprofitar per 
concedir el Premi Pla d'Empresa al millor treball 
d'emprenedoria d'entre els alumnes de 2n de 
batxillerat que cursen aquesta modalitat, i els Premis 
Excel·lència a aquells alumnes que tenen la millor nota 
d'expedient acadèmic.

El premi Pla d'Empresa va recaure sobre el treball de la 
Ivet González que va proposar el disseny i la confecció 
de roba personalitzada a través d'impressió 3D. El 
premi va ser una tablet, cortesia del departament de 
Promoció Econòmica, que va lliurar-li el primer tinent 
d'alcalde i regidor de l'àrea, Francisco Palacios.

Els premis excel·lència van ser per a Clàudia Fernàndez 
Hermida (1r ESO) amb una nota de 9.4, Berta Lluís 
Bravo (2n ESO) amb una nota de 9.5, Sara Cordente 
Carmona (3r ESO) amb una nota de 9.9, Laura Gasco 
Duran (4t ESO) amb una nota de 9.6, Jordi Martín 
Pérez (1r BTX) amb una nota de 9.1 i finalment Nerea 
Ramos López (2n BTX) amb una nota de 9.1. Tots ells 
van rebre un xec regal de 100 € en material escolar i 
una tablet, cortesia de la regidoria d'Educació, que van 
lliurar la regidora de l'àrea Eva Vadillo i l'alcaldessa, 
Noemí Trucharte.

Creativitat i maduresa en els relats 
premiats de dues alumnes de 2n d'ESO 
de l'institut 

Les dues alumnes s'han guanyat aquests premis per 
mèrits. Així ho asseguren les seves professores. Mireia 
Calderó destaca la creativitat de Lucía Maiorano, 
mentre que Mari Carmen Bermejo insisteix en la 
maduresa de Gisela Álvarez. 

Es tractava d'escriure el relat de manera presencial i 
amb molta improvisació, ja que el tema no el van 
conèixer fins el mateix dia del certamen. 

Dues alumnes de 2n d'ESO de l'Institut Pla de les 
Moreres han estat premiades entre les millors 
concursants del certamen de relats de la Fundación 
Coca-Cola. Lucía Maiorano ha quedat tercera 
classificada de Catalunya i Gisela Álvarez Quiñones ha 
quedat en desena posició, cadascuna en el certamen 
que participava, en llengua catalana i castellana, 
respectivament. El premi ha estat rebut amb sorpresa i 
molta satisfacció, tant per les alumnes com pel centre 
que apostava per concórrer, per primera vegada, en 
aquest certamen. I no és per a menys, perquè hi 
participaven prop de 4.000 alumnes de tot Catalunya 
d'un total de 375 centres.

Gran èxit a les proves DELF B1 de francès 
Per quart any consecutiu el Departament 
d'Ensenyament impulsa els diplomes DELF als quals es 
presenten els alumnes de Francès de l'institut vilanoví. 
A les proves d'enguany s'hi ha presentat un total de 14 
alumnes, 10 de 4t d'ESO i 4 de Batxillerat, amb un 
100% d'aprovats i una mitjana global de 7,6. Cal 
recordar que aquest examen certifica haver assolit el 
nivell intermedi en el domini de la llengua, cosa que 
equivaldria a la superació del tercer curs d'una EOI.

Des del Pla de les Moreres diuen amb satisfacció que la 
totalitat de l'alumnat presentat tots aquests anys ha 
aprovat, en 4 anys, expliquen, han obtingut el diploma 
52 alumnes vilanovins. Amb motius per mostrar 
l'orgull de la feina feta, des de l'Institut també afirmen 
que “aquesta és la millor mostra del què es pot 
aconseguir en una optativa si es treballa amb esforç i 
objectius”.

L'Institut Pla de les Moreres obté les 
millors notes de la comarca en les 
Proves Cangur 2018 de 4t d'ESO 
i 1r de BTX 
Com cada any, alguns alumnes de l'Institut Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí han participat a les 
proves Cangur, que consisteixen a resoldre qüestions 
lògiques i matemàtiques. Cal destacar la puntuació 
obtinguda per Diana Benito i Marta Tapiolas de 4t 
d'ESO, i de Marc Martín de 1r de BTX, que dins dels 
seus nivells, han obtingut els millors resultats de tots 
els instituts de la comarca.

Dels 70 participants de l'institut vilanoví Diana Benito 
i Marta Tapiolas de 4t d'ESO, han aconseguit les 
posicions 113 i 243 respectivament, de 10.121 
participants, i  Marc Martín de 1r de BTX, ha assolit la 
posició 103 sobre 5.912 participants. 

El  centre ha felicitat a tots els participants pels 
resultats obtinguts i els animen a continuar, en les 
properes edicions.

La 5a trobada Erasmus ha portat el 
'Voluntariat i la Solidaritat' dels 
alumnes vilanovins fins a Polònia 

Cal dir que els joves que participen en aquests 
intercanvis ho fan per mèrits acadèmics. Per tant, és 
una recompensa i una motivació perquè continuïn 
aprenent. La propera trobada Erasmus portarà un altre 
grup reduït d'alumnes a Portugal, per tancar el cicle 
d'aquest programa.

L'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí ha 
participat, a finals de maig, en la cinquena trobada 
internacional del programa Erasmus + KA2. Aquesta 
vegada, el viatge ha portat tres alumnes fins a Polònia, 
a l'Europa central: Xavier Pérez Vico de 4t d'ESO, Paula 
Garcia de 2n d'ESO i Andrea Muñoz de 3r d'ESO. A 
l'institut polonès de la població de Blachownia, van 
treballar des del 21 fins al 26 de maig el tema proposat: 
“Voluntarism and Solidarity” (Voluntariat i Solidaritat)

L'Escola Pompeu Fabra rep un dels 
premis Baldiri Reixac 2018 pel millor 
projecte global de centre 
 

El premi va ser entregat per la Consellera de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, i el Director 
de la Fundació Carulla, en Nicolau Brossa. Va ser un 
acte obert a les comunitats dels guanyadors, presentat 
per Quim Masferrer, còmic i presentador de TV3 i 
Marta Esteve, directora general de la Fundació Carulla.

L'Escola Pompeu Fabra ha rebut el premi al projecte 
global d'escola Baldiri Reixac 2018 d'entre més de 300 
candidatures. L'Equip Directiu de l'Escola va assistir a 
l'acte d'entrega dels premis el passat 3 de juny, i va ser 
reconegut per un projecte basat en la realitat a l'escola i 
l'aplicació de l'aprenentatge al centre. 

Sota el títol “Centre del barri i per al barri” l'Escola 
Pompeu Fabra va ser guardonada amb un premi als 
millors projectes de centre, “per ser una escola oberta i 
propera a les famílies, respectuosa, participativa i que 
es relaciona i coopera amb el seu entorn”. També es 
reconeix “el treball per potenciar l'ús de la llengua 
catalana com a llengua vehicular en un entorn 
altament divers, prioritzant el treball de la llengua oral 
en tots els registres, que cerca la competència lectora i 
escriptora de les nenes i els nens i on l'aprenentatge de 
la llengua és responsabilitat del professorat de totes les 
àrees”.

L'Escola Joan Maragall acomiada el curs 
amb l'estrena d'una cançó i un lipdub 

És un vídeo molt amè i divertit que des del centre han 
fet amb molta il·lusió. La directora, Mercè Roldán, ha 
donat les gràcies a tota la comunitat educativa i 
especialment a Raquel Iñiguez i Sílvia Canas que han 
encapçalat aquest projecte.

El fi de curs a l'Escola Joan Maragall ha deixat, per 
sobre de totes les imatges de comiat, un magnífic vídeo 
de tota la comunitat educativa: un lipdup que ha servit 
també per donar a conèixer la cançó de l'escola. Es va 
estrenar el dia del concert de fi de curs, el passat 19 de 
juny, a Can Papasseit, però la lletra de la cançó feia 
mesos que es treballava i ha recollit les aportacions 
d'alumnat, mestres i famílies

Amb el lema “Una escola gran, una gran escola!” el 
lipdub passa per totes les dependències de l'escola i 
recull la salutació d'infants i mestres, amb situacions 
diverses, la majoria de lleure i de celebració ideades 
especialment per aquest projecte, però algunes també 
per mostrar activitats de classe.
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El mes de juliol, La banda del Tupperware dona el relleu a La Carmanyola 

El magazine La Carmanyola es va acomiadar el 29 
de juny i durant el mes de juliol, l'equip de Ràdio 
Nova ha ofert un nou espai d'entreteniment, La 
banda del Tupperware, amb molta música i 
continguts més desenfadats.

L'equip ha investigat sobre alguns misteris 
quotidians i s'ha formulat preguntes com perquè els 
gots de plàstic tenen estries o perquè sempre es 
perd algun mitjó a la rentadora. També s'ha parlat 
dels somnis i s'han fet algunes interpretacions amb 
to humorístic.

A La banda del Tupperware hem parlat cada 
dimarts, amb Natàlia Sisquella, de noves 
tecnologies i d'aplicacions que poden ser útils 
durant l'estiu i els divendres hem viatjat per tot el 
món oferint-vos, de la mà de Miguel Reina, de Punt 
Viatges, destins i propostes ben interessants.

Entre les seccions diàries, s'ha posat banda sonora 
al programa tot recordant pel·lícules de tots els 
estils i de totes les èpoques.

I és que el programa ha tingut dos eixos principals: 
la música i l'humor. A La banda del Tupperware, 

s'ha repassat l'agenda de festival, concerts i 
actuacions a la comarca i més enllà i s'han presentat 
les novetats musicals, algunes d'elles força 
peculiars.

Des de Ràdio Nova s'ha posat a disposició de 
l'audiència un whats, el 660 96 36 06, on els oients 
poden fer propostes, comentaris o participar al 
concurs de Punt Viatges, premiat amb una escapada 
rural per a dues persones. El dia 27 sortejarem el 
premi entre les persones que hagin participat.

Cinc alumnes de 3r d'ESO de l'optativa de periodisme s'estrenen amb una entrevista en La Carmanyola 
Cinc alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Pla de les Moreres Edgar Ursu, 
Yassin Amari, Marina Pulido, Lucía Bravo i Sandra Vega van ser els 
protagonistes de La Carmanyola del passat 19 de juny. Els cinc són 
alumnes de l'optativa “Fem  de periodistes” impartida per la professora 
Ester Feixas i de la mà de Ràdio Nova van treballar una entrevista amb la 
psicòloga i col·laboradora de La Carmanyola Verónica Amezcua.

El personal de Ràdio Nova també va fer dues sessions formatives als 
alumnes de l'optativa “Fem de periodistes”, sobre el paper dels mitjans de 
comunicació locals i l'elaboració dels continguts informatius. La 
directora de Ràdio Nova, la periodista Marissa Martínez, va fer la 
primera sessió explicant breument com treballen i quins canals de 
recerca d'informació utilitzen els mitjans locals i comarcals. També els va 
introduir en els gèneres periodístics, concretament en l'entrevista. 

La segona sessió va anar a càrrec de Mireia Rubio, periodista i 
responsable dels informatius de Ràdio Nova, que els va parlar de la 
notícia, de les fonts i dels  criteris que haurien de guiar l'elaboració d'un 
informatiu, com ara el rigor i el compromís amb la informació i la funció 
de servei públic dels mitjans municipals.

 

La classe de 3r B del Joan Maragall acomiada el curs amb el projecte 'Parlem-ne' i ens fa arribar el 
primer fanzine 

Han recollit una mica d'informació d'algunes 
de les activitats més destacades del curs, com 
ara el lip dub que recentment ha gravat 
l'escola, la celebració de l'English Day, el cross 
escolar, les colònies d'anglès de 3r i 5è, els 
nous tallers d'artística o les mini entrevistes a 
Andreu Pedregosa qui s'ha jubilat aquest 
curs, i a Jaume Gil, l'actual conserge.

Complint amb la seva promesa, una 
representació d'alumnes de la classe de 3r B 
de l'Escola Joan Maragall va presentar a Ràdio 
Nova, el resultat del seu projecte de fi de curs. 
En diuen revista, tot i que és més aviat un 
fanzine, una publicació casolana, de baix cost 
i sense ànim de lucre que ha servit per 
engrescar-los en el primer treball periodístic. 

La idea va sorgir com a proposta de la mestra 
Cristina García. La classe de seguida es va 
animar per veure què podien aprendre sobre 
la tasca periodística i l'elaboració d'una 
revista. Tot i que era la primera vegada que es 
plantejaven l'experiència, afirmen que ha 
estat molt interessant i divertida.

L'alumnat ha donat les gràcies a tot l'equip de 
Ràdio Nova que els van ajudar durant la visita 
a l'emissora local i en concret a la periodista 
Mireia Rubio, pels consells que els va donar 
en la sessió formativa que van compartir una 
tarda, a l'escola. 

Un grup de residents de la Fundació Gandhi visita Ràdio Nova 

Jesus Albo, Elena Jiménez, Jaume Vidal, Martín 
López, Paco Casas, Manel Abad, Eduardo 
Cobano, Jordi Marcè, Lorena Justel i Enrique 
Serrano van arribar acompanyats de dos dels seus 
tutors: Xavi Lumbreras i Maria Martínez. L'equip 
de Ràdio Nova els va ensenyar les instal·lacions 

de l'àrea de Comunicació i els van explicar les 
tasques que s'hi porten a terme en una visita 
interactiva en la que no van faltar preguntes ni 
comentaris. 

Un grup de residents de la Fundació Gandhi,  
Centre residencial i de rehabilitació per a 
discapacitats psíquiques de la Torre de 
Claramunt van visitar Ràdio Nova.  

El grup va intercanviar impressions i experiències 
amb l'equip de Comunicació a qui van explicar 
per exemple la visita que han fet a Catalunya 
Ràdio. També van explicar-nos les tasques que 
tenen assignades a la llar: uns s'ocupen de l'hort, 
altres de les tasques domèstiques....

Pista transversal 1 h: (1/3 pista) 19 �  
Pista Central 1 h: 27 �                                        
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Llum 1 hora: 2.50 �
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Lloguer 1:30 h: 8.90 �
Lloguer 1h: 6.90 �

Llum 1 hora: 2.50 � 



L'ENTREVISTA

Vostè va encetar una línia de col·laboració 
amb l'INS Pla de les Moreres en els 
reconeixements als alumnes de la promoció 
amb millors notes.  

Quines són les prioritats que es va marcar 
quan va assumir el càrrec de regidora en 
matèria d'Educació?

Esta subvención, fue efectiva por primera vez con 
el anterior gobierno aunque fue una propuesta del 
PSC que por entonces estaba en la oposición.  Fue 
el fruto de una negociación con el anterior 
gobierno con el objetivo de que fuera universal y 
así poder ayudar a todas las familias a afrontar los 
gastos que conlleva el inicio del curso escolar. 
¡Cualquier ayuda siempre es bien recibida!

Creo que es una colaboración importante para 
poder llevar a cabo estas actividades conjuntas en 
las que se implican alumnos/as de las tres 
escuelas. Compartir la experiencia en una 
actividad conjunta con alumnos de otros centros 
siempre es enriquecedor para el alumnado. La 
implicación de entidades en estos proyectos, que 
no se realizan en dos días, son horas de ensayos y 
de trabajo conjunto por parte de todos, hace que 
el resultado de  la puesta en escena siempre sea 
estupendo.

Por otro lado, otra prioridad era mantener las 
subvenciones existentes, como la ayuda para el 
material escolar de manera universal, el auxiliar 
de conversación en inglés, el estudio asistido… Y 
seguir sumando en la medida de lo posible, como 
por ejemplo las aportaciones del presupuesto 
participativo a las escuelas.

La cara de la oposición quizás se vive con más 
resignación, puesto que cuando te presentas a 
unas elecciones el objetivo es gobernar, para 
poder dar forma a los  proyectos y poder cumplir 
el programa por el cual te has presentado, que 
evidentemente siempre es más fácil desde el 
gobierno. Eso no quita que desde la oposición 
también se trabaje, porque nos han elegido para 
eso, para hacerlo desde cualquier cara de la 
moneda.

Des de la seva regidoria es va donar 
continuïtat a un projecte que va iniciar 
l'anterior govern d'oferir una ajuda universal 
als escolars del municipi per ajudar a les 
famílies a sufragar les despeses de material i 
extraescolars. Per què? Amb quin objectiu?

Todo lo que ayude a los jóvenes para que no 
abandonen la etapa académica durante la ESO, es 
una buena línea. El Proyecto Morera, si bien no 
les mantiene en la etapa académica, me consta 
que les ayuda a aclararse, tienen un primer 
contacto con el mundo laboral y pueden tomar 
conciencia de lo que significa dejar los estudios. 
En otros casos les ayuda a tomar decisiones que 
quizás antes no habían valorado.

Lo primero fue desglosar un poco que era el 
mantenimiento y las inversiones necesarias a 
realizar, y nos pusimos manos a la obra, poniendo 
en conocimiento de Serveis Territorials las 
actuaciones que eran necesarias. Ahí trazamos 
una línea de partida en la comunicación con el 
Departament que mantenemos a día de hoy.

Por otra parte, seguimos ofreciendo talleres y 
charlas y contamos con el técnico/dinamizador 
para poder asesorar e informar a los jóvenes sobre 
cualquier tema o inquietud, tanto a nivel de 
estudios como a nivel personal. Y también 
continuamos ofreciendo clases de estudio asistido 
a jóvenes derivados del instituto.

Pretendemos que este año la fiesta sea diferente 
en toda su integridad. Hay propuestas muy 
interesantes que nada tienen que ver con años 
anteriores.  Los equipos directivos de los centros, 
los alumnos/as, profesores, las AMPAS, las 
familias de Vilanova son la parte más importante 
de la fiesta. Se está tratando de darle un giro al 
sentido de la fiesta y que sea una jornada 
vinculada al mundo educativo con una visión 
lúdica también. Prefiero no desvelar el contenido 
ya que estamos terminando de cerrar  temas y si 
seguimos con el calendario previsto tendrá lugar a 
finales de septiembre o principios de octubre.

Eva Vadillo és la regidoria d'Educació, 
Joventut i Festes des de febrer de 2017. 
Aquesta és la seva primera experiència 
municipalista tot i que en aquest mandat ha 
estat tant a l'oposició com al govern 
municipal. 

La col·laboració entre centres és habitual, 
igualment la col·laboració entre centres i 
l'administració local. Una bona mostra són 
projectes com, per exemple,  el 2n en dansa. 

Nos hemos reunido en varias ocasiones: el año 
pasado en abril y diciembre, y este año en febrero 
y abril. Los compromisos de más peso fueron la 
realización de la rampa en la entrada del Pompeu 
Fabra que se llevó a cabo en agosto del 2017 y la 
ampliación de los lavabos del Joan Maragall que 
está prevista para este 2018.

Són molt diferents les dues cares de la 
moneda? 

Después de conocer lo que implica esta área, que 
no es poco, la prioridad fue empezar a gestionar  
las actuaciones pendientes en los edificios 
escolares, que son muchas, de mucho tiempo y 
muy variadas.

També es celebrarà –com l'any passat- 
l'homenatge a la comunitat educativa?

Sí, lo tenemos previsto. De hecho no lo hemos 
hecho ya porque los centros estaban hasta arriba 
de trabajo, así que a la vuelta de vacaciones, 
tendrá lugar el merecido reconocimiento a la 
comunidad educativa con alguna novedad 
también.

Des que vostè és regidora d'Educació, quàntes 
vegades s'ha reunit amb el Director dels 
Serveis Territorials? Quines peticions hi ha 
sobre la taula i quins compromisos ha 
adoptat la Generalitat?

Tenemos otras peticiones que llevaremos de 
nuevo a la recién nombrada  directora de Serveis 
Territorials, Dolors Collell, que será la tercera 
persona que ocupará este puesto desde que soy 
regidora. Cosa que no es un impedimento para 
reclamar las mejoras para los centros, pero sí que 
ralentiza las gestiones, puesto que cada 
nombramiento nos lleva a volver casi a comenzar. 
Las peticiones más importantes y que ya estaban 
encima de la mesa es el cerramiento de un espacio 
en el Pompeu Fabra y la ventilación de unas aulas 
con paredes de pavés en el Joan Maragall. El proyecto más ambicioso es la creación del 

Espai Jove que se ubicará en Can Muscons. Creo 
que es necesario que los jóvenes puedan contar 
con un espacio propio y que se lo hagan suyo. 
Además me consta que éste es un proyecto muy 
esperado. La idea es tener a punto el espacio entre 
septiembre y octubre. Estamos trabajando en la 
adecuación de los espacios, la instalación de wifi y 
alumbrado exterior y la construcción de una acera 
para hacer el acceso más seguro.

L'ajuntament també participa activament en 
un altre projecte de l'INS, el Projecte Morera, 
amb la voluntat d'ajudar els alumnes a acabar 
l'ESO. Què en pensa vostè d'aquest projecte?

Sí, desde Promoción Económica hace años que 
participan en el premio Emprenedoria y desde 
Educación nos añadimos al de Excelencia. Fue 
una propuesta muy bien recibida por el Instituto 
y que a nosotros nos llena de satisfacción. Premiar  
la excelencia es valorar el esfuerzo, la tenacidad y 
el trabajo. Es darle el valor que se merecen 
nuestros jóvenes por conseguirlo.

Aquest any, sembla que hi haurà canvis pel 
que fa a l'organització i el contingut de la 
Festa de l'Educació. Ens pot avançar alguna 
cosa?

Canviem de tema i parlem dels joves. Quines 
prioritats s'ha marcat pel que fa a Joventut?

Pel que fa a Festes, un dels reptes més 
importants és l'organització de la Festa 
Major. Què ens pot avançar respecte a la 

d'aquest any? Hi haurà concert? Quines 
novetats s'han introduït? 

La Fiesta Mayor quizás es la más esperada del año 
por lo que requiere del importantísimo trabajo de 
muchas personas para poder realizarla con éxito. 
La línea de la fiesta será similar a la del año 
anterior. La valoración fue muy positiva en todos 
los actos y actividades programadas. Para mí, lo 
más importante, es que todo el mundo encuentre 
su sitio, desde el más pequeñín de la familia al 
más adulto. 

La idea es mantener los actos tradicionales como 
no puede ser de otra manera y  combinarlos con 
una parte más informal. El objetivo es que la 
gente salga a disfrutar  esos días, a reír, a comer, a 
bailar, ¡Que lo pasen en grande!

Quins són els projectes que li agradaria 
acabar/encetar abans que acabi aquest 
mandat?

Como proyecto me gustaría poder empezar y 
acabar un PEE (Plan Educativo de Entorno) que 
está  claro que en esta legislatura no será posible 
por el tiempo que conlleva la elaboración del 
mismo. Se han hecho las respectivas consultas a 
Generalitat y Serveis Territorials y aunque no sólo 
depende de querer, o que lo encontremos 
necesario, sino de que Generalitat diga ok a la 
ampliación de los mismos, me gustaría estar ahí 
cuando suceda. Como mínimo me gustaría 
dejarlo en la línea de salida, aunque el objetivo es 
concluirlo.

En aquest mandat s'ha recuperat el Saló de la 
Infància,  que l'any passat va ser tot un èxit. 
Hi ha voluntat de continuar?

Sí, fue un éxito que espero poder repetir este año. 
Estaba claro que en Vilanova había ganas de Salón 
de la Infancia y así quedó reflejado. Son días de 
vacaciones para los más peques y poder ofrecer 
diversión, talleres y espectáculos fue muy bien 
recibido.

Eva Vadillo Margarit


