
Vilanova del Camí va viure el 20 
i 21 d'octubre un intens cap de 
setmana solidari ple d'activitats 
per a tots els públics. La II Festa 
Solidària es va tornar a dedicar a 
l'AFANOC i la Casa dels Xuklis i 
va comptar amb la participació i 
la complicitat de les entitats 
locals. La regidora de Solidaritat 
Imma González ha fet una 
valoració molt satisfactòria  
d'aquesta festa solidària

SOLIDARTAT Els actes festius de Nadal i Reis són 

els protagonistes d'aquesta agenda 

d'activitats. Anirem a buscar el Tió 

al Parc Fluvial i el 22 de desembre el 

farem cagar a la plaça del Mercat. 

Destacar també una nova edició del 

Saló de la Infància i de la Festa de 

Cap d'Any, l'arribada del Patge 

Makalí, el lliurament de la carta als 

Reis i la Cavalcada 2019. I dues cites 

esportives: la Sant Silvestre i la 

Pujada als Dipòsits, en el marc de 

St.Hilari i la Fira del Camí Ral.

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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EDUCACIÓ

Un emotiu reconeixement a la 
comunitat educativa i als 
projectes de centre van cloure 
aquesta edició de VilaEduca, la 
Festa de l'Educació de Vilanova 
del Camí. Durant la cerimònia es 
va reconèixer la trajectòria 
professional i la vàlua personal de 
Pepita Bagó, José Antonio 
Sancho,  Isabel Lorente, Manel 
Enrich, Antonio Sánchez, Jaume 
Farré i Teresa Bartolomé.

Conxita Casellas continua sumant 
anys en companyia de la seva 
família i ja en van 109

Conxita Casellas, l'àvia més gran de 
Vilanova Camí, continua sumant anys 
i ja en van 109. El 18 de novembre va 
celebrar el seu aniversari amb la 
família i amb la visita de l'alcaldessa 
Noemí Trucharte i la regidora de 
Serveis Personals, Sílvia Cáceres.
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A l'hivern, 
bona taula 
i vi calent.
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L'ajuntament vilanoví reforçarà el 
treball pedagògic amb les famílies per 
evitar l'absentisme escolar

Un dels objectius del projecte és establir uns procediments 
consensuats entre les parts. Un protocol clar, àgil i pràctic 
que garanteixi al màxim la rapidesa d'actuació i de 
coordinació entre tots els agents implicats que actuen de 
mediadors amb la família de l'alumnat absentista.

D'altra banda, des de l'ajuntament asseguren que aquestes 
sancions no s'ha imposat mai a cap família perquè els casos 
d'absentisme que s'han donant fins ara s'han resolt amb la 
mediació dels diferents professionals.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí té aprovada una 
ordenança de Civisme i Convivència amb un capítol 
especial, el XXVI, per a la protecció dels menors. L'article 
103 recull el dret i el deure de tot menor d'anar a l'escola 
durant el període d'edat que estableixi la legislació vigent. I 
alhora deixa clar que és responsabilitat del pare, mare, 
tutor o guardador legal procurar l'assistència del menor al 
centre escolar fins a aquesta edat. L'incompliment 
d'aquesta ordenança contempla sancions econòmiques 
que, fins ara, podien arribar als 700 €.

Únicament en els casos més greus i quan la mediació amb 
les famílies no dona resultats, és que es valora la imposició 
d'una sanció econòmica.

Durant la sessió plenària del passat 31 d'octubre, es va 
aprovar una modificació del règim sancionador, que ha 
rebaixat l'import a 350 €. La mesura pretén continuar 
tenint efecte dissuasori però sense agreujar la situació de 
les famílies d'infants o joves absentistes, que solen ser 
casos complexes. Des del govern local són partidaris de 
reforçar el treball pedagògic amb les famílies i altres línies 
d'actuació menys coercitives.

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania al 
Mercat St. Hilari torna a obrir portes 
després de solventar algunes 
deficiències a l'espai 

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) ubicada al 
Mercat Municipal de Sant Hilari ha tornat a obrir després 
de solventar diferents incidències provocades per les fortes 
pluges d'aquest mes d'octubre. 

La ciutadania pot utilitzar l'OAC per presentar instàncies o 
gestionar el carnet de l'autobús, un tràmit que es fa els 
dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00 h. També  es 
poden fer gestions sobre el pàrquing, els cursos de 
gimnàstica correctiva i el taller de la memòria de la gent 
gran així com sol·licitar informació i tràmits relacionats 
amb l'Organisme de Gestió Tributària.

Així mateix des de l'OAC també es poden gestionar les 
oposicions públiques i ajuts i alguns serveis del padró com 
altes, baixes, canvis de domicili etcètera.

L'OAC és un punt descentralitzat de l'Ajuntament on es 
poden fer diferents tràmits i gestions així com sol·licitar 
informació sobre serveis municipals o adreces del 
municipi. 

L'horari de l'OAC és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00 h i 
també dimecres i divendres de 17:00 a 20:30 h.

L'ajuntament vol garantir la 
convivència entre ciutadania i animals 
de companyia i assegurar la qualitat de 
la via pública

La presència d'excrements de gossos per carrers, places i 
parcs és sovint motiu de queixa ciutadana i una 
preocupació creixent per a l'Ajuntament que vetlla per la 
qualitat de l'espai públic. Malgrat que des de diferents 
regidories es reconeix que hi ha molta gent que és 
responsable i que de manera habitual recull els excrements 
de les mascotes de la via pública, encara hi ha persones, -
poques, asseguren-  que prefereixen saltar-se la normativa 
municipal de civisme i convivència.

Aquestes conductes incíviques poden sortir molt cares a 
partir d'ara ja que l'ajuntament vilanoví ha aprovat un 
augment de les sancions que passaran dels 350 als 700 €. 
L'acció forma part d'una campanya de conscienciació en 
positiu, que busca convèncer els propietaris incívics que 
surt més rentable recollir els excrements de les seves 
mascotes. Agents de la Policia Local de paisà fan vigilància 
en diferents zones on s'han detectat més excrements per 
tal de controlar i denunciar aquestes accions.

Noemí Trucharte cerca la complicitat de 
la Fundació Cruyff per construir un 
Cruyff Court a Vilanova del Camí 

A l'hora de decidir on es construeixen aquests Cruyff 
Courts, la Fundació  prioritza zones desfavorides per 
fomentar la inclusió social d'infants i joves especialment 
vulnerables a través de la pràctica de l'esport.

L'alcaldessa Noemí Trucharte es va reunir, fa unes 
setmanes, amb Sander Waare, de la Fundació Cruyff i 
l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, on 
recentment s'ha estrenat un camp de futbol construït per la 
Fundació. Trucharte s'hi ha posat en contacte amb la 
voluntat d'aconseguir una pista per al municipi que faciliti 
la pràctica esportiva d'infants i joves.

Vilanova continua en contacte amb la Fundació que 
valorarà la possibilitat de fer una d'aquestes pistes al 
municipi.

Els Cruyff Courts són petits camps de futbol d'ús lliure que 
tenen com a objectiu fomentar l'esport i inculcar valors 
com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la 
superació personal, així com aconseguir prevenir el 
sedentarisme i l'obesitat infantil.
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El barri La Pau guanyarà un nou 
espai esportiu i de lleure amb 
pista de vòlei platja, tirolina, 
joc d'escalada i pista multijoc

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha anunciat la 
licitació d'un contracte per al subministrament i la 
instal·lació de jocs al camp de futbol del barri La 
Pau. Un nou equipament esportiu i de lleure que 
haurà de compartir l'espai amb les actuals pistes de 
petanca.

El pressupost del projecte, que és de pràcticament 
35.000 € IVA inclòs,  contempla la separació 
d'aquest nou espai de jocs de la zona de petanca 
mitjançant una tanca metàl·lica enreixada, la 
construcció d'una pista de vòlei platja, una tirolina, 
un joc d'escalada i una pista multijoc d'una torre.
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Antonia Martínez, una de les 
àvies centenàries de Vilanova, 
celebra 102 anys 
Antonia Martinez Hinojo va celebrar el passat 12 
d'octubre un any més, i ja en van 102. L'alcaldessa 
Noemí Trucharte i la regidora de Serveis Personals, 
Sílvia Cáceres, van visitar-la al seu domicili per  
felicitar-la i lliurar-li, en nom del consistori, un ram 
de flors.

L'àvia vilanovina va conversar animadament amb 
l'alcaldessa i la regidora. Van parlar del passat, de 
quan vivia i treballava al camp, a Serón, Almeria, 
però també del present, que viu intensament amb 
els seus fils i nets i dos besnéts que l'enamoren.

La seva afició per la costura i per fer punt, que 
omplia bona part del seu temps fins fa uns mesos, 
ara ha quedat aparcada. La pèrdua progressiva de 
vista, li posen molt difícil el teixit de les toquilles, de 
les que encara en guarda un calaix ple de tots els 
colors.

La façana de l'Ajuntament va lluir 
el 12 d'octubre una gran bandera 
espanyola per celebrar el dia de la 
Hispanitat
La façana de l'Ajuntament de Vilanova del Camí va 
lluir el 12 d'octubre una gran bandera espanyola per 
celebrar el dia de la Hispanitat. L’alcaldessa Noemí 
Trucharte assegura que aquest gest “és del tot 
normal, perquè durant l'11 de Setembre, Diada de 
Catalunya, fem onejar la senyera”.

La decisió de penjar la “rojigualda” va ser notícia als 
mitjans de comunicació nacionals i fins i tot va ser 
objecte d'una intervenció en directe al programa de 
TV1 Espejo Público.

Conxita Casellas continua 
sumant anys en companyia de 
la seva família i ja en van 109

Rodejada de la família, el seu fill, els nets i els 
besnéts, aquesta vilanovina centenària va conversar 
amb l'alcaldessa i la regidora amb qui va compartir 
copa de cava i pastís d'aniversari.

L'alcaldessa va lliurar-li el tradicional ram de flors i 
va fer-li arribar la felicitació i l'estima del consistori, 
un homenatge que l'ajuntament vilanoví li fa des 
que va complir els 100 anys. 

La vilanovina Conxita Casellas és l'àvia més gran de 
la comarca i la vint-i-cinquena de tot l'estat 
espanyol.

Malgrat la seva avançada edat, Conxita Casellas 
continua mostrant bona salut. Únicament un petit 
refredat i una mica de tos que ha contret aquesta 
passada setmana, i els mals típics de l'edat que li 
han afectat la vista, l'oïda i la mobilitat.

Conxita Casellas, l'àvia més gran de Vilanova Camí,  
ja en té 109. El 18 de novembre va celebrar el seu 
aniversari amb la família i amb la visita de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Serveis 
Personals, Sílvia Cáceres.

Amb l'objectiu de cercar un major consens entre els 
grups municipals respecte del projecte, l'alcaldessa 
Noemí Trucharte ha convocat diferents reunions 
amb els regidors del consistori. També s'ha 
planificat una exposició pública oberta a la 
ciutadania per tal de donar a conèixer el projecte i el 
què suposarà per al municipi la seva aprovació.

La urbanització del PMUr3 és privada però depèn 
dels permisos municipals perquè pugui prosperar.

L'aprovació definitiva del PMUr3 s'ha ajornat. 
Només el PSC i DECIDE estan a favor de seguir 
endavant amb el projecte que consideren de vital 
importància per al municipi, per a la creació 
d'ocupació i per a la dinamització comercial d'una 
zona que ara mateix ocupen camps erms. 

S'ajorna l'aprovació definitiva 
del PMUr3 per buscar el consens 
dels grups municipals

La Policia Local estrena nou 
vehicle, un 4x4 híbrid, més 
sostenible i respectuós amb 
el medi ambient 

L'adquisició del vehicle s'ha fet en sistema de 
rènting a través de la central de compres de 
l'ACM i això es tradueix, diu González, en un 
estalvi econòmic important per a l'Ajuntament.

Imma González assegura que des de la Policia 
Local s'havia reclamat incorporar un vehicle 
4x4 a la flota que permetrà atendre demandes 
en situació d'emergència, per exemple, durant 
les nevades.

La Policia Local de Vilanova del Camí ha 
estrenat un nou vehicle. Es tracta d'un Toyota 
RAV4, un vehicle tot terreny, amb un avançat 
sistema híbrid i amb una àmplia gamma de 
tecnologies pioneres que proporcionen alguns 
beneficis importants com una pantalla amb 
vista panoràmica i un sistema de seguretat 
Safety Sense.

La regidora de Seguretat, Imma González, ha 
explicat que “s'ha buscat una alternativa als 
vehicles de la flota actual i s'ha apostat per un 
cotxe sostenible, un híbrid que redueix 
considerablement el consum de benzina gràcies 
al sistema híbrid que permet circular amb 
energia elèctrica si no es supera els 50 km/hora”. 
La regidora s'ha mostrat satisfeta amb l'elecció 
d'aquest vehicle perquè diu, “és un compromís 
amb el medi ambient”.

Noemí Trucharte i Imma González 
participen en la Festa del Pilar 
convidades per la Guàrdia Civil 
d'Igualada

Segons la regidora Imma González, “va ser un 
acte emotiu, mostra de companyonia i lleialtat 
entre els cossos de seguretat de l'Estat”.

La Guàrdia Civil va celebrar el passat 12 
d'octubre a Igualada la festa de la seva patrona, 
la Verge del Pilar. L'alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte i la regidora de 
Seguretat, Imma González, van participar a la 
cerimònia anual a la qual també hi van assistir 
una nodrida representació d'agents de la Policia 
Local.

El Comandant de Lloc d'Igualada, durant la seva 
intervenció, va agrair el gest de totes aquelles 
persones que l'any passat es van manifestar per 
donar-los suport a ells i les seves famílies. A 
l'acte també hi va participar el General en Cap 
de la Setena zona de Catalunya i Balears.
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Al vespre, la pluja no va convidar a sortir de casa i els 
actes programats com el sopar i el concurs de 
karaoke no van tenir el seguiment que s'esperava, ha 
explicat González. La regidora ha agraït la 
col·laboració de treballadors i entitats, especialment 
a la Casa de Andalucía i al Camp del Rei, per la seva 
implicació en la festa així com els membres del Jurat 
del concurs de disfresses.

Can Papasseit va acollir el 31 d'octubre, la primera 
edició de la Transcastanyada, una festa planificada 
des de Cultura per combinar el millor de la 
Castanyada i de Halloween. La pluja va animar a les 
famílies a participar de la tarda de màgia i del 
concurs de disfresses a Can Papasseit però va 
deslluir els actes de la nit.

La regidora de Cultura, Imma González, ha fet una 
valoració molt positiva de la festa que, per motius 
climatològics va haver de substituir la cercavila 
monstruosa per una altra acció a l'interior de Can 
Papasseit que va animar la festa. La complicitat i la 
implicació de moltaXamba Camp del Rei, diu la 
regidora, va ser imprescindible i va fer que petits i 
grans s'ho passessin molt bé. “Els xamberos van 
donar un toc terrorífic i canyero amb la seva 
percussió”, asseguren des de Cultura.

Seguint el model del concurs de disfresses del Camp 
del Rei, petits i grans van anar desfilant per 
l'escenari de Can Papasseit davant l'atenta mirada 
dels membres del Jurat: Pepi Cervera de la Comissió 
de Festes, Mari Pérez i Júlia Moreno de la Casa de 
Andalucía, Mercè Roldán, directora del Joan 
Maragall i Anna Pulpillo, tècnica de Cultura.

Els premis d'aquesta primera edició de la 
Transcastanyada consistien en un val de compres de 
15 € per bescanviar en diferents establiments locals. 
Els premis per a les millors disfresses monstruoses 
va ser per a Leire Cuevas i Martina, mentre que els 
premis per a les millors comparses van ser per a les 
Chiquicatrinas i per a las Chicas sangrientas 
atrapaesqueletos. 

El Mag Enric va ser també una peça clau per fer 
d'aquesta festa, una vetllada familiar molt agradable 
i divertida que va omplir Can Papasseit.

Després del recital, es va  convidar el públic a un 
còctel, un espai que va permetre interactuar amb els 
quatre autors que també van signar llibres. 

Satisfeta per una banda però decebuda per l'altra. 
Així es definia la regidora de Cultura, Imma 
González, quan feia balanç d'aquest primer recital 
poètic a Vilanova del Camí. Satisfeta perquè ha 
pogut complir amb el compromís d'apropar la 
literatura i un gènere minoritari com és al poesia a la 
població, sobretot al públic més jove, tot i que l'acte 
va portar a Can Papasseit gent de totes les edats.  

Pel que fa l'acollida del públic que va assistir a l'acte, 
en el que hi participaven els autors Diego Bergasa, 
Saray Alonso, Anne Invierns i Sara Leo, la regidora 
de Cultura explica que va ser excel·lent. Assegura 
que es va crear una atmosfera intimista i màgica 
únicament trencada pels aplaudiments del públic. 

Can Papasseit va acollir el recital poètic Vilaverso, el 
passat dissabte 10 de novembre. “Un acte intimista i 
màgic”, segons explica la regidora de Cultura, Imma 
González, que va permetre conèixer i gaudir de la 
nova poesia de la mà de “quatre autors joves de 
primer nivell”.

Per altra banda, González assegura que se sent 

decebuda perquè esperava que aquest acte despertés 
més interès entre la població. La seva voluntat era 
omplir Can Papasseit, cosa que no ha estat possible, 
almenys en aquesta edició. Tot i així assegura que la 
venda de llibres ha funcionat molt bé.  

Públic familiar i ambient monstruós 
a la Transcastanyada 2018 

El passat 14 de novembre va començar el curs de 
cuina per a nens i nenes que organitza la regidoria 
de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. El 
curs ha fet ple i la regidoria ja es planteja fer-ne un 
altre si hi ha demanda suficient.

En la primera sessió del curs, els nens i nenes han 
après dues receptes amb productes típics de 
temporada: els panellets i els carbassons, amb els 
quals han fet mini pizza.

La regidora de Cultura Imma González ha expressat 
la seva satisfacció per l'èxit que ha tingut aquest 
curs i ja ha anunciat que està valorant la possibilitat 
de fer-ne un altre, els dijous, donant resposta a la 
demanda d'algunes famílies que no han pogut 
participar-hi.

Panellets i mini pizza de carbassó, 
primers plats del curs de cuina per 
a quitxalla

El Vilaverso va regalar a la ciutadania “un espai intimista i màgic amb 
autors joves de primer nivell” 

Vilanova del Camí tanca un cap de setmana solidari amb una gala 
musical plena de sentiment 

A la tarda, la Gala Solidària, va omplir Can Papasseit 
de música i de sentiment. Una a una van anar 
desfilant fins a una desena d'entitats i cantautors 
locals. Durant la gala també es va fer el lliurament 
dels premis del concurs de dibuixos “Guanyadors 
solidaris”. Premis que van lliurar els representants de 
les entitats, a excepció del primer premi que va anar 
a càrrec de l'alcaldessa Noemí Trucharte i la 
regidora Imma González.

Manolo Cano, president de l'Associació Camp del 
Rei va lliurar el premi Vila Solidària a l'Escola 
Pompeu Fabra, per la seva implicació en el projecte i 
és que tots els nens que van participar al concurs de 
dibuix, eren alumnes del Pompeu.

La regidora de Solidaritat Imma González ha fet una 
valoració molt satisfactòria  d'aquesta festa solidària 
que ha tornat a demostrar, ha dit, que “Vilanova és 
un municipi solidari i col·laborador. L'objectiu de la 
festa”, explica la regidora, que era donar visibilitat a 
la Casa dels Xuklis i recaptar el màxim de diners 
possibles per a contribuir al projecte, “s'ha assolit 
amb escreix”.

Vilanova del Camí va viure el 20 i 21 d'octubre un 
intens cap de setmana solidari ple d'activitats per a 
tots els públics. La II Festa Solidària es va tornar a 
dedicar a l'AFANOC i la Casa dels Xuklis i va 
comptar amb la participació i la complicitat de les 
entitats locals.

A la tarda, el planetari de Cel Obert, un inflable 
dins del qual es feia una projecció sobre l'univers, va 

atraure també força visites. L'activitat de la tarda va 
començar cap a les 5 i es va allargar fins gairebé dos 
quarts de vuit del vespre gràcies a unes actuacions 
plenes de ritme. Primer amb zumba, a càrrec d'Eva 
Copoví, després amb Sweet India i Sílvia Bautista, i 
finalment amb Evelyn Milán de La Casa de 
Andalucía de l'Anoia. Entremig, també es va servir 
un berenar de xocolata i melindros, per gentilesa de 
Cal Rubio.    

Dissabte, la plaça del Mercat va acollir la primera 
jornada solidària amb l'AFANOC i La Casa dels 
Xuklis. Al matí, unes vuitanta persones van 
participar a la mini decatlon organitzada per 
l'Associació Cultural Camp del Rei i van provar la 
seva habilitat, tot jugant i passant una estona ben 
divertida. 

González ha volgut reconèixer i agrair la tasca i la 
implicació de les entitats en l'organització d'aquest 
cap de setmana solidari que assegura tindrà 
continuïtat encara que no sigui de la mà de la seva 
regidoria.

Diumenge, els actes es van reprendre amb un taller 
per aproximar el món dels gegants a la ciutadania 
que va anar a càrrec dels Gegants i Grallers de 
Vilanova del Camí. Aquest taller va donar pas a la 
projecció de Tadeo Jones 2, que va aplegar un bon 
nombre famílies a Can Papasseit.
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El passat 23 de novembre van començar les obres  al 
mòdul dels lavabos de l'escola Joan Maragall. Unes 
obres llargament reivindicades per l'Ajuntament, 
per la direcció de l'Escola i per l'AMPA i un 
compromís contret pels Serveis Territorials de la 
Generalitat de Catalunya.

Des de l'Ajuntament, tant l'alcaldessa com la 
regidora d'Educació han valorat amb satisfacció 
l'inici d'aquestes obres que “han costat en fer-se 
realitat”. “Han estat necessàries 5 visites als Serveis 
Territorials on durant els darrers dos anys s'han 
donat fins a tres canvis del responsable del servei”, 
explica l'alcaldessa Noemí Trucharte.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, la regidora 
d'Educació Eva Vadillo i responsables dels Serveis 
Tècnics municipals, van supervisar l'inici de les 
obres de millora del mòdul de lavabos exteriors del 
Joan Maragall. Unes obres que està realitzant els 
Serveis Territorials i que serviran per a la millora de 
l'espai i la dotació d'un nou lavabo adaptat i 
accessible. En total el mòdul, al qual es pot accedir 
des del pati de l'escola, comptarà amb 5 unitats.

Segons les previsions, les obres estaran enllestides 
abans que acabi l'any.

Eva Vadillo també ha volgut destacar la col·laboració 
i el treball conjunt que han fet l'Ajuntament, l'Escola 
Joan Maragall i  l'AMPA. “Anant de la mà i treballant 
plegades, podem aconseguir més fàcilment els 
projectes plantejats”.

Comencen les obres de millora al 
mòdul de lavabos exteriors de 
l'Escola Joan Maragall

Tarda de convivència i reconeixement a la comunitat educativa 
de Vilanova del Camí 

A partir d'aquí els actes es van desenvolupar a 
l'interior de Can Papasseit. Primer amb una 
ponència d'Eva Bach, mestra, pedagoga, 
terapeuta, formadora de formadors i 
col·laboradora del diari Ara, amb la columna Ara 
Criatures, que es va centrar sobre com educar 
amb sentit i sensibilitat.

 

Professors, mestres, representants de les Ampa's i 
famílies van participar en una nova edició de 
VilaEduca, la Festa de l'Educació que enguany es 
presentava en una data i en un format diferent.

Les activitats van incloure diferents tallers: un 
d'experimentació per als més petits, un altre de 
construcció amb peces Lego, i un tercer de 
robòtica, pensat per a l'alumnat de l'institut i una 
sessió de percussió corporal que va anar a càrrec 
de Kike Cuadros.

Una xerrada diferent, amb sòlids fonaments 
pedagògics i ètics que Eva Bach va desenvolupar 
d'una manera pràctica, útil, propera i entenedora. 

Un emotiu reconeixement a la comunitat 
educativa i als projectes de centre van cloure 
aquesta edició de VilaEduca, la Festa de 
l'Educació de Vilanova del Camí. Durant la 
cerimònia es va reconèixer la trajectòria 
professional i la vàlua personal de Pepita Bagó 
Carner que ha exercit durant 36 anys al Pompeu 
Fabra. També es va fer un reconeixement a José 
Antonio Sancho i a Isabel Lorente, que han 
exercit de docents a l'Escola Joan Maragall. Els 
reconeixements van continuar amb el record de 
quatre persones de l'Institut Pla de les Moreres: 
Manel Enrich, membre del PAS, i els professors 
Antonio Sánchez, Jaume Farré i Teresa 

Bartolomé.

També el conte col·lectiu de 3r, una experiència 
compartida des de fa 8 anys entre l'alumnat de 3r 
de les escoles Pompeu Fabra, Joan Maragall i 
Marta Mata que els ha permès jugar amb les 
paraules per crear històries amb fragments únics i 
originals d'uns i altres.

I també es va reconèixer el Projecte Morera de 
l'Institut, una iniciativa que suposa una nova 
oportunitat per als joves que els permet conèixer 
de prop el món laboral i encarar amb un altre 
esperit el curs escolar.

Durant les intervencions oficials, la regidora 
d'Educació Eva Vadillo va posar en l'accent en la 
qualitat dels projectes educatius del municipi. 
“Aquests premis, va dir Vadillo, són una manera 
de donar visibilitat a la feina que es fa des de cada 
un dels centres de Vilanova del Camí on hi ha 
centres d'ensenyament de molta qualitat però 
sovint ens n'oblidem o s'obvia”

Aquesta edició dels reconeixements a la 
comunitat educativa va  destacar també diferents 
projectes de centre com el projecte pedagògic i 
educatiu de les llars La Baldufa i El Molinet, 
espais potenciadors d'experiències i descobertes.

L'alcaldessa Noemí Trucharte també va agrair i 
reconèixer la feina que es fa des de la comunitat 
educativa: docents, famílies, AMPA... “i per posar 
en valor el vostre compromís amb l'educació però 
també amb la comunitat, amb Vilanova del Camí, 
desenvolupant la vostra feina amb vocació i 
professionalitat”

Durant tot el mes d'octubre Joventut va organitzar 
una exposició a l'Espai Jove i a l'Institut Pla de les 
Moreres amb diferents plafons amb explicacions 
sobre temes que afecten nenes de tot el món com 
l'ablació, els matrimonis infantils o les diferències 
en la construcció de gènere.

Aquesta acció forma part del cicle d'exposicions que 
promou l'Oficina Jove de l'Anoia i que comparteix 
amb els diferents Serveis de Joventut de la comarca. 
Es tracta d'un seguit d'exposicions de caràcter 
mensual sobre temàtiques d'interès general i 
d'actualitat que pretenen generar consciència i 
promoure la reflexió i el debat entorn als temes 
triats. Així mateix volen fomentar nous valors i 
actituds que facilitin la convivència, la inclusió o la 
igualtat d'oportunitats.

L'Espai Jove commemora el Dia 
Internacional de la Nena amb una 
exposició sobre la discriminació que 
pateixen les nenes arreu del món 

Durant el mes de setembre, l'Espai Jove de 
Vilanova del Camí va oferir suport per a tramitar 
les beques per a estudis post obligatoris, 
universitaris i no universitaris. Uns ajuts 
econòmics que han sol·licitat 43 famílies.

El Centre Cívic del barri La Pau va acollir el passat 
13 de setembre un taller específic per ajudar als 

joves i les seves famílies a tramitar aquestes 
beques. Durant el taller es van fer una vintena de 
tràmits que s'han sumat a una altra vintena llarga 
que es van fer posteriorment.

Des de l'Espai Jove també es va oferir atenció 
individualitzada a les famílies que ho van 
sol·licitar.

Més d'una quarantena de famílies es beneficien del suport de l'Espai 
Jove per tramitar les beques per a estudis post obligatoris 



Una quinzena de persones fan el 
curs per certificar els 
coneixements TIC i l'examen ACTIC 
El Centre d'Innovació Anoia va acollir el mes 
d'octubre el curs “La certificació dels 
coneixements TIC amb l'examen ACTIC” 
organitzat pel Servei d'Orientació Laboral de 
Promoció Econòmica de  l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí. L'objectiu d'aquest curs és 
preparar els alumnes per superar la prova de 
certificació bàsica ACTIC, un certificat que 
permet a qualsevol persona de més de 16 anys 
demostrar les seves competències en TIC 
mitjançant una prova per ordinador que s'avalua 
automàticament. 

En la formació hi han participat una quinzena de 
persones inscrites a la Borsa de Treball Xaloc de 
la Diputació de Barcelona per tal millorar la seves 
competències en l'ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. Aquest i altres 
cursos s'ofereixen des de Promoció Econòmica 
per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones 
en situació d'atur i/o de millora de feina. 
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Mari Carmen Peláez del Mercat de 
Sant Hilari va tornar a guanyar el 
concurs de tapes del Vilashopping
Mari Carmen Peláez de la Carnisseria i Xarcuteria 
Mari Carmen, del Mercat de Sant Hilari va tornar a 
guanyar el concurs de tapes del Vilashopping. Ho va 
fer amb un platet molt suggerent a partir d'un 
producte elaborats a la seva parada, la botifarra, que 
va presentar en un llit de ceba caramelitzada, amb 
passes de Corint i banyada en moscatell.

L'alcaldessa també va recordar que en aquesta edició 
es van introduir tapes aptes per a celíacs, donant 
resposta a una demanda ciutadana i a un compromís 
municipal. 

El Jurat del concurs de tapes, integrat per 
l'alcaldessa Noemí Trucharte, el Tinent d'Alcalde i 
regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios i 
la regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres, van 
decidir que en conjunt, aquesta era la millor de les 
tapes del concurs: per la combinació de sabors i per 
la seva presentació. 

En aquesta edició es van presentar alguns platets de 
postres, una iniciativa que la regidora Sílvia Cáceres 
ha valorat especialment i que espera que altres 
establiments s'hi puguin sumar en properes 
edicions.

Francisco Palacios va destacar la gran qualitat de les 
tapes presentades per tots els establiments amb 
productes de proximitat i d'elaboració pròpia.

Les cooperatives de 5è de l'Escola 
Joan Maragall comencen 
a funcionar

Durant aquests primers mesos del curs escolar, 
l'alumnat ha triat els òrgans directius de cada 
cooperativa i han redactat els estatuts, a part 
d'omplir la fitxa de socis.

La part legal la van finalitzar el passat divendres 23 
de novembre, amb la inscripció de les diferents 
cooperatives al registre de l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí i amb la sol·licitud del NIF de cada una 
d'elles. 

A partir d'ara, cada classe gestionarà la seva 
cooperativa de forma independent i crearan 
productes que posaran a la venda més endavant.

L'alumnat de 5è de l'Escola Joan Maragall de 
Vilanova del Camí ja han creat les seves 
cooperatives dins el programa Cultura Emprenedora 
a l'Escola que dur a terme la Diputació de Barcelona, 
a través de les àrees d'Educació i Desenvolupament 
Econòmic i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, 
mitjançant Promoció Econòmica i Educació. 
Durant el curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una 
cooperativa amb el recolzament de la comunitat 
educativa, l'administració i altres agents socials de 
la seva localitat.

Els representants de cada cooperativa, acompanyats 
per la directora Mercè Roldán i el cap d'estudis 
Guillem Duocastella, van portar la documentació al 
registre i van ser rebuts per l'alcaldessa de Vilanova 
del Camí, Noemí Trucharte, i pel regidor de 
Promoció Econòmica, Francisco Palacios, i la 
regidora d'Educació, Eva Vadillo.
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L'Ajuntament de Vilanova contracta 
3 persones en pràctiques dins el 
Programa de Garantia Juvenil 
L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat en 
pràctiques a 3 persones joves beneficiàries del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
L'alcaldessa Noemí Trucharte, el regidor de 
Promoció Econòmica, Francisco Palacios i la 
regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres van 
rebre oficialment els joves per donar-los la 
benvinguda.

Laura Medina, Judit Martínez i Raquel Munuera són 
les joves que s'han incorporat a la plantilla 
municipal, concretament a les àrees de Serveis 
Personals, a Facturació i a Urbanisme, 
respectivament. També s'ha presentat Mario 
Holgado, que farà de dinamitzador del Casal de la 
Gent Gran, en el marc dels Plans d'Ocupació de 
Treball als barris, substituint una baixa.

La durada de les pràctiques laborals del Programa de 
Garantia Juvenil és de 6 mesos a jornada complerta. 
Durant aquest temps, les joves hauran de realitzar 
tasques administratives d'acord amb els estudis que 
han cursat de Grau Mig de Gestió Administrativa o 
equivalent. Aquest programa ofereix una nova 
oportunitat perquè els joves puguin incorporar-se al 
mercat laboral realitzant tasques pròpies dels seus 
estudis. Aquestes contractacions en pràctiques són 
una iniciativa del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu - Iniciativa 
d'Ocupació Juvenil.

El viver d'empreses del Centre 
d'Innovació Anoia acull Intam, una 
empresa especialista en comerç 
exterior 

A banda de la consultoria, Intam ofereix la 
promoció activa de vendes, amb serveis de 
representació i participació en fires i 
esdeveniments, i altres serveis personalitzats com la 
direcció comercial, estudis de mercat i Bussiness 
Intelligence (intel·ligència empresarial). 

Des d'aquesta tardor el Centre d'Innovació Anoia 
acull en el viver d'empreses, una nova i jove 
iniciativa empresarial dedicada al desenvolupament 
de negocis internacionals. Es diu Intam i està 
dirigida per Samuel Jiménez i un soci col·laborador 
que treballa des de les terres de ponent. El regidor 
de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, va 
donar-li la benvinguda oficial al Centre d'Innovació.

Intam es dedica al desenvolupament de negocis 
internacionals amb un servei de consultoria per 
aquelles empreses que es volen iniciar en el comerç 
internacional. Ofereixen un acompanyament en el 
procés d'internacionalització per tal que les 
empreses puguin esprémer tot el seu potencial en 
els mercats internacionals, marcar les estratègies i 
optimitzar el seu valor comercial.

Intam gestiona contactes en més de 40 països i el 
valor afegit que aporten al negoci és la seva 
experiència i el coneixement adquirit en aquests 17 
anys, formació específica  i coneixement de sectors i 
mercats internacionals. Treballen en equip amb les 
empreses que sol·liciten els seus serveis, i creuen 
que justament aquest factor és el que els condueix a 
l'èxit de les operacions.
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L'Ajuntament i Creu Roja Anoia 
continuen treballant plegats per 
tirar endavant projectes com el 
Banc de la Teca 

L'alcaldessa Noemí Trucharte i el Dr. Xavier Botet, en 
nom i representació de Creu Roja Anoia han signat 
un nou conveni de col·laboració amb l'objectiu de 
tirar endavant diferents serveis al municipi. A la 
signatura també hi ha participat la regidora de 
Serveis Personals, Sílvia Cáceres, el vicepresident de 
Creu Roja Anoia, Josep Maria Riera i la coordinadora 
a l'Anoia, Sílvia Grados.  

L'Ajuntament de Vilanova i Creu Roja treballen 
plegats des de fa anys diferents projectes que 
s'adrecen als col·lectius més vulnerables. El reforç 
escolar, l'esplai dels dissabtes són dos exemples 
d'aquesta col·laboració que es porta a terme a través 
de persones voluntàries que es coordinen des de Creu 
Roja.

En el marc d'aquest conveni també es contempla la 
campanya de recollida de joguines en la qual també 
hi participen els mitjans de comunicació local.

El 'Protocol davant les violències 
sexuals en espais festius' veu la 
llum en el marc del 25N 

L'acte es  va acabar amb la projecció de la pel·lícula 
Todas las mulleres que coñezo, sobre violències 
masclistes, integrada en la Mostra Internacional de 
Films de Dones.

Durant la presentació del protocol, la regidora Sílvia 
Cáceres, va destacar “el treball conjunt per aconseguir 
espais segurs i de llibertat, on puguin gaudir tant 
homes com dones”. “Queda encara molta feina per fer, 
va dir Cáceres, però aquest protocol és un bon inici i 
una oportunitat excel·lent per tornar a convidar a la 
població a reflexionar i a prendre consciència sobre 
les violències sexuals i la necessitat de treballar 
plegades per eradicar-les”

Òdena va acollir l'acte central del 25N, el Dia 
Internacional per l'eliminació de les violències 
masclistes, organitzat pels municipis de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena 
(MICOD). L'agenda de la MICOD també va incloure 
el 23 de novembre la presentació del Protocol davant 
les violències sexuals en espais festius, elaborat amb 
la complicitat de tots els municipis. 

Diumenge25 de novembre, el programa del 25N 
coordinat per la MICOD es va encetar a les cinc de la 
tarda amb una sessió de contes al Teatre Centre Unió 
Agrícola d'Òdena. Tot seguit es va fer la concentració 
i lectura del Manifest que va anar a càrrec de les 
regidores d'Igualtat d'Igualada, Òdena i Vilanova del 
Camí, Carme Riera, Vanessa Massons i Sílvia Cáceres, 
respectivament. 

La Diputació de Barcelona ja ha aprovat els projectes 
i s'ha fet una primera visita dels tècnics als domicilis. 
S'han redactat els projectes per fer les reformes 
convenients i s'espera que les obres puguin començar 
en breu, explica Sílvia Cáceres.

El Programa d'Arranjament d'Habitatges per a les 
persones grans de la Diputació de Barcelona farà 
possible millores en quatre habitatges de Vilanova 
del Camí. L'actuació amb un pressupost aproximat de 
5.000 €, està finançada al 80% per la Diputació i el 
20% per l'Ajuntament.

La regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres, ha 
explicat que “aquests ajuts tècnics s'adrecen als 
col·lectius més vulnerables, especialment persones 
grans que viuen soles i que tenen dificultats de 
mobilitat o necessitats especials i que hagin estat 
ateses des dels Serveis Socials”. Les millores que es fan 
als habitatges, diu Cáceres, consisteixen 
principalment en adaptacions als banys, canviant la 
banyera per plat de dutxa, però també es poden fer 
altres reformes bàsiques per habilitar la llar i afavorir, 
per exemple l'accessibilitat i l'autonomia de les 
persones.

Vilanova farà millores en quatre 
habitatges de persones grans de la 
mà de la Diputació de Barcelona

La regidora Sílvia Cáceres assegura que la matinal va 
funcionar molt bé i que el temps i l'entorn van 
acompanyar molt. Assegura que les famílies que van 
participar van gaudir de l'experiència i van agrair a 
l'ajuntament que s'organitzin actes com aquest per 
compartir amb les mascotes.

La formació es va dividir en dues parts: una primera, 
més teòrica, amb explicacions i consells sobre 
l'educació de les mascotes i una segona, més pràctica. 
L'acte es va acabar cap a la una del migdia amb un 
obsequi per als participants i els seus gossos que 
consistia en un paquet de bosses per a la recollida 
d'excrements, una piloteta i un val per a tractament 
de perruqueria a Helpcan.

El Parc Fluvial de Vilanova del Camí va acollir l'11 de 
novembre un curs d'educació canina que organitzava 
Serveis Personals de la mà de l'empresa igualadina 
Helpcan. 

Una trentena de persones i les seves 
mascotes gaudeixen del curs 
d'educació canina al Parc Fluvial 
de Vilanova

Els premiats podran recollir el seu pernil el 24 de desembre de 13:00 a 15:00 h
El sorteig es farà el 22 de desembre 

Celebra el Nadal amb els comerços 
del Mercat de Sant Hilari

Participa-hi utilitzant la teva targeta de delitat
Per cada compra, una butlleta i l'oportunitat de guanyar un pernil!

Fes Nadal, comprant al Mercat de Sant Hilari!

   Sortegem 30 pernils!

Més de 200 persones ballen al 
Centre d'Innovació Anoia

El Centre, diu Cáceres,  ofereix una sala molt gran per 
ballar, una àmplia zona d'aparcament i a més a més 
hi ha servei de bar per fer petites consumicions a la 
mitja part. Aquesta setmana van ser 220 les persones 
que van participar al ball de dissabte al Centre 
d'Innovació, una xifra que des de la Junta del Casal 
han valorat amb molta satisfacció.

Cáceres està contenta amb l'acollida que ha tingut la 
sala del Centre d'Innovació que es continuarà 
utilitzant, diu, únicament quan Can Papasseit estigui 
ocupat.

L'Associació organitza el ball, sempre que és possible, 
a Can Papasseit però no sempre està disponible. En 
un esforç per trobar solucions, explica la regidora de 
la Gent Gran, Sílvia Cáceres, és que es van començar a 
valorar la utilització d'altres instal·lacions municipals 
com el Centre d'Innovació Anoia, amb el vist-i-plau i 
la col·laboració del regidor de Promoció Econòmica 
Francisco Palacios. 

Més de 200 persones van ballar al Centre d'Innovació 
Anoia el passat 10 de novembre. És la primera vegada 
que l'Associació de Pensionistes i Jubilats organitza el 
ball de dissabte al Centre d'Innovació però 
l'experiència ha estat més que positiva.

Una vintena de persones a la 
primera projecció de Films de dones 
Can Papasseit va acollir la primera projecció del cicle 
Conegudes (també) a casa de la Mostra Internacional 
de Films de Dones. És el cinquè any que els municipis 
de la Conca d'Òdena es comprometen amb el 
programa itinerant de cineastes catalanes per donar a 
conèixer la història i el present de la creació 
cinematogràfica femenina.

Una vintena de persones van poder veure i comentar 
l'assaig documental Ainhoa, yo no soy esa de 
Carolina Astudillo, que també va estar present en 
l'acte i va ajudar a dinamitzar el posterior col·loqui. 

Bones 
Festes!!!



El PSC de Trucharte, torna a trepitjar 
al poble de Vilanova. Fa 10 anys, el 

PSC va buidar les butxaques dels 
ciutadans pujant 
desproporcionadament l'IBI, i 
desprès d'enganyar amb el pacte de la 
moció el 2017, perd l'oportunitat de 
corregir un error històric del seu 
partit. 

El que hem defensat sempre VV-IPV 
des què estem al Govern, on 
gestionem les àrees d'Urbanisme, 
Medi Ambient i Obres i Serveis, és 
una contenció de la despesa i una 
congelació dels impostos i taxes per 
assolir una veritable rebaixa al rebut 
d'IBI. La congelació de les taxes i la 
baixada de l'IBI ha estat la nostra 
exigència reiterada.

Aquesta falta de compliment de la 
seva paraula i dels reiterats 
compromisos signats per baixar l'IBI 
sumen un episodi més a la nefasta 
gestió del govern municipal de 
Trucharte. On l'engany i l'apropiació 
del treballs de la resta de regidors és 
una tònica diària. Baixar l'IBI és 
qüestió de voluntat política, com han 
fet Igualada, Masquefa i altres 
ajuntaments de la comarca.

El PSC és culpable de no 
baixar l'IBI

Al passat Ple d'Ordenances Fiscals, el 
PSC va tenir una derrota en tota 
regla. Per primera vegada a la història 
de Vilanova, un alcalde perd la 
votació de modificació de taxes i 
impostos. Per l'obstinació i la mala 
gestió durant aquests dos anys del 
PSC de Noemí Trucharte.

Trucharte ha enganyat al grup VV-
IPV i a la ciutadania de Vilanova del 
Camí. Hem de recordar que 
Trucharte va redactar del seu puny i 
lletra l'acord annex a l'acta notarial 
de la moció de censura amb el 
compromís de baixar impostos. 

Tanmateix, es va renovar aquest 
compromís en premsa el mes d'abril 
de 2018 comunicant que baixaria 
l'IBI, condició que exigia IPV-VV per 
votar a favor dels pressupostos de 
2018.

Portem quasi 10 anys arrossegant un 
rebut desproporcionat per a una 

ciutat de treballadors, perjudicant als 
ciutadans en la quota anual que 
paguen, en les plusvàlues per venda o 
herència, en la seva renda, etc. 
Trucharte té una política erràtica, de 
falsedat i d'engany. Una política que 
no pensa en els seus veïns. Vilanova 
necessita un canvi real.

Juan Manuel Cividanes Alonso

Estem més entusiasmats que mai, 
amb la força i l'empenta que ens va 
caracteritzar i ens va permetre ser la 
força més votada en les passades 
eleccions. Es per això que no 
defallirem en la nostra voluntat 
d'oferir un govern a l'alçada del 

municipi que tan respectem i 
estimem. 

Això sí, mentre continua aquest 
desgovern – amb aquest afany per fer 
clavar-se punyalades de manera 
descarada i reiterada entre PSC, IPV, 
VA i DECIDE –, nosaltres hem 
decidit invertir una gran part del 
nostre temps en pensar, treballar i 
construir un projecte que 
aconsegueixi novament la confiança 
dels vilanovins i vilanovines en les 

properes eleccions.

Vilanova mereix un govern que la 
respecti.

Hem decidit construir

Sembla que no ens calgui fer oposició 
– perquè el Sr. Cividanes ja se 
n'ocupa des de dins –, sembla que no 
calgui qüestionar actuacions del 
govern – perquè la Sra. Imma 
Gonzalez ja se n'ocupa des de dins –, 
sembla que no ens calgui retirar el 
suport al govern – perquè el Sr. 
Palacios ja se n'ocupa des de dins –. 

Però el fet que ho sembli no oculta la 
necessitat de seguir treballant des de 
l'oposició, perquè és la única forma 
d'analitzar, qüestionar i valorar els 
projectes sense que hi hagi interessos 
ocults o lluites pel protagonisme.

Observant el panorama creat per 
aquest equip de govern, de vegades 
pot  semblar que el millor és no fer 
res, però hem decidit construir.

Comencem ja a perfilar quines seran 
les bases del nostre programa, quines 
seran les nostres propostes i com les 
portarem a terme. I ho fem amb la 
tranquil·litat d'haver demostrat el 
nostre compromís i responsabilitat a 
l'hora de gestionar la nostra ciutat. 

Vanesa González 

 
Kilian Tomás 

Seguim treballant per 
Vilanova

Ara fa gairebé dos anys que els 
socialistes, en coalició amb tres 
partits més, protagonitzarem una 
moció de censura que ens portà al 
govern de Vilanova. Ens animava les 
ganes de canviar les coses, de donar 
un tomb a una política estancada. 
Una de les primeres mesures que vam 
prendre va ser abaixar-nos el sou un 
50% amb la finalitat de destinar 
l'estalvi a projectes socials i 
educatius. Ens vam sumar a la 
proposta de IpV-Veïns amb Veu i VA! 
d'engrandir el projecte de la piscina 
municipal. Tots junts vam endegar 

una agosarada internalització de la 
gestió del servei de la neteja. El 
temps dirà si vam estar encertats o 
no. I també vam interessar-nos en 
obrir el carrer Cervantes amb la 
intenció d'esponjar l'atapeït tràfic de 
la nostra ciutat. Malauradament el 
projecte no era viable 
econòmicament.

En aquest punt, altres haurien tirat la 
tovallola, però els socialistes 
mantenim inalterables els nostres 

principis i la voluntat de seguir 
treballant per Vilanova. Si voleu 
conèixer el nostre projecte, us animo 
a seguir la nostra pàgina de Facebook 
o participar de les nostres 
assemblees. També podeu contactar 
directament amb la nostra alcaldessa, 
Noemí Trucharte, al telèfon 
626149497.

Val a dir que des del primer dia cada 
un dels nostres passos ha estat 
escrutat amb duresa per l'oposició i 
els mitjans de comunicació. Quelcom 
normal quan es protagonitza una 
moció de censura i hi ha diverses 
sensibilitats dins del govern. També 
ha influït el fet que liderem un dels 
pocs governs marcadament 
constitucionalistes dins un entorn 

independentista. Tot i aquesta 
pressió mai hem dubtat de fer el què 
creiem que és millor per Vilanova.

I ho continuem fent, només que la 
unió i l'esperit que caracteritzava 
aquest govern s'ha afeblit. Un fet 
innegable que és palès en unes 
ordenances prorrogades i un 
projecte, el PMUr3, en la corda 
fluixa. Tampoc ajuda tenir una 
oposició instal·lada en el NO perpetu 
i obstinada a fer-nos caure. A banda, 
clar, d'un ambient enrarit per la 
proximitat de les eleccions 
municipals.
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Seguimos trabajando 
para mejorar Vilanova

Seguramente los vecinos de Vilanova 
van a leer o escuchar muchas cosas 
sobre el proyecto de dinamización 
comercial de la zona que va de la 
rotonda de la Masía hasta la rotonda 
de entrada a Vilanova (PMUR3). Un 
proyecto de iniciativa privada. VA! 
estaremos siempre a favor de los 
proyectos que sean beneficiosos para 
Vilanova, pero es evidente que un 
proyecto de ciudad como este tiene 
que seguir trabajándose y 
negociando, ya que sólo cuenta con el 
apoyo de 4 regidores de los 17 del 
Ayuntamiento.

Desde la Regiduría de Deportes, con 
Camilo Grados al frente, se celebró la 
Fiesta del Deporte, se ha substituido 
la iluminación tradicional de las 
instalaciones deportivas a Led, 
mejorando la iluminación y el ahorro 
energético, y se realizará un nuevo 

espacio deportivo y de ocio en el 
antiguo campo de fútbol del barrio la 
Paz, con pista de vóley playa, tirolina, 
juego de escalada…
Y desde el Departamento de 
Promoción Económica, con Francisco 
Palacios al frente, se llevó a cabo con 
éxito el “Vilashoping nit de tapes”, se 
continúan llevando a cabo nuevos 
cursos formativos para personas 
emprendedoras, empresas y personas 
en paro, y se sigue contratando a 
personas en paro a través de los 
Planes de Ocupación y de Garantía 
Juvenil (más de 25 personas).

Desde Vilanova Alternativa os 
queremos desear Felices Fiestas a 
todos.

Para muchos quedan 6 meses para las 
elecciones. Para VA! quedan 6 meses 

para seguir trabajando por Vilanova. 
Así, la Regiduría de Servicios 
Sociales, Sanidad, Consumo y Gent 
Gran de nuestra compañera de VA! 
Silvia Cáceres  ha llevado a cabo una 
demanda histórica, la reforma del 
patio del Centre Obert (ludoteca), se 
ha realizado el Protocolo frente a la 
violencia sexual en espacios festivos, 
un curso de educación canina, la 
tercera convocatoria de ayudas a 
celiacos con récord de beneficiarios, y 
se subvencionará las mejoras en los 
baños de 4 personas mayores en 
situación desfavorecida.

Nos comprometimos a mejorar 
Vilanova, y en ello estamos. Con 
nuestra filosofía: trabajo, educación y 
respeto para todos, con humildad, 
escuchando siempre a los vecinos. 
Para ello queremos compartir con 
todos los vecinos un nuevo proyecto 

que nos ilusiona, la apertura de un 
local de Vilanova Alternativa (calle 
Once de Septiembre, frente a la plaza 
del mercado), donde nuestros tres 
regidores os atenderán 
personalmente los jueves de 18:30 a 
20:30 h.

Francisco Palacios



Per altra banda, ens complau 
comunicar-vos que a ERC Vilanova del 
Camí hem fet una renovació de 
presidència i executiva i que 
treballarem amb moltes ganes i 
il·lusió pel nostre poble, com s'ha 
vingut fent fins ara, però amb noves 
idees i un projecte de ciutat nou. Des 
d'aquí ens posem a la vostra disposició 

pel què necessiteu perquè tenim 
moltes ganes de fer i de treballar per 
Vilanova i pels vilanovins i 
vilanovines.

Amb un equip de govern 
fracturat i moltes ganes 
de treballar

L'últim Ple municipal ens va servir per 
reafirmar el què ja veníem veient des 
de temps enrere: tenim un equip de 
govern fracturat. No van ser capaços 
de consensuar, entre els quatre partits, 
la proposta de congelació presentada 
per PSC i VA. Tampoc es van posar 
d'acord en la proposta del PMUR3 on 
va quedar palès la divisió d'opinions 
entre ells. Amb un govern tant 
deteriorat és impossible poder 
afrontar reptes per millorar el nostre 
poble .

Pel que respecta al PMUR3, a ERC de 
Vilanova del Camí, volem un projecte 
pels vilanovins i vilanovines. Un bon 
projecte de promoció econòmica en el 
qual els veïns en surtin beneficiats, 
que compti amb espais oberts i que 
doni vida al poble. Però tenim clar que 
aquest no ho és, perquè té moltes 
mancances que no s'han explicat a la 
ciutadania perquè l'alcaldessa Noemí 
Trucharte només ha dit el que sap que 
li agradarà escoltar a la gent, encara 
que això suposi explicar mitges 
veritats. La part negativa, la que no 
s'ha explicat, és que l'Ajuntament 
obtindrà un aprofitament 0 per a ús 
comercial, que no hi ha cap conveni 
entre Ajuntament – promotora que 
garanteixi els llocs de treball 

indirectes dels què s'han parlat i que 
tampoc existeix conveni pels treballs 
directes. Hi ha molts més motius que 
ens han portat a no estar-ne d'acord, 
però ens hem posat a disposició del 
govern per treballar en un 
replantejament del projecte i que 
aquest pugui ser un benefici per al 
nostre poble.

I no podem acabar aquest escrit sense 
desitjar-vos a tots i totes unes Bones 
Festes de Nadal i un Feliç Any 2019 
amb més llibertat d'expressió, sense 
multes ni exiliats, ni amb presos 
polítics.
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A això també cal afegir la 

incompetència de la Sra. Trucharte 
per exercir el càrrec que ocupa, ja que 
no és capaç d'arribar a acords polítics 
amb ningú, com hem vist amb el 
projecte PMUR3 que tant se'n parla 
ara, el qual si no va prosperar en 
l'últim Ple va ser per responsabilitat 
única i exclusiva d'ella mateixa, que 
ha estat gestionant-lo des de fa 1'5 any 
solitàriament i sense consens polític 
amb la resta de grups, almenys amb 
l'oposició, i pel que sembla ni amb els 
seus socis de govern. Així no és pot 
governar un ajuntament com el de 
Vilanova, evitant a més el debat 
polític retirant de forma no justificada 
i autoritària la paraula a regidors del 
consistori simplement perquè 

intentàvem fer un discurs que ella no 
volia sentir. Doncs si no fa bé les coses 
ha d'aguantar que li puguem dir, 
perquè sincerament ningú la va 
obligar assumir el càrrec que ocupa i 
que no va parar fins que va aconseguir 
d'una forma gens elegant. 

Tenim la Sra.Trucharte com alcaldessa 
però només de títol, perquè a la 
pràctica, avui per avui, tot i tenir un 
govern de majoria absoluta no és 
capaç d'aprovar els punts més 
importants de l'any com poden ser les 
ordenances municipals 2019, i tenint 
l'oposició frontal de part del seu equip 
de govern, francament és una situació 
esperpèntica que mai abans s'havia 
donat a Vilanova del Camí.

Mirant endavant 

Últimament estem vivint situacions 
del tot surrealistes a Vilanova que 
francament com a regidor de 
l'Ajuntament mai havia pensat que 
viuria. Concretament em refereixo a la 
trencadissa interna de l'actual equip 
de govern que amb tanta pompa i de 
forma polèmica via moció de censura 
van accedir ara fa gairebé dos anys 
enrere. Doncs bé, alguns ja vam 
advertir llavors que aquella unió no 
podria tenir gaire recorregut, però 
francament tampoc pensàvem que les 
discrepàncies, enveges, rivalitats i 

traïcions entre ells aflorarien tan i tan 
ràpid fins al punt de conduir el nostre 
Ajuntament a una situació de paràlisi 
i ingovernabilitat que és l'estat en que 
es troba ara. 

Ara cal mirar endavant i treballar per 
assolir un canvi en les pròximes 
eleccions que ens permetin recuperar 
la il·lusió i dignitat perdudes aquests 2 
anys.

Jordi Barón 

La acción expresa las 
prioridades

Que DECIDE no es un partido al uso, 
y que nos movemos mejor como 
ciudadanos libres que defienden el 
bien común que como políticos, es un 
hecho. No renegamos de la política, al 
contrario, creemos que es una 
herramienta imprescindible para 
proteger los intereses de los 
ciudadanos. Nosotros nos tomamos 
esa función como un servicio público, 
comprometidos con el desarrollo y 
progreso de nuestro municipio. Es 
evidente que DECIDE ha sido un 
punto de inflexión en este mandato, y 
la hemeroteca comprueba lo que la 
memoria ciudadana olvida. En  la 
oposición marcamos la diferencia con 
nuestro trabajo de fiscalización 
responsable, siendo los que más 
propuestas llevaron al plenario, pero 

también los que ofrecimos una 
oposición constructiva y de consenso. 
En el gobierno, hemos demostrado 
nuestra capacidad de trabajo en las 
diferentes áreas de las que somos 
responsables. Ni siquiera los “rivales 
políticos” pueden negar que en 
Cultura, Seguridad Ciudadana, 
Solidaridad y Participación 
Ciudadana hayamos optado por una 
gestión más directa, participativa y 
comprometida que ha dado frutos que 
mejoran nuestro municipio. Además 
somos muy conscientes de la 
responsabilidad de gestionar el dinero 
público y muy cuidadosos con las 
partidas  presupuestarias, eso ha 
hecho que lleguemos a final de año 
con una buena solvencia económica 
habiendo hecho muchas más acciones 
en todas las áreas.

Ahora bien, hay otra faceta de la 
política en la que no somos tan 
hábiles; en parte porque no nos 
gustan las tácticas partidistas que 

esconden las verdaderas intenciones 
del político y en parte porque no nos 
va la estrategia del postureo 
mediático. Se acercan tiempos en los 
que hay que “venderse” y en eso 
vamos flojos, quizás por cierto pudor, 
pero hay que reconocer que nos falta 
márquetin político. 

En DECIDE defendemos que los 
ciudadanos no son presos de su voto y 
que somos los diferentes partidos los 
que debemos sentirnos presos de 
nuestras palabras y nuestros actos. 
Por ello en DECIDE estamos 
orgullosos de haber cumplido la 
palabra que dimos en campaña y 
haber demostrado con nuestros actos 
que otra forma de gestión municipal 
es posible. Nos avala nuestro trabajo, 
nuestro compromiso y nuestra 
capacidad de consenso. Vamos a 
seguir velando por los intereses de los 
ciudadanos, ocupándonos de aquello 
que preocupa a los vecinos. Aunque se 
acerquen tiempos de un campaña 

electoral infinita, en DECIDE 
seguimos pensando en las futuras 
generaciones por encima de las 
futuras elecciones. DECIDE es el fruto 
de nuestro trabajo, y como dijo 
Gandhi: “la acción expresa las 
prioridades”. Somos vilanovinos, y 
nuestra prioridad es Vilanova y sus 
ciudadanos.

Si quieres formar parte del proyecto 
puedes dirigirte a:

649 29 65 05 o 
decide@vilanovadecide.com 

Imma González

Un espai que obrim després de cada Ple Municipal per recollir opinions, posicionaments i propostes 
dels diferents partits polítics amb representació municipal.

Escolta els portaveus dels Grups Municipals a La Tribuna, l'espai d'opinió política de Ràdio Nova. 

www.vilanovainformacio.cat

L
A

 T
R

IB
U

N
A



10 URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

Vilanova aposta per la reducció de 
residus i organitza diferents accions 
de divulgació i conscienciació

Vilanova del Camí va acollir, en el marc d'aquesta 
Setmana de Prevenció de Residus, l'exposició 
“Reduïm Residus” cedida per la Diputació de 
Barcelona. La mostra, explica el regidor de Medi 
Ambient Juan Manuel Cividanes, “vol donar a 
conèixer als visitants les característiques i la 
importància de la gestió dels residus, per tal 
d'afavorir i incrementar la participació de la 
ciutadania en la presa de decisions ambientals”.

D'altra banda, també s'ha fet una campanya de 
divulgació al web municipal i a les xarxes socials on 
s'han anat publicant diferents missatges que 
conviden la ciutadania a prendre consciència sobre 
la producció i la gestió responsable dels residus.

Aquests missatges, afirma el regidor de Medi 
Ambient Juan Manuel Cividanes, incideixen 
especialment en la necessitat del consum 
responsable: la utilització d'envasos reutilitzables, 
embolcalls sostenibles, mesures que contribueixin a 
l'estalvi energètic o la reducció en el consum de 
paper, per exemple.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí s'ha adherit a la  
Setmana Europea de la Prevenció de Residus que es 
celebra del 17 al 26 de novembre de 2018. Des de 
Medi Ambient, i en el marc d'aquesta campanya, 
s'han previst diferents accions: una exposició sobre 
la reducció de residus, el repartiment de bosses per a 
facilitar la recollida selectiva i una campanya de 
divulgació al web municipal i a les xarxes socials.

L'àrea de Medi Ambient també farà el repartiment 
d'un pack de bosses per fer la recollida selectiva. El 
veïnat podrà recollir les bosses, bé a la Deixalleria o 
bé a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del Mercat 
Municipal, fins acabar les existències.

Capítol especial mereix la gestió dels productes 
considerats tòxics o perillosos com les pintures, 
aerosols, anticongelants o els olis, per exemple. En 
aquest cas, es recomana l'ús de les deixalleries i mai 
utilitzar les aigüeres o les clavegueres per desfer-
nos-en.

L'ajuntament millora el ferm del 
carrer Santa Teresa aprofitant el 
material de fresatge d'altres carrers 
del municipi 

Les tasques de millora del carrer han consistit en 
l'aplicació i compactat del material de fresatge i 
s'han fet en un sol dia. El condicionament del carrer 
ha anat a càrrec d'Excavacions Anoia amb la 
col·laboració de la brigada municipal que ha 
contribuït en aspectes logístics.

L'actuació s'ha fet en el tram entre el carrer 
Barcelona i la C244, una via sense asfaltar on hi 
havia anat apareixent socs donat el pas continuat de 
camions que utilitzen el carrer per carregar i 
descarregar en una industria propera. 

El passat mes de novembre es va fer el 
condicionament del carrer Santa Teresa, al barri de 
Sant Nicolau de Vilanova del Camí. El carrer s'havia 
malmès molt a causa del pas de vehicles de gran 
tonatge. Les obres han anat a càrrec de l'empresa 
Excavacions Anoia i han comptat amb la 
col·laboració de la brigada municipal.

L'obra ha estat una petició dels veïns del barri de 
Sant Nicolau, amb els que l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor d'Obres Manuel Ocaña, s'hi 
van reunir per tractar diferents temes que afecten al 
barri.

Ocaña, explica que l'actuació era molt necessària i 
s'ha fet amb un pressupost molt ajustat ja que s'ha 
aprofitat el material de fresatge dels darrers treballs 
d'asfalt al municipi. 

Finalitzen les obres del passeig de 
la Indústria 
Durant la primera quinzena d'octubre es va arranjar 
el paviment del passeig de la Indústria, força 
malmès per les arrels dels arbres. Des de les 
regidories d'Urbanisme i Obres, liderades per JM 
Cividanes i Manuel Ocaña, van valorar la tala 
d'alguns pins d'aquesta zona, on ja s'havien talat 
alguns exemplars amb anterioritat, “ja que 
representaven un risc per a la seguretat de les 
persones”.

Les obres van acabar amb l'asfalt del carrer. Amb 
anterioritat ja s'havia fet l'enderroc de tota la part 
superficial del vial i la col·locació de les vorades que 
delimiten el carrer.

Medi Ambient promou el tractament 
de processionària als pins de 
diferents carrers del municipi 

El passat 12 de novembre es va fer el tractament per 
a la processionària del pi en diferents carrers i places 
de Vilanova del Camí. El tractament es va fer a la nit 
i va anar a càrrec de l'empresa SENPLAG 
especialistes en gestió i assessorament de plagues. 

El tractament es va fer als carrers del Roser, 
Cardenal Cisneros, Migdia i a les places Gertrudis 
Artigal, Catalunya, Picasso, Claramunt, Vilarrubias, 
el Passeig de la Indústria, la zona de l'Ajuntament i 
el camí de Can Titó. 

En aquests espais, explica el regidor de Medi 
Ambient Juan Manuel Cividanes,  s'han observat 
colònies incipients als pins que aconsellen el seu 
tractament. 

El mes d'octubre es van fer treballs 
de tala a les espècies afectades del 
carrers Jueus i Ronda Oest 
El passat mes d'octubre es van fer els treballs de tala 
d'arbrat que es porten a terme únicament en arbres 
que estan morts, afectats per alguna malaltia, 
envellits o deteriorats per actes vandàlics que no es 
poden recuperar.

El regidor de Nedi Ambient Juan Manuel Cividanes, 
explica que també es va actuar en aquells arbres que 
no s'adeqüen al seu actual emplaçament. En aquest 
cas, la proposta és talar-los i substituir-los, en la 
mesura en què sigui possible, per altres espècies més 
adients a la zona.

Les zones on es va efectuar aquesta tala són als 
laterals de la C-244, el carrer Jueus, Ronda Oest, el 
passeig de la Indústria i el Parc Fluvial.
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www.artistic2006.es  

Bones 
Festes!!!

Us desitgem
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La visita a Montserrat de 
l'alumnat de 2n enceta el 
calendari de sortides del 
Pla de les Moreres 

El descens va anar acompanyat pels monitors 
de Montserrat que els van anar explicar un 
munt de detalls que desconeixiem de la 
muntanya: flora, fauna, llegendes i història. 
Abans de la tornada a l'institut, van poder 
escoltar el Virolai des d'un lloc privilegiat dins 
la Basílica.

El passat 9 d'octubre es va donar el tret de 
sortida a les excursions del curs 2018-2019 a 
l'Institut Pla de les Moreres. L'alumnat de 2n 
d'ESO, amb una participació de rècord, va 
anar a Montserrat amb una climatologia que a 
priori semblava adversa, però que finalment 
els va permetre gaudir d'una bonica excursió. 

Amb una lleu pluja van esmorzar al cor de 
Montserrat i a les 10:00 h van començar la 
primera activitat. Van pujar al funicular de 
Sant Joan i, un cop a dalt, van poder veure 
com la pluja s'escampava i els permetia gaudir 
d'unes vistes magnífiques de tot l'entorn de 
Montserrat.

L'alumnat de 2n del Joan 
Maragall enceten les visites 
escolars a l'Ajuntament de 
Vilanova 

Una seixantena de nens i nenes de 2n de 
l'Escola Joan Maragall van visitar l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Van conèixer algunes 
dependències i van entrevistar l'alcaldessa 
Noemí Trucharte.

Tot seguit l'alcaldessa va participar en una 
entrevista on l'alumnat li va preguntar per 
temes personals, laborals i de política. Una 
estona entretinguda i divertida durant la qual li 
van arribar a preguntar, per exemple, si 
disposava d'una limusina per desplaçar-se.

Les visites escolars a l'Ajuntament i altres 
edificis municipals són habituals. Durant el 
curs, els centres escolars fan aquestes activitats 
fora del centre que complementen els 
projectes que treballen a l'aula. En aquest cas, 
els nens i nenes de 2n de l'Escola Joan 
Maragall van visitar la Sala de Plens, Registre i 
Padró, Policia Local i Alcaldia, on l'alcaldessa 
Noemí Trucharte els va ensenyar el Llibre 
d'Honor i els va explicar com està fet i què 
representa.

Un grup de sis alumnes de l'Institut Pla de les Moreres va 
viatjar a Portugal a l'octubre per participar en la darrera 
trobada del projecte Erasmus que durant dos anys ha 
portat als estudiants a participar del cicle Erasmus+ KA2 
“Get Moving: take part in the future”. Una sèrie 
d'intercanvis amb visió de futur que l'alumnat de l'institut 
vilanoví ha pogut compartir amb estudiants de cinc països 
europeus: Eslovènia, Finlàndia, Letònia, Polònia i 
Portugal.

En aquesta sisena trobada, el viatge ha estat inoblidable 
per a Paula Acedo (3r ESO), Claudia Fernández (2n ESO), 
Judith Fei (4t ESO), Anna Checa (3r ESO), Sara Cordente 
(4t ESO) i Samuel Mosca (2n ESO). Del 9 al 13 d'octubre 
van passar uns dies a la ciutat de Tondela (nord de 
Portugal) i després van allargar un parell de dies més fent 
turisme per Aveiro i Oporto. 

Aquesta trobada ha estat la sisena i ha suposat la cloenda 
d'un projecte que ha tingut una durada de 28 mesos amb 
la implicació de sis països. La primera trobada es va fer a 
Vilanova del Camí, el desembre de 2016. En cada ocasió, 
l'alumnat ha reflexionat sobre temes de molta actualitat. 
Van començar, a Vilanova, treballant el concepte de la 
llibertat d'expressió; a Eslovènia van parlar de les 
migracions; a Finlàndia, de la sostenibilitat; a Letònia, 
sobre els Mass Media, a Polònia de Voluntariat i 
Solidaritat, i a Portugal ho han fet sobre la Utopia i com 
avançar cap a un món millor.

Van ser tres jornades de treball força intenses; la primera 
dedicada als tallers de produccions mitjançant les noves 
tecnologies, on el grup vilanoví va presentar un vídeo 
sobre la natura, i també a la preparació de l'exposició final 
del projecte, amb la presència de les autoritats locals. 

La segona jornada a Tondela van assistir a classes i els 
professors van preparar tallers per l'endemà dissabte que 
va ser el dia de cloenda i el van dedicar al debat sobre el 
món en què vivim i tot seguit van fer l'enterrament de la 
càpsula del temps projectant el retrobament dels alumnes 
d'aquí a 10 anys. 

Els sis alumnes han compartit a Ràdio Nova les emocions 
d'una experiència que novament ha superat les 
expectatives acadèmiques. No només han practicat 
l'anglès, un dels principals objectius Erasmus, sinó que 
han après sobre altres cultures, han reflexionat i debatut 
sobre valors, s'ho han passat molt bé i han fet amics. 

El director de l'institut vilanoví, Pep Martí, els va 
acompanyar en aquest viatge amb la coordinadora 
pedagògica, Fina Termens, i els professors Marta Bartrolí i 
Domènech Garrido. Segons Pep Martí, és l'enriquiment 
personal el que determina l'èxit d'aquest projecte que 
permet dotar aquests joves d'eines per millorar la seva 
autonomia i creixement, més enllà d'enfortir el seu 
currículum acadèmic.

Hem de tornar a subratllar que els joves que participen en 
aquests intercanvis ho fan per mèrits. Per tant, és una 

Cloenda inoblidable de l'Erasmus Get 
Moving a Portugal per a un grup 
d'alumnes del Pla de les Moreres 

Alumnes de cicle superior de 
l'Escola Joan Maragall visiten 
les Coves de l'Espluga de 
Francolí
Un grup d'alumnes de cicle superior de 
l'Escola Joan Maragall ha visitat les Coves de 
l'Espluga de Francolí, aquesta tardor. La 
sortida els ha permès descobrir l'evolució 
humana des del Paleolític fins l'actualitat a 
través d'audiovisuals que recreen escenes de la 
prehistòria amb personatges reals. També van 
participar activament en un taller pràctic de 
prehistòria. En total 55 alumnes de cicle 
superior del Joan Maragall van participar 
d'aquesta visita el passat 24 d'octubre.

L'alumnat de 2n del Joan 
Maragall: París, Unicorns i La 
Lluna, visita Ràdio Nova
Les tres classes de 2n de l'Escola Joan Maragall, 
París, Unicorns i La Lluna, van passar la 
setmana del 12 de novembre per Ràdio Nova 
per tal de conèixer l'emissora local de Vilanova 
del Camí. L'equip de Comunicació els ha 
donat la benvinguda i els ha explicat que la 
ràdio forma part dels mitjans municipals des 
d'on es fa també el butlletí Vilanova 
Informació i la Guia d'Activitats que arriba 
cada dos mesos, en paper, a les llars 
vilanovines. També han parlat del portal de 
comunicació www.vilanovainformacio.cat i de 
les xarxes socials; facebook, twitter i instagram 
i han descobert com alguns d'aquesta alumnes 
tenen fins i tot un canal propi a Youtube.

Després de conèixer la redacció, els grups han 
passat a l'estudi de gravació, sens dubte la part 
més interessant de la visita, perquè poden 
veure com es fan les entrevistes en directe. Els 
entrevistats han explicat quines activitats han 
realitzat, fins ara, dins el projecte “El Poble de 
Vilanova del Camí” i com d'interessant els va 
semblar la visita a l'Ajuntament i al Centre 
d'Atenció Primària.

AGENCIA DE VIATGES I EVENTS

Paquets de vacances, viatges de 
noces, escapades de temporada, 
creuers...

o visita'ns al carrer Major, 85

en viatges!!!!
Organitzem viatges d'empresa i 
d'incentius i viatges a mida

Consulta les nostres ofertes i 
promocions

Truca'ns al 649 575 872 

Especialistes 

Bon 
Nadal!!!



Endinsa't reivindica els drets al 
lleure dels infants i a encoratjar-se 
per la diversitat 

L'eix principal de la jornada era reivindicar el dret 
dels infants al joc però en el marc d'aquesta 
campanya els esplais desenvolupen una proposta 
anomenada #encoratjatxladiversitat per tal de 
promoure el dret a la diferència i a la diversitat de 
gènere, afectiva i sexual.

La campanya Dret al Lleure promoguda per 
Fundesplai i la Federació Catalana de l'Esplai va 
arribar dissabte 24 de novembre a Vilanova del Camí 
de la mà d'Endinsa't. Aquest any amb el lema 
“Igualtat de gènere i violència zero” Endinsa't va 
convidar la quitxalla a jugar al passeig de la 
Indústria on també van pintar dos bancs amb la 
bandera irisada. 

Vilanova Comerç i el Mercat de Sant 
Hilari celebren amb èxit la Castanyada 

D'altra banda, sota la porxada de la Plaça del Mercat 
es van coure fins a 30 kg de castanyes. Se'n van 
repartir 300 paperines, unes 230 a canvi de les 
butlletes segellades als comerços col·laboradors i la 
resta es van vendre.

La Castanyera va preparar un seguit de jocs 
tradicionals que van atraure l'atenció de quitxalla i 
joves. Curses de sacs, curses de coordinació, jocs de 
taula… van posar a prova l'enginy dels més petits 
desafiant la pluja i el fred.

Els comerciants del Mercat Sant Hilari van 
obsequiar la quitxalla que entrava al mercat 
disfressada amb una bossa de llaminadures, un 
reclam que va acabar amb les existències abans que 
s'acabés la festa.

Vilanova Comerç valora amb satisfacció la festa de la 
Castanyada malgrat que el temps no els va ajudar 
massa. No van faltar nens i nenes per jugar ni adults 
cercant les seves castanyes calentes de les quals se'n 
van repartir 30 kg.

La UCE celebra una Castanyada 
gastronòmica 
La Unión Cultural Extremeña Anoia va obrir les 
portes de l'entitat el passat 31 d'octubre per celebrar 
amb socis i simpatitzants la tradicional castanyada. 
Unes quaranta persones van aplegar-se a la seu 
social per gaudir i compartir les tradicionals 
castanyes calentes i altres productes típics de 
temporada com els panellets.

El president de l'entitat, David Borrega, assegura 
que fins i tot van gaudir del torró que ha arribat amb 
antelació i tampoc hi van faltar les típiques migues 
extremenyes amb cansalada.

El Hermano Mayor Diego Márquez 
i una comitiva  de la Casa 
d'Andalusia van en peregrinació al 
Sant Crist de Balaguer 

El Hermano Mayor de la Vírgen del Rocío Diego 
Márquez i una comitiva de la Casa d'Andalusia de 
l'Anoia van anar en peregrinació al Sant Crist de 
Balaguer. L'autocar va sortir a les 8:00 h amb la 
delegació de la casa andalusa per participar en la 
Missa en honor al Sant Crist de Balaguer i que va 
comptar amb la participació del coro Rocieros del 
Camino.

La diada va acabar amb un dinar de germanor a la 
seu de l'entitat, al carrer Felip II, 34-36.

Vilanova Comerç present a 
Oferzone, un nou canal de venda 
 Vilanova Comerç i Oferzone han signat un conveni 
de col·laboració i l'entitat vilanovina participarà 
activament en aquesta APP, que es presenta com un 
nou canal de venda i líder en fidelització de clients. 
El conveni es va signar al Centre d'Innovació Anoia 
amb Jordi Vilarrubias, president de Vilanova Comerç 
i Nina Pont, Gerent de Vendes d'Oferzone.

Oferzone ofereix un cercador d'establiments amb 
mapa i geolocalització on, de manera automàtica, i 
qualsevol ciutat, apareixen els comerços adherits a la 
plataforma. Així mateix es pot fer una cerca de 
l'establiment pel nom, categoria o per proximitat i 
una vegada seleccionat l'establiment, podrem seguir-
lo per rebre totes les seves notificacions, trucar 
directament o conèixer la seva ubicació.
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A banda de passejar, visitar la Fira i gaudir de les 
activitats que s’havien preparat, Jordi Vilarrubias 
assegura que també hi va haver força activitat 
comercial. En general, diu el president de Vilanova 
Comerç, les valoracions dels comerciants han estat 
positives.

Vilanova Comerç va obrir el passat 2 de desembre 
l’agenda nadalenca amb la celebració de la Fira de 
Nadal que va aconseguir una assistència elevada. Hi 
va haver, però, dos moments on la participació va ser 
notablement destacada, de dos quarts de dotze a les 
dues del migdia, i de cinc a set de la tarda.

El Tió va ser un dels grans reclams de la Fira. Uns 
300 nens i nenes van estomacar-lo de valent, a canvi 
d’una bossa de llaminadures i un petit Tió de suro. 
Moltes famílies van triar l’opció de pagar un euro per 
fer aquesta activitat, que també es podia fer de 
manera gratuïta tot comprant en qualsevol de les 
parades de la Fira. L’aportació, explica Jordi 
Vilarrubias, president de Vilanova Comerç és 
simbòlica i és una col·laboració amb l’entitat.

Aquest any hi van participar 16 comerços i es van 
desenvolupar 8 activitats paral·leles que van 
funcionar molt bé. El Tió, els tallers d’Animan’s, les 
sardanes de l’Associació Sardanistes de Vilanova del 
Camí, Sweet Índia… van portar un públic molt divers 
a la plaça del Mercat.

La Fira de Nadal es consolida i atrau 
un nombrós públic gràcies a l’oferta 
comercial i lúdica 

Un gran arbre de Nadal il·lumina la 
plaça del Mercat 

L’alcaldessa va convidar la quitxalla a fer un compte 
enrere per encendre l’arbre de Nadal que lluirà a la 
plaça del Mercat fins després de Reis.

Noemí Trucharte va explicar que l’Ajuntament ha fet 
un esforç en aquests darrers dos anys per anar 
ampliant la decoració nadalenca a diferents carrers i 
places del municipi. Enguany, va dir, s’han instal·lat 
més de 120 motius nadalencs i s’ha incorporat 
decoració a les dues rotondes d’accés al municipi.

L’alcaldessa va començar la seva intervenció agraint 
a Vilanova Comerç l’organització de la Fira que va 
estar molt concorreguda sobretot pel matí i migdia. 
La Fira de Nadal obre l’agenda dels actes nadalencs, 
una agenda on hi participa tant les entitats locals 
com el propi Ajuntament, des de diferents 
regidories: Cultura, Serveis Personals, Esports o 
l’Alcaldia.

El 2 de desembre es va il·luminar l’arbre de Nadal 
que hi ha a la plaça del Mercat de Vilanova del Camí. 
L’acte inclòs en el programa de la Fira de Nadal de 
Vilanova Comerç, va anar a càrrec de l’alcaldessa 
Noemí Trucharte i els regidors Francisco Palacios, 
Eva Vadillo i Imma González.
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Vilanova del Cami. Pis ideal per a parelles o 
persona gran. 1 Habitació. Cèntric. Finca 
nova. Preu: 45.000. Cert: E
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Com és habitual, l'entrada als espectacles tenen un 
preu únic, per a infants i adults, de 5 € i al final de 
cada representació es farà el sorteig de diferents 
obsequis gentilesa d'Artístic i de Planeta Màgic. 

La temporada de Xarxa es va encetar aquest octubre 
la temporada de teatre familiar amb “Adéu Peter Pan” 
de la companyia Festuc Teatre. Un espectacle de 
titelles que explica la història de la Maria, una nena 
amb molta imaginació, a qui li encanten els contes, 
les històries i les aventures que li explica el seu avi, 
amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter 
Pan. Una història plena de sentiments i emocions 
amb una impecable posada en escena i un joc 
extraordinari d'efectes visuals i sonors.

La proposta per al mes de novembre, va ser “L'avi 
Tonet” de Jordi del Río i la següent proposta arribarà 
després de Nadal i Reis, el 24 de febrer amb 
“Llepafils”, un espectacle de Teatre al detall.

La màgia del Mag Stigman omplirà Can Papasseit el 
24 de març i descobrirem “De què fan olor els pets?” 
En el darrer espectacle de Xarxa programat per al 28 
d'abril.

‘Adéu Peter Pan' de la companyia 
Festuc Teatre obre la temporada 
d'espectacles de Xarxa 

El festival benèfic 
Juani Cruz va 
aconseguir 
recaptar prop 
de 2.000 € 
per a la lluita 
contra el cáncer

Artístic va celebrar el passat 17 de novembre el Festival flamenc benèfic en memòria 
de Juani Cruz. Era la cinquena edició d'aquest festival benèfic i va aconseguir omplir 
de nou Can Papasseit per lluitar contra el càncer. Entre la recaptació de taquilla, els 
donatius i la venda de productes de marxandatge, l'entitat va recollir 1.946 €.

“Ens vam llevar amb ressaca d'emocions”, assegura Rosalba Sánchez, utilitzant una 
expressió de la Sonia, la filla de Juani Cruz, una lluitadora nata i optimista per 
naturalesa que ha deixat empremta a Artístic i a Vilanova del Camí.

El festival va aplegar a l'escenari moltes persones que van omplir de festa i alegria 
una sala plena a vessar. Totes elles, des dels ballarins, cantants, el guitarra Javier 
Gavara o els tècnics de so de Ràdio Sala, van actuar desinteressadament per posar en 
valor la lluita de tantes persones que s'enfronten diàriament a un càncer. 

Aquest any el beneficiari serà Sant Joan de Déu que utilitzarà aquests fons per 
seguir investigant el càncer infantil. 

El temps va acompanyar en la 
caminada saludable del mes 
d'octubre organitzada des del 
CAP vilanoví
Les infermeres del Centre d'Atenció Primària de 
Vilanova del Camí van acompanyar novament els 
usuaris i les usuàries en una activitat per 
promocionar l'activitat física i per tant millorar la 
salut, tant mental com física. 

La ruta va ser en aquesta ocasió més propera a la zona 
est del municipi, circular com de costum, i de gairebé 
10 km. Passant per la zona propera a l'Escola Gabriel 
Castellà  es va anar a la Creu del Maginet, a la vora del 
riu Anoia, per enfilar cap a la Font Trobada i , de 
tornada, entrar pel Parc Fluvial; “les generoses pluges 
dels darrers dies el tenien ben ufanós” descriu Oliva.

La matinal va ser agradable, com explica la infermera 
Marisol Oliva “per la bona companyia, però també 
gràcies a la bona temperatura i la presència del sol; 
com bé sabeu, important de prendre amb mesura 
perquè el nostre cos pugui fabricar correctament la 
vitamina D, necessària per a la bona salut del nostre 
sistema osteomuscular”.

Un cop més des del CAP han agraït l'assistència a les 
persones participants, i a Francesc Viera en 
particular, que fa el disseny de la ruta. 

El primer premi per a Ricardo Romo Martinez era un 
àpat per a dues persones a la Fonda Gori; el segon, 
per a Piedad Martos Lorente, un val per a la 
Perruqueria Loly, i el tercer, per a Antonia Domingo 
Clarasó, un cistell de fruites, de Fruites i verdures 
Morera.

El CAP ha lliurat els premis del II Concurs de 
manualitats de la Gent Gran de Vilanova del Camí. 
Un any més, des de l'EAP han organitzat una 
exposició i concurs de treballs manuals amb motiu de 
l'1 d'octubre que es commemora el Dia Internacional 
de la Gent Gran. 

Des del CAP de Vilanova del Camí han agraït la 
participació dels concursants i en especial, a Fonda 
Gori, Perruqueria Loly i Fruites i Verdures Morera per 
la seva aportació voluntària amb els premis.

El II Concurs de manualitats de la 
Gent Gran de Vilanova del Camí ja 
té guanyadors 

Vilanova del Camí. CASA unifamiliar. 
Acabats alta qualitat. Jardí i 2 terrasses. 
Preu: 304.000 Cert: C

Vilanova del Camí. Edici per reformar. 
Planta baixa pis, planta primera, planta 
segona i trasters. Ideal inversor per lloguer. 
Preu: 75.000 Cert: exclòs.

Vilanova del Camí. Pis per entrar a viure, 3 
habitacions, aparcament i traster. Molt bona 
zona. Preu: 99.000. Cert: E

Bon 
Nadal!!!



El bon temps va acompanyar la celebració de la 16a 
edició del Cros Pompeu Fabra. Prop de 300 
participants, pràcticament la meitat dels quals eren 
de l'escola, van gaudir d'aquesta matinal esportiva 
que ha obert el calendari de cros del curs 2018-2019 
a la comarca. La prova ha anat a càrrec, un any més, 
de l'AMPA Pompeu Fabra, amb el suport d'Esports 
Vilanova i el Consell Esportiu de l'Anoia. 

Dels 290 corredors, 142 representaven l'escola 
amfitriona, molt presents, sobretot en les categories 
de pàrvuls, on els escolars del Pompeu Fabra van fer 
pòdium en totes les curses. 

Al final de la matinal es va fer el lliurament de 
premis per als tres primers guanyadors de cada 
categoria i també per al primer de l'escola en 
cadascuna de les curses.  L'entrega de medalles va 
anar a càrrec de representants de l'Ampa, de la 
direcció del centre, encapçalada per Raúl Rubio, i 
dels regidors Francisco Palacios, Eva Vadillo i Imma 
González. El regidor d'Esports, Camilo Grados, es va 
excusar per motius laborals.
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Prop de 300 participants al Cros 
Pompeu Fabra que obria el 
Campionat Escolar d'enguany 

Ajuntament i entitats renoven el 
compromís amb la pràctica 
esportiva que mobilitza anualment 
prop d'un miler de persones 

La signatura dels convenis amb les entitats 
esportives es va complementar amb una sessió 
formativa a càrrec dels tècnics de l'Oficina 
d'Activitats Esportives de la Diputació de Barcelona. 
L'ens provincial ha cregut convenient oferir 
assessorament als ens locals i les seves entitats, per 
tal de donar-los suport i ajudar-los a complir el marc 
normatiu vigent. Elisenda Noguera, Cap de l'Oficina 
i el tècnic, Xavier Garcia, van exposar la proposta als 
representants de les entitats esportives locals, un 
programa que forma part d'un recurs de caràcter 
tècnic que ha triat Vilanova del Camí com a 
municipi pilot.

La Sala de Plens va acollir el 7 de novembre la 
signatura de convenis entre l'administració local i 
una quinzena d'entitats esportives. L'alcaldessa 
Noemí Trucharte i el regidor d'esports Camilo 
Grados van donar la benvinguda als assistents i van 
posar en valor tota la feina que es fa des de les 
entitats per a la promoció esportiva. 

Els assistents van fer atenció a la proposta i no van 
dubtar en preguntar i entrar al detall del projecte. 
Properament, les entitats esportives, hauran de 
donar resposta sobre la voluntat i les possibilitats de 
participació, en base a la qual Diputació Esports 
decidirà la viabilitat de portar a terme aquesta acció 
formativa a Vilanova del Camí.

Una tripleta del Club Petanca Santa 
Lucía, tercera de Catalunya en el 
Campionat de clubs 

L'equip del Santa Rosa de Rubí no va posar les coses 
gens fàcils a cap dels conjunts vilanovins i es va 
proclamar finalment campiona. El segon lloc va ser 
per a un altre rival fort: l'Associació Esportiva Can 
Cuyas. Però el tercer se'l va endur, amb orgull, el CP 
Santa Lucía que tot i no tenir un gran dia, com 
assegura Ángel Díaz, va ser una de les tres 
destacades de la jornada, amb gran satisfacció. 

Díaz ha subratllat també la bona sintonia que hi ha 
entre els dos clubs vilanovins que tot sovint s'han 
d'enfrontar, però que ho fan “amistosament i de 
molt bon rotllo”.

El Club Petanca Santa Lucia està d'enhorabona. Una 
tripleta formada per Ángel Díaz, Marcos Moreno i 
Juan Amaro ha quedat tercera en el Campionat de 
clubs de Catalunya. Es va disputar dissabte, 13 
d'octubre, a Santa Susanna. Un total de 16 tripletes 
havien arribat fins a la cita, després de classificar-se 
en diferents competicions que es fan al llarg de l'any.

Són quatre els tornejos que permeten arribar fins a 
aquesta gran cita entre clubs: dos de tripletes, un de 
doblets o parelles i un altre individual. Els quatre 
millors de cadascun es van trobar a Santa Susanna. 
Vilanova del Camí tenia doble representació, perquè 
a banda de la tripleta del CP Santa Lucía també hi 
participava una altra tripleta del CP Vilanova 
formada per Alfonso González, Carlos Caldito i 
David Morató que finalment, però, no va estar de 
sort.

Can Titó omple la grada amb motiu 
de la presentació dels equips del 
Club Handbol Vilanova 

Victòries dels equips infantils, espectacle i suport 
institucional en l'acte de presentació dels 7 equips 
del Club Handbol Vilanova, per a la temporada 
2018-2019. Una tarda rodona, la que va tenir la 
família de l'handbol vilanoví el passat dissabte 24 de 
novembre a Can Titó. 

A partir de les 17:15 h es va dur a terme l'acte de 
presentació, tal i com s'havia anunciat i que es va 
encetar amb una coreografia pròpia i especial per a 
l'ocasió que va anar a càrrec dels equips alevins. 
Seguidament van entrar en escena els dos equips 
alevins, el dos infantils, l'equip cadet i el juvenil. Les 
sèniors, que van ser les darreres en aparèixer, 
tancaven la llarga llista de jugadores (unes 90) que 
s'havien anomenat fins llavors.

A primera hora ja hi havia força ambient en el derbi 
que enfrontava l'infantil A amb l'Igualada que es va 
saldar amb victòria vilanovina per  21-17. 

Per part de la Federació Catalana d'Handbol els va 
acompanyar Ricardo Nuez que també els va 
encoratjar a mantenir viva la motivació per seguir 
treballant i tirant endavant el club. La festa va 
acabar el partit de l'equip infantil B que s'enfrontava 
a l'HBalsareny que va guanyar per 19 gols a 10.

L'acte va continuar amb la presentació de la nova 
junta directiva i els representants municipals i 
federatius. Per part de l'Ajuntament, l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, el regidor d'Esports Camilo 
Grados i també el Primer Tinent d'alcalde Francisco 
Palacios i la regidora de Serveis Personals Sílvia 
Cáceres van ser presents a l'acte i van poder adreçar 
paraules d'ànim i d'agraïment a l'entitat, la junta i 
les famílies de les esportistes. 

El  Club Gimnàstic Ballerina, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament de Vilanova del Camí va organitzar 
el passat 28 d'octubre, el Vè Trofeu de Halloween de 
gimnàstica rítmica en la modalitat individual Copa 
base i conjunts Copa Catalana, amb la participació 
de 210 gimnastes de diferents clubs de Catalunya.

A destacar la presència  del regidor d'Esports Camilo 
Grados, que va fer l'entrega dels trofeus i “va donar 
suport al nostre esport”, expressen des de l'entitat.

L'equip va fer un molt bon exercici, fins a l'últim 
segon del ball que els nervis van fer cometre un petit 
error amb l'aparell. Tot i així, van aconseguir una 
bona puntuació que les situava a la meitat de la 
classificació del centenar de conjunts de la 
categoria. 

En modalitat de Conjunt, el cadet base format per: 
Jenifer Nieto, Carla Martínez Campos, Alba Arévalo, 
Irati Cilveti, Paula Mensa i Carla Martínez Salo; van 
realitzar el seu exercici amb una gran execució i 
aconseguiren proclamar-se campiones de la seva 
categoria.

D'altra banda, el 10 i 11 de novembre, el CG Ballerina 
va participar al Campionat d'Espanya de gimnàstica 
rítmica en modalitat de conjunts nivell base, que es 
celebrava a Múrcia. La representació del Club 
Gimnàstic Ballerina estava formada per Jenifer 
Nieto, Carla Martínez Campos, Alba Arévalo, Irati 
Cilveti, Paula Mensa i Carla Martinez Salo.

Del club vilanoví van participar tres gimnastes en la 
modalitat individual Copa Base, i el conjunt cadet 
base. En categoria aleví, amb pilota, Gisela Ramírez 
i Carlota Zamora, infantil amb cèrcol, es 
proclamaven totes dues campiones, cadascuna en la 
seva categoria; Sandra Domínguez en categoria 
cadet, amb cèrcol aconseguí una molt bona quarta 
posició.

Gran èxit i originalitat al Vè Trofeu 
de Halloween del CG Ballerina a 
Vilanova del Camí 

El Pavelló de la Vall d'Hebrón de Barcelona va acollir 
l'11 de novembre, la vetllada “Armados y peligrosos 
WFT” una de les millors gales dels esports de 
contacte del territori nacional de kickboxing, k1, 
MMA i boxa tailandesa o Muay Thai. El gimnàs 
Furio Jol de Vilanova del Camí no només va poder 
gaudir dels 25 combats d'alt nivell, sinó també 
contribuir amb un dels lluitadors destacats de 
l'esdeveniment: Daniel Molero. 

Molero va participar en l'esdeveniment en la 
modalitat de Muay Thai davant un veterà rival, Jhon 
Jairo, de l'escola Lookprakarn de Malgrat de Mar. El 
vilanoví havia treballat a consciència aquest combat 
fent la preparació habitual amb el seu entrenador 
Jonathan González, i el seu preparador físic David 
Navarro. A més va passar uns dies en el prestigiós 
gimnàs de Londres, London Shootfighters convidat 
per Miggy C. molt conegut en el món dels esports de 
contacte per donar oportunitats a joves talents.

Molero i Jairo van donar un gran espectacle que es 
va decantar del costat del lluitador vilanoví per 
unanimitat dels jutges. El mèrit suposa un graó més 
en la carrera del jove esportista de Vilanova que vol 
fer realitat el somni de ser  un dels millors lluitadors 
en el seu pes. 

Prop de 3.000 persones van gaudir de la desena 
edició d'aquesta vetllada esportiva.  

Dani Molero torna a brillar en els 
combats de la vetllada 'Armados 
y peligrosos WFT'  

Foto de Gloria Marfil
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Els Vilarunners del Camí 
aconsegueixen bones classificacions 
a la Cursa de les Caves de Lavern 

Els Vilarunners del Camí van participar a la cursa de 
muntanya de Serralats on van fer molt bon temps. 
Ángel Sevilla va fer una desena posició a la categoria 
d'absoluts i una meritòria tercera posició a la de 
Veterans amb un temps d' 1h 30' 01”. Joaquín Grados 
es va classificar en vint-i-tresena posició en Absoluts 
i 2a posició en Màsters amb un crono d'1h 37'45” 
seguit de molt a prop per Camilo Grados que va 
classificar-se en vint-i-vuitena posició en Absoluts i 
3r en Màster amb un temps d'1h 39'31”.

El passat 4 de novembre es va celebrar la vuitena 
edició de la Cursa de les Caves. Una cursa entorn les 
caves, cellers i vinyes de Subirats a  Lavern, que 
compta amb un circuit de 5 km i un altra de 10 km 
que es complementa amb la cursa de muntanya de 
Serralats, de 17,5 km, i la caminada de 12,5 km, de 
caràcter no competitiu. Aquest any un grup d'atletes 
dels Vilarunners del Camí vam participar a la 
competició aconseguint molt bones classificacions.

L'equip Vilarunner es completava amb Roger Lloreta 
que amb un temps d'1h 52' 52” es va classificar en 
cinquanta-tresena posició i Óscar Grados que va 
acabar la cursa en 2h 25'19”.

Com ja és tradició la Colla Excursionista de Vilanova 
del Camí ha fet una caminada per anar a esmorzar a 
Montbui i collir bolets. La valoració que en fan és 
molt positiva, sobretot perquè s'ho van passar d'allò 
més bé.

Des de la Colla han agraït la sortida tot afirmant que 
s'ho han passat  d'allò més bé. Han donat les gràcies 
especialment “a l'amic Cayo Alonso per fer-nos 
gaudir d'aquest dia tan agradable”.

Un grup de 32 caminaires va començar el recorregut, 
cap a les 8 del matí, per la muntanya de Vilanova. 
Abans de començar la cacera, van anar fins a Les 
Moreres, al poble de Santa Margarida de Montbui, 
que és el lloc escollit per fer-hi un esmorzar de 
forquilla i ganivet. 

Tradicional sortida de tardor i 
boletada amb la Colla Excursionista 
de Vilanova 

Va ser, com destaquen des de la Junta de l'entitat, 
una presentació ben diferent a la que acostumaven a 
fer. Amb el camp a les fosques i sota l'atenció dels 
focus, els membres del club van anar sortint al 
camp. Primer els coordinadors i després els 18 
equips que  defensaran els colors del club vilanoví 
aquesta temporada 2018-2019. Els primers jugadors 
a ser objecte de les mirades i aplaudiments van ser 
els babys de l'Escoleta de futbol i tot seguit van anar 
agafant el relleu per ordre de categories: pre 
benjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, 
juvenils i amateurs. Al seu torn, també la novetat 
destacada aquest curs que són els 4 equips 
femenins: un d'aleví, dos infantils i un de juvenil.

 El Club Esportiu Anoia va tenir un lluït inici de 
temporada. Divendres 12 d'octubre van fer la 
presentació oficial dels equips, al camp de futbol 
municipal de Can Titó. El club calcula que unes 800 
persones van omplir les grades per gaudir de l'acte 
que va fer les delícies dels més petits, orgullosos de 
tenir el seu moment destacat sota els focus i també 
una projecció personalitzada per mitjà d'un 
audiovisual. 

La Junta directiva també va tenir el seu moment sota 
el passadís amb els colors del club, al final de l'acte, 
acompanyats del regidor d'Esports, Camilo Grados, i 
l'alcaldessa Noemí Trucharte que van felicitar el club 
i desitjar-li una exitosa temporada.   

La posada en escena d'aquesta vistosa presentació va 
acabar fins i tot amb el llançament d'alguns coets. 

Va ser, doncs, un inici de temporada sonat, el de 
l'entitat esportiva més gran del municipi que vol 
reivindicar, aquesta temporada, la seva identitat i 
pertinença al municipi, amb el lema “Som base. Som 
del poble”.

Una lluïda presentació dona el tret 
de sortida a la temporada del 
CE Anoia 

El vilanoví Daniel González afronta 
amb il·lusió el repte de presidir 
l'Igualada Vòlei Club i mantenir el 
sènior a Primera 

Tot un repte per al club i també per al vilanoví Dani 
González que a banda de presidir una entitat amb 29 
anys de trajectòria, és també el nou entrenador del 
primer equip en substitució de Xavi Carpi que per 
motius personals no pot fer-se'n càrrec aquesta 
temporada. González afronta la responsabilitat amb 
il·lusió i si més no, espera mantenir la categoria pel 
sènior masculí.

Amb un total de 10 equips, 9 en competició i una 
escola de vòlei, l'Igualada Vòlei Club ha començat la 
competició 2018-2019 amb energia i molta 
motivació. El vilanoví Daniel González està al 
capdavant de l'entitat i va ser l'encarregat de rebre, 
el passat mes d'octubre, el trofeu de subcampions de 
2a divisió, en la cinquena Festa del Vòlei Català que 
permet al Jorba Solà Sènior Masculí jugar aquesta 
temporada a Primera Divisió.

Ràdio Nova i Xarxa tornen a col·laborar per una temporada 
exitosa de teatre

David i Clàudia Serrano Soteras; Víctor i 
Clara Ontiveros Urbano; Cèlia Riccio Abril; 
Nayala i Joel Rodríguez i Biel Anguiano 
Canas han posat veu a les presentacions 
que els espectadors podran escoltar abans 
de cada representació. La quitxalla recorda 
també que cal apagar els mòbils quan 
s'entra a la sala i desitja al públic que 
gaudeixi de l'espectacle.

El passat 28 d'octubre es va encetar la 
programació de Xarxa i una colla de nens i 
nenes de diferents edats, van passar per 
Ràdio Nova per enregistrar la sinopsi dels 
espectacles que ens oferirà l'entitat aquesta 
temporada.

Ràdio Nova lliura el premi 'Tapas con arte' de Punt Viatges 
en el programa 'Necessito vacances'

El mes d'octubre vam convidar els oients a 
participar del sorteig de “Tapas con arte” 
tot demanant suggeriments de temes per la 
secció de Punt Viatges a través del 
whatsapp 660 963 506. Dolors Vives va 
participar demanant assessorament per 
anar fins a Madrid a veure un musical i 
proposant a Miguel Reina dedicar un dels 
programes a les avantatges d'agafar l'AVE o 
combinar el transport aeri i ferroviari fins a 
la capital. La seva participació va tenir 
premi. La nostra enhorabona! 

La montbuienca Dolors Vives ha estat la 
guanyadora del primer cofre regal de Punt 
Viatges del programa “Necessito vacances” 
de Ràdio Nova. Des de l'agència de viatges 
vilanovina, Miguel Reina col·labora cada 
setmana amb el programa amb una secció 
viatgera que ens permet descobrir noves 
destinacions i també fórmules per viatjar o 
fer escapades de cap de setmana.

Foto: Pere Sala



Kilian Tomás i Morant és 4t Tinent 
d'Alcalde i regidor d'Economia i Hisenda 
de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Va 
assumir el càrrec al gener de 2017 i 
aquesta és la seva primera experiència en 
política municipal.

Avui, gairebé a les portes d'unes noves 
eleccions municipals, es celebraran el 
maig de 2019, volem fer balanç d'aquests 
pràcticament dos anys de govern.

Des de gener de 2017 s'ha recorregut un camí, 
de llums i ombres, que es va encetar amb el 
pacte de quatre partits molt diferents entre sí 
però amb un objectiu comú: el de governar 
Vilanova del Camí. Passat aquest temps com 
valora la decisió del pacte?

El pacte va néixer fruit d'un compromís per canviar 
Vilanova. Consideràvem que la política d'aleshores 
estava estancada i no assolia les necessitats d'una 
ciutat d'aquestes dimensions. Teníem ganes, 
teníem empenta, il·lusió i molts projectes en ment. 
La moció de censura era l'única sortida que ens 
permetria dur a terme els nostres somnis i 
esperances. Val a dir que va ser una decisió  
meditada doncs sabíem que no seria fàcil governar. 
L'actual oposició mai ens perdonaria el fet de 
treure'ls del govern i els seus votants menys 
encara. Tampoc ajudava que érem un govern 
marcadament constitucionalista en un entorn 
independentista. I certament, les diverses 
sensibilitats inherents en un govern a quatre no 
eren un punt a favor, però estàvem convençuts que 
arribaríem a consensos. I el cas es que al final no 
ha estat del tot així. Les diferències entre els quatre 
grups s'han accentuat fins a esdevenir 
discrepàncies. De les que, sent sincers, uns més 
uns menys, tots en tenim part de culpa.

Vostè és el regidor d'Economia i Hisenda, una 
de les àrees més importants de l'Ajuntament i 
potser una de les més desagraïdes: els regidors 

d'Hisenda només surten a la foto quan hi ha 
debat d'Ordenances, Pressupost o Compte 
General. Quins aspectes han estat els més 
agraïts de treballar i quins els que li han costat 
més?

Pel que fa a la gestió pròpia de la meva regidoria he 
de dir que em guio pel pragmatisme. Moltes 
decisions les has de prendre mirant de mantenir la 
balança equilibrada entre allò que vols (o volen els 
altres) i allò que és econòmicament viable. El 
paper del regidor d'Hisenda és sovint el de veu de 
la consciència i el de consensuar criteris. En aquest 
aspecte potser la confecció dels pressupostos és 
una de les coses que més dificultats comporta. Tots 
els regidors lluiten per les seves àrees i els seus 
projectes. Es aquí quan un ha tractar d'arribar a 
consensos per possibilitar que els números 
quadrin. 

De totes maneres crec que, en el seu moment, el 
pacte a quatre va ser encertat. I fins ara s'han 
endegat molts petits i grans projectes que han 
canviat, modestament, la imatge de Vilanova. És 
més, aquesta empenta que ens caracteritzava al 
principi encara és viva i és palesa en la labor de tots 
els regidors i regidores.

Val a dir que sempre he estat còmode amb el paper 
que em pertoca. Sempre he defugit de 
protagonismes.

El 31 d'octubre es va portar al Ple el debat de 
les Ordenances Fiscals per al 2019 que 
finalment no van prosperar. Quina era la 
proposta que feia vostè com a regidor 
d'Hisenda i perquè creu que només va 
comptar amb els vots favorables del PSC i de 
VA?

Dit això, la proposta de PSC i de VA era seguir 
aquesta tònica de congelació absoluta. Una decisió 
prudent, al meu entendre, que vetlla per la bona 
salut de les arques municipals i el benestar de les 
famílies vilanovines. Caldria pujar els impostos? Sí, 
però l'alta taxa d'atur del municipi i la menor renta 
per càpita son factors que pesen molt per no fer-ho.

Si aquesta proposta no va prosperar respon 
únicament a interessos i estratègia política. Hi ha 
dos grups que consideren que l'IBI és massa elevat 
i havien fet la promesa de rebaixar-lo. I els altres 
grups només pensen en desgastar el govern. Per 
tant, era possible, tal i com estan les coses, que no 
s'aprovessin les ordenances. Francament, confiava 
que la resta de grups fossin més responsables o, si 
més no, miressin a llarg termini per entendre que 
la congelació era la millor de les opcions.

Abans de respondre vull esmentar que Vilanova 
del Camí està un 32% per sota de la mitja de 
Catalunya a nivell impositiu. Això vol dir que, en 
comparació, tenim unes taxes i impostos molt 
baixos. Tot i així, en els darrers anys s'ha optat per 
congelar-los. Una congelació que en realitat és una 
rebaixa doncs no s'han actualitzat respecte de 
l'IPC. Un fet del què caldria fer-ne pedagogia 
perquè la gent se n'adonés que, en aquest aspecte, 
som un municipi fiscalment privilegiat. 

En tot cas no em pertoca a mi jutjar si aquest pacte 
va ser encertat o no. Serà la ciutadania qui ho 
determini el 26 de maig de l'any que ve.

I la paradoxa és que no es van aprovar unes 
ordenances calcades a les de l'any anterior. 
Recordem que aquelles es van aprovar per majoria 
del govern i amb l'abstenció positiva de l'oposició. 

El fet que no s'aprovin les OOFF té algun 
efecte en la ciutadania?

Si parlem en termes generals no. Al no aprovar-se 
es prorroguen  les anteriors, i ja he esmentat abans 
que eren un calc d'aquestes. El problema és que hi 
havia algunes modificacions, com la reducció de la 
taxa de moviment de terres o les tarifes per grups de 
la piscina, que haurien estat positives d'aprovar-se.

Els grups de l'oposició van criticar el fet que un 
punt tan important com aquest no arribés amb un 
ampli consens al Ple. Un fet que s'ha repetit amb 
altres temes de cabdal importància per al 
municipi, com l'aprovació del PMUr3.

En cas que el Ple no aprovés el pressupost es 
podria seguir funcionant amb el pressupost 
prorrogat del 2018 però això sí que tindria 
repercussions importants per al municipi, no? 

Quins projectes li agradaria portar a terme 
abans de les eleccions de 2019?

A títol personal confio que els disset regidors 
sapiguem arribar a un acord per desencallar aquest 
assumpte.

Properament s'haurien d'aprovar els 
pressupostos per al 2019. Quines expectatives 
manté al respecte? Creu que serà possible 
presentar una proposat que compti almenys 
amb els vots favorables del govern?

Arreu podem constatar que hi ha dificultats per 
aprovar els pressupostos. On abans hi havia 
consensos ara hi ha discrepàncies. Suposo que es 
respira en l'ambient la proximitat de les eleccions 
del 26 de maig. Per la meva part trobo sensat que 
tots participem en la seva confecció de manera 
activa. El govern que surti de les pròximes 
eleccions s'ha de sentir còmode amb els 
pressupostos que es puguin aprovar a principis de 
l'any que ve. És evident però, que si no hi ha 
voluntat d'arribar a acords, els pressupostos no 
prosperaran. Espero i desitjo que no sigui així.

La meva àrea es dedica en gran part a la gestió 
diària dels recursos del municipi. I és determinant 
a l'hora de fixar els impostos i les taxes, així com en 
la confecció dels pressupostos. Fora d'aquí, els 
projectes, en majúscula, sorgeixen del govern o 
d'algun grup en particular. Potser hi ha alguns 
projectes pendents però confio que d'aquí a les 
eleccions es puguin dur a terme. 

Val a dir que si no hi ha un consens previ, dins i 
fora del govern, opino que no hauríem de 
presentar els pressupostos al Ple per a la seva 
aprovació. Tant el govern central com el català es 
troben en la mateixa situació i han manifestat que 
no els presentaran si no hi ha un suport majoritari.

En efecte. Les partides corrents no es veurien 
afectades però les inversions sí. En particular la 
fase final de la remodelació de la piscina. A banda 
d'altres petites inversions que poden anar sorgint. 
En tot cas es podrien deixar pel pròxim mandat 
però no és el desitjable. Haurem de veure quines 
ganes tenen els diferents grups que es duguin a 
terme quan pertoca.

Per la meva banda, m'agradaria veure aprovats els 
pressupostos. I en ells reflectir el compromís del 
govern amb la ciutat. Una bona manera seria 
augmentar les partides de Cultura, Educació i 
Serveis Socials. També seria interessant estudiar 
les repercussions si ens adherim als coeficients de 
reducció dels valors cadastrals. I per exemple, 
veure acabats projectes pendents com el Casal de 
la Gent Gran.

No és cap secret que no em presentaré a les 
pròximes eleccions. Els militants del partit i els 
membres del govern ja n'estan al corrent. Ha estat 
una experiència gratificant i un honor servir als 
vilanovins, però raons personals i professionals 
m'impedeixen repetir mandat. De totes maneres, 
seguiré participant de la política, això sí, d'una 
manera molt més discreta.

El proper 26 de maig celebrarem Eleccions 
Municipals. El tornarem a veure a les llistes 
electorals?

En aquests dos anys, hi ha hagut projectes –de 
la seva àrea-  que s'han quedat al tinter? 
Quins?

La falta de consens entre els membres del govern 
no beneficia a ningú. Ni tampoc l'actitud d'alguns 
grups, que està més dirigida a erosionar que a 
construir. Un exemple d'això és la tensió que es 
respira als plens, amb retrets i expressions 
impròpies. Estem en un punt que, si no 
recapacitem tots plegats, es deterioraran tant les 
relacions entre nosaltres que serem incapaços de 
teixir complicitats de cara al pròxim mandat.

Dit això, sóc del parer que en els punts 
d'importància cabdal hauríem de ser més 
generosos per arribar a consensos. No val deixar els 

punts sobre la taula. No val votar que no a tot 
utilitzant arguments de poca entitat. Hem de 
decidir i hem de dur a terme els grans projectes de 
ciutat. I en el cas del PMUr3, ens hem d'aferrar a la 
idea que tothom està d'acord en què el projecte és 
positiu, però ens falta concretar els detalls. Al meu 
parer, el quid de la qüestió radica en la negociació 
amb l'empresa. En tot cas, més d'hora que tard, ens 
haurem de decidir. El que em temo és que pel camí 
podem perdre aquesta oportunitat.

L'ENTREVISTA

Kilian Tomàs: 
“Sempre he estat còmode amb el 
paper que em pertoca. Sempre 
he defugit de protagonismes”


