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Premis a l'esforç i els mèrits en una
festa que proclama Romans Carrillo
i Laia Egea millors esportistes locals

Destacats

d’activitats 20
octubre/novembre 18

EDUCACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Els Serveis Territorials es
comprometen a tirar endavant
l'obra dels lavabos del Joan
Maragall abans que acabi l'any.
L'alcaldessa Noemí Trucharte i
la regidora d'Educació Eva
Vadillo es van reunir el 9
d'octubre amb Dolors Collell,
directora dels Serveis Territorials
per arribar a un acord respecte
de diferents actuacions que cal
fer als centres d'ensenyament
del municipi.

El Vilashopping aconsegueix
omplir la plaça del Mercat des de
la tarda i ﬁns ben entrada la nit.
Els jocs de fusta, els karts i l'espai
familiar van funcionar molt bé i
van portar gent a la plaça des de
primera hora de la tarda. Gent
que va aproﬁtar per visitar la
mostra del comerç local i que ja
va empalmar amb la degustació
de tapes i el concert dels joves
talents

Carabassa sense vi,
ni és carabassa
ni carbací

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

Romans Carrillo i Laia Egea van ser proclamats millors
esportistes vilanovins de la temporada 2017-2018. La XXIV
Festa de l'Esport de Vilanova del Camí va tornar a reunir, el
passat 7 d'octubre, esportistes de totes les edats i
modalitats en un acte de lliurament de premis que va
reconèixer l'esforç personal, el treball d'equip, la
contribució i la projecció que tots plegats fan del municipi.

N 61
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En aquesta guia us oferim un resum
de les activitats que es portaran a
terme aquest mes d'octubre i
novembre. Destacar la II Festa
Solidària que el 20 i 21 d'octubre es
tornarà a posar la gorra per la casa
dels Xuklis. La Festa de l'Educació
canvia de data i de format i s'oferirà
el 26 d'octubre i el 10 de novembre
s'estrena Vilaverso, una iniciativa
per introduir-nos en el món de la
poesia. No us perdeu tampoc la
programació per celebrar la
Castanyada!

Sumari
PROMOCIÓ ECONÒMICA
ENTITATS
NFORMACIÓ MUNICIPAL

2,3

URBANISME I MEDI
AMBIENT

4

SERVEIS PERSONALS
ENTITATS

5

GRUPS MUNICIPALS

6,7

8,9
10, 11 I 12

EDUCACIÓ I JOVENTUT

ESPECIAL FESTA MAJOR

ESPORTS

POLICIA LOCAL

COMUNICACIO
CONTRAPORTADA
L’ENTREVISTA

13
14
15
16

EL VILASHOPPING ACONSEGUEIX OMPLIR LA PLAÇA DEL MERCAT
DES DE LA TARDA I FINS BEN ENTRADA LA NIT
El regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios ha
resumit aquesta edició del Vilashopping amb una sola
paraula “espectacular”. Palacios ha destacat el nombrós
públic que es va anar aplegant a la plaça del Mercat des
de les cinc de la tarda i ha valorat l'acte de manera molt
positiva.
Els jocs de fusta, els karts i l'espai familiar van funcionar
molt bé, explica Palacios, i van portar gent a la plaça des
de primera hora de la tarda. Gent que va aprofitar per
visitar la mostra del comerç local i que ja va empalmar
amb la degustació de tapes que va ser tot un èxit,
assegura.
Aquest any, explica Francisco Palacios es van servir 2.300
tapes, una xifra molt superior a la d'edicions anteriors.
La parada de tapes sense gluten, que van anar a càrrec de
La Llar, el bar restaurant del Casal de la Gent Gran , va
apostar per les croquetes i els nuggets de pollastre, i no
només va funcionar molt bé sinó que va acabar sent la
parada de referència de la mainada, assegura Palacios.
L'oferta sense gluten, diu el regidor, va ser molt ben
valorada per les persones que pateixen de celiaquia i
també va funcionar molt bé la cocteleria que va servir
diferents combinats que van permetre allargar la nit de
tapes i gaudir amb una copa mentre sonaven els concerts
dels joves talents locals.

productes que van oferir, els tècnics municipals: Brigada
i Comunicació, però sobretot de Promoció Econòmica,
per la seva tasca i el seu compromís.

Francisco Palacios assegura que el
Vilashopping continuarà oferint un espai per
descobrir el joves talents
Dissabte 22 de setembre, Paula Acedo, Ariadna
Mendoza i Adrián Sánchez són tres joves talents de
Vilanova del Camí. El regidor de Promoció Econòmica
Francisco Palacios els va rebre el dia 27 per agrair-los la
seva participació i els va obsequiar amb una tauleta.
Palacios va escoltar els joves i va recollir algunes de les
seves propostes i inquietuds com la de crear una bossa
de subvencions per ajudar els joves que no es poden
permetre la formació musical. El regidor es va
comprometre a estudiar el tema amb la resta de l'equip
de govern i es va mostrar convençut que cal cercar
fórmules que contribueixin a potenciar el talent dels
joves.
D'entrada assegura que “el Vilashopping continuarà
oferint un espai per descobrir i potenciar els joves talents
de Vilanova”.

Aquest ha estat un altre dels punts que ha destacat el
regidor de Promoció Econòmica que s'ha mostrat
“orgullós i satisfet del talent dels joves que van actuar”.
“Amb només 13, 15 i 17 anys, aquests joves vilanovins ens
van fer gaudir molt la nit de dissabte i per algunes
persones que van escoltar-los”, diu Palacios, “van ser un
gran descobriment”.
El regidor assegura que “les expectatives i els objectius
marcats es van complir amb escreix i el Vilashopping ha
servit, un any més, per promocionar el comerç, els
restauradors locals, i també els joves talents”.
Francisco Palacios ha volgut agrair i felicitar els
comerços participants pel seu esforç i per la qualitat dels

Una seixantena de persones de més de 20 municipis catalans van
descobrir l'encant de Vilanova del Camí
Vilanova del Camí va acollir dissabte 22 de setembre
prop d'una seixantena de persones arribades de més de
20 municipis catalans que participen a la campanya
“Barris Antics: molt per descobrir, molt per oferir”.
Els participants, guanyadors de la campanya d'enguany
que han compartit 37 municipis d'arreu del territori
català, van ser rebuts a la porta de l'Ajuntament pels
regidors de Promoció Econòmica Francisco Palacios, el
regidor d'Urbanisme i titular de Llei de Barris, Juan
Manuel Cividanes, el regidor d'Obres, Manuel Ocaña i
la regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres.
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Camí (Plaça Castell, 1 · 08788 Vilanova del Camí
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Cano (mcano@graﬁquesvilanova.com) · Coordinació,
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Francisco Palacios va ser l'encarregat de donar la
benvinguda als assistents als que va agrair la seva
participació a la campanya Barris Antics. “Amb el gest de
comprar als establiments dels barris antics contribuïu a
dinamitzar aquests barris i a omplir-los de vida i
d'activitat” va dir el regidor.
Després de la salutació oficial va començar un circuit per
l'entorn natural de Vilanova del Camí. Guiats per
Francesc Viera i altres membres de la Colla
Excursionista, els assistents van anar descobrint

paisatges de gran bellesa i detalls sobre la flora i la fauna
del municipi.
La ruta, assequible per a tots els públics, va acabar a la
zona de pícnic del Parc Fluvial on es va servir un refresc i
tot seguit es va conduir els caminaires fins a Can
Papasseit on es va servir el dinar.
L'acte es va allargar amb una amena sobretaula i
l'obsequi, per part dels regidors, d'un vídeo promocional
del municipi i d'uns tiquets per gaudir de les tapes del
Vilashopping.
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Vilanova Comerç engega una
Vilanova s'acomiada de la petita
nova campanya de captació de Meritxell, “un àngel que s'ha
socis entre el comerç jove i
guanyat les ales massa d'hora”
establiments de salut i estètica

L'empresa Novares fa una
donació de material informàtic
a l'Ajuntament de Vilanova
del Camí

Vilanova Comerç ha engegat una nova campanya
per captar nous associats alhora que promociona i
posa en valor el comerç de proximitat.

L'empresa Novares, amb seu a La Pobla de
Claramunt, ha fet una donació de material
informàtic a l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Es
tracta de 22 pantalles planes, 25 ordinadors de
sobretaula i 5 ordinadors portàtils que l'empresa ha
decidit renovar a les seves instal·lacions.

En aquesta ocasió s'adrecen al comerç jove, amb
menys d'un any d'activitat i també als establiments
relacionats amb temes de salut com clíniques
dentals, massatges, dietètica... així com els que
treballen l'estètica i la bellesa.
La proposta de l'entitat és oferir a aquests
establiments la quota gratuïta fins el gener de 2019.
És una manera de promocionar i potenciar el
comerç local que es podrà beneficiar de diferents
campanyes com la Fira de Nadal o altres avantatges
que Vilanova Comerç ofereix als seus associats.

El 27 d'agost rebíem la trista notícia de la mort de la
Meritxell, la nena de 12 anys de Vilanova del Camí
que patia un devastador tumor de glioma de tronc
encefàlic infantil. L'entitat Unidos contra el DIPG
ho comunicava a través d'una breu nota a les xarxes
socials, on mostrava el seu dolor davant aquesta
pèrdua “Meritxell, otro ángel que se ha ganado las
alas antes de tiempo” i mostra el seu suport a la
família, amics i a totes aquelles persones que
s'estimaven la petita.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte, l'AMPA del Joan
Maragall, l'Escola on estudiava la nena, entitats
culturals i esportives, i particulars es van sumar a les
mostres de condol i les mostres de suport als pares
de la petita, Sofía i Víctor.

L'Alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí
Trucharte, agraeix a l'empresa Novares “la seva
gentilesa” i assegura que “aquesta donació ens
ajudarà a millorar alguns espais públics i apropar les
TIC a persones i col·lectius concrets”.
Després de la seva revisió i avaluació per part dels
tècnics municipals el material es destinarà a
diferents espais municipals i també a diferents

El passat mes de juny, Unidos contra el DIPG va
demanar la col·laboració ciutadana per tal de
finançar el tractament compassiu que la Meritxell va
rebre a Navarra i que tenia un cost de 10.500 €.
La solidaritat de Vilanova no es va fer esperar i van
ser moltes les accions que es van fer tant des de
l'Ajuntament com des de les entitats locals,
comerços i particulars. També empreses veïnes com
Snop i Novares de La Pobla de Claramunt hi van
col·laborar.

Vilanova del Camí renova la
distinció de Ciutat de la
Ciència i la Innovació
Vilanova del Camí ha renovat el títol de Ciutat de
la Ciència i la Innovació que atorga el Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades. Vilanova
va rebre aquest distintiu l'any 2010 i va ser un dels
30 municipis espanyols distingits en aquella
primera convocatòria. El títol era un
reconeixement als ajuntaments pel seu
compromís en projectes innovadors que Vilanova
va revalidar el 2014, data en la que ja formava part
de la Red Innpulso.
El regidor de Promoció Econòmica Francisco
Palacios ha celebrat aquest reconeixement que
“representa un orgull pel municipi i la
confirmació que les coses s'estan fent bé”.
A banda del reconeixement, diu Palacios, “la
distinció implica seguir treballant en projectes
d'innovació en el sentit més ampli de la paraula,
no únicament en el camp tecnològic o industrial”.
I en aquest sentit, el regidor ha destacat el treball
transversal de les diferents àrees municipals que
s'ha traduït en un projecte que “aposta per seguir
treballant i innovant en el camp social, medi
ambiental, de les energies renovables o l'eficiència
energètica” Palacios ha destacat alguns dels
projectes pels quals s'ha renovat el títol: les
beques per a persones celíaques, el projecte de
salut COMNOVA o els pressupostos
participatius”.
Palacios també ha volgut posar en valor el fet de
pertànyer a la Red Innpulso que “ens ofereix la
possibilitat de compartir experiències i projectes
amb altres ciutats espanyoles i agafar idees per
aplicar al nostre municipi”.

Surten a concurs 11 parades per
dinamitzar el mercat dels
divendres de Vilanova del Camí
L'àvia vilanovina Francisca
Martínez celebra el 101 anys
Francisca Martínez García va fer el 17 de setembre
101 anys. L'Alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora
de Serveis Personals, Sílvia Cáceres, van visitar-la al
centre AMMA per felicitar-la i obsequiar-la amb un
ram de flors en aquest dia tan especial.
Francisca Martínez va estar acompanyada dels seus
fills, José Luís i Candela, i d'una bona colla de néts i
besnéts. També hi va ser present Sara Luengo en
representació del centre AMMA on l'àvia hi passa el
dia.
La Francisca va néixer el 17 de setembre de 1917
Hontoria de Valdearados, Burgos. La seva família es
dedicava al pasturatge d'ovelles i cabres i a les
tasques típiques del camp.
Fa 54 anys que la Francisca Martínez va arribar a
Vilanova del Camí, seguint el camí migratori que
havia iniciat la seva mare. De fet, ja havia estat a
Catalunya abans, el seu tercer fill, dels 8 que va tenir
la Francisca, va néixer a Igualada.
Aquesta àvia, que avui veiem castigada pel pas del
temps ha estat un exemple de treball i esforç.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha tret a
concurs 11 parades per al mercat ambulant que la
població celebra cada divendres. Són 8 parades de 8
metres lineals i 3 de 12 metres lineals.
El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Juan
Manuel Cividanes, de qui depèn aquest servei, ha
explicat que l'objectiu del concurs és dinamitzar el
mercat setmanal de venda no sedentària i aportar-hi
nova oferta comercial.
Totes les propostes seran avaluades per un jurat que
tindrà en compte la tipologia dels productes,
valorant aquelles ofertes que actualment no
s'ofereixen al mercat; també es valoraran els serveis
complementaris: que ofereixin emprovadors,
pagament amb targeta de crèdit, serveis postvenda i
garanties, accions sostenibles com la utilització de
bosses compostables, o la formació i experiència en
matèria de mercat.
Així mateix es valorarà l'oferta, presentació i qualitat
del productes i la situació laboral i social del
sol·licitant.
Podeu trobar tota la informació relativa al concurs, a
la pàgina web municipal, concretament al Perfil del
Contractant.
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L'Ajuntament presenta una
al·legació per evitar la instal·lació
d'una antena de telecomunicacions
a tocar del barri La Pau

Vilanova del Camí ha asfaltat diferents carrers del municipi durant la
primera quinzena d'octubre
El 8, 9 i 10 d'octubre es van asfaltar diferents
carrers del municipi, una actuació que segons
explica el regidor d'Urbanisme, JM Cividanes
“està programada i s'està esperant des d'abril de
2018”
Els carrers que s'han asfaltat són Rafael de
Casanovas, en el tram entre Sant Jordi i plaça
Picasso; el tram del carrer Migdia comprès entre
Santa Llúcia i Manresa; i el carrer Antonio
Machado, al barri de La Pau, entre la carretera de
La Pobla (C-244) i el carrer Ramon Llull.
Els treballs han inclòs el fresatge del paviment
actual, el nou paviment i la pintura vial. El
contracte de reasfaltat es va adjudicar a l'empresa
Pasquina SA per un valor de 63.704 € iva inclòs.

Aquest mes d'octubre finalitzarà
l'arranjament del carrer Indústria
Aquest octubre també s'ha arranjat el paviment
del carrer Indústria, força malmès per les arrels
dels arbres. Des de les regidories d'Urbanisme i
Obres, liderades per JM Cividanes i Manuel
Ocaña, estan valorant si serà necessari talar
alguns pins d'aquesta zona, on ja s'han talat
alguns exemplars, ja que representen un risc per a
la seguretat de les persones.
Amb l'asfaltat del carrer s'acabarà l'actuació del
carrer Indústria que va començar el passat mes
febrer i va continuar al setembre i ha consistit en
l'enderroc de tota la part superficial del vial i la
col·locació de les vorades que delimiten el carrer.

L'Ajuntament de Vilanova ha presentat una
al·legació a l'Ajuntament d'Òdena relativa a la cessió
d'ús d'uns terrenys al límit del terme de Vilanova del
Camí a una empresa d'infraestructures de
telecomunicacions per tal d'instal·lar una antena de
telecomunicacions.
Des de l'Ajuntament vilanoví, el regidor Juan
Manuel Cividanes explica que amb aquesta
al·legació “intentem evitar la proliferació d'antenes
prop dels nuclis de població, i aquesta que es vol
instal·lar estaria a menys de 250 metres dels
habitatges del barri La Pau”.
En el text de l'al·legació, l'ajuntament vilanoví
ofereix una alternativa pel que fa la ubicació de
l'antena, que proposa que es pugui instal·lar al
polígon Riera de Castellolí, als terrenys on hi ha el
Centre d'Innovació Anoia. Cividanes diu que “aquest
és un punt que ofereix més garanties pel que fa la
cobertura com indica un estudi realitzat per ADTEL,
el març de 2014 i a més a més hi ha una major
distància als habitatges”.
Una vegada exhaurit el termini per presentar
al·legacions, serà l'Ajuntament d'Òdena qui resolgui
la qüestió.

El dia 21 de setembre, els
vilanovins van tenir el servei de
bus gratuït per celebrar la Setmana
de la Mobilitat
L'Ajuntament retirarà els contenidors dels carrers del polígon
“per evitar que altres poblacions hi aboquin la seva brossa”
Juan Manuel Cividanes, regidor d'Urbanisme i Medi
ha comunicat que s'està valorant retirar els
contenidors de rebuig que hi ha a diferents carrers
dels polígons vilanovins, per evitar la proliferació de
brossa que s'hi ha anat multiplicant en els darrers
mesos.
El regidor assegura que l'augment de brossa en
aquests contenidors, sobretot els que es troben
ubicats a la carretera de La Pobla, està directament
relacionat amb la campanya de recollida selectiva
porta a porta que es va iniciar el passat mes de maig
per part del Consell Comarcal i a la qual s'hi han
adherit 22 municipis anoiencs.
Segons Cividanes, la campanya comarcal per
fomentar la recollida selectiva i l'obligació de tenir
preparada una fracció cada dia, “no ha agradat a una
part de la població que prefereix abocar la brossa als
contenidors de rebuig de poblacions veïnes com ara

Vilanova del Camí però també han arribat queixes
d'altres municipis no adherits”.
Juan Manuel Cividanes, que a més de regidor és
conseller comarcal per Veïns amb Veu, ha demanat
explicacions sobre el tema al Consell Comarcal on
assegura “no li han donat cap solució ni li han
proposat cap alternativa”.
Per tant, i “davant l'actitud inadequada i incívica
d'alguns veïns de poblacions colindants, que han
provocat una situació des del punt de vista
mediambiental irresponsable i insalubre, des de la
regidoria de Medi Ambient s'ha decidit retirar els
contenidors d'aquesta zona de la via pública”. En el
seu lloc, i per continuar donant servei a la zona, els
contenidors s'ubicaran dins les empreses dels
polígons, amb les que, des del servei d'Inspecció,
s'hi ha parlat personalment per demanar
l'autorització pertinent.

Del 16 al 22 de setembre es celebra la Setmana
Europeu de la Mobilitat Sostenible i Segura i
l'Ajuntament de Vilanova del Camí va celebrar-ho
oferint als seus veïns i veïnes el servei d'autobús
interurbà gratuït divendres 21 de setembre.
L'acció, que també es porta a terme a altres
municipis veïns, convida la ciutadania a aparcar el
cotxe a favor del transport públic o d'altres mitjans
de transport més sostenible, com les bicicletes. Amb
aquesta simple acció, explica l'Alcaldessa Noemí
Trucharte, “contribuïm a pacificar el trànsit de la
vila i a fer pobles i ciutats més agradables i menys
contaminats”
L'ajuntament de Vilanova del Camí també va
celebrar aquesta Setmana de la Mobilitat amb una
altra acció compartida amb l'Equip d'Atenció
Primària i les àrees d'Esports i Medi Ambient. Es
tracta d'una caminada saludable que va tenir lloc el
24 de setembre. Des de la regidoria de Medi
Ambient, adherida a la Setmana Europea de la
Mobilitat 2018, van obsequiar els participants amb
una bossa de la campanya d'enguany que porta per
lema “Combina i mou-te!”

URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT
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La regidoria de Salut de Vilanova del Camí destina 5.000 € en ajudes
per a persones amb malaltia celíaca

Creu Roja Anoia proposa “Dissabtes
divertits” a Vilanova del Camí, un
esplai per a infants de 6 a 12 anys
Creu Roja Anoia ha començat aquest mes d'octubre
un nou curs de l'Esplai que ofereix al Cireret, els
dissabtes. L'activitat s'adreça a infants de 6 a 12 anys.
Les inscripcions estan tancades però encara hi ha
places disponibles.
L'activitat es desenvolupa els dissabtes de 4 a 6 de la
tarda i el preu és de 30 euros tot el curs.
Aquesta oferta de lleure s'organitza amb el suport de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Per a més
informació cal adreçar-se a la ludoteca, al carrer
Alfons XIII, s/n o bé a Creu Roja Anoia, ja sigui per
correu electrònic anoia@creuroja.org o per telèfon
93 803 07 89.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha resolt la
concessió de les ajudes a persones afectades per la
malaltia celíaca. Aquesta és la tercera edició
d'aquestes ajudes en la qual han resultat
beneficiàries 25 persones, 5 més que en la darrera
edició.
La regidora de Serveis Personals, Salut, Consum i
Gent Gran, Sílvia Cáceres, s'ha mostrat satisfeta
perquè assegura que “el projecte s'ha consolidat”.
“En aquests tres anys hem vist com anava creixent
la demanda de les famílies i per tant el nombre de
persones beneficiàries”.
A la primera edició, l'any 2016, es van rebre 11
sol·licituds de les quals se'n van estimar 9 i es van
lliurar 1.800 € en ajudes. A l'edició del 2017, es van
rebre 21 sol·licituds que van ser totes estimades i
es van invertit 4.400 €. A la convocatòria
d'enguany s'hi van presentar 24 sol·licituds, totes
estimades. 19 repeteixen de l'any passat i les altres
5 s'han presentat per primera vegada. En total
s'han repartit 25 ajudes, perquè hi ha una família
amb dos membres afectats i per tant s'han
destinat a aquestes ajudes un total de 5.000 €.
“Malgrat que poc a poc es van aconseguint petits
reptes, diu Cáceres, encara ens queda molta feina
i molta pedagogia per fer, entre la ciutadania però
sobretot entre els restauradors del municipi”. En
aquest sentit, explica la regidora, s'han mantingut
contactes amb l'Associació de Cel·líacs de
Catalunya a través de la qual s'estudia la
possibilitat d'oferir xerrades pràctiques als

restauradors locals sobre temes tant importants
com la contaminació creuada. Des de
l'Associació, diu Cáceres, “també ens han ofert la
possibilitat de fer xerrades i tallers sobre els
al·lèrgens que poden contenir els aliments amb
l'objectiu de fer-ho constar a les cartes dels
restaurants”. És una proposta, continua explicant
la regidora de Salut, que estan valorant amb
Francisco Palacios, regidor de Promoció
Econòmica “amb qui estem treballant aquest tema
de manera transversal”.
La regidora Sílvia Cáceres, acompanyada de
l'Alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor de
Promoció Econòmica Francisco Palacios, va
reunir-se amb les famílies beneficiàries el passat
2 d'octubre. L'objectiu era establir un espai de
diàleg on es puguessin fer propostes i
suggeriments per anar millorant el servei així com
per conèixer de primera mà les opinions i
observacions de les persones afectades.
“Aquestes reunions, diu Cáceres són molt
importants perquè ens ajuden a definir accions
concretes. L'any passat, per exemple, es van fer
dues propostes que em vaig comprometre a tirar
endavant: per una banda, incorporar productes
sense gluten als actes públics com les
inauguracions, i per l'altra, incorporar aquests
productes en les mostres gastronòmiques, per
exemple el Vilashopping. He de dir que els dos
objectius s'han complert i en el cas del
Vilashopping els productes sense gluten van
triomfar”.

Vilanova celebra el Dia Internacional de la Gent Gran que aplega
a l'Escola Pia d'Igualada 450 persones

41 donants vilanovins omplen la
bossa del Banc de Sang en
l'acapte especial d'agost
Can Papasseit va acollir el passat 1 d'agost un acapte
especial de donació de sang, en el marc de la
campanya d'estiu que es va activar el 12 de juliol per
animar la ciutadania a donar sang abans de marxar
de vacances o durant els dies festius.
41 donants van respondre a la demanda del Banc de
Sang i van ajudar a “omplir la bossa” ja que el Banc
de Sang va fer estimar que necessitaria unes 35.000
bosses de sang per atendre les demandes durant
aquest estiu.
A l'estiu les donacions baixen al voltant d'un 30%
respecte la resta de l'any. La gent fa vacances, les
empreses i les universitats redueixen l'activitat i
moltes persones canvien els hàbits i deixen de donar
sang. Per garantir que tots els malalts tindran la sang
necessària per als tractaments, el Banc de Sang, amb
la col·laboració d'altres entitats, com l'Associació de
Donants de Sang de l'Anoia, van programar 60
campanyes cada setmana.

L'Escola Pia d'Igualada va acollir enguany l'acte
central del Dia Internacional de la Gent Gran, una
festa que s'organitza des del Consell de la Gent Gran
de l'Anoia i que enguany va aplegar representants
d'onze municipis i 5 entitats anoienques.
Representant a Vilanova del Camí hi va participar
una delegació de 14 persones, encapçalada per la
regidora de Serveis Personals, Salut, Consum i Gent
Gran, Sílvia Cáceres, i el regidor de Promoció
Econòmica, Francisco Palacios. També hi van
participar Salvador Rosich i Josep Maria Baraldés, en
representació de la Junta de l'Associació de

Pensionistes i Jubilats.
La regidora Sílvia Cáceres ha agraït al grup de
Vilanova la seva participació en aquesta festa que
assegura “va servir per fer reconeixement a un
col·lectiu que han contribuït i molt a la nostra
comunitat”.
La diada va incloure un concert de l'Agrupació
Folklòrica Igualadina, amb la participació de la
cantant vilanovina Sheila Grados, una visita al
claustre de l'Escola Pia i la seva església, i un dinar
dels associats i acompanyants.
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Per sort, comença el
compte enrere
La falta de dignitat i coherència està
molt present en la vida política en
general i, per desgràcia, molt
particularment al nostre municipi.
És evident que quan s'està al
capdavant d'un govern municipal no
tot són flors i violes i l'acció política
que es desenvolupa no compta amb
el suport i la incondicionalitat de
tothom. Però aquí a Vilanova, els
diferents equips de govern s'havien
guanyat sempre el respecte i la

Hemos de ir de la mano
en los grandes proyectos
de ciudad
La oposición piensa en las urnas y
prepara una batalla despiadada. Es el
momento de aprovechar para
debilitar a la alcaldesa y sobre todo, la
oportunidad de la revancha por
haberles desalojado del poder. Les
cuesta mucho digerir que los
socialistas tengamos aciertos a pesar
del asedio al cual estamos sometidos.
Un asedio con argumentos muy
grandilocuentes pero en el fondo
insubstanciales. Y es en este punto

Seguimos trabajando
para mejorar Vilanova
Después de las vacaciones todo
vuelve a la normalidad, vuelta al
trabajo, al colegio…Pero el
ayuntamiento no para nunca, y desde
Vilanova Alternativa hemos
trabajado y seguimos trabajando para
mejorar Vilanova.
Así, este verano hemos puesto a
disposición de todos los vecinos la
piscina reformada, una de las mejores
de la comarca, la cual han utilizado
más que ningún año nuestros
vecinos, se han hecho más carnets y
entradas que nunca.

Aclaraciones de la
posible nueva
urbanización PMUR3
¿Qué es el PMUr3? Es una futura
zona a urbanizar entre la carretera de
La Pobla y Scorpia.
¿Es obligatorio aceptar las exigencias
y obligaciones que imponen los
promotores? No.
¿Quién debería hacer cumplir la ley
de urbanismo en esta urbanización?
El Ayuntamiento y su Alcaldesa.
¿Quién está a favor de aceptar las
exigencias de la empresa? Sólo 2
grupos: el PSC de Noemí Trucharte y
Decide de Imma González.
La empresa exige que la totalidad de
pisos de protección oficial los
construya el Ayuntamiento. ¿Es esto
obligatorio por Ley? No. Sólo
beneficiaría económicamente a los
promotores. La ley establece que los

cordialitat de la gent
independentment dels seus ideals
polítics.

falten el respecte com a socis, com
membres de l'equip de govern
presenten mocions en contra dels
propis projectes, com s'evidencia la
falta de comunicació i complicitat
entre els seus membres, com es
retreuen competències els uns als
altres.... i això és el que es veu
públicament! No volem ni pensar el
que passa de portes endins...

En l'actualitat no podem dir el
mateix... Com a vilanovins ens sentim
força avergonyits per la imatge i
l'acció política d'aquest equip de
govern encapçalat per la Sra.
Trucharte. La seva falta de dignitat i
de responsabilitat permeten episodis
lamentables com els viscuts en els
darrers plens municipals. Hem pogut
observar com els diferents grups del
govern discrepen públicament en
temes rellevants portats al ple, com
s'han retirat punts de l'ordre del dia
per falta de consens entre ells, com es

Tot plegat, una situació molt
desagradable que genera
desconfiança i vergonya aliena cap els
grups que ens governen, persones a
les que l'únic que els interessa és
mantenir-se en el poder a qualsevol
preu, fins i tot, perdent la dignitat.

cuando la capacidad de gestión y la
proximidad de la alcaldesa marcan la
diferencia. Porqué la oposición (y
alguno más) sabe que los proyectos
importantes siguen su curso y que
somos sensibles a las necesidades de
los vecinos. Y esto les escuece, les
escuece mucho, y se nota en la
agresividad de su política.
Como también les escuece que la
militancia en pleno haya escogido a
Noemí Trucharte cabeza de lista
socialista a las próximas elecciones
municipales. Un hecho que
demuestra que el partido no tiene
ninguna duda de que está haciendo
un buen trabajo y hay proyecto para
cuatro años más. Un proyecto que
quiere ser transversal, lejos de

frentismos, y con una sensibilidad de
izquierdas y social. Porque ha llegado
el momento que la política vilanovina
sepa alcanzar consensos que
permitan desarrollar proyectos de
ciudad. Como el PMUr3, una zona
cerca de Scorpia que se urbanizará
para pasar a ser un enclave comercial,
generando puestos de trabajo, y la
zona verde más grande de la
comarca. Un modelo económico que
ya explota Igualada con éxito pero
que despierta reticencias en algunos
grupos políticos vilanovinos.
¿Seremos capaces ahora, cuando
estamos más cerca, de dejarlo
perder? Espero y deseo que no, por el
bien de la ciudad.
Como tampoco deseo que las

También se han puesto en
funcionamiento la zona de barbacoas
del parque fluvial para disfrute de
todos. Se llevó a cabo con gran éxito
el Casal d'Estiu y el Esportiguay,
donde nuestros niños y jóvenes
pudieron disfrutar de muchas y
variadas actividades.
Hemos disfrutado después de las
vacaciones de una gran Fiesta Mayor,
donde durante cuatro días hubo actos
para todas las edades que nos
permitieron disfrutar y pasarlo bien,
destacando el multitudinario
concierto de la conocida artista
Merche. Y también del “Vilashoping
nit de tapes”, donde promocionamos
el comercio, los restaurantes y bares,

el mercado, llenando más que nunca
la plaza del mercado y disfrutando de
la voz de tres jóvenes valores de
Vilanova.
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.
La mayoría de partidos políticos de
Vilanova piensan que faltan 7 meses
para elecciones y se preparan para
ellas. Nosotros pensamos que todavía
tenemos 7 meses para trabajar y
mejorar Vilanova.
Somos conscientes que queda trabajo

propietarios privados asuman estar
carga en beneficio de la ciudadanía.
Cada parcela privada debe construir y
asumir su parte de pisos de
protección oficial.
¿La ley establece un tiempo para
construir los pisos de protección
oficial? Sí. La ley obliga a que en
menos de cinco años estén
construidos. Si el ayuntamiento
aceptara la propuesta de la empresa,
los promotores privados no tendrían
ninguna obligación. Sería el
ayuntamiento el que debería asumir
su construcción.
¿Vale igual un piso de protección
oficial que uno que no lo es? No. Los
de protección oficial se venden a un
precio inferior, con lo que el
beneficio para el propietario es
inferior.
¿La parcela que exige la empresa que
nos quedemos equivale al 15 % que
nos toca por ley y por ser
propietarios? No. Realmente no llega

ni a la mitad. Los vecinos de Vilanova
saldrían perjudicados. Nos ofrecen
1.143 m2. Pero nos tocarían mínimo
2.300 m2 de solar.
¿Qué valor tiene actualmente 1 m2 de
solar en Vilanova? Entre 350 y 500 €
m2, en función de la zona y el
número de viviendas, locales…, que
se pueda construir.
¿Qué importe tiene
aproximadamente el terreno que
perderíamos si aceptamos la
propuesta de la empresa, defendida
por la Alcaldesa Noemí Trucharte?.
Unos 400.000 € aproximadamente.
¿Hay algún compromiso de los
promotores de crear puestos de
trabajo? No. La empresa se niega a
comprometerse en esto y en
cualquier otro aspecto.
¿La parcela que exige la empresa que
nos quedemos es igual al resto de
privadas? No. Ellos tienen parcelas
con espacios diáfanos de 5 metros de
separación a vecinos. Y a nosotros

Tenim assumit que nosaltres no som
al govern, però creiem que
representàvem el conjunt de la
ciutadania d'una forma més digna i
plural i sent el govern de tots els
vilanovins i vilanovines. Lamentem
profundament veure al capdavant de
l'Ajuntament un govern tan poc
capacitat i treballem des de fa mesos
per tornar a gaudir de la confiança de
la majoria de vosaltres, el proper mes
de maig.
Vanesa González

ordenanzas municipales no salgan
adelante. Unas ordenanzas que
prevén una congelación de las tasas y,
si es viable económicamente, una
rebaja del IBI. Una medida
largamente reclamada por los
partidos políticos del gobierno y
alguno de la oposición. Repito,
¿Seremos capaces de dejarlo perder
por interesados cálculos electorales?
Espero y deseo que no, por el bien de
la ciudad.

Kilian Tomás

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.
Francisco Palacios

nos dejarían solo con 1 metro de
espacio de separación a vecinos,
dificultando la construcción de los
futuros pisos municipales.
¿Se cumple con lo indicado en las
claves 9 y 13 del Plan General
Urbanístico? No. La empresa exige
que el Ayuntamiento modifique estas
claves existentes a su antojo. Estas
claves deberían ser idénticas a otras
zonas de Vilanova ya desarrolladas
como la Sup 15 a y Sup 15 b, en el
barrio de La Paz y Santa Lucía.
Veïns amb Veu, quiere promocionar
nuevas zonas urbanísticas, pero no
todo vale. Siempre defenderemos los
intereses de Vilanova del Camí.
Juan Manuel Cividanes Alonso
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Feina, feina i més feina
Un cop acabada la Festa Major i
iniciat el curs polític, permeteu-me
que en aquest butlletí faci una mica
d'allò que diem “autobombo”; i és que
tot sovint trobem persones que ens
pregunten: i els regidors, a part d'anar
al Ple, què feu? Donat el moment en
què ens trobem, potser val la pena
explicar-ho.
Des de l'inici del mandat, els regidors
del nostre grup, hem assistit a 24
sessions plenàries, 58 comissions
informatives, 21 juntes de portaveus,
34 juntes de govern local, hem
presentat 18 mocions, 3 al·legacions. A

Ingovernable
En l'últim Ple municipal vam tornar a
viure una situació insòlita en la
història recent de Vilanova del Camí. I
és que el propi equip de govern està
dividit i fracturat sent incapaços de
posar-se d'acord entre ells per tirar
endavant els grans reptes que té el
nostre poble. D'altra banda, vam
poder veure un creuament de retrets
entre el Sr. Cividanes i la
Sra.Trucharte.
La meva qüestió és: fins quan
aguantarà aquesta situació que cada
cop és més evident i insostenible?

A medias tintas no se
puede escribir un libro

LA TRIBUNA

A medias tintas no se puede escribir
un libro y tampoco puede gestionarse
un municipio. Siempre hemos
entendido que la política ha de nacer
de una revolución y desembocar en
alegría. La felicidad de compartir con
tus vecinos el fruto de mejorar tu
pueblo, tu sociedad. Las ganas de
entrar en política han de brotar de la
voluntad de mejorar tu pueblo, la
ciudad donde vives; donde compras;
donde paseas; donde lamentas
dolores y compartes festejos. En
DECIDE asumimos una forma de
hacer política que no se centre en la
ideología. Nuestra ideología es el
bienestar de nuestros vecinos, nos
preocupan sus necesidades y nos
ocupan las soluciones que como
políticos se han de dar. El

part d'això, durant l'època de mandat,
el meu company, Sergi Pérez, i jo
mateixa, assistíem diàriament a les
nostres respectives regidories
(joventut, participació ciutadana,
cultura i educació i infància), també
hem assistit regularment a multitud
de reunions, actes públics i d'entitats,
programes de ràdio, reunions amb
entitats, juntes especials, contactes i
compareixences vàries. Hem dissenyat
accions, hem fet propostes de millora,
projectes, teixint complicitats, fent
xarxa, i hem mirat d'arribar a acords,
procurant sempre aportar i sumar al
municipi.

les circumstàncies, continuarem fent
de forma incansable, mentre la
ciutadania ens mantingui la
confiança.

Aquest compromís personal i
col·lectiu és el que ens ha mogut i
empès des de el primer dia, i malgrat

En aquest espai, vull aprofitar per
comunicar que renuncio a encapçalar
la llista d'Esquerra Republicana per a
les properes eleccions municipals i a
seguir liderant el grup. Aquesta
renuncia però, no implica renunciar a
continuar treballant per Vilanova del
Camí, a continuar sumant i a seguir
mantenint intacte el nostre
compromís; aquesta renúncia implica,
només, seguir representant a Esquerra
Republicana, tot sabent que el
projecte municipal va molt més enllà
d'unes sigles. El projecte municipal
són les persones, la proximitat, el

Fins on arribarà la dignitat de la Sra.
Trucharte permetent aquestes accions
que es podrien considerar fins i tot
“deslleials”? Molt em temo que per la
seva desmesurada ambició de
mantenir-se a tota costa en el poder
farà i aguantarà el que faci falta. I
mentrestant, el municipi li és igual i
qui dia passa any empeny…
Alhora al nostre municipi s'han
produït fets també insòlits com que
finalment l'Ajuntament ha hagut
d'arribar a un acord amb el grup Àuria
per la finalització sobtada en el seu
dia del contracte del servei de neteja
dels edificis municipals, i el
consegüent calvari que van fer viure a
les treballadores que desenvolupaven

dit servei. Doncs bé, després
d'assegurar reiteradament la Sra.
Trucharte que l'Ajuntament no tenia
cap obligació amb les treballadores i
que tot era culpa del grup Àuria, ara
resulta que l'Ajuntament reconeix
l'antiguitat en els llocs de treball de
dites treballadores. Des d'un punt de
vista moral i de coherència ciutadana
això no té cap sentit.
Malauradament aquest és un govern
que enlloc de governar, l'únic que ha
fet d'ençà va arribar al govern ha estat
generar conflictes i mala maror entre
la ciutadania i perdre el temps en
batalles internes entre els partits que
en formen part. Tot plegat una
llàstima que haguem de viure

pragmatismo y el sentido común han
de ser los pilares de nuestra acción
política. Atendiendo a las necesidades
de hoy con la mirada puesta en la
gestión del mañana, en un proyecto
de futuro donde nuestra ciudad sea
una Vilanova de progreso.

Estado.
2- Fomentar dinámicas, talleres y
presencia policial en determinados
actos para conseguir una Policía de
proximidad con los ciudadanos.

En nuestros compromisos con
Cultura, Participación Ciudadana y
Solidaridad el resultado es más visible
y ameno. En cambio la concejalía de
Seguridad Ciudadana es un área
menos visible. Aún así creemos que es
prioritaria la seguridad de un
municipio así como atender los
problemas de los vecinos y compartir
la preocupación.
Cuando DECIDE asumió el área de
seguridad ciudadana, se elaboraron 3
ejes centrales de actuación:
1- Crear un vínculo estrecho de
confianza, colaboración y trabajo con
la Policía Local, así como con los
diferentes cuerpos de seguridad de

3- No dar la espalda a los problemas,
si no reconocerlos, afrontarlos y
ponerles solución.
Es incuestionable el trabajo de fondo
que se está haciendo para conseguir
que nuestros ciudadanos tengan una
mayor seguridad. Pero quizás el
cambio más evidente es el de afrontar
los problemas. Cuando un vecino nos
hace llegar una queja, no
respondemos con "no se puede hacer
nada" o "lo miraremos". A nosotros
nos preocupa la situación y nos ocupa.
Es muy difícil actuar en temas de
seguridad, pero no hemos dejado de
trabajar en ello ni un solo día, la
diferencia es que en DECIDE no
damos la espalda a los problemas, y ya
se han demostrando los resultados.

servei i el treball i amb aquesta
màxima encarem de nou el curs
polític amb l'horitzó posat en les
properes municipals. I quina serà la
recepta d'èxit? Continuar fent el que
hem fet fins ara, en fi, feina, feina i
més feina.

Meritxell Humbert

aquestes situacions del tot
lamentables perquè Vilanova es
mereix quelcom millor i sobretot
mereix un alcalde/ssa que sàpiga estar
a l'alçada de les circumstàncies i que
no ens faci passar vergonya aliena a
una part importantíssima de
vilanovins i vilanovines.

Jordi Barón

Creemos que el camino es la
implicación de los diferentes cuerpos
policiales así como de la ciudadanía
de Vilanova.
Como vilanovinos no podemos estar
más orgullosos del trabajo de nuestra
Policía Local y desde aquí queremos
agradecerles su valor, su coraje y la
voluntad de Servir y Proteger a los
ciudadanos. Necesitamos toda la tinta
para escribir una mejor historia de
Vilanova del Camí.
immagonnar@gmail.com;
decide@decide.com¸649 29 65 05
Imma González

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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LES AULES DE LES ESCOLES VILANOVINES TORNEN A
OMPLIR-SE DE VIDA AMB L'INICI DEL NOU CURS
Aquest curs, a Vilanova del Camí, uns 1.127 alumnes de segon cicle infantil (parvulari) i
primària ocuparan les aules de les tres escoles vilanovines: Joan Maragall, Pompeu Fabra i
Marta Mata.

Els diaris d'estiu personals i les
propostes de l'alumnat posaran fil
a l'agulla al treball per projectes del
Marta Mata

L'escola Joan Maragall estrena el
mètode Pilar Cor per fomentar la
motivació de l'alumnat i fer-los
protagonistes de l'aprenentatge

Postals de vacances i un trencadís
de colors per compartir el primer dia
a l'escola Pompeu Fabra que arrenca
amb ganes de fer moltes coses

La directora del Marta Mata, Ivet Domínguez,
confessa que “començar el curs afecta
l'organització de tota la família i els nervis són
compartits”.

Mercè Roldán, la directora de l'escola Joan Maragall,
el centre més gran en nombre d'alumnes al municipi
-amb 520 alumnes- destaca que ha estat un molt
bon inici de curs: “tots els mestres porten venint a
l'escola des del passat 1 de setembre i han pogut
preparar la rebuda”.

A l'escola Pompeu Fabra, l'inici del curs ha va ser
molt intens. Amb 380 alumnes, aquest serà el
primer any que el centre només tingui una aula
de P3, però des de la direcció, Raúl Rubio, explica
que ja els està bé, ja que inicialment es va
concebre com una escola d'una línia; “nosaltres
encara tenim barracons”, recorda “caldrà veure
que passa amb la natalitat els pròxims anys”. De
P4 fins a 6è, es manté la doble línia.

El centre, aquest any, està al complet amb 227
alumnes. Ho noten sobretot a 6è i 2n. “Tenim el
6è a tope a tots els centres” assenyala
Domínguez i explica que davant la matrícula
viva que es pugui donar al llarg del curs (tot i que
teòricament no és habitual que afecti a 6è) haurà
de ser inspecció qui valori la solució.
L'acolliment dels nous alumnes és una tasca que
des del Marta Mata es prenen molt seriosament,
diu Domínguez, perquè “som una família i
tothom es coneix”. Per això faran una festa el dia
28 de setembre que servirà per reconèixer els
infants i el personal que s'incorporen aquest any,
al centre.
Avui, la jornada ha estat marcada pels diaris
d'estiu personals, uns deures que l'escola posa
als alumnes i que avui han portat i compartit a
l'aula; notícies, vivències, persones que han
conegut durant les vacances... “Tot està per veure
i per decidir encara respecte als nostres projectes
de curs, perquè es basen en el que aportaran els
alumnes” explica “escoltem el que plantegen i tot
plegat serveix per desenvolupar-los en base als
seus interessos”.
El que ja tenen decidit són els camps
d'aprenentatge per a cada grup: els grans (de 4t a
6è) aniran al novembre al Canigó; els mitjans (de
1r a 3r) a Juneda, cap al març, i els petits, a la
platja, el mes de maig.
Entre altres novetats, aquest curs, a la sala
d'actes, estrenen encortinat. A més, tenen
previst instal·lar noves porteries i una xarxa de
volei, amb el procés participatiu municipal.

Entre les novetats més significatives, el centre
estrena el mètode Pilar Cor per treballar les
competències. Està pensat per fomentar la
motivació i desenvolupar l'autonomia de l'alumnat,
perquè l'alumne sigui el protagonista de
l'aprenentatge.
Aquest any tampoc no ha calgut comprar llibres,
perquè l'escola fa servir els llibres socialitzats “i en
principi, l'únic llibre que s'havia d'adquirir era el de
llengua anglesa, però els mestres van optar per una
altre fórmula de treball i fomentar més la comprensió
oral”, explica Roldán.
Els recursos digitals també seran molt importants.
Amb l'ajuda econòmica de l'AMPA s'han pogut
comprar 90 chromebooks que permetran a
l'alumnat de 4t, 5è i 6è fer moltes feines de manera
molt interactiva. A més, s'ha adquirit també un
Ninus, un sistema de projecció interactiu per a les
aules d'educació infantil.
Una de les assignatures pendents continua sent,
aquest curs, l'ampliació dels lavabos. La construcció
del nou mòdul a la qual es va comprometre Serveis
Territorials el mes de febrer no s'ha fet realitat. Els
canvis al capdavant de la direcció dels Serveis
Territorials i la situació del govern català han deixat
fora del llistat de les prioritats del departament
l'escola vilanovina, que lamenta el nou ajornament
d'una actuació -entre altres- llargament reclamada.
El que sí s'està fent és una actuació al gimnàs, a
càrrec de l'Ajuntament, per millorar la ventilació. A
més, esperen poder tirar endavant el projecte de jocs
al pati infantil, que quedava pendent del procés
participatiu.

Els infants del Pompeu Fabra han complert amb
un encàrrec per aquest primer dia: portar una
postal de les vacances per fer un mural a l'aula.
Ha estat una manera de trencar el gel i compartir
plegats les vivències d'un llarg estiu fora de
l'escola. A més, han compartit la construcció d'un
mosaic de ceràmica a la font del pati. “Cada
alumne ha enganxat una rajoleta petita que els
mestres havíem preparat”, explica el director del
centre, Raúl Rubio, “per crear un trencadís de
colors”.
En matèria educativa, Rubio destaca que aquest
curs tenen previst introduir moltes coses, com ara
un projecte nou de matemàtiques a cicle inicial;
els escacs i el teatre, per a alumnes de 3r a 6è; el
treball per projectes… L'eix transversal de tot el
curs estarà enfocat en els valors i el lema és: “Des
del respecte tot és possible”.
L'aposta per l'educació emocional es manté i es
donarà continuïtat als “Minuts relaxants” i les
“Sessions de lectures emocionants”.
Pel que fa a la fesomia externa del centre, al llarg
del curs esperen poder ajardinar l'entrada i
incorporar jocs al pati.

CURSOS DE L’ESCOLA ARA
PEL CURS 2018-2019

AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIGUA

TERAPIA

GAS

Calderes de
Condensació
Energia i eciència

Escola de teràpies manuals i naturals

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

QUIROMASSATGE
KINESIOLOGIA
REFLEXOTERÀPIA
FLORS DE BACH
QUIROPRÀXIA

MATRÍCULA OBERTA

C/. Cardenal Vives, 1 1r 2a
T. 605 617 614 · IGUALADA
www.araterapia.com
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L'Ajuntament de Vilanova obre una nova
convocatòria per sol·licitar ajuts per al
transport universitari, de grau o artístic Finalitza la 1a fase d'adequació per
L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat una
traslladar l'Espai Jove a l'emblemàtica
nova edició dels ajuts econòmics per a estudiants
masia de Can Muscons
universitaris, estudis de formació professional de grau
mig i superior i també de música i dansa.

Els Serveis Territorials es
comprometen a tirar endavant
l'obra dels lavabos del Joan
Maragall abans que acabi l'any
L'Alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora
d'Educació Eva Vadillo es van reunir el passat 9
d'octubre amb Dolors Collell, directora dels
Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya
Central per arribar a un acord respecte de
diferents actuacions que cal fer als centres
d'ensenyament del municipi.
El tema prioritari que Trucharte i Vadillo han
plantejat a Collell ha estat l'obra dels lavabos del
Joan Maragall, llargament reivindicada per
l'escola, l'AMPA i l'Ajuntament. Una actuació
important sobre la qual ja hi havia un compromís
per part dels Serveis Territorials però que ha anat
endarrerint-se per diferents motius relatius al
govern català.
Aquest dimarts, desprès de 5 reunions amb
Serveis Territorials, la seva directora Dolors
Collell ha corroborat el compromís dels seus
predecessors, Antoni Massegú i Ramon Bajona,
per tirar endavant l'obra del Joan Maragall. La
voluntat dels Serveis Territorials, han explicat
l'Alcaldessa i la titular d'Educació, és fer-la abans
que acabi aquest any 2018.
Noemí Trucharte i Eva Vadillo han rebut l'anunci
dels Serveis Territorials “amb molta satisfacció
però també amb prudència” i esperen rebre en
breu el calendari de les obres.
Durant la reunió també s'han posat sobre la taula
altres actuacions pendents a les escoles
vilanovines: la ventilació d'unes aules al Joan
Maragall; el tancament del porxo i el canvi de
terra del menjador del Pompeu Fabra i la millora
de l'aula TIC del Marta Mata. Les quatre
actuacions han estat incloses al pressupost RAM
(Reformes, Ampliacions i Millores) i segons
expliquen Trucharte i Vadillo, tot i que encara no
s'ha definit un calendari, és possible que es facin a
partir de gener del 2019.

L'Ajuntament tornarà a destinar una partida de 35.000 €.
Els ajuts que s'atorguen als estudiants oscil·len entre els
300 i 600 € i es valoren tenint en compte, per exemple, la
distància entre el domicili de l'alumne i el centre escolar
i el nivell de renda de la unitat familiar. Una de les
novetats d'enguany és que els barems per valorar les
sol·licituds són igual per a tots els estudiants,
independentment del grau o del nivell.
Les sol·licituds es poden presentar fins el proper 30
d'octubre al Registre de l'Ajuntament i s'han
d'acompanyar de diferents documents que podeu
consultar a l'anunci i també a la instància que trobareu
al web www.vilanovadelcami.cat.
Aquesta línia de subvencions per al transport dels
estudiants s'impulsen des de la regidoria d'Educació,
encapçalada per Eva Vadillo. L'any passat es van
beneficiar d'aquests ajuts 93 estudiants, 13 més que en
l'edició del 2016.

Cada cop falta menys pel trasllat de l'Espai Jove a
l'edifici de Can Muscons. Aquests dies ha finalitzat
una primera part de les obres a l'emblemàtica masia
per permetre la ubicació d'aquest equipament
juvenil. El nou Espai Jove disposarà d'una zona lúdica
amb Playstation, un futbolí i jocs variats; una zona
d'estudi i el servei d'informació i assessorament
juvenil que actualment s'està prestant al Centre Cívic
del barri de la Pau.
En una primera fase d'obres, s'ha adequat la part
interior de l'edifici, per tal de dotar-lo d'una classe on
es doni continuïtat al servei d'Estudi Assistit que des
de la regidoria de Joventut es ve oferint des de fa uns
anys. Així mateix, s'ha fet arribar a l'edifici connexió a
internet, ja que es disposarà d'un espai equipat amb 5
ordinadors, perquè els joves puguin fer-ne ús. Sols
resta el trasllat del mobiliari pensat pel nou Espai
Jove.
En una segona fase, hi ha previst adequar la part
exterior i afavorir l'accessibilitat a l'equipament
municipal. Les obres a l'exterior començaran aviat i
consistiran en la instal·lació de fanals fotovoltaics i
una vorera. Les millores busquen dotar d'un pas per a
vianants i il·luminació en el tram que hi dóna accés
des del Parc Fluvial.

Vilanova del Camí instal·la una
plataforma pujaescales per fer
accessible l'escenari de Can Papasseit
Aquest octubre es va instal·lar a Can Papasseit una
plataforma pujaescales per fer accessible l'escenari a
persones amb mobilitat reduïda. La plataforma s'ha
instal·lat a les escales interiors que comuniquen l'espai
dels vestidors amb l'escenari.
La regidora de Cultura, Imma González, fa mesos que
treballa en aquest projecte amb l'objectiu de cercar
solucions que facilitin i assegurin l'accessibilitat a les
persones amb mobilitat reduïda o amb alguna
discapacitat.
“Des de Cultura, diu Imma González, hem volgut invertir
per eliminar les barreres arquitectòniques que tenia Can
Papasseit. D'aquesta manera, assegurem un accés
còmode a l'escenari i a l'espai de les grades petites, no
només a la ciutadania sinó als artistes que tinguin
alguna necessitat especial”.
Després de demanar diferents pressupostos i informes
tècnics, la compra de la plataforma es va adjudicar a
l'empresa gironina Válida Solutions SL per un import de
6.656 €, IVA exclòs.

CASTANYADA 2018
Dimecres 31 d'octubre
Vilanova Comerç i el Mercat de Sant Hilari us conviden a La Castanyada!

La regidora de Joventut, Eva Vadillo, creu que el nou
equipament serà una millora substancial, ja que
dotarà als joves d'un espai de referència propi per
accedir, informar-se i iniciar aquells tràmits i passos
que els pertoquen en el seu trànsit a la vida adulta.
Vadillo afirma que "és una demanda dels joves que per
fi s'ha pogut portar a terme, perquè era inconcebible
que el municipi no disposés d'un espai exclusiu per al
jovent" i afegeix que "entenent la necessitat que hi
havia per crear aquest espai, s'ha tingut en compte en
els pressupostos municipals, per poder adaptar Can
Muscons en la mesura que es requeria".
Vadillo espera que l'obertura del nou Espai Jove
pugui fer-se abans de finals d'any, però “la idea és
obrir de forma progressiva per anar valorant
l'adaptació dels joves a l'espai”, diu.

De 17 a 19 h:
· Gimcana amb la Castanyera i en Marrameu
· Concurs de carabasses decorades. Podeu portar-les fetes de casa!
Es lliurarà un premi per al guanyador: un lot de productes del Mercat valorat en 30 
Més sorpreses i premis:
· Durant tot el dia, la quitxalla que vagi disfressada al Mercat, rebrà un obsequi.
· Si compres als establiments adherits a Vilanova Comerç, demana la butlleta segellada
i el dia 31 d'octubre, te la canviarem per una paperina de castanyes calentes!
Una per client ns acabar existències!
Organitzen: Vilanova Comerç i Mercat Municipal de St. Hilari
Després de les activitats programades pel Mercat de St. Hilari i Vilanova Comerç
continua la festa amb els actes programats des de l'Ajuntament.
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VILANOVA TANCA LA SEVA FESTA MAJOR AMB UN ÈXIT TOTAL
DE PARTICIPACIÓ I L'ABSÈNCIA D'INCIDÈNCIES REMARCABLES
La Festa Major de Vilanova del Camí s'ha tancat amb un balanç molt
positiu, sobretot pel que fa a la participació ciutadana, i sense
incidències remarcables.
La regidora de Festes, Eva Vadillo, ha fet una valoració global molt
positiva i ha destacat sobretot “els actes amb segell local”. Des de les
joves Lucia Maiorano i Gisela Álvarez, que es van fer càrrec del pregó
d'enguany a les actuacions de les D&S, Carlos Gómez, o Laia Esquinas
a l'orquestra Tangara.
La regidora ha destacat “la participació massiva del públic, tant de
Vilanova com de poblacions veïnes”, en tots els actes de Festa Major,
però especialment en el gran concert de Merche i en una nova edició
del VaParir Tour. La participació en aquests actes, diu Vadillo, “ha
superat totes les expectatives de l'organització”.
“L'èxit d'aquesta Festa Major ha estat possible, diu la regidora Eva
Vadillo, perquè el programa d'actes oferia una gran diversitat d'actes
pensats per a tots els públics”. “Tothom, afirma Vadillo, ha pogut

La tradicional proclamació de les Pubilles i els
Hereus i la lectura del Pregó enceten amb èxit la
Festa Major vilanovina

trobar el seu espai per passar-s'ho bé en aquesta Festa Major ”
Assegura que se sent molt satisfeta del resultat d'aquesta Festa Major
que s'ha celebrat en un ambient festiu i de convivència i sense
pràcticament incidències. “La campanya que es va fer la setmana
prèvia a la Festa Major recordant als comerços la prohibició de vendre
alcohol a menors, i la campanya “Festes de qualitat” d'Anoia Jove i el
programa GPS, per sensibilitzar sobre els riscos derivats del consum
d'alcohol o d'altres substàncies, diu la regidora, han funcionat molt
bé”.
Eva Vadillo agraeix el treball i la complicitats dels seus companys de
l'equip de govern i més especialment a l'Alcaldessa i els regidors
Imma González i Manuel Ocaña, amb qui han treballat colze a colze.
Pe`ro també ha tingut paraules de gratitud i reconeixement al
personal de l'Ajuntament especialment els que s'hi ha vist implicats
directament com l'àrea de Cultura, Policia Local, Protecció Civil,
entitats, comissió de Festes i La Xispa, i col·laboradors i

Seguidament els Cabrons van iniciar la cercavila que va portar el públic fins a
la plaça del Mercat on es van recitar els tradicionals versots.
La sardinada popular organitzada pels comerciants del Mercat de Sant Hilari,
va aplegar centenars de persones a la plaça del Mercat i la vetllada es va
complementar amb el ball de l'orquestra Taxman.
Pel que fa dissabte, un matí fosc i una mica fred va deslluir la matinal
aquàtica al pati de l'Escola Pompeu Fabra, en canvi a la tarda, la Xambalada
va tornar a omplir els carrers i la plaça del Mercat. L'espectacle de percussió
organitzat per l’Associació cultura Camp del Rei i moltaXamba, va allargar-se
pràcticament fins l'hora de la botifarrada popular organitzada per
l'Agrupació Cultural i Recreativa.

Divendres es proclamaven els nous ambaixadors del municipi que seran
Cloe Morón Calvache i Adam Merino Saadi i Clàudia Cárdenas Jurado i
Carlos Lorenzo Benavides. I tot seguit amb el lema “Vilanova Progressa”
dues joves de 14 anys, Lucía Maiorano i Gisela Álvarez, van llegir el Pregó de
Festa Major, que explicava la història d'uns amics de la infància que es
retroben després de 35 anys i redescobreixen una altra Vilanova.
La lectura del pregó va donar peu a la presentació de dos personatges que
van néixer just fa un any, durant el pregó de Festa Major, Bienvenido i
Puigdaquí, que en forma de gegantons van ser els encarregats de lliurar dos
reconeixements: A la colla de Geganters i Grallers de Vilanova del Camí que
enguany celebren el seu 30è aniversari i a la colla de diables els Cabrons de
Vilanova que en fan 10.
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Foto de Cristina Bravo

A la tarda també va tenir lloc la tradicional ballada de sardanes, organitzada
per l'Associació Sardanista de Vilanova del Camí i amb música en directe de
la cobla Terres de Marca.
El correfoc infantil amb la colla Els Cabrons i amb els diables d'Igualada va
ser el preludi d'una gran nit de concert que van encetar les D&S, amb
direcció de Sara Ramos i coreografia de David García. El cantautor Carlos
Gómez, va prendre el relleu quan la plaça del Mercat ja estava plena a vessar i
la cantautora gaditana Merche va posar la cirereta al pastís.

Diumenge els actes també van estar molt concorreguts. La cercavila dels
Geganters i Grallers de Vilanova del Camí i l'actuació dels Castellers van
aplegar força públic sobretot a migdia. A la plaça també es va poder gaudir
d'un tast de vinyales gràcies a la Confraria i cap a la una, la Comissió de
Festes va servir el tradicional vermut popular.
A la tarda, la màgia de les bombolles de sabó va arribar a Can Papasseit de la
mà de la companyia Pep Bou, i al vespre la gent es va tornar a donar cita a la
plaça del Mercat per ballar amb l'orquestra Liberty.
Els Diables van prendre el protagonisme al carrer, amb la Baixada a l'infern un correaigua que van organitzar de la mà de La Xispa- seguit d'un
espectacle de foc a la plaça Major i un Correfoc de Festa Major que va
comptar amb l'acompanyament de MoltaXamba. La festa va culminar amb
un gran castell de focs, a la plaça Gertrudis Artigal i l'humor dels

L'Embarraca't ho peta en la seva Nit de plata i fa
ple a la Nit d'Or
Les expectatives de la nit de divendres es van complir amb escreix a
l'Embarraca't on ja des de molt d'hora s'hi va començar a concentrar púbic de
totes les edats, sobretot jove, per gaudir del concert del grup local “La
Séptima Trastada”, que no va decebre a ningú. Bon ambient que es va
mantenir amb el segon dels concerts que va portar fins a Vilanova del Camí
el grup “Besos de perro”. El punt i final a aquesta primera nit de concerts el va
posar el Dj Adri Machaca.
L'endemà, durant Nit d'Or, les expectatives es van tornar a superar amb el
VaParir Tour que va omplir l'espai de l'Embarraca't fins a la bandera. Una nit
que es va completar amb la música de Dj Pako i Dj Aka Muffins.
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VILANOVA HA VISCUT UNA INTENSA FESTA MAJOR ESPORTIVA
El programa esportiu de Festa Major va portar al municipi
competicions de pretemporada gairebé de totes les disciplines
esportives i el primer partit de lliga dels veterans de la Peña Bètica.

La Bética també va jugar dissabte 1 de setembre a Can Titó el seu
primer partit de lliga que el va enfrontar als Hostalets de Pierola i que
es va saldar amb un empat a 1.

Dissabte 1 de setembre la Colla Excursionista va fer la tradicional
caminada nocturna, memorial Josep Mateu, participada per més
d'una seixantena de caminaires. La Colla va passejar per l'entorn
natural de Vilanova fins a la Font Trobada i van acabar amb un
ressopó amb coca als voltants de Can Titó.

Pel que fa al futbol sala, el derbi comarcal entre el CFS Vilanova i el
Montbui, va sumar la primera victòria de l'equip local per la mínima,
5 a 4.

Durant aquest primer cap de setmana de setembre es van celebrar dos
dels tres partits Trofeu Festa Major. Dissabte, el CF La Paz va perdre 0
a 4 davant La Torre de Claramunt i diumenge el CF Vilanova empatava
a 2 amb el CE Anoia, en un derbi local força disputat.

L'equip júnior del Vilanova del Camí Basquet Club Endavant va jugar
diumenge 2 de setembre al poliesportiu enfrontant l'equip masculí i
femení, mentre que a les pistes de tennis, el Club Tennis Vilanova, va
jugar el Trofeu Festa Major en doble jornada, dissabte i diumenge.

El Trofeu memorial Dr. Emilio Longarón tanca el programa
esportiu de la Festa Major de Vilanova

La dupleta formada per Said i Lídia, del CP Santa Lucía,
guanya el 24è Torneig obert de Petanca

El CE Anoia i el CF Vilanova van jugar l' 11 de setembre, el Trofeu memorial
Dr. Longarón, un partit que va guanyar el CF Vilanova i amb el que es va
tancar el programa esportiu de Festa Major que es va iniciar l' 1 de setembre.

Les pistes de petanca del barri La Pau van acollir el 8 de setembre la
tradicional presentació dels equips del CP Vilanova, amb esmorzar inclòs,
que es va desenvolupar en un ambient festiu i de germanor.

Organitzat per la família Longarón, amb la complicitat dels clubs locals CE
Anoia i CF Vilanova, i de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, es va disputar
el primer memorial del Trofeu Dr. Longarón. El partit es va saldar amb una
victòria 4 a 2 a favor del CF Vilanova que es va fer amb la victòria després
d'una bona remuntada a la segona part, temps que el CE Anoia va aprofitar
per fer canvis a la banqueta i oferir minuts de joc als jugadors més joves.

Per la seva banda, el CP Santa Lucía va disputar dimarts 11 de setembre, el
24è Torneig obert de petanca, que va deixar els dos primers premis a
Vilanova del Camí. 51 dupletes van participar en aquesta edició, una xifra
inferior a la d'altres anys ja que coincidia, segons expliquen des del club, amb
altres campionats propers.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte i el regidor d'Esports Camilo Grados van
acompanyar la família Longarón durant l'esdeveniment i van lliurar
conjuntament els premis als guanyadors. Els néts del Dr. Longarón, Héctor i
Albert, també van jugar el partit formant part de les files del CE Anoia.
L'Hèctor Longarón va lluir el braçalet de capità.

L'OAR Gràcia s'endú el Trofeu Festa Major d'handbol i el CF
Vilanova guanya el partit del Criterium Deogracias
Hernández
Durant la tarda de dissabte 8 de setembre es va disputar el Trofeu Festa
Major d'Handbol. Els equips cadet, sènior, juvenil i infantil van oferir una
tarda intensa d'handbol que els va enfrontar a l'OAR Gràcia, que es va fer
amb la victòria a les quatre categories. Destacar el resultat del sènior, 23-31.
El mateix dissabte 8 de setembre també es va jugar el Critèrium Deogracias
Hernández, que va estar present al partit acompanyat per la seva família i per
l'Alcaldessa Noemí Trucharte.
El partit, que enfrontava el CF Vilanova i l'Esparreguera, es va cloure amb un
empat a 3 contra tot pronòstic, ja que l' Esparreguera va tancar la primera
part amb un avantatge important. A la represa, els vilanovins van fer una
fantàstica remuntada i van aconseguir l'empat a 3.

Tot i així, el torneig va ser molt competitiu i la parella local formada per Said
i Lídia, va destacar, fent-se amb la primera posició. Una altra parella formada
pel vilanoví Cristian Haro i Aleix, van quedar en segon lloc.

L'Ateneu 1882 de Sant Joan Despí guanya la quadrangular de
tennis taula per equips
Les pistes de petanca del barri La Pau van acollir el 8 de setembre la
tradicional presentació dels equips del CP Vilanova, amb esmorzar inclòs,
que es va desenvolupar en un ambient festiu i de germanor.
Per la seva banda, el CP Santa Lucía va disputar dimarts 11 de setembre, el
24è Torneig obert de petanca, que va deixar els dos primers premis a
Vilanova del Camí. 51 dupletes van participar en aquesta edició, una xifra
inferior a la d'altres anys ja que coincidia, segons expliquen des del club, amb
altres campionats propers.
Tot i així, el torneig va ser molt competitiu i la parella local formada per Said
i Lídia, va destacar, fent-se amb la primera posició. Una altra parella formada
pel vilanoví Cristian Haro i Aleix, van quedar en segon lloc.
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Premis a l'esforç i els mèrits en una festa que proclama Romans Carrillo i Laia Egea millors esportistes locals
Romans Carrillo i Laia Egea van ser proclamats millors esportistes vilanovins
de la temporada 2017-2018. La XXIV Festa de l'Esport de Vilanova del Camí
va tornar a reunir, el passat 7 d'octubre, esportistes de totes les edats i
modalitats en un acte de lliurament de premis que va reconèixer l'esforç
personal, el treball d'equip, la contribució i la projecció que tots plegats fan
del municipi. Així ho van destacar en els parlaments inaugurals d'obertura
de la gala el regidor d'Esports, Camilo Grados, i l'alcaldessa vilanovina,
Noemí Trucharte.
Vora 380 persones van ocupar grades i un dels laterals amb cadires per
gaudir d'aquest esdeveniment en un ambient distès, però amb tot el protocol
que requereix el lliurament d'uns premis molt preuats. Un acte que va ser
conduït per la cap de comunicació i directora de Ràdio Nova, Marissa
Martínez, i que va convidar a la interacció i la complicitat d'alguns
esportistes per fer més pròxima una vetllada que pràcticament es viu en
família, tal i com afirmen els propis esportistes.
Somriures i exhibicions d'esportivitat de piloteig, rítmica, parades de
porter… i fins i tot crits de guerra de diferents equips van donar color al
lliurament d'uns 150 premis que esportistes, conjunts, tècnics i clubs van
recollir sobre l'escenari de mans de representants polítics i del delegat
territorial de la Federació Catalana de Futbol a l'Anoia, Francesc Borrega.
La Medalla d'argent al mèrit esportiu va ser un dels primers premis especials
de la nit i va ser per a un veterà esportista vilanoví i atleta del CAI: Lluís
Marimón Farriol, per l'espectacular trajectòria esportiva que ha fet. Als seus
90 anys ha sumat mèrits esportius internacionals en aquest 2018, dins la
categoria màster +90 com per exemple, el campionat d'Europa de salt de

llargada i el subcampionat d'Europa en llargada i llançament de pes.
Especialment emotiu, també, va ser el lliurament de les mencions en el
record a les famílies d'Emilio Longarón i Jordi Mateu, ambdós traspassats
aquest any 2018.
El moment més esperat de la nit per a molts fou la proclamació de la parella
esportiva guanyadora entre els finalistes absoluts masculins i femenins.
Formar part d'aquesta llista ja era un premi per a Rubén Casado, Rafa
Fernández, Romans Carrillo, Héctor Ramos, Dani Hernández, Carlos
Manzano, Adrián Sánchez i la parella petanquera: Alfonso Redondo i Carlos
Caldito, així com per a Paula Mensa, Sonia Rodríguez, Cristina Caballero,
Laia Egea, Claudia Oller i Ana Acedo.
Finalment el Jurat va proclamar Romans Carrillo i Laia Egea guanyadors
d'aquesta edició: a Carrillo pel salt que va fer, a la primavera, de porter
d'escola de CF Vilanova a professional del CE Sabadell, i a Egea per la
temporada realitzada en la defensa dels colors d'un equip d'handbol de
Divisió de plata: el OAR Gràcia de Sabadell.
Ambdós van recollir aquest premi amb humilitat i destacant els mèrits de la
resta de competidors. L'agraïment que van fer a la població, al Jurat i a
l'organització de la festa honora encara més a aquests dos grans esportistes.
D'altra banda, el regidor d'Esports Camilo Grados passava per Ràdio Nova,
aquest matí, primer per agrair també la feina realitzada a tot l'equip de la
regidoria d'Esports i per compartir la satisfacció per aquesta 24 festa que
segons afirma ha estat molt especial per ell i ha deixat el llistó ben alt.
També ha tingut paraules de felicitació i agraïment a tots els esportistes.

Rècord d'usos a la piscina de Can Titó, en un estiu d'adaptació per la renovació de les instal·lacions
En els prop de 36 anys d'història de la piscina
municipal de Can Titó, aquest ha estat l'estiu amb
més concurrència i usos de l'equipament. La xifra de
carnets ha tornat a batre un rècord i ha estat de
2.800, i s'han superat els 50.000 usos del servei -quan
l'any passat van ser 48.000. La renovació de les
instal·lacions ha suposat una oferta més moderna i
funcional, tot i que des d'Esports, el regidor Camilo
Grados, reconeix les incidències i incomoditats que
també s'han patit.
En part, explica Camilo Grados, “les incidències han
vingut donades com a conseqüència lògica de
l'adaptació per l'estrena i que alguns no es podien
resoldre de manera immediata, com el fet que una
part de la gespa estigués acotada -perquè no ha
crescut- i això impliqués una reducció de l'espai”.
“Hem buscat alternatives per obrir la piscina aquest
estiu i que tothom en pogués gaudir” i en aquest
sentit el regidor lamenta alguns comportaments
incívics que s'han registrat, tot i que assegura que
“han estat molt minoritaris”.
Pel què fa a l'aforament, la menor disponibilitat de
m2 de gespa ha coincidit, tal com afirma Grados, amb
“les moltes ganes del públic d'estrenar la nova
piscina”. Per aquest motiu algunes tardes de més
calor (10 en concret, segons els registres de la
instal·lació) en hora punta s'ha arribat al màxim
d'aforament, i ha calgut deixar al públic en espera
entre 10 i 25 minuts.
Durant el període d'adquisició de carnets es va haver
de suspendre temporalment el lliurament, perquè
s'havia assolit una xifra molt elevada i calia veure si es
podrien assumir els usos. Després d'estudiar-ho es va
decidir reobrir amb la llista d'espera. El regidor ha
volgut destacar “la paciència i el bon fer dels
treballadors de l'Àrea d'Esports, que han hagut
d'atendre llargues cues d'usuaris i han hagut de
gestionar les incidències”.
Camilo Grados ha volgut destacar, també, que durant
l'estiu el personal municipal ha vetllat intensament
per les incidències que anaven sorgint (sobretot en
matèria d'electricitat, panys i serveis) per garantir
l'obertura diària de la instal·lació amb les màximes
garanties i comoditats per a l'usuari.
En conjunt, des d'Esports, Grados fa una valoració

positiva de la temporada i es mostra satisfet d'haver
ofert a la població una piscina tant llargament
reivindicada.
El regidor d'Esports assenyala que ja estan treballant,
perquè tot el que està dins la garantia de l'obra es
pugui arreglar.
Grados ha fet un agraïment a les persones usuàries

AGENCIA DE VIATGES I EVENTS

del servei per la seva paciència i s'ha compromès a
treballar per subsanar les incidències i presentar la
piscina en condicions òptimes, l'estiu vinent.
Pel que fa a la segona fase de l'obra, que contempla la
construcció del bar restaurant i la urbanització dels
accessos, Camilo Grados, afirma que s'haurà de
contemplar als pressupostos del 2019.

Visítanos en la calle Major, 85
Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 13.30
y de 16.30 a 20:00 h
Teléfono: 649 575 872

14

POLICIA LOCAL

Policia i Bombers col·laboren en el Detenen un jove quan descarregava
rescat d'un home de 91 anys que va plantes de maria al carrer Cinto
ser evacuat en helicòpter des d'Els Verdaguer
Foto: Manolo Cano
Esgavellats
La Policia Local va detenir el 24 de setembre un jove
La Policia Local de Vilanova del Camí i el Bombers
de la Generalitat de Catalunya van col·laborar, el
passat 7 de setembre, en el rescat d'un home de 91
anys que va patir un desmai a la zona d'Els
Esgavellats.
L'home, d'avançada edat i afectat de diabetis,
passejava amb la seva filla per aquesta zona natural
de Vilanova quan s'ha sentit indisposat i va perdre el
coneixement. La filla va donar l'avís al 091 des d'on
es van activar els serveis necessaris per atendre
l'emergència: Policia Local, ambulàncies i Bombers.
La primera tasca i la més complicada va ser trobar
l'home i la seva filla, ja l'accés a la zona d'Els
Esgavellats és força difícil i del tot impossible amb
vehicles rodats. Els Bombers van fer una primera
assistència al lloc dels fets però finalment va ser
necessària la intervenció d'un helicòpter que va
traslladar l'home fins a l'Hospital d'Igualada.

de 21 anys, veí del municipi, com a presumpte autor
d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla va
enxampar el noi quan traslladava plantes de

Gairebé un centenar d'agents dels
cossos de seguretat es formen en
dret penal a Vilanova del Camí

El Centre d'Innovació Anoia va acollir un curs
presencial d'Experts en Dret Penal Operatiu adreçat
als agents dels diferents cossos de seguretat. Gairebé
un centenar d'agents de seguretat, tant de Catalunya
com de la resta del país, van participar en aquesta
formació que es va allargar durant tota la jornada, de
9 a 19 h.
Agents de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia
Civil i Mossos d'Esquadra van participar en un curs

El treball conjunt entre la Policia de
Vilanova i Igualada i els Mossos
permet detenir un home acusat de
diferents robatoris a la Conca
El passat 23 d'agost, els Mossos d'Esquadra van
detenir a l'estació vilanovina dels Ferrocarrils un
home de 41 anys, presumpte autor de diferents
robatoris a la Conca.
L'home, que estava en cerca i captura, va ser
detingut gràcies a la col·laboració entre els cossos
policials de Vilanova i Igualada i també els Mossos
d'Esquadra. De fet va ser un agent de la Policia Local
de Vilanova, de paisà, qui va localitzar el presumpte
autor dels fets quan es disposava a agafar el tren a
Vilanova del Camí. L'agent, acompanyat de la
patrulla local va retenir el sospitós fins que van
arriba els Mossos que, després de llegir-li els seus
drets, van detenir-lo.
Els Mossos investigaven aquest home, que residia a
Vilanova del Camí des de feia pocs mesos, arran de
la denúncia presentada el 16 de juliol pel propietari
d'un establiment vilanoví. En aquella ocasió, un veí
va poder cridar l'atenció i va quedar en temptativa
de robatori. Pocs dies més tard, el 26 de juliol, el
detingut va aconseguir robar diners en efectiu de
l'establiment. El mateix dia, el mateix individu
forçava la finestra d'un bar d'Igualada i s'enduia els
diners de dues màquines escurabutxaques utilitzant
el mateix modus operandi en tots els casos.
Des de Vilanova del Camí, la regidora de Seguretat
Imma González i l'Alcaldessa Noemí Trucharte han
felicitat la tasca de les diferents forces de seguretat i
especialment la de Policia Local de Vilanova, “el
paper de la qual va ser molt important per detenir
l'acusat”.

marihuana d'un vehicle a l'interior d'un domicili del
carrer Mossèn Cinto Verdaguer. L'ajudaven dos
joves, de 18 i 24 anys, però segons ha explicat el
detingut als agents, les plantes eren seves.
Dos agents estaven fent tasques de seguretat
ciutadana quan van observar, al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, com uns joves agafaven les plantes d'un
Opel Astra i les introduïen en un edifici. A l'interior
del vestíbul ja tenien una desena de plantes, així
com una caixa de cabdells. Segons la Policia, es van
decomissar uns 32 quilos de marihuana.
Després d'identificar-los, un dels joves hauria
reconegut que les plantes eren seves i que els altres
dos -un amb domicili a Vilanova i l'altre amb
domicili a Òdena- simplement li estaven donant un
cop de mà.
Els Mossos d'Esquadra es van endur el detingut a
dependències policials.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Imma
González, afirma que “estem ocupats i preocupats”
perquè en aquest zona del municipi es donen
“conflictes molt concrets que s'estan treballant de
manera coordinada amb altres forces policials”. La
regidora també ha assenyalat que el jove detingut
tenia antecedents per altres temes.

de Dret Penal Operatiu organitzat per Netpol
Instituto Superior de Seguridad Pública que va
impartir un subinspector de la Policia Nacional
destinat a Madrid. Durant la jornada es van oferir
eines i recursos relacionats amb la identificació dels
delictes, la seva tipificació i les possibles actuacions
policials. Alguns dels temes que es van tractar van
ser l'ocupació de béns immobles o el tràfic
d'estupefaents.
Després d'aquesta formació, la Netpol farà un
examen online als agents participants per certificar
l'adquisició dels coneixements.
La regidora de Seguretat Ciutadana de Vilanova del
Camí, Imma González, va ser l'encarregada d'obrir
aquesta jornada a la qual hi van participar
pràcticament la totalitat dels agents de la Policia
Local del municipi. González aposta per la formació
dels agents locals i per això el curs ha estat gratuït
per als policies vilanovins.
Netpol, a través de les xarxes socials, ha fet públic
l'agraïment a l'Ajuntament de Vilanova del Camí
que ha cedit les instal·lacions del Centre d'Innovació
per fer el curs. També han fet una menció especial a
la regidora Imma González de qui han destacat una
frase de la seva intervenció: "Una policia formada no
serveix només per créixer com a treballadors sinó per
oferir el millor de vosaltres mateixos de cara al
ciutadà”

La Policia Local de Vilanova deté
un jove vilanoví per presumpte
robatori en un comerç local
La Policia Local va detenir un jove de 18 anys de
Vilanova del Camí per un presumpte robatori en un
comerç local del carrer Jaume Balmes. Els agents de
la Policia Local van actuar després que un veí els
alertés, de matinada, de sorolls de persiana i vidres
trencats al local comercial.
Agents de les policies locals de Vilanova i Montbui
van col·laborar en la cerca i la detenció del jove que
va ser lliurat als Mossos d'Esquadra, encarregats de
seguir la instrucció.

Necessito
VACANCES

“Necessito Vacances” un magazín fresc i divertit
De dilluns a divendres, de 12 a 13 h a Ràdio Nova
Música, moda, gastronomia, viatges,
recomanacions literàries, cultura i oci...
Perquè gaudeixis del paler de les vacances, t l'any!

Participa i interactua amb nosaltres
Utilitza el whats: 660 96 35 06

COMUNICACIÓ
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Ràdio Nova arrenca temporada amb l'estrena de 'Necessito
vacances' un nou programa musical i d'entreteniment
Passió i ﬁdelitat del Kol·lectiu Nocturn
que fa gran la ràdio municipal
El passat 1 d'octubre va començar la nova temporada de
programació del Kol·lectiu Nocturn de Ràdio Nova, en la
franja de 20 a 21 h del vespre. Una proposta més que
consolidada i fidel que ha fet gran la ràdio municipal.
La proposta més nova és Wake Up! que fa tot just un any
que està en antena. Un programa presentat per Aitor
Bernal, amb els millors temes que sonaven a les pistes de
ball de tota Europa des dels anys 80 fins a dia d'avui.
Tornarà a tenir reemissió els dissabtes, de 22 a 23 hores.
Els dimecres, Bernal torna amb el programa De què
parlem? que complirà setze temporades
ininterrompudes en antena. Aquest any, amb les
col·laboracions d'Eva Fernández i Isabel Moreno, amb
reemissió els diumenges de 12 a 13 h.

El dilluns 1 d'octubre Ràdio Nova va arrencar la nova temporada amb l'estrena del
programa musical i d'entre eniment “Necessito vacances”. S'emet de dilluns a
divendres, de 12 a 13 h del migdia, i substitueix el magazín La Carmanyola, després de
cinc temporades en antena. La intenció és donar-li una volta als migdies amb un
programa més distès que incorpora continguts més musicals. La informació es
concentra a partir de la una del migdia, dins el Vilanova Informació i un espai propi
per a les entrevistes d'actualitat.
Música, moda, gastronomia, viatges, recomanacions literàries, cultura i oci...
“Necessito vacances” ens anima a carregar les piles i a buscar fórmules per continuar
allargant la sensació de gaudi que ens proporcionen les vacances. Desconnectar de
l'avorriment i passar una estona agradable acompanyats de bona música i conversa. En
aquest nou espai, Susanna Maldonado ens parla de moda; Maria Àngels Alzina,
d'aromateràpia; Natalia Sisquella, de cinema; Teresa Mas, de llibres...
La psicòloga Verònica Amezcua ens dona algunes claus per superar la sensació que ens
deixa l'inici de curs i aquesta famosa frase que tant repetim “necessito vacances” i
Miguel Reina, de Punt Viatges, ens animarà, com ja va fer el mes de juliol, a descobrir
possibles escapades, i també a guanyar algun viatge de franc, tot participant
periòdicament en un concurs.
Esmeralda Morreres condueix aquest nou programa que compta amb la complicitat i
col·laboració de tot l'equip: Mireia Rubio, Marissa Martínez i Xavi Garcia.

Els dijous tornaran a ser de cine, amb Javier Pérez-Vico i
Raül Bocache. El +QCine ens contagiarà novament la
passió i el coneixement cinèfil d'aquests dos vilanovins.
Si no el podeu escoltar dijous, la reemissió és els
diumenges d'11 a 12 h.

Guanya un àpat amb art: Tapes i begudes per a dues persones a un dels 50
restaurants que et donem per escollir

I els divendres, Laura Vivancos, és la veu del misteri a
Ràdio Nova. Tretze anys endinsant-nos en el món
desconegut i enigmàtic d'Arkanum que també té dia de
reemissió: diumenge, de 22 a 23 h.

Per participar al sorteig només has d'enviar un whats –escrit o de veu- al 660 96 35 06,
i compartir amb els oients de Ràdio Nova el destí de vacances del qual t'agradaria que
es parlés al programa. Procura ser original perquè entre totes les propostes que es
rebin, se'n triaran 4 per tractar-les al Racó del viatger del mes de novembre.

Casa per a reformar. Superfície solar 120m2. Magatzem,
planta primera amb terrassa i planta altell amb terrassa.
Preu: 75.000

Si ets de bon menjar i de bon beure, aquest mes el concurs del “Necessito Vacances”
t'ho posa fàcil. El proper 31 d'octubre sortejarem un Pla B! Tapes i begudes per a dos
que podreu degustar a qualsevol dels 50 restaurants que et donem per escollir.

Pis per a entrar a viure. 3 Habitacions. Gran Menjador. Amb
planta altell privada i terrassa.
Preu: 201.000. Cert: E

VILANOVA DEL CAMÍ
Magníca casa a Vilanova. 290m2. Terrassa de 23m2 i jardí
de 40m2. Acabats de luxe.
Preu: 304.000. Cert: C
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L'ENTREVISTA
Han passat 20 mesos des de la celebració del
Ple de Moció de Censura que va suposar un
canvi al govern a la ciutat. Un govern que
integra quatre forces polítiques, PSC, VA!, VV
i DECIDE, amb visions municipals i projectes,
de vegades coincidents, de vegades molt
distants. Quin balanç en fa vostè d'aquest
temps de govern?
Un balanç positiu pel que respecte a les nostres
regidories d'Urbanisme, Medi Ambient i Obres i
Serveis, on hem impulsat els projectes com:
reasfaltat de carrers sense cost pels veïns, la
remodelació de la piscina amb el futur bar
restaurant que va ser una proposta nostra, les
millores de les places i zones de jocs als diferents
punts del municipi, la modiﬁcació del Pla
General que ha de permetre tot tipus d'activitats
al polígon industrial, etc. Ara bé, respecte a
l'organització de govern, hem de dir que l'actual
Alcaldia, no respecta els acords signats davant de
notari i li manca experiència en la gestió d'equips,
el que comporta tensions al govern de forma
continua.
Vostè que ha estat tant al govern com a
l'oposició, què en destacaria de la feina que es
pot fer des d'una i altra posició?

JUAN MANUEL
CIVIDANES
ALONSO
Juan Manuel Cividanes és 2n Tinent
d'Alcalde i regidor de les àrees
d'Urbanisme i Medi Ambient des de
gener de 2017. Tot i que la seva
experiència municipalista es remunta al
mandat 1995/1999 aquesta és la primera
vegada que té responsabilitats de govern.
Parlarem d'aquest mandat amb Juan
Manuel Cividanes, d'IPV-VV, i repassarem
les principals actuacions que s'han portat
a terme a les àrees que dirigeix.

Al govern poses en pràctica les teves propostes de
programa, nosaltres en dos anys hem demostrat
amb obres que la ciutat es pot transformar amb
pocs recursos. Ho hem demostrat, per exemple,
amb les zones de joc que s'han millorat en
diversos punts. Crec que hem demostrat que
Veïns amb Veu, ha complert amb la seva paraula
de treball i de respondre a las peticions dels
ciutadans a la via pública, on tenim les actuals
responsabilitats. Voldríem que a les pròximes
eleccions el poble ens doni més suport per
demostrar que també podem fer bon treball en
altres departaments com Esports, Cultura, etc. A
l'oposició, la feina és més de control. M'ha sorprès
la inexistent acció opositora dels actuals grups,
mai s'ha tingut tan fàcil, però no fan res.
Quins han estat els principals canvis que ha
impulsat a les seves regidories? Comencem
per Urbanisme. I a Medi Ambient?
El principal canvi és un contacte directe del
nostre regidor Manuel Ocaña, amb la Brigada
Municipal, fent equip, i resolent més ordres de
treball que mai. Respecte a Urbanisme la meva
àrea, hem reformat el Pla General per permetre la
instal·lació de tot tipus d'activitats al polígon. A
data d'avui hi ha més de 5 projectes industrials en
marxa que portaran ocupació al poble. Hem
projectat i construït l'estructura del futur bar
restaurant de la piscina i el riu, que ﬁnalitzarà el
2019 amb una gran zona de jocs i d'aparcaments.
Hem potenciat l'asfaltat de carrers sense cost, una
proposta de Veïns amb Veu. La remodelació i
ampliació de places i zones de jocs, també una
proposta nostra. Només en dos anys, no està
malament.
Respecte a Medi Ambient, hem treballat amb
aspectes no tan vistosos, en activitats de
potenciació de reducció d'escombraries, transport
sostenible, etc. Però també en un pla reforma de
la ciutat, amb la tala d'arbres en voreres estretes i
zones amb perill de caiguda, i la replantació en un
nombre major d'arbres a places i la zona del riu.
Sempre responent a las peticions dels veïns,
estudiant cas per cas de forma personalitzada.
Quins projectes li hauria agradat executar, si
tingues més temps de mandat?
Tal i com he indicat, ﬁnalitzar el bar restaurant de
la piscina, amb la zona lúdico esportiva exterior
completament urbanitzada. Traslladar l'actual
Ajuntament a una zona més cèntrica i accessible
tan a peu com en cotxe. Destinar l'actual
Ajuntament a un ediﬁci per a les Entitats, obrint

un espai de diàleg i debat de com hauria d'esser la
seva gestió. Establir en els pressupostos anuals
una partida mínima de 60.000 € destinats a
millores als nostres centres educatius. Construir
la futura caserna de la Policia Local al costat de
l'Ambulatori. Continuar amb l'asfalt de carrers i
ampliar-lo amb el soterrament dels cables que
pengen a les façanes dels nostres habitatges.
Sense deixar de banda la resta de la gestió
municipal. Crec que hem demostrat que Veïns
amb Veu, està capacitat i sap governar i gestionar.
En alguns projectes, com la remodelació de la
piscina municipal, la urbanització del carrer
Cervantes o la urbanització del sector PMUr3,
(la zona d'Scorpia) vostè ha manifestat
discrepàncies importants amb la resta del
govern però sobretot amb l'Alcaldessa.
Aquestes discrepàncies posen en perill el
pacte de govern?
Si el pacte es trenca, serà únicament responsable
la Sra. Noemí Trucharte. Respecte al carrer
Cervantes, ella mateixa va incomplir l'acord signat
davant de notari, no fent el carrer. Respecte la
piscina, vam tenir el suport de VA i per això la
piscina va tirar endavant. I respecte el PMUr3,
hem de dir que el PSC i Decide són els únics que
defensen la proposta dels promotors de la
urbanització, on l'Ajuntament pot perdre
patrimoni municipal. Ens han de donar el 15%
dels terrenys per a l'Ajuntament i no arriben ni a
la meitat. La pèrdua econòmica per a
l'Ajuntament és de prop d’1 milió d'euros. Jo
mateix vaig aconsellar tant al govern com a
l'oposició de no acceptar aquesta proposta.
Tothom ho veu com nosaltres, però PSC i Decide
continuen recolzant una proposta que no te cap
ni peus. Són ells els que han de donar
explicacions. Perquè hem de perdre patrimoni?
Qui surt guanyant en aquesta operació?
Quines propostes han quedat sense executar
en aquest mandat ?
En el marc de l'acord signat amb la resta de forces
del govern, s'ha quedat sense executar el carrer
Cervantes, un carrer que té cost zero per als
ciutadans de Vilanova. Són els promotors dels
terrenys els que han d'executar-lo. Molt s'ha
parlat, però sempre amb mentides i falses
informacions interessades. El cost de fer el carrer
és similar al carrer Major i altres carrers executats
i pagats per cada veí.
Queda per executar la concessió de l'enllumenat
públic amb el canvi total de llums leds, que estem
treballant per poder-ho fer realitat abans de maig.
Reduiríem la factura de la llum a la meitat i
milloraríem la il·luminació a tots els carrers del
poble amb les noves llums leds. Intentarem
posar-ho en marxa abans de maig.
El proper 26 de maig celebrarem Eleccions
Municipals. Ha decidit si es tornarà a
presentar? Continuarà liderant VV?
Al nostre grup Veïns amb Veu IPV sempre hem
tingut tots molt clar que som un conjunt i que no
importa qui es presenta el primer, perquè sempre
decidim totes les propostes en conjunt i en
consens. Actualment estem treballant amb un
nou projecte que podria ser un revulsiu per a
nosaltres i per a Vilanova del Camí. L'objectiu
sempre serà millorar la gestió municipal i
transformar Vilanova en beneﬁci dels seus veïns.
Ho deixo aquí, no puc dir més.

