
La Generalitat inicia les obres de 
l'enllaç nord de Vilanova amb la 
Ronda Sud, pel carrer dels 
Fusters. Aquest enllaç, pendent 
des de fa gairebé una dècada, 
serà finalment una realitat en els 
propers mesos.  Els treballs per 
completar l'enllaç, amb uns 175 
metres pendents d'executar, 
tenen un pressupost d'uns 
400.000 euros.

INFRAESTRUCTURES
La celebració del Carnaval i del 8M, 

Dia Internacional de la Dona són els 

actes destacats d'aquesta Guia 

Municipal. Una guia que inclou 

també la jornada de portes obertes a 

les escoles vilanovines i altres 

activitats esportives lligades també a 

les escoles: El Cros Joan Maragall i el 

Cros Pompeu Fabra. Capítol a part 

mereix la celebració de Sant Jordi 

que tornarà a omplir la plaça del 

Mercat de parades de llibres i roses.

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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ESPORTS

Esports Vilanova ja ha començat a 
escalfar la 25a Cursa Popular de 
Vilanova del Camí. La cita és el 
diumenge 17 de març. Enguany, la 
cursa celebra 25 anys d'història i 
des d'Esports afirmen que han 
preparat la prova amb més 
opcions que mai. Han incorporat 
una caminada popular de 5'5 km 
per l'entorn rural del municipi 
que esperen faci créixer encara 
més la participació. 

El desenvolupament del sector PMUr3, 
al barri Bonavista, supera l'aprovació del Ple
El punt va prosperar en la sessió extraordinària del Ple 
convocada el 20 de febrer amb els vota a favor de PSC, VA i 
DECIDE i les abstencions de V365, ERC i CiU.  Els dos regidors 
de VV i la regidora no adscrita Meritxell Humbert ho van votar 
en contra. 

N6320
19

d’activitats
març/abril

A Carnestoltes, 
totes les bèsties 
van soltes
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CULTURA/GOVERNACIÓ El desenvolupament del sector PMUr3, al barri Bonavista, 
supera l'aprovació del Ple

L'alcaldessa Noemí Trucharte va conduir l'assemblea 
acompanyada del regidor Francisco Palacios, Imma 
González, Eva Vadillo i Sílvia Cáceres.

Can Papasseit va acollir el 15 de febrer una assemblea 
veïnal amb l'objectiu d'oferir a la ciutadania informació 
sobre el desenvolupament urbanístic del sector del 
barri Bonavista conegut com PMUr3. L'acte va servir 
per oferir informació sobre el desenvolupament del 
sector, però sobretot per deixar clar el posicionament 
polític dels grups que configuren el govern local.

L'acte va oferir la possibilitat d'un torn obert de 
preguntes i el públic va ser especialment participatiu 
expressant dubtes i qüestions. La gestió i la construcció 
d'habitatges de protecció oficial que recaurà plenament 
en l'ajuntament va ser un dels temes que més preguntes 
va generar. També es van plantejar qüestions més 
tècniques relacionades amb el redimensionat de la 
xarxa de clavegueram i els subministraments, la 
distribució de les parcel·les i de la zona verda, o el 
volum de trànsit que es pot generar quan la zona 
comercial funcioni.

Així mateix es van plantejar diferents preguntes sobre 

la dinamització del sector, el desplaçament de 
Mercadona al nou sector i de com afectarà això al 
comerç del Camp del Rei.

El dimecres 20 de febrer es va convocar una sessió 
extraordinària del Ple per debatre aquest tema, sobre el 
qual la majoria de grups municipals ja s’havien 
posicionat. El punt va prosperar amb els vota a favor de 
PSC, VA i DECIDE i les abstencions de V365, ERC i CiU.  
Els dos regidors de VV i la regidora no adscrita 
Meritxell Humbert ho van votar en contra. 

El Ple també va aprovar la sol·licitud del traspàs de la 
titularitat del tram de la carretera C-244 comprès entre 
el PK 0+400 i el PK 0+740.

El mateix divendres al matí, l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i el regidor Francisco Palacios van estar 
oferint informació a la plaça del Mercat. Un acte que va 
crear expectació entre la ciutadania que va aprofitar per 
resoldre dubtes.

El tràmit prospera malgrat les diferents 
opinions entre els grups municipals
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Comença la construcció d'un nou espai esportiu i de lleure a l'antic camp 
de futbol del barri La Pau

El nou equipament esportiu i de lleure compartirà l'espai 
de l'antic camp de futbol del barri La Pau amb les actuals 
pistes de petanca.

La instal·lació dels diferents elements esportius i de lleure 
podria estar enllestida en el termini d'un mes.

El projecte contempla la separació d'aquest nou espai de 

jocs de la zona de petanca mitjançant una tanca metàl·lica 
enreixada. També preveu la construcció d'una pista de vòlei 
platja, una tirolina, un joc d'escalada i una pista multijoc 
d'una torre.

Des de l’Ajuntament anuncien que una vegada estigui 
acabada aquesta obra, començarà una actuació al parc 
Comtes de Cardona.

Durant el mes de febrer s'han iniciat els treballs per a la 
instal·lació d'un espai de jocs al camp de futbol del barri La 
Pau. L'empresa Happyludic Playgroung and Urban 
Equipament SL, és l'encarregada del subministrament i la 
instal·lació dels diferents equipaments lúdics valorats en 
gairebé 34.000 €.
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Nou telèfon per reservar el servei 
de barbacoes de Vilanova del Camí

L'ajuntament de Vilanova del Camí ha fet en les 
darreres setmanes diferents millores en la zona de 
barbacoes del Parc Fluvial i s'ha adjudicat de nou el 
servei. Les reserves de les barbacoes es poden fer al 
telèfon 644 94 78 33.

Les taules de lliure accés són les que queden fora del 
perímetre de les barbacoes. 

Per millorar la zona, s'ha posat grava al voltant de les 
barbacoes per evitar el fang quan plou i també s'han 
delimitat les taules de lliure accés. Ara estan 
delimitades per pedres, però més endavant, 
expliquen des de l'Ajuntament es farà amb tanques 
de fusta.

Vilanova rep el reconeixement del 
Banc de Bones Pràctiques en el 
marc de la conferència sobre 
innovació democràtica i govern 
local
L'Ajuntament de Vilanova del Camí va ser 
doblement reconegut en el marc de la conferència 
sobre innovació democràtica i bon govern que van 
organitzar la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis 
autonòmics i locals i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC).  A l'acte hi van assistir l'alcaldessa 
Noemí Trucharte, l'arquitecte municipal, Francisco 
Carbajo, i Joan Garcia, tècnic dels Serveis 
Municipals.

L'ajuntament vilanoví, segons el Banc de Bones 
Pràctiques, ha estat protagonista d'un conjunt 
d'accions i projectes d'èxit que revelen el compromís 
dels municipis amb la millora continuada del govern 
i l'administració local. En aquest sentit, Vilanova ha 
rebut en els darrers anys, dues certificacions de 
Bones Pràctiques, la primera pel Sistema 
d'Informació Geogràfica (SIG) i la segona, pel 
projecte comú de Polígons dels Plans.

03INFORMACIÓ MUNICIPAL /URBANISME

Comencen les obres de la vorera 
del carrer Verge de Montserrat

L'actuació, vinculada al programa de Treball als 
Barris, té l'objectiu de millorar l'accessibilitat i les 
condicions d'itineraris adaptats. L'obra preveu  
l'enderroc de la vorera actual i la construcció d'una 
vorera  nova més ample, uns 45 cm més que l'actual, 
quedant una amplada de pas útil pels vianants d'un 
metre.

La durada d'aquesta actuació es pot allargar dos 
mesos.

El passat 21 de febrer van començar les obres 
d'ampliació de la vorera del carrer Verge de 
Montserrat en el tram entre el carrer Major i el 
carrer Mossèn Borràs corresponents als números 
parells del 2 al 16.

Així que acabi l’obra, es començarà a arranjar el 
carrer Sant Josep.

Ampans Intermedia i l'Ajuntament 
col·laboren per oferir experiència 
laboral a joves no escolaritzats i 
desocupats

Un total de 8 joves de Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui del CNO de la Catalunya 
Central duran a terme un voluntariat a la Brigada de 
l'Ajuntament on faran diferents tasques de suport.

Ampans Intermedia i l'Ajuntament de Vilanova han 
signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu 
d'oferir una experiència laboral a joves del Centre de 
Noves Oportunitats, un programa adreçat a joves de 
16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. 
L'objectiu del programa és donar una segona 
oportunitat a nois i noies anys que han abandonat 
de forma prematura els estudis i aconseguir el 
màxim nombre d'insercions dins de la formació 
reglada o en el camp laboral.

El Centre de Noves Oportunitats és una iniciativa 
del SOC finançada pel Fons Social Europeu dins el 
pla de Garantia Juvenil, i gestionat per la UTE 
AMPANS Intermèdia.

L'enllaç Vilanova Nord, que comunica la Ronda Sud 
(C-37) amb el nord del nucli urbà de Vilanova del 
Camí, serà finalment una realitat en els propers 
mesos.  Els treballs per completar l'enllaç Vilanova 
Nord, amb uns 175 metres pendents d'executar, 
tenen un pressupost d'uns 400.000 euros. 

Aquest mes de febrer han començat les obres del 
vial de connexió del carrer dels Fusters, al barri La 
Pau, amb l'enllaç nord de la C37. Aquesta era una 
vella reivindicació que el municipi reclamava a 
Territori i Sostenibilitat des de la inauguració de la 
Ronsa Sud, l'any 2010. Ha estat un tema en qué des 
d’Alcaldia s’ha insistit especialment, amb més de 
quatre reunions a Territori.

La Generalitat inicia  l'enllaç nord 
de Vilanova amb la Ronda Sud

El Mercat d'Antiguitats de Vilanova 
canvia de dia i es celebrarà el tercer 
diumenge de cada mes

Des dels Amics de les Antiguitats animen a tothom a 
participar en aquests mercats. Qualsevol persona 
que tingui objectes antics o de segona mà pot posar 
parada al mercat vilanoví.

Els Amics de les Antiguitats organitzen des de fa sis 
anys, aproximadament, el Mercat d'antiguitats i 
productes de segona mà. Fins ara, aquesta mostra es 
feia el tercer dissabte de cada mes, però l'entitat ha 
demanat permís a l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí per traspassar el Mercat al diumenge. Enric 
González i Paquita Dávila, dos dels seus impulsors, 
creuen que el canvi de dates afavorirà una major 
participació de paradistes i per tant farà més 
atractiu el mercat. 

Teodora Vaquero bufa les espelmes 
del seu 106 aniversari 

Teodora Vaquero va celebrar el passat 7 de febrer el 
seu aniversari i ja en van 106. Malgrat la seva edat, 
aquesta val·lisoletana, continua encomanant una 
energia i bon humor impagables. L'alcaldessa 
Noemí Trucharte i el primer tinent d'alcalde, 
Francisco Palacios, han visitat a l'àvia a la residència 
Amavir, li han regalat un ram de flors en nom del 
municipi i han bufat les espelmes del pastís.

Als seus 106 anys Teodora Vaquero continua tenint 
el cap ben clar i una memòria prodigiosa i ha 
compartit amb els representants municipals algunes 
històries de joventut, quan anaven a ballar als 
envelats, i ha cantat un bon repertori de cançons, tot 
i que assegura que les que més li agradaven eren les 
de Paquita Rico i Lola Flores.



04 MOBILITAT

El món de les entitats està de dol per la 
pèrdua de Salvador Rius Massana. La seva 
lluita contra una malaltia fatal ha estat un 
exemple a seguir per a totes aquelles 
persones que el coneixien.

Vilanova diu adéu a Salvador 
Rius Massana

Els seus companys de la Unión Cultural 
Extremeña Anoia, on des de fa anys feia de 
professor de balls regionals, s'acomiadaven el 
passat  18 de desembre tot recordant que és 
una pèrdua important “no només per a 
l'entitat sinó per a la cultura popular”. I és 
que Rius era un amant de la música, del 
folklore, i va ser un dels fundadors de 
l'Esbart Dansaire de Vilanova del Camí.

Les xarxes socials es van omplir de notes de 
condol i de records d'estimació i afecte per a 
Salvador i per a la seva família.

Vilanova perd Marcel·lí 
Gassol, Medalla al Mèrit 
Esportiu 

Gassol ostentava una de les màximes 
distincions honorífiques municipals, la 
Medalla al Mèrit Esportiu que va rebre l'any 
2.000 en el marc d'una cerimònia solemne 
durant la qual es van atorgar altres 
reconeixements contemplats en el reglament 
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

Vilanova acomiada Rosa Maria 
Fauste, referent de la Dona 
Vilanovina

Família i amics van acomiadar el passat 12 de 
febrer la vilanovina Rosa Maria Fauste Pons, 
una persona que va ser un referent important 
en el món de l'associacionisme i del 
feminisme, de la mà de l'associació de la 
Dona Vilanovina. 

Activista i inconformista, aquesta vilanovina 
havia estat al capdavant de l'associació 
juntament amb Lídia Tomàs que n'era la 
presidenta. L'entitat feminista havia 
impulsat l'any 2009 el Concurs de Poesia de 
la Dona Vilanovina amb motiu del Dia 
Internacional de la dona, una iniciativa va 
tenir  molt bona acollida. També va formar 
part d'altres entitats i col·lectius locals com 
“Les dones del dimarts” o la Coral La 
Pregona.

El 19 de desembre ens va deixar Marcel·lí 
Gassol Camins, fundador de la Penya Ciclista 
de Vilanova del Camí i una persona 
estretament vinculada a l'esport local i al 
ciclisme en particular. Tenia 94 anys i una 
llarga trajectòria esportiva que s'ha traduït en 
infinitat de medalles i trofeus en diferents 
competicions així com de mencions especials 
a diferents Festes de l'Esport.

COMIATS

Senyalització

Què és la zona 30?
Es denomina zona 30 al conjunt de carrers en zones urbanes en què 
hi ha una velocitat màxima de 30 km per hora. 

Bàsicament, la zona 30 té com a objectiu la pacificació del trànsit 
urbà, potenciant l'ús d'altres mitjans de transport, com bicicletes i 
transport públic, o simplement els desplaçaments a peu.

Així mateix, al reduir la velocitat a l'interior del municipi, es 
contribueix a reduir tant el nombre com la gravetat dels accidents.

Objectius

Beneficis mediambientals
A nivell mediambiental, la implantació de zones 30 també aporta 
diferents beneficis: la contaminació acústica ses redueix de manera 
dràstica i també es redueixen les emissions de fum contaminant 
alhora que augmenta la fluïdesa del trànsit.

Aquestes vies estan degudament senyalitzades, tant on comencen 
com on acaben, i pintades de vermell.

Conductor: 
Al centre urbà de Vilanova del Camí, 
limita la teva velocitat a 30 km/hora!

GAS

AIRE CONDICIONAT

ELECTRICITAT

CALEFACCIÓ

AIGUA

Calderes de
Condensació

Energia i eciència
CONFORT NOVA

Tel. 93 806 08 60
C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada 

Pl. Extremadura) 
VILANOVA DEL CAMÍ

Sant Isidre 104  
Vilanova del Camí 
938 035 879 
647 513 208 
www.artistic2006.es  

espai de dansa
música i teatre



L'Ajuntament de Barakaldo i les Ciutats de la 
Ciència i la Innovació, entre les quals hi ha Vilanova 
del Camí, van celebrar el primer de febrer una 
jornada de sensibilització i conscienciació que 
contribueixi a trencar els rols típicament masculins 
atribuïts a les activitats científico-tècniques i 
fomentar l'elecció de carreres científiques entre 
nenes i adolescents.

Sota el lema Mujeres, Innovación i Ciència, la 
jornada vol fomentar el diàleg i el debat sobre els 
reptes actuals i futurs per avançar en la construcció 
de “ciutats igualitàries”. La regidora Sílvia Cáceres 
ha explicat que “durant la jornada es va  elaborar un 
seguit de recomanacions i propostes per abordar, des 
d'una perspectiva d'igualtat, les oportunitats que 
s'ofereixen des de la ciència i la tecnologia per 
millorar els serveis socials i el benestar de la 
ciutadania, la seva qualitat de vida i la conservació 
dels nostres pobles i ciutats”.

Fins a Barakaldo van viatjar la regidora de Serveis 
Personals Sílvia Cáceres i el primer Tinent d'alcalde, 
Francisco Palacios, on van participar en aquesta 
jornada que vol esdevenir un espai d'inspiració, 
desenvolupament i contribució a la visibilitat i 
enfortiment de les dones a través de la ciència i la 
tecnologia.

Les Ciutats de la Ciència i la 
Innovació celebren a Barakaldo una 
jornada per fomentar la construcció 
de ciutats igualitàries

El Viver d'Empreses del Centre d'Innovació Anoia té 
des del 15 de febrer un nou inquilí. Es tracta de 
l'empresa de comunicació La Meva Tele, SL, que 
dirigeix Óscar López, i que gestiona la capçalera del 
diari digital infoanoia.cat.

L'alcaldessa Noemí Trucharte i Óscar López en 
representació de La Meva Tele van signar el 
contracte d'arrendament d'un dels locals del Viver 
d'Empreses. A l'acte també hi va ser present el 
regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios.

El contracte d'arrendament té una vigència de tres 
anys.

Infoanoia.cat s'estableix al Viver 
d'Empreses del Centre d'nnovació 
Anoia

05PROMOCIÓ ECONÒMICA

L'Ajuntament de Vilanova del Camí, a través del 
Programa de Plans d'Ocupació de treball als barris, 
de la Llei de barris, ha contractat a 6 persones de 
Vilanova del Camí en situació d'atur. El projecte 
depèn del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 
està finançat pel Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social.

Aquestes sis persones desenvoluparan diferents 
tasques de dinamització i promoció del casc antic i 
el Camp del Rei. El programa de Plans d'Ocupació 
està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya 
amb un import total de 64.520,22€.

Així mateix, l'ajuntament ha contractat a 8 persones 
més en situació d'atur mitjançant el Programa de 
Treball i Formació aprovats pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte de Plans d'Ocupació representen, diu el 
regidor de Promoció Econòmica Palacios, una nova 
oportunitat per a aquestes persones, ja no només el 
fet de tenir una feina i un sou sinó el fet afegit de què 
treballaran per al seu municipi. Aquesta feina, els 
permetrà conèixer també l'administració local i com 
es treballa des de l'ajuntament.  

L'ajuntament de Vilanova contracta 
14 persones a través de diferents 
Plans d'Ocupació

El programa formatiu contempla diferents 
propostes: des de jornades de quatre hores a cursos 
de 15, 25 i 32 hores. És el cas del curs “Tinc més de 45 
anys i no tinc feina, què puc fer?” Adreçat al 
col·lectiu de persones majors de 45 anys que cerquen 
feina i programat per al 5, 6 i 7 de març.

Promoció Econòmica ha programat 16 propostes 
formatives, gratuïtes, adreçades, unes, a persones 
emprenedores, empresaris i autònoms, i les altres, a 
persones en recerca activa de feina.

El regidor de Promoció Econòmica Francisco 
Palacios assegura que la formació és molt important 
en qualsevol cas. Per la gent que està a l'atur, perquè 
pot suposar l'oportunitat per trobar una feina; i per 
la gent que ja treballa o que té un negoci o una 
empresa, perquè pot adquirir nous coneixements o 
recursos per treure un major rendiment al seu 
negoci.

Podeu fer la inscripció a qualsevol de les propostes 
formatives de manera telemàtica a 
www.vilanovaenlinia.cat. També podeu contactar 
amb Promoció Econòmica, al carrer dels Impressors, 
12 del Polígon Riera de Castellolí. Telèfon al 93 805 
44 11 – extensió 5 o a 
peconomica@vilanovadelcami.cat

 

Promoció Econòmica oferta fins a 
16 propostes formatives per al 2019

El curs s'allargarà fins el mes de juny i els últims 
quinze dies d'aquest mes, l'alumnat realitzarà 
pràctiques no laborals en diferents empreses de la 
comarca.

Les persones que participen en la formació són 
majoritàriament de Vilanova del Camí, 
concretament 11 de les 15. També n'hi ha 2 
d'Igualada, una de Santa Margarida de Montbui i 
una més de Capellades. 

El Certificat de Professionalitat té com a finalitat 
millorar la capacitació i qualificació professional i 
afavorir la inserció laboral de les persones 
treballadores, prioritàriament les que es troben en 
situació d'atur.

El 4 de febrer va començar el Curs de Formació 
Professional per a l'Ocupació “Operacions auxiliars 
de serveis administratius i generals” al Centre 
d'Innovació Anoia. El curs l'han iniciat 15 persones 
en situació d'atur interessades en formar-se en el 
sector administratiu. L'organitza Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova del Camí 
amb el finançament del SOC, la Generalitat de 
Catalunya  i el Ministerio de Trabajo, migraciones y 
Seguridad Social. 

15 persones milloren la seva 
capacitació i qualificació 
professional al Centre 
d'Innovació Anoia

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Institut Pla 
de les Moreres tornen a col·laborar plegats en el 
Projecte Morera. Aquest gener es va incorporar el 
primer alumne que estarà tutoritzat per Julián 
Caballero, de Supermercats Sebastián, col·laborador 
habitual en aquest projecte.

I el mes de febrer es va incorporar el segon alumne a 
l'Escola Marta Mata.

L'Ajuntament col·labora en el tràmit i la gestió de les 
pràctiques d'aquests nois i noies que participen en 
aquest projecte educatiu especial.

S'enceta la desena edició del 
Projecte Morera  



Aquesta acció de sensibilització a l'emprenedoria 
està organitzada per l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí amb el suport de la Diputació de Barcelona i el 
programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya.

Promoció Econòmica i l'Institut Pla de les Moreres 
donen continuïtat, per setè any consecutiu, al 
projecte de sensibilització a l'emprenedoria. 
L'objectiu del programa és potenciar les habilitats 
emprenedores a la comunitat educativa i està 
destinat a joves que cursen 4t d'ESO, 1r i 2n de 
batxillerat dins la modalitat d'economia i empresa.

Els alumnes de 1r de Batxillerat realitzaran dues 
sessions encarades a la Generació d'Idees i com 
sorgeix la idea inicial. El gruix del programa va 
destinat als alumnes de 2n de Batxillerat. Aquests 
participaran en diferents tallers i hauran d'elaborar 
un pla d'empresa. L'objectiu és introduir elements 
de valor afegit a la formació acadèmica, a la vegada 
que es fomenta una major participació i motivació 
entre els estudiants.Després, Promoció Econòmica i 
l'equip docent avaluaran cada una de les iniciatives 
aportades pels alumnes i s'atorgarà un premi 
tecnològic als participants més destacats.

Promoció Econòmica potencia la 
cultura emprenedora a l'Institut 
Pla de les Moreres

06 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Fins a 7 noves empreses han iniciat la seva activitat 
durant l'any 2018 amb el suport de Promoció 
Econòmica de Vilanova del Camí. També s'han 
reformat dos negocis i s'ha subvencionat la 
contractació de personal en una empresa de 
restauració. Tot plegat gràcies als ajuts que 
s'atorguen per al foment de la creació de llocs de 
treball, el suport a l'emprenedoria i la reforma o 
l'ampliació d'establiments.

La desena de subvencions atorgades suposen un 
import de 17.900 € dels quals 7.000 € han anat 
destinats a creació de noves activitats econòmiques, 
10.000 €, a reforma de local comercial i 900 €, a la 
creació de llocs de treball.

Les noves activitats econòmiques que s'han obert 
amb el suport de l'Ajuntament vilanoví són: una 
agència de viatges, un professional de la construcció, 
una perruqueria, una agència immobiliària, una 
consultoria de comerç internacional, una cafeteria i 
un centre d'estudis d'informàtica. 

També s'ha donat subvenció per a la millora de dos 
establiments: una gestoria i un servei de reformes. I 
per últim s'ha subvencionat la contractació de 
personal per una empresa de restauració.

Una desena d'establiments ha 
rebut subvenció municipal 
en el 2018 

El president de l'Associació de Polígons dels 
Plans, Ramon Felip, considera que la jornada va 
ser molt interessant i assegura que l'energia 
elèctrica i fotovoltaica tenen moltes 
potencialitats. Per això, explica Felip, des de 
l'Associació apostem perquè aquesta jornada 
informativa tingui continuïtat amb noves accions 
que aniran comunicant. 

Entre el públic hi havia els alcaldes de La Pobla 
de Claramunt, Capellades i La Llacuna i 
representants de grans empreses del territori com 
Buff, Snop, Munich, Unigrafic, Schneider 
Electric, Grup Air i Miquel i Costas.

El Centre d'Innovació Anoia va acollir l'11 de 
febrer una jornada sobre l'eficiència energètica i 
l'autoconsum fotovoltaic organitzada per 
l'Associació Polígons dels Plans. Gairebé una 
trentena de persones, representants de diferents 
empreses del territori,  han participat a la 
jornada que ha anat a càrrec de Cerdan 
Ingenieros i un dels seus socis tecnològics i 
financers, l'empresa POWEN.

Vilanova Comerç i l'empresa Infinity Films 
Productions han signat un conveni de 
col·laboració amb l'objectiu de donar suport i 
visibilitat al comerç local. La rúbrica ha anat a 
càrrec de Jordi Vilarrubias, president de l'entitat 
comercial i Adrián Muñoz, en representació de 
l'empresa Infinity.

L'objectiu del conveni és fomentar el comerç de 
proximitat i donar visibilitat als establiments 
locals tant en l'àmbit municipal com comarcal i 
fins i tot de província fent ús de les noves 
tecnologies i dels nous canals de comunicació i 
promoció. En aquest sentit Infinity ofereix als 
associats a Vilanova Comerç la possibilitat  
d'obtenir un 10% de descompte en tots els seus 
serveis així com l'obtenció d'un reportatge 
fotogràfic gratuït del producte o servei que 
vulguin promocionar.

Vilanova Comerç i Infinity 
col·laboren per donar visibilitat 
al comerç local
 

Polígons dels Plans aposta 
l'eficiència energètica i el 
consum fotovoltaic

Ramon Felip, President de Polígons dels Plans i 
Rosa Vilarrubias, Secretària Tècnica van 
participar en la realització d'una jornada 
d'emprenedoria a l'escola Mare del Diví Pastor de 
Capellades amb alumnes de 5è i 6è de primària.

La jornada va consistir en la creació d'una 
empresa pròpia per part de l'alumnat. Van 
treballar amb grups de 4 alumnes i a través de les 
pautes que els van anar donant, van crear el nom 
de l'empresa, el logo, el producte i el canal de 
distribució.

Des de Polígons dels Plans asseguren que va ser 
una jornada molt participativa per part dels nens 
i nenes i de la qual també van aprendre molt.

Ramon Felip i Rosa Vilarrubias 
participen en una jornada 
d'emprenedoria amb nens i 
nenes de 5è i 6è

Després de les festes de Nadal es va lliurar  el 
premi de l'arbre-regal de Vilanova Comerç. Un 
lot de productes i serveis de proximitat valorats 
en més de 600 € que ha estat per a Montserrat 
Almendro.  El sorteig es va fer el passat 5 de 
gener a les 16:00 h.

Montserrat Almendro guanya 
l'arbre-regal de Vilanova Comerç 

ENTITATS



Can Muscons, és una masia que data del segle 
XVIII, i des de l'Ajuntament s'ha decidit 
traslladar-hi el servei de Joventut. Per això han 
encetat diferents obres de millora que inclouen 
tant l'adequació de l'espai interior com la 
urbanització exterior de la masia. La tria de 
Can Muscons com la seu de Joventut compta 
amb el vist-i-plau dels joves del municipi que a 
través d'enquestes al PIDCES han valorat 
positivament aquesta ubicació.

Pel que fa a l'interior, l'adequació dels espais 
s'ha fet en dues fases. Durant la primera fase, 
que es va fer l'any passat, es van delimitar els 
espais per dotar l'equipament d'una aula per 
portar a terme el servei d'Estudi Assistit que 
s'ofereix des de la regidoria de Joventut des de 
fa uns anys. Així mateix, es va fer arribar a 
l'edifici la connexió a internet, ja que es 
disposarà d'un espai equipat amb 5 ordinadors, 
perquè els joves puguin fer-ne ús.

La urbanització exterior inclou l'adequació dels 
accessos i la il·luminació de la zona. Les obres 
inclouen l'acabament de l'accés lateral on està 
previst construir una escala i una rampa per 
afavorir l'accessibilitat a l'equipament 
municipal. També s'han contemplat les voreres 
i la Il·luminació des de Can Muscons a la zona 
esportiva així com el tancament perimetral de 
la finca amb un mur de maçoneria i tanca 
metàl·lica com la que ja hi ha instal·lada. Així 
mateix es preveu el canvi de paviment de fusta 
de la terrassa.

La part de la terrassa també oferirà usos 
polivalents. Vadillo explica que està previst 
instal·lar cistelles de bàsquet en una part i a 
l'altra una zona amb taules, cadires i para-sols.

També s'han previst en aquesta fase l'adquisició 
dels jocs que es distribuiran en diferents sales: 
futbolí, billar, taula de tennis taula, playstation, 
així com un seguit d'ordinadors que es podran 
utilitzar de manera lliure, però sota supervisió 
del dinamitzador de joventut.

La regidora de Joventut Eva Vadillo assegura 
que amb la creació d'aquest espai, es dona 
compliment a un dels compromisos del Pla 
Local de Joventut.

Durant la segona fase, que s'està portant a 
terme en aquests moments, s'inclou la 
instal·lació del mobiliari de les aules i els espais 
comuns com taules i cadires, sofàs per a la zona 
de chillout, pissarres, projector, i pantalla 
mecànica.

Eva Vadillo, creu que el nou equipament serà 
una millora substancial, ja que dotarà als joves 
d'un espai de referència propi per accedir, 
informar-se i iniciar aquells tràmits i passos 
que els pertoquen en el seu trànsit a la vida 
adulta.

La masia també estarà equipada amb una cuina 
on s'hi podran fer diferents activitats i tallers i 
una sala polivalent on s'hi podran desenvolupar 
activitats diverses com tallers i xerrades. La sala 
polivalent també funcionarà com a espai de 
reunió i fins i tot, explica la regidora Eva 
Vadillo, com a punt de trobada per a entitats 
juvenils.

Can Muscons serà la seu 
dels joves vilanovins
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Durant l'acte públic que es va fer a Can Papasseit, 
l'alcaldessa Noemí Trucharte va adreçar-se a les 
persones beneficiàries tot recordant que “aquest 
govern ha invertit, en els darrers tres anys, en 
aquestes beques de transport fins a 100.000 €, 
ajudant d'aquesta manera a gairebé 260 famílies”. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha concedit 
enguany 85 ajuts econòmics de quantitats diferents, 
entre 300 i 600 €, en funció de la renda familiar i 
dels quilòmetres a recórrer entre el domicili familiar 
i el centre d'ensenyament, repartint un total de 
35.000 €. Aquestes beques es van crear amb 
l'objectiu de facilitar l'accés als estudis post 
obligatoris que no s'ofereixen als centres educatius 
de la ciutat

L'Alcaldessa Noemí Trucharte que va estar 
acompanyada del regidor d'Esports, Camilo Grados, 
va excusar l'assistència de la regidora d'Educació i 
Joventut Eva Vadillo que no va poder assistir a l'acte 
per una emergència familiar.

L'Ajuntament lliura 35.000 € en 
beques de transport entre 85 
estudiants 

El mes de març es faran les jornades de portes 
obertes a les escoles vilanovines. Aquest és un 
esdeveniment important tant per als centres 
d'ensenyament com per les famílies que valoren 
l'escolarització. Les jornades permeten conèixer els 
equipaments de les escoles vilanovines a fons, així 
com també les metodologies que apliquen els 
respectius equips professionals.

Per últim, dimarts 26 de març, a l'Institut Pla de les 
Moreres, la visita es podrà fer entre les 17:30 i les 
20:00 h.

D'altra banda, a l'Escola Pompeu Fabra obriran 
portes de 17:00 a 19:00 h de la tarda, amb una sessió 
informativa a les 18:00 h.

L'Escola Marta Mata serà la primera a fer jornada de 
portes obertes el divendres 15 de març, en doble 
horari: de 15:30 a 16:30h i de 17:30 a 18:30h. Cada 
visita s'iniciarà amb sessions informatives a les 15:30 
i les 17:30h. 

Una setmana després, el divendres 22 de març, es 
faran les jornades d'obertura a  Joan Maragall i 
Pompeu Fabra. 

L'Escola Joan Maragall, obrirà les portes a les 
famílies un cop finalitzades les classes, a les 16:30 i 
fins a les 18:30 h. També tenen prevista una sessió 
informativa a les 5 de la tarda. 

Les jornades de portes obertes ja 
tenen data

L'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí va 
participar, per primera vegada, en l'Anoia Tast-Tech. 
Ariadna Tené i Andrea Martos de 3r d'ESO, Josep 
Llopart i Raúl Martos de 2n de batxillerat, i Toni 
Barrantes, ex alumne del centre i estudiant de 
primer d'Informàtica a la UPC, i els professors de 
Tecnologia, Ricard Caselles i Rosa Manzano han 
valorat la jornada com una experiència positiva i 
molt interessant.

L'Anoia Tast-Tech s'ha convertit en una cita anual 
esperada per infants i joves famílies i escoles. 
Aquesta edició presentava moltes novetats. Per una 
banda, el canvi de dates que ha passat de l'octubre al 
gener per facilitar als centres escolars que puguin 
presentar els projectes en els que treballen.

En el marc del Tast-Tech, l'Institut Pla de les 
Moreres va muntar un estand per mostrar diferents 
projectes de recerca. Ricard Caselles, professor de 
Tecnologia assegura que l'estand de Vilanova era 
dels millors de la fira, tant pel nombre de projectes 
que s'hi exposaven com per la seva qualitat.

La mateixa opinió té la cap del departament de 
Tecnologia Rosa Manzano que destaca el fet d'haver 
pogut exposar els treballs de recerca fora de 
l'institut. Es tracta de projectes molt elaborats i 
vistosos, explica, entre els quals també es va mostrar 
al públic una impressora 3D que va causar força 
expectació. 

L'Institut Pla de les Moreres 
present a la 3a edició de l'Anoia 
Tast-Tech

A continuació, per nivells van rebre una xerrada 
sobre iniciació a la recerca per als alumnes de 
primer, mentre els de segon feien un taller 
d'organització industrial. Tot seguit, es van separar 
en tres grups: els tecnòlegs van fer un taller 
informàtica, molt focalitzat en l'ús de les noves 
tecnologies pels usuaris, mentre que els científics de 
primer mesuraven la duresa de l'aigua, i els de segon 
feien unes pràctiques de tècniques instrumentals, 
un taller molt lligat al currículum de química de 
segon.

Una sortida important des del punt de vista de 
l'orientació acadèmica i professional, que l'alumnat 
vilanoví ha completat aquets mes de febrer amb la 
visita a la Fira Igualada Universitària, però també 
molt interessant des del punt de vista tècnic i 
pràctic.

L'alumnat del batxillerat científic i tecnològic de 
l'Institut Pla de les Moreres va visitar el Campus 
Universitari d'Igualada, com ja ve sent una tradició. 
Van ser rebuts per Mireia Cobos i Rosa Cuadros, que 
els van explicar els estudis que es feien al campus, 
les sortides professionals i també els van fer una 
mica de balanç de l'oferta formativa vers les 
necessitats de l'entorn. 

L'alumnat de batxillerat visiten 
el Campus Universitari d'Igualada 



L'Ajuntament de Vilanova del Camí –a través de la 
regidoria d'Educació- ha invertit en els cursos 
2017/2018 i 2018/2019 prop de 74.000 € en diferents 
projectes de millora dels centres d'ensenyament 
públic del municipi, les dues llars d'infants, les tres 
escoles de primària i l'institut.

Amb aquest pressupost, explica la regidora 
d'Educació Eva Vadillo, s'ha fet l'adequació d'alguns 
espais com el gimnàs del Joan Maragall, que està a 
punt d'acabar-se. A l'Escola Joan Maragall – i gràcies 
al compromís de la Generalitat- també s'ha pogut 
ampliar el mòdul de lavabos que, malgrat que falten 
alguns detalls, ja són plenament efectius.

La inversió en els centres d'ensenyament també va 
fer possible la construcció d'una rampa a l'Escola 
Pompeu Fabra, que ha anat a càrrec de la 
Generalitat, mentre que l’ajuntament ha fet 
l’adequació de l’entrada i l’enjardinament de la zona.

“L'objectiu de la regidoria amb aquesta important 
inversió, diu Vadillo, era la d'atendre les demandes de 
les escoles tot prioritzant les més importants. Poc a 
poc, diu la regidora, ens hem anat posant al dia, 
perquè les sol·licituds dels centres d'ensenyament 
eren moltes, i calia actuar en molts aspectes”.

La voluntat de la regidoria és seguir treballant 
aquest curs 2018/2019 en aquesta mateixa línia, 
“atenent les necessitats dels centres escolars i 
contribuint  ala seva modernització”. 

Des de l'àrea d'Ensenyament i de manera transversal 
amb la d'Obres, es porta un registre de totes les 
accions que es van portant a terme així com de la 
seva valoració econòmica.

“Gràcies a l'assignació d'un Pla d'Ocupació, destaca 
Vadillo, hem pogut fer tot un seguit de millores i 
tasques de manteniment en els diferents centres. 
Millores que s'han afegit al manteniment ordinari 
dels centres. S'han repintat algunes aules, s'han 
reparat portes i finestres i s'han fet millores en 
diferents espais escolars”.

Eva Vadillo destaca la inversió en la 
millora de les escoles públiques
 

Els diners recaptats a les tres escoles es dedicaran 
íntegrament a la investigació del càncer infantil, a 
l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

L'empresa Aliment Art ha contribuït a les 
xocolatades solidàries dels tres centres vilanovins. 
Recordem que el dijous 7 de febrer, l'activitat es va 
fer també amb molt èxit a l'Escola Pompeu Fabra -es 
van recollir 447€- aprofitant una jornada de treball 
sobre l'eix transversal d'aquest curs: “Des del 
respecte, tot és possible”.

A l'Escola Marta Mata també es va viure una gran 
jornada solidària. Es van recollir 216,34€ en una 
tarda molt emocionant on els missatges de somriure 
dels infants van omplir un mural al pati, amb 
dibuixos dels escolars. En un altre mural van “deixar 
volar els somnis” pintant globus plens de desitjos.

Moltes famílies vilanovines han tornar a mostrar la 
seva sensibilitat respecte el càncer infantil i el 
compromís de continuar contribuint en la 
investigació d'aquesta malaltia. Si més no, així ho 
van deixar palès amb l'alta participació als berenars 
solidaris que van celebrar-se a les escoles 
vilanovines, en el marc del dia 15 de febrer, Dia 
Internacional del Càncer Infantil

L'Escola Joan Maragall va recollir gairebé 700€ en la 
xocolatada solidària “Taca't pel càncer infantil”. La 
participació va superar les expectatives de l'AMPA i 
del centre. La xocolatada es va acompanyar d'un 
taller de pintar cares molt atractiu i des de l'Escola 
Artístic van fer la seva contribució a la festa, amb 
una exhibició de zumba.

Les comunitats escolars participen 
activament en la xocolatada 
solidària per la investigació del 
càncer infantil

Des de l'escola han donat les gràcies i felicitat a 
Àuria grup, als seus monitors i responsables que els 
han ajudat a organitzar la macro gimcana i, 
“sobretot, als usuaris, que han ofert el seu temps, la 
seva dedicació i les ganes i il·lusions donant suport a 
les diferents proves organitzades”.

El 7 de febrer va ser un dia diferent i especial a 
l'escola Pompeu Fabra. Durant aquest curs 2018-
2019 tot el centre està treballant l'eix transversal 
“Des del RESPECTE, tot és possible!”. Segons afirmen 
des de l'equip directiu ha estat “un d'aquells dies que 
recordaran pel seu esperit emocional i reflexiu”.

Han pogut entendre les diferències, i no 
discapacitats, sinó les capacitats diverses i diferents 
de tots i cadascun, les que ens fan especials, útils i 
singulars, i que com assenyalen des del centre 
“plegats, coordinats i col·laborant, ens permeten 
crear una societat plural i que respecta la diversitat”.

Durant la jornada també hi ha hagut el moment 
d'unir-se per demostrar el  compromís pels valors, 
pel RESPECTE a les persones i a l'entorn, pel desig 
de conviure en una societat respectuosa i 
col·laboradora. Per això, han organitzat un 
tancament especial, amb una foto aèria (gràcies a la 
col·laboració del “Sisco”, pare de l'escola) on tots han 
format part de la paraula RESPECTE, dibuixada al 
terra de la pista. 

També han agraït a l'AMPA, a les mares 
col·laboradores i a les persones que han contribuït a 
fer passar aquests moments especials a tota l'escola.

L'escola Pompeu Fabra viu una 
jornada enriquidora des del 
'RESPECTE', l'eix transversal 
d'aquest curs

C/ Migdia, 80 VILANOVA DEL CAMÍ · Tel. 93 806 19 22 · servicios@gesconova.com  ·  www.gesconova.com

Vilanova del Camí. Dúplex. Obra nova. 
133m2 amb terrassa de 23m2. Estrena'l! 
PREU: 235.000. Cert: D

Vilanova del Camí. Pis acollidor d'una 
habitació. Finca amb ascensor. 41m2.   
PREU: 48.000. Cert: E

Vilanova del Camí. Casa Adosada, amb jardí 
i terrassa. Acabats de luxe. Zona tranquil·la. 
PREU: 304.000. Cert: C

Igualada. Pis zona Masuca. 4 habitacions. 
Terrassa i zona comunitaria. 
Preu: 105.000. Cert: E.
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09CULTURA / GOVERNACIÓ

El Club de lectura de la Biblioteca de Vilanova del Camí es reunirà el 
mes d'abril per comentar la lectura de Cançó de la plana de Kent Haruf. 
Una lectura prometedora que reunirà els integrants del club vilanoví el 
dia 5 d'abril, com és habitual en doble sessió, o bé a dos quarts de 4 de la 
tarda, o bé a dos quarts de 8 del vespre. Les trobades seran moderades 
per la bibliotecària vilanovina, Teresa Mas.

L'autor uneix diverses veus per crear una novella coral que narra les 
vivències, les emocions i les relacions humanes d'una petita comunitat 
rural de Colorado, Holt. Amb una prosa senzilla i plena de detalls, Kent 
Haruf ens mostra un paisatge humà commovedor on l'amor i 
l'esperança esdevenen el motor de tota vida humana.

Les inscripcions gratuïtes a aquest Club de lectura es poden fer al taulell 
de préstec de la Biblioteca de Vilanova.

El Club de lectura vilanoví es 
reunirà a l'abril per compartir 
'Cançó de la plana' 

Imma González ha explicat que l'adquisició dels DEA va acompanyada 
de diferents jornades de formació que s'adreçarà als voluntaris de 
Protecció Civil i al personal de l'Ajuntament de Vilanova del Camí que 
encara no l'hagin fet. “L'objectiu, insisteix González, és fer de Vilanova 
del Camí un municipi cardioprotegit i segur”.

La regidoria de Seguretat Ciutadana Imma González assegura que amb 
l'adquisició d'aquests dos nous aparells dona continuïtat al projecte de 
cardioprotegir el municipi. I és que ja són 15 els DEA dels que disposa 
l'Ajuntament, una gran majoria portàtils. 

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va adquirir el mes de gener dos 
nous Desfibril·ladors Automàtics portàtils a l'empresa Cardiosos. 
Podran utilitzar aquests aparells els voluntaris de Protecció Civil o 
qualsevol altra entitat que ho necessiti o ho cregui convenient. Així 
mateix també els podran utilitzar les escoles o altres col·lectius que ho 
requereixin en el desenvolupament de les seves activitats.

L'Ajuntament ha adquirit dos nous DEA portàtils 
per a les entitats o escoles que ho necessitin

La Policia Local enceta una nova edició de la 
campanya Comerç Segur amb importants novetats

La campanya consisteix en facilitar als comerços locals informació i 
consells bàsics sobre seguretat i protecció. Informació que es 
complementa amb visites personals que serveixen per actualitzar la base 
de dades dels establiments.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Imma González, ha valorat molt 
positivament la campanya que compleix també amb un exercici necessari 
d'apropament de la figura policial al ciutadà. 

La regidoria de Governació està preparant una nova edició de la 
campanya Comerç Segur que portarà a terme la Policia Local de Vilanova 
del Camí en dos períodes, repartits entre aquest mes de març i el proper 
mes de maig.

Es posa a disposició de la ciutadania l' APP 
DragAlert per demanar ajuda a la Policia en 
cas d'urgència

Es diu DragAlert i es tracta d'un botó virtual que quan es clica genera una 
senyal a la central de la policia o al telèfon mòbil de la patrulla indicant la 
ubicació de la persona que està demanant ajuda.

L'aplicació es pot descarregar -de manera gratuïta- des del Playstore de 
qualsevol telèfon. Tot seguit caldrà comunicar-ho a la Policia Local que 
anotarà les dades personals del titular i les vincularà a les dades del 
comerç corresponent. La Policia li adjudicarà un número de sis dígits que 
servirà per a registrar-se a l'aplicació i verificarà que hi hagi cobertura de 
telefonia perquè es connecti correctament.

L'aplicació és pot utilitzar en robatoris amb violència, intimidació, en 
situacions de greu alteració de l'ordre públic, agressions, baralles o 
qualsevol altra situació que requereixi de la intervenció de la policia.

Poden fer ús d'aquesta aplicació els comerços, les empreses, escoles, 
oficines de l'administració pública i qualsevol altre centre públic o privat 
amb una ubicació fixa, tant al nucli urbà com a espais disseminats. 
Aquest dispositiu no substitueix les alarmes sinó que és un mitjà d'avís a 
la policia local molt eficaç.

Aquesta és una campanya que està molt ben valorada pels comerciants 
locals i enguany incorpora una novetat important, la possibilitat 
d'utilitzar una APP gratuïta per demanar ajuda a la Policia en cas 
d'urgència.

Vilanova del Camí ha reduït la població de coloms 
en una tercera part 
L'any 2017 Vilanova del Camí va implantar la gestió de la seva població de 
coloms amb Ovistop, un anticonceptiu per coloms. Des de llavors, com a efecte 
del tractament, la població de coloms s'ha anat reduint progressivament fins a 
ser un terç menor que la inicial, segons el darrer estudi que l'empresa Zooethics 
ha lliurat a l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

El control es duu a terme des de l'any 2017 i per tal que tingui una bona 
efectivitat es recomana dur-lo a terme de manera continuada durant un període 
d'uns 4 o 5 anys. Donat els bons resultats, la voluntat de l'àrea de Medi Ambient 
és continuar amb aquesta mesura preventiva i de control.

MEDI AMBIENT



Asumimos nuestra cuota de 
responsabilidad, de haber colocado a 
Noemí Trucharte, al frente de la 
Alcaldía, y no conseguir un cambio real 
para Vilanova del Camí. Y sacando 
como conclusión que: Noemí 
Trucharte siempre nos va a engañar. 
Sabiendo que se hace imposible 
cualquier pacto futuro con ella, debido 
a los incumplimientos reiterados de su 
palabra y su nula experiencia de 
gobierno y trabajo en equipo.

Relativo a los 
incumplientos 
retierados de Noemí 
Trucharte tomados ante 
notario y en Consejo de 
Presidencia

Debido a las reiteradas intromisiones 
de la Alcaldesa Noemí Trucharte, no 
solo en las áreas de nuestra 
responsabilidad (Urbanismo, 
Medioambiente, Obras y Servicios), 
sino y más grave aún, el no respeto por 
los acuerdos debatidos en los consejos 
de presidencia, como ejemplo el de 
abril de 2018, donde se acordó no 
tramitar el desarrollo urbanístico del 
PMUr3 por ser dañino para el 
patrimonio municipal (que es de los 
ciudadanos), o la no urbanización de la 
calle Cervantes en 2017 por decisión 

personal de Noemí Trucharte, o el 
incumplimiento de bajar el IBI también 
por decisión de Noemí Trucharte, entre 
otros muchos incumplimientos 
continuos, todo y dar su palabra y 
firmarlo incluso ante notario. 
Comunicamos a la ciudadanía que a 
partir del 1 de enero de 2019, nuestro 
grupo queda liberado de cualquier 
responsabilidad de gobierno.

A inicios de 2018, VV-IPV ya informo, 
que cualquier decisión unilateral de 
Alcaldía, seria votada en contra en el 
pleno municipal, y que nos 
desvinculábamos de la acción de 
gobierno clásica, quedando VV-IPV 
liberado de votar en sentido contrario a 
las propuestas del gobierno si 
continuaban las intromisiones e 
incumplimientos. Evitando ser un 
simple grupo comparsa de la Alcaldesa. 
Y estando en total desacuerdo de su 
falta de respeto a los grupos y personas, 
y por no haber cumplido en ningún 

punto los acuerdos firmados ante 
notario.

Si su actitud continuaba, este 
compromiso terminaba el 31 de 
diciembre de 2018, fecha en la cual 
expiraba el presupuesto municipal al 
cual dimos soporte, a cambió también 
de diversos compromisos incumplidos, 
como la bajada del IBI, que tampoco se 
ha realizado.

Tenemos como parte positiva de este 

viaje, la experiencia de gobierno y los 
proyectos ejecutados: mejora y 
ampliación de la Piscina Municipal, 
asfaltado gratuito de diversas calles, 
ampliaciones y mejoras de diferentes 
parques infantiles, urbanización del 
Paseo industria, zona multijuegos del 
Barrio de La Paz, Barbacoas en el rio, 
mejoras en los Colegios, etc…. 

Atentamente, 

VV-IPV

Por coherencia y responsabilidad, se 
apoyaran únicamente aquellos puntos 
que sean positivos para Vilanova del 
Camí.

Per cert, el bar del Centre d'Innovació 
ja no funciona, i el de Can Papasseit fa 
mesos que tampoc.Estem a 4 mesos de les eleccions i 

Vilanova365 ja ha posat els motors en 
marxa. L'equip està en plena forma, 
amb noves incorporacions i amb la 
mateixa essència i motivació amb les 
que ens vam presentar les passades 
eleccions. Volem tornar a ser l'opció 
més votada a Vilanova i poder garantir 
una governabilitat seriosa, rigorosa i 
tranquil·la, sobretot tranquil·la, al 
nostre municipi.

Vanesa González 

Escalfant motors

Per cert, en el tema de la neteja que tan 
mal ha fet a tanta gent, un jutge ens ha 
donat la raó quan dèiem que 
l'acomiadament de la senyora de la 
neteja ha estat improcedent i que el 
procés hauria d'haver comportat una 
subrogació de tot el personal.

Vilanova no es mereix un govern 
temerari que posa en perill la gestió 
municipal amb tantes anades i 
vingudes, amb tantes traïcions, amb 
aquesta poca capacitat de lideratge i 
assertivitat. Estem davant d'un govern 
amb una manca d'amor propi increïble 
i una falta de respecte desmesurada cap 
a tots els vilanovins i vilanovines.

Nosaltres posarem tot de la nostra part, 

Vilanova365 no deixarà de treballar 
prioritzant sempre els interessos i les 
inquietuds de tothom.

Amb els darrers esdeveniments viscuts 
en matèria política al poble, no podem 
més que sentir-nos amb la 
responsabilitat de reconduir aquesta 
situació i deixar enrere episodis tan 

desagradables com el passat ple.

Per cert, estem a finals de gener i 
encara no s'ha parlat del pressupost pel 
2019.
Per cert... com deia al principi, a 4 
mesos de les eleccions, nosaltres estem 
preparats. Il·lusionats per tornar a ser 
la vostra veu!
Per cert, ens podeu trobar al nostre 
local a la plaça del Mercat.

Vilanova del Camí necessita un canvi o 
millor dit, necessita tornar tres anys 
enrere, quan els plens eren avorrits, 
quan es portaven a debat temes 
d'interès general i s'aprovaven, quan es 
respirava un ambient tranquil i serè en 
el què no es deixaven de fer coses al 
poble i per al poble.

Per cert, les obres del súper restaurant 
de la piscina no han començat perquè 
no hi ha pressupost ni interès per fer-
ho.
Per cert, la zona de les barbacoes està 
abandonada i no hi ha ningú que la 
gestioni.
Per cert, les obres del Casal d'avis 
tampoc han començat i es va deixar 

perdre una subvenció de 200.000 euros.

Considero que la mejor manera de 
hacer política es pisando la calle para 
estar en contacto directo con los 
problemas de nuestros vecinos. Es algo 
que siempre he hecho y que sigo 
haciendo, con más empeño si cabe, 

desde que soy alcaldesa. Y esa política 
debe partir de los barrios. Siempre lo 
he dicho: si los barrios crecen, la 
ciudad crece. Ahora mismo estamos 
trabajando en lograr más zonas 
gratuitas de aparcamiento en el Camp 
del Rei. También mejoraremos varias 
calles, como la de San José, y 
estudiamos ampliar las aceras de la 
calle Montserrat. Sin olvidarnos del 
barrio de la paz, con el parque previsto 
en la zona del campo de fútbol. La 
política municipal resulta gratificante 
cuando logras mejorar la vida de tus 
vecinos. 

Maneras de hacer y 
entender la política 

Dos razones me llevaron a participar en 
política: El sentimiento de pertenencia 
y compromiso con mi municipio, y la 
necesidad de cambiar la manera de 
hacer y entender la política. Y para ello 
escogí un partido que encaja con mi 
manera de ser y de pensar. Un partido 
que se preocupa por las personas; el 
PSC. 

Y, en esto, parto con ventaja, porqué 
empezamos como concejales de la 
oposición, y durante estos años hemos 
adquirido una valiosa experiencia en 

política que nos ha preparado para, 
ahora sí, gobernar el municipio. Y 
gobernar sin apego al poder y sabiendo 
que el Ayuntamiento es la casa de 
todos. Hemos cometido errores, sí, 
pero también aciertos. Y uno de los 
mayores, modestamente, ha sido saber 
escuchar y estar al lado del tejido 
sociocultural y económico de la ciudad: 
nuestra gente, asociaciones, entidades, 
pequeño comercio y emprendedores. 
Al fin y al cabo a ellos nos debemos 
pues son el motor y alma de nuestro 
municipio. 

Noemí Trucharte 

 
Si bien la política no es fácil cuento con 
un gran equipo del que me siento muy 
orgullosa. Que se reúne, comparte y 
aporta su experiencia en beneficio del 
municipio. Un equipo que crece cada 

día y con el que pienso perfilar un 
proyecto de ciudad para cuatro años 
más. Y lo voy a hacer como lo he hecho 
siempre, con humildad y tendiendo la 
mano a aliados y rivales. Porque si algo 
tengo muy claro es que para construir 
primero hay que saber tejer 
complicidades. 

Para cualquier cosa mi teléfono es el 
626149497. Siempre a disposición de 
mis vecinos. 

10 ELS GRUPS MUNICIPALS OPINEN

Seguimos trabajando 
para mejorar Vilanova

Faltan cuatro meses para elecciones. A 
partir de ahora todos vais a poder leer, 
ver y escuchar todo tipo discusiones, 
acusaciones, reproches etc entre 
grupos políticos. Ahí no nos 
encontraréis. Vilanova Alternativa 
somos un grupo de vecinos con un 
objetivo: trabajar para conseguir una 
Vilanova mejor para todos.  Con 
nuestra filosofía: trabajo, educación y 
respeto para todos, con humildad. 
Creemos que para mejorar nuestro 
pueblo, para construir una Vilanova 
mejor no hace falta destruir a nadie, no 
es nuestra filosofía.

Francisco Palacios

Desde la Regiduría de Deportes, con 
Camilo Grados al frente, se celebró la 

Fiesta del Deporte, se ha realizado la 
reforma de la Piscina, se ha sustituido 
la iluminación tradicional de las 
instalaciones deportivas a Led, 
mejorando la iluminación y el ahorro 
energético, aumentado la subvención a 
las entidades, 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…

Para ello nos encontrareis en nuestro 
local, ubicado en la Plaza del Mercado, 
los jueves de 18,30 a 20,30 y siempre 
que lo necesitéis. También podéis 
contactar con nosotros vía mail 
vilanovaalternativa@gmail.com

Y desde el Departamento de 
Promoción Económica, con Francisco 
Palacios al frente, se continua 
apoyando al comercio, mercado y 
empresas a través de convenios y 
subvenciones, se ha llevado a cabo la 
Fira de Sant Hilari con gran éxito (más 
de 10.000 personas),  se continúan 
llevando a cabo nuevos cursos 
formativos para personas 

emprendedora, empresas y personas en 
paro, y se sigue contratando a personas 
en paro a través de los Planes de 
Ocupación y Garantía Juvenil (más de 
25 personas).
Seguimos contando con vosotros, con 
todos los vecinos, para que nos ayudéis 
a mejorar Vilanova con vuestras 
sugerencias, ideas, proyectos, quejas…

Para muchos quedan 4 meses para las 
elecciones. Para VA! quedan 4 meses 

para seguir trabajando hasta el último 
día por Vilanova. Asi, la Regiduria 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 (somos pioneros en Cataluña) 
con récord de beneficiarios, se está 
trabajando en  un Plan de Salud 
Comunitaria, gestionando el Casal de 
la Gent Gran atendiendo todas sus 
necesidades, y se subvencionará las 
mejoras en los baños de 4 personas 
mayores en situación desfavorecida.



Un cop més el govern de Vilanova, o 
més ben dit el desgovern, ens deleita 
amb una altra errada, en aquest cas, 
molt greu: la pèrdua del judici contra 
una treballadora del servei de neteja al 
no superar el període de prova, quan 
feia 7 anys que hi treballava.

La nostra formació  política ha obert 
un nou canal de comunicació per a tots 
vosaltres, amb el qual a través de 
whatsapp estareu informats de les 
novetats i ens podreu fer arribar les 
vostres propostes per una Vilanova 
millor en la que el canvi és possible. 

Qui pagarà tots aquests diners de la 
pèrdua del judici? Doncs tots els 
vilanovins i vilanovines per una nefasta 
gestió dels diners públics per part de la 
Sra.Trucharte i del seu “equip”.

L'alternativa real pel 
canvi a Vilanova

Com ho podeu fer? És molt fàcil: 
enviant un missatge dient “Hola” al 
620.90.50.73 i en un termini mínim de 
24 hores rebreu resposta i podreu 

formar part del nou projecte: un 
projecte fet a la mida de tots i totes els 
vilanovins i vilanovines. Us animem a 
participar-hi!

Des d'ERC Vilanova del Camí ens 
refermem en l'alternativa real de canvi 
que tots els vilanovins i vilanovines ens 
mereixem. Aquest canvi de gestió és 

possible i està a les vostres mans.

A més a més, la sentència va més enllà i 
diu que la subrogació era possible i 

legal, cosa que el govern de Trucharte, 
Palacios, Imma González i Cividanes 
sempre havia negat. 
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Mirant endavant 

S'han complert 2 anys de la polèmica 
moció de censura a Vilanova del Camí    
que van tirar endavant els grups (PSC 
– VA! – IPV.VV i Decide) .       
Transcorregut aquest temps podem 
afirmar que el resultat no ha estat 
positiu pel nostre municipi, i Vilanova 
necessita seguir avançant amb un 
treball i  il·lusió constant sense perdre 
més temps!  

Hem estat vivint en una situació 
política totalment inversemblant 
durant tot aquest temps però en 

l'últim Ple municipal vam poder veure 
com es dinamitava i saltava pels aires 
la coalició de govern actual, a banda 
de tornar a quedar sobre la taula la 
majoria dels punts de l'ordre del dia, 
perquè aquest equip de govern sembla 
que és incapaç de portar els punts ben 
treballats. 

No obstant des del nostre grup vam 
apostar per mantenir el nivell d'ajuts 
al nostre comerç local i proximitat, 
que per altre banda aquest equip de 
govern volia limitar reduint de 5.000€ 
a 3.000€ l'import màxim de la línia 
d'ajuts. Per sort es va acabar imposant 
el sentit comú i en el pròxim Ple 
s'aprovarà la modificació de la 

ordenança però mantenint el nivell 
màxim d'ajut en 5.000€ per a la 
modernització de comerços 
vilanovins, gràcies a la nostre 
proposta. 

Tinc la confiança que en les pròximes 
eleccions municipals del mes de Maig 
pugui canviar aquesta situació actual i 
que els vilanovins apostin per una 
opció de govern mes responsable i 
seriosa que l'actual. Per això com ja he 
anunciat recentment als mitjans de 
comunicació, l'espai polític que fins 
ara representava com a regidor de CiU 
immers en un procés de canvis i 
transformació aquests darrers anys, 
finalment ens presentarem a les 

pròximes eleccions sota la marca 
electoral de “Junts x Catalunya”, la 
qual encapçalaré com a candidat a 
l'alcaldia de Vilanova, amb la il·lusió i 
convicció de treballar per una bona 
proposta de futur ambiciosa i 
engrescadora per Vilanova i que en les 
pròximes setmanes anirem 
desgranant i fent públic.

Jordi Barón 

Luchar sin disputas

Está claro que se acercan las 
elecciones y todos pretendemos 
mejorar nuestros resultados 
electorales, pero quizás la mejor 
oferta de mejora que debamos hacer 
es ser mejores representantes 
públicos. Hace ya demasiado tiempo 
que la política en Vilanova está 
sometida a las rencillas y rencores 
personales, que paraliza la gestión 
municipal y el progreso de Vilanova. 
Ese no es el camino, Vilanova no 
merece políticos que anden 
peleándose entre ellos preocupados 
por las próximas elecciones, merece 
políticos capaces de luchar por los 
intereses de los ciudadanos. 

Y esto es preocupante, tenemos ante 
nosotros un proyecto de centro 
comercial que tiene todos los 
permisos necesarios para implantarse 
en Vilanova, pero que sólo 
defendemos PSC y DECIDE. El resto 
de partidos lo han rechazado por 
estrategias electorales que nos 
perjudican a todos los ciudadanos de 
Vilanova. En DECIDE hemos 
defendido el proyecto de forma 
honesta, siendo conscientes que 
desde nuestra posición no vamos a 
capitalizar el logro, esto no da votos. 
Pero lo defendemos como proyecto de 
ciudad, una nueva entrada a Vilanova, 
un foco de dinamismo comercial, 
económico y social que genere 
puestos de trabajo y alternativa 
laboral en nuestro municipio. ¿Quién 
puede rechazar un proyecto así? Pues 
lo cierto es que se deberá volver a 

debatir en pleno porque no tenemos 
el apoyo necesario del resto de 
partidos. En DECIDE, somos gente de 
Vilanova, vecinos de Vilanova que nos 
preocupa en bienestar y futuro de 
nuestros ciudadanos, es por eso que 
seguiremos defendiendo el proyecto, 
porque tememos que si no se lleva a 
cabo, no sólo estaremos perdiendo 
una oportunidad de progreso, 
también estaremos poniendo en 
peligro el trabajo de muchas familias 
en Vilanova. 

Reivindico una forma de hacer 
política honesta y comprometida con 
la ciudadanía, capaz de integrar a 
diferentes formas de pensar y trabajar 
por el bien común. En DECIDE 
hemos sido capaces de dialogar con 
todas las partes y de hallar consensos 
que han beneficiado a los ciudadanos 
a lo largo de estos cuatro años. 
Podemos decir que DECIDE ha 
cumplido su compromiso electoral de 
ser Útil a los ciudadanos, la mayoría 

de las ocasiones la política no puede 
ser entendida, sólo demostrada, los 
hechos tiene más fuerza que las 
palabras. Hemos trabajado en las 
calles, en las entidades, con los 
trabajadores municipales, con los 
vecinos sin rendirnos jamás, 
podíamos hacer e hicimos. Lejos de 
las ambiciones de algunos y de los 
privilegios de tantos. Nuestra 
verdadera fortaleza ha sido nuestro 
trabajo honesto y comprometido con 
la ciudadanía, innovando para crecer 
como municipio. Estamos 
convencidos de que los Vilanovinos 
no sólo necesitan vivir mejor, sino 
también en armonía. Que luchemos 
juntos por una Vilanova en Positivo.

En cierto modo, una sana rivalidad 
política es entendible, pero hemos de 
ser capaces de trabajar juntos en todo 
aquello que debería unirnos: la 

sanidad, la educación, el bienestar de 
los ciudadanos y los proyectos de 
futuro de nuestro municipio. 

Imma González

www.vilanovainformacio.cat

Escolta els portaveus dels Grups Municipals a La Tribuna, l'espai d'opinió política de Ràdio Nova. 
Un espai que obrim després de cada Ple Municipal per recollir opinions, posicionaments i propostes 
dels diferents partits polítics amb representació municipal.
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Torna l'agenda feminista amb motiu 
del 8 de març

Els Ajuntaments de la Mancomunitat, de forma transversal des de 
diversos departaments i conjuntament amb les entitats de dones i altres 
del territori, tornen a posar a l'abast de la ciutadania activitats que 
visibilitzen els biaixos de gènere i les violències masclistes que pateixen 
les dones. 

Un any més, l'Àrea d'Igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca 
d'Òdena coordina i organitza l'agenda d'actes que tindran lloc amb 
motiu del Dia internacional de les dones. L'agenda del 8 de març 
proposa activitats molts diverses i per a tots els públics per fer palesa la 
discriminació de gènere en tots els àmbits de la vida: personal, social, 
familiar i laboral.

Un programa ocupacional ajudarà a millorar la qualitat 
de vida de les persones grans del casc antic i el 
Camp del Rei

El servei d'atenció al domicili s'inclou al programa Treball als Barris, de la Llei 
de Barris, amb l'objectiu de mantenir i millorar la qualitat de vida de les 
persones grans i les seves famílies en els seus domicilis

“El servei, explica la regidora de Serveis Personals, Sílvia Cáceres,  està concebut 
per ajudar a aquelles persones que més ho necessiten i que viuen en el casc antic i 
el Camp del Rei, que són les dues zones compreses a la Llei de Barris”.

Gràcies a aquest programa, l'Ajuntament ha pogut contractar una treballadora 
familiar i una auxiliar de la llar que prestaran aquest servei de febrer fins a finals 
de juliol. Les tasques que poden desenvolupar estan relacionades amb l'atenció 
a les persones: aixecar-los del llit, realitzar la higiene personal, organització de 
la llar, acompanyaments, preparació dels àpats… I també tasques d'atenció a la 
llar per mantenir l'ordre, la neteja i el manteniment dels domicilis.

En cas d'estar interessats en rebre aquest servei i de complir amb la condició de 
residir al casc antic o el Camp del Rei podeu posar-vos en contacte amb Serveis 
Personals per tal que us ajudin a omplir el formulari.

Aquest servei s'adreça a les persones grans amb pocs recursos econòmics i que 
es troben en una situació de vulnerabilitat i de desatenció, també a persones 
amb diversitat funcional, amb problemes crònics de salut i persones amb 
dependència i sobrecàrrega familiar.

Vilanova celebrarà el 8M sota el 
lema “Batec de dona”

A Vilanova del Camí els actes centrals de la campanya, organitzats des 
de la regidoria d'Igualtat, es faran el mateix 8 de març a partir de les 
16:30 a la Plaça del Mercat, sota el lema “Batec de dona”. Durant una 
hora, es portarà a terme un taller per confeccionar cors i fer elaborar un 
gran mural. A dos quarts de sis de la tarda es farà la lectura oficial del 
manifest, seguida d'una actuació musical amb Sheila Grados i un 
simbòlic enlairament de globus amb desitjos. 

L'acte institucional es farà en el marc d'una 
jornada per a joves de secundària
L'acte institucional del Dia internacional de les dones tindrà lloc el dia 
abans, dijous 7 de març a les 12h del migdia a l'Institut Pere Vives. Serà 
una jornada per a joves amb una ponència marc: “El sexisme també surt 
de festa. Aproximació a les violències sexuals en espais festius”.  

A l'acte s'ha convidat als delegats i delegades de tots els centres de 
secundària perquè facin taca d'oli en els propis instituts, i prenguin 
consciència de les agressions masclistes que es donen en els espais de 
festa, de forma impune i massa sovint vistes des de la normalitat. 

En finalitzar, cap a les sis de la tarda, s'iniciarà una marxa conjunta fins 
a la ciutat d'Igualada per tal de participar a la manifestació de dones que 
els col·lectius feministes del territori han tornat a organitzar a la capital 
anoienca. Sortirà a les 7 de la tarda des de la plaça del Mercat de la 
Masuca per dirigir-se fins a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada.
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A finals de març, les persones nouvingudes podran participar d'una formació 
vàlida per a l'obtenció del certificat oficial d'acollida que pot ser de gran ajuda en 
processos d'estrangeria. L'organitza el Consell Comarcal de l'Anoia dins el 
Circuit d'acollida per oferir un servei d'assessorament a la població migrant, de 
la mà de l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

La inscripció es pot fer els dilluns, dimecres i dijous, de 15:00 a 17:00 h a Cultura, 
fins al dia 22 de març.

La formació (16 hores en total) es farà del 26 de març al 8 d'abril, en horari de 
15.00 a 17:00 h de dilluns a dijous, a Can Papasseit. Les persones que assisteixin 
al curs rebran un certificat oficial d'Acollida de la Generalitat i els pot servir per 
tramitar la renovació de permisos de residència, informes d'arrelament o 
integració social, així com en els tràmits de la nacionalitat espanyola. Per 
obtenir el certificat cal assistir a un 75% de les sessions.

Un nou curs facilitarà eines d'acollida i per fer tràmits 
d'estrangeria a Vilanova del Camí

 

de donaDia Internacional de la Dona 2019



Comença un curs d'alfabetització en català adreçat a 
persones immigrades

El 13 de febrer va començar un curs d'alfabetització en català. S'organitza en el 
marc del Pla de Ciutadania i Convivència del Departament de Benestar Social i 
Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal i està adreçat a persones 
immigrades que o bé no estan alfabetitzades en la seva llengua o bé 
desconeixen l'alfabet llatí. Encara hi ha places disponibles per apuntar-se al 
curs.

L'objectiu és promoure la iniciació en la lectura i l'escriptura en català, per tal 
de facilitar la possibilitat que l'alumnat accedeixi als cursos de català oficials, i a 
més a més, augmenti la seva capacitat de participar en la vida social.

Una comissió comarcal unifica esforços en el treball 
d'acolliment als joves que migren sols

A Catalunya parlem de menors migrants no acompanyats (MMNA) o també de 
menors estrangers no acompanyats (MENA). La migració de menors no 
acompanyats implica un patró migratori nou, i s'ha de tractar i entendre, amb les 
seves pròpies particularitats.

Els municipis de l'Anoia unificaran la informació i el treball d'acolliment als 
joves que migren sols, un compromís que diferents municipis, com Vilanova del 
Camí, ja fa mesos que han assumit. Fa només unes setmanes, però, es va 
constituir formalment la Comissió de Treball sobre Joves que Migren sols a 
l'Anoia, un encàrrec de la Delegació Territorial de la Catalunya Central i que 
lidera el Consell Comarcal de l'Anoia. 

És per això que tècnics i polítics dels municipis anoiencs han constituït una 
comissió de treball que tindrà la missió de fer el seguiment de la crisi per a 
l'acolliment dels adolescents i joves migrats que arriben sols. L'objectiu és 
generar una xarxa d'informació entre institucions, entitats i agents implicats, i 
abordar conjuntament les necessitats i els recursos vinculats amb l'acollida 
d'aquests joves.

A l'Anoia, hi ha dos centres de primera acollida i atenció integral, un a Santa 
Margarida de Montbui (Mas Amigó) i altres a Piera (Castell de Fang) amb 21 i 24 
adolescents. També hi ha 3 pisos d'IPIS (Servei d'Itineraris de Protecció 
Individual) dos dels quals estan a Vilanova del Camí (actualment amb 8 joves) i 
un a Igualada (amb 1 jove).

Com explica la regidora de Serveis Personals vilanovina, Silvia Cáceres, fa mesos 
que des de l'Ajuntament es van començar a fer les primeres accions d'acollida 
d'aquests joves en pisos tutelats per la Generalitat. Una tasca discreta, que no 
havia trascendit fins ara, tot i que la regidora es mostra molt satisfeta dels 
contactes que s'han establert amb diferents entitats del municipi per tal d'oferir a 
aquests joves la possibilitat de realitzar algunes activitats culturals, esportives o 
de lleure.

Gràcies a les UMIC, els ciutadans de la demarcació poden conèixer i exercir, des 
de la proximitat, els seus drets com a persones consumidores. Durant el mes de 
març, els habitants de 76 municipis podran presentar-hi les seves consultes i 
reclamacions gratuïtament.

El servei està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de 
consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets.
A més a més, les UMIC també faciliten material informatiu i donen consells 
sobre com estalviar en les factures d'aigua, gas i electricitat, que són les consultes 
més habituals, juntament amb les relacionades amb les clàusules abusives en 
contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.

Les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de 
Barcelona continuaran visitant el mes de març les poblacions on no hi ha un 
servei municipal de consum.  A Vilanova del Camí la visita està programada pel 
divendres 22 de març, de dos quarts d'onze a la una del migdia, a la plaça del 
Mercat.

Les UMIC visitaran 76 municipis el mes de març, amb 
parada el dia 22 a la plaça del Mercat

Després de les festes nadalenques es van lliurar els vals de compra 
gentilesa del Mercat de Sant Hilari i de Vilanova Comerç emmarcats en 
la campanya solidària de Creu Roja Anoia i la regidoria de Serveis 
Personals, “Cap nen sense joguina, la nit de Reis”.

La campanya solidària va recollir més d'un 
centenar de joguines

Jaime Salieto Molina, va ser el guanyador del sorteig que es va fer entre 
les persones que van portar joguines solidàries, premiat amb un val de 
compra de 30 € als comerços del Mercat Municipal de Sant Hilari.

Aquest any es van recollir dins la campanya anual de Creu Roja Anoia 
“Cap nen sense joguina, la nit de Reis”, un centenar llarg de joguines. La 
jornada es va portar a terme el passat diumenge 16 de desembre i va 
superar les expectatives de la regidora de Serveis Personals, Sílvia 
Cáceres. En aquest cas, l'activitat comptava amb la complicitat del 
regidor de Promoció Econòmica Francisco Palacios i de les dues 
entitats del comerç local: Vilanova Comerç i el Mercat de Sant Hilari 
que es van afegir a la campanya premiant la solidaritat del veïnat.

Els altres dos premis, dos vals de compra als establiments associats de 
Vilanova Comerç valorats en 25 euros cadascun, han estat per a 
Mariano Tostado Palomo i per a ERC Vilanova del Camí. Els dos 
premiats per participar en la publicació de fotografies amb l'etiqueta 
#joguinavilanovadelcami.

Vilanova Comerç i el Mercat de St Hilari premien la 
solidaritat del veïnat en la recollida de joguines 
de Creu Roja
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Foto: Manolo Cano

La plataforma “Por un servicio digno de pediatría en la comarca de l'Anoia” 
vol que la manifestació del 16 de març sigui massiva

A hores d'ara, la plataforma ha recollit més de 4.000 signatures i esperen 
seguir sumant noves col·laboracions en els propers dies. La campanya ha 
estat tot un èxit que ha comptat amb la complicitat d'escoles, entitats i 
establiments de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, La Pobla i 
La Torre de Claramunt, Òdena i Capellades.

Durant aquests dos mesos, la plataforma de mares per un servei digne de 
pediatria s'ha reunit amb diferents ajuntaments, com Vilanova i Montbui, i 
amb entitats veïnals com l'AAVV del barri La Pau i Bonavista amb qui 
treballen plegats. Es tracta de sumar esforços, diu la Gemma, que convida a 
particulars i entitats a unir-se a la lluita i a remoure consciències.  

La primera acció que es va fer, explica la Gemma, una de les quatre mares 
que lideren aquesta reivindicació, va ser demanar explicacions directament a 
l'ambulatori. Les professionals de la salut els van traslladar la dificultat de 
cobrir les places de pediatria perquè asseguren, no hi ha suficients 
professionals.

Veïns i Ajuntament, junts per defensar un servei 
adequat de pediatria a Vilanova del Camí

Una de les solucions que s'ha plantejat per part de l'ICS i del CATSalut és la 
centralització dels serveis ambulatoris que inclouria el servei de pediatria. 
Una alternativa que des de la plataforma veurien viable si s'assegura un 
nombre suficient de pediatres per cobrir la població infantil i juvenil de la 
comarca. En cas contrari, diuen, el problema podria ser fins i tot pitjor, 
perquè implicaria a més a més un trasllat de municipi.  

La manca de pediatres, explica la Gemma, no afecta únicament el Cap de 
Vilanova del Camí, sinó que és comú en d'altres centres de l'Anoia. Per això 
des de la plataforma van iniciar contactes amb persones d'arreu de la 
comarca i van engegar una campanya de recollida de signatures. Una 
actuació que complementen amb una altra línia d'acció que consisteix en 
buscar un interlocutor vàlid amb qui vehicular les queixes de les famílies 
afectades i cercar possibles solucions.  

Paral·lelament a la recollida de signatures, la plataforma ha mantingut 
diferents reunions amb responsables de l'ICS i del CATSalut, però les 
respostes que han rebut fins el moment, diu la Gemma, no satisfan les 
mares. Asseguren que l'argument que manquen pediatres és insuficient i 
creuen que caldria valorar altres solucions com la millora de les condicions 
laborals d'aquests especialistes.  

La plataforma ha convocat una manifestació per reivindicar un servei digne 
de pediatria a la comarca de l'Anoia per a dissabte 16 de març. El punt de 
trobada serà a les 12:00 al passeig Verdaguer d'Igualada, davant el Casal de la 
Gent Gran. La marxa sortirà una hora abans, a les 11:00 h, de davant 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí. La manifestació recorrerà diferents 
carrers d'Igualada i acabarà a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada on està 
previst llegir un manifest.  

L'alcaldessa va explicar als veïns que durant el Ple del 21 de gener, el Ple va 
aprovar per unanimitat una moció per exigir a la Generalitat i el Servei 
Català de la Salut que prioritzi i reforci amb els mitjans necessaris el servei 
de pediatria amb una adequació i redimensionament de la plantilla d'acord 
amb les necessitats de la població de 0 a 14 anys del municipi.

Trucharte també ha explicat que està en contacte amb un grup de mares que 
estant recollint signatures i fent recerca d'informació sobre el servei de 
pediatria que es presta en altres poblacions de la comarca.

Després de la manifestació, la plataforma lliurarà les signatures al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La plataforma “Por un servicio digno de pediatría en la comarca de l'Anoia” 
ha convocat per al proper 16 de març una manifestació per reclamar un 
servei digne per als infants i joves de la comarca de l'Anoia. Quatre mares 
són el motor d'aquest col·lectiu i abanderen una lluita pel que consideren un 
dret fonamental que s'està vulnerant.

La plataforma lliurarà al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya més de 4.000 signatures 
reclamant un servei digne de pediatria a la comarca

Noemí Trucharte explica que l'acord de Ple s'ha fet arribar a la Generalitat i 
espera que el govern català proposi una solució al tema de manera ràpida i 
efectiva. Trucharte assegura que “la precarietat en el servei de pediatria està 
afectant al bon servei del CAP vilanoví i això té conseqüències més enllà dels 
infants del nostre municipi ja que està afectant a la població en general”.

Noemí Trucharte assegura que “cal treballar plegats per aconseguir un servei 
pediàtric en condicions i acord amb les necessitats de la població infantil de 
Vilanova”.

Representants de les associacions de veïns del barri La Pau i La Lluna es van 
reunir amb l'alcaldessa Noemí Trucharte i les regidores de Salut, Sílvia 
Cáceres, i de Cultura, Imma González, per tractar el que consideren “una 
insuficiència greu del servei de pediatria”.

Des de la plataforma animen als anoiencs a sumar-se a la manifestació per 

exigir un servei pediàtric de qualitat i dimensionat. És un dret, diuen, que cal 
reclamar.  



L'Associació Esclerosi Múltiple Anoia (AEMA) ha fet arribar l'agraïment a les 
persones que van participar en la matinal amb motiu del Mou-te per l'Esclerosi, al 
circuit de Montmeló. Malgrat el fred, una vintena de persones va acompanyar 
l'entitat en aquesta jornada solidària que va aplegar 8.000 persones. 

Un any més, la Fundació Esclerosi Múltiple va demostrar la seva capacitat de 
convocatòria per conscienciar sobre l'EM i prop de 8.000 persones es van reunir al 
Circuit de Barcelona-Catalunya per participar en les diferents curses i activitats de 
la jornada i sumar-se també a la lluita per aturar la malaltia, que afecta a 7.500 
persones a Catalunya.

El grup de l'Anoia també van anar disposat a córrer, caminar i gaudir de les 
activitats proposades, com explica la presidenta de l'AEMA, Dolors Canal: “van 
anar animades i amb ganes de poder trepitjar una vegada més, aquest circuit 
destinat al motor i s'ho van passar molt bé”. 

Canal ha donat les gràcies a Montferri una vegada més, perquè els seus autocars i 
xofers no només els porten, sinó que els acompanyen i ajuden. També ha fet 
arribar l'agraïment als amics, veïns i companys que sempre estan a costat de 
l'AEMA.

L'AEMA agraeix l'acompanyament en la 19a edició del 
'Mou-te per l'Esclerosi Múltiple' al circuit de Barcelona

La festa va acabar amb el repartiment de les tradicionals rosquillas, els dolços 
típics extremenys, que van endolcir la tarda als assistents.

Vicky del Carmen, Dolores Herrera, Antonio Sánchez i José Niso van ser els 
encarregats de puntuar els plats i, segons explica Keta Borerga, la tasca no va ser 
gens fàcil perquè tots els plats eren de molta qualitat. Els guanyadors van ser: Júlia 
Escalante que va preparar “Orella amb tomàquet” i Felisa Moreno, que va oferir un 
“Bacallà amb all i oli al forn” mentre que les guanyadores dels postres van ser Ana 
García, amb “Almedrinas” unes galetes torrades d'ametlles i Carmen Adel que va 
fer un “Braç de gitano”.

D'altra banda, l'església de l'Espelt d'Òdena va acollir el 2 de febrer la festa de les 
Candeles, una festa extremenya que va encetar-se amb la celebració litúrgica  
amenitzada pels cors i danses de la Unión Cultural Extremenya Anoia. L'església 
odenenca, explica Keta Borrega, va quedar petita davant el nombrós públic que 
s'hi va aplegar. I és que enguany la festa de Les Candeles va oferir un record per a 
Salvador Rius, professor de dansa durant molts anys a la casa extremenya i que va 
traspassar fa uns mesos. El president de l'entitat, David Borrega, va dedicar-li un 
sentit homenatge que va emocionar familiars i amics.  

La Unión Cultural Extremeña Anoia va celebrar el 27 de gener la tradicional festa 
gastronòmica de “las coles con buche”. La seu de l'entitat es va omplir d'amics i 
simpatitzants que van degustar aquest plat típic cuinat per “El buen Yantar” la 
secció de cuina de la UCE Anoia.

I diumenge 3 de febrer, els actes de la UCE van continuar amb el Concurs de Plats 
Cuinats, que novament va ser un èxit de participació. 36 receptes, de les quals 12 
eren postres, van sorprendre molt gratament tant als membres del Jurat i com als 
assistents.

Una cinquantena de persones comparteixen les 
tradicionals coles con buche a la Unión Cultural 
Extremeña
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El ball de dissabte, que es va celebrar al Centre d'Innovació, també va aplegar un 
bon nombre d'assistents, 200 persones, de les quals 50 eren sòcies de l'entitat, i 
per tant, van tenir l'entrada gratuïta. Bartomeu i Sheila Grados van fer ballar de 
valent un públic entregat i entusiasta.

Un lluït espectacle en clau local va tancar diumenge 3 de febrer la Festa del Soci 
2019 de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí. Una festa que 
es va allargar quatre dies i que va servir, segons explica la Junta, per a informar, 
agrair i homenatjar els socis i per a fomentar l'associacionisme.

Les activitats del Dia del Soci van encetar-se dijous 31 de gener amb la celebració 
de l'Assemblea General Ordinària de socis durant la qual també es van oferir els 
pins als socis honorífics que enguany van ser per a Maria Trenado Rebollo, Ma 
Àngels Vilarrubias Iglesias, Jordi Palomas Martí i Joan Valentí Rosich.

També van oferir el pin d'or com a sòcia honorífica a la regidora de Serveis 
Personals i Gent Gran, Sílvia Cáceres, que va rebre el reconeixement amb molta 
emoció. La Junta també va tenir un detall per a Socorro García, Vicenta Quero i 
Virtudes Pozo, directores d'Els Girasols i del grup de Sevillanes, respectivament. 
La festa es va acabar amb un refrigeri servit pel bar La Llar.

Divendres, l'acte del Dia del Soci va ser un bingo especial que va estar força 
concorregut i amb tres partides especials premiades amb una espatlla, obsequi de 
la Junta; un pentinat, obsequi de la perruqueria del Casal i un dinar, gentilesa del 
bar La Llar.

Unes 150 persones van assistir al Casal per gaudir de l'espectacle que va encetar 
Socorro Garcia amb un recital de poesia de collita pròpia, en les quals es recordava 
les persones traspassades durant el darrer any. La coral Els Girasols i el grup de 
Sevillanes de l'entitat van oferir un bon repertori musical que es va tancar amb 
l'actuació del grup de Playback igualadí, Nova Il·lusió. Després de les actuacions, 
la Junta va oferir diferents reconeixements i obsequis. Enguany van lliurar el pin 
d'or de l'entitat a títol pòstum al president Isidre Solé, que va recollir la seva filla 
Lola Solé, i a Manuel Bretones, membre de la Junta, que va recollir la seva esposa, 
Ana María García.

Un lluït espectacle en clau local tanca els actes del Dia 
del Soci de l'Associació de Pensionistes i Jubilats

La Junta de l'AA VV Barri Bonavista, amb el suport del Servei de Cultura i 
l'organització tècnica de Viatges Sant Mar, va celebrar la sortida de Prenadal a 
Tordera el passat 16 de desembre. Hi van participar 50 persones. 

Després d'un bon esmorzar al restaurant Castell Medieval Compte de Valltordera 
es van  desplaçar a Caldes de Malavella, on van visitar les Termes Romanes de la 
vila i el mercat de Nadal. Acabada la visita, van tornar al castell per gaudir d'un 
menú nadalenc. I després del dinar, una animada sobretaula amb l'espectacle 
Broadway Show i una exhibició de doma amb els millors genets i cavalls nacionals.  
El fi de festa va ser música per ballar als compassos de sempre.

Unes cinquanta persones gaudeixen de la sortida de 
Prenadal amb l'AA VV Barri Bonavista 
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El Patge Makalí enceta la visita 
al municipi a Ràdio Nova 

Ràdio Nova va rebre el passat 28 de desembre  la 
visita més màgica de l'any. L'ambaixador dels Reis 
d'Orient a Vilanova del Camí, el Patge Makalí, va 
passar pels estudis de l'emissora local per parlar 
telefònicament i en directe, amb uns quants nens 
i nenes. Acompanyat d'una de les seves fidels 
ajudants en aquesta missió, l'Estel, va estar una 
hora compartint la il·lusió i els missatges de 
felicitat dels infants. 

Els Reis reben les cartes amb els 
desitjos dels infants 

Centenars d'infants vilanovins van complir el 
primer dia de l'any amb una de les cites més 
importants del calendari de festes: portar la 
carta als emissaris reials. A Vilanova del Camí, 
el Patge Makalí, el principal ambaixador dels 
Reis Mags, acompanyat d'una bona comitiva de 
patges i patgesses, van compartir l'emoció dels 
nens i nenes, a Can Papasseit. Aquest any, 
l'Agrupació Cultural i Recreativa de Vilanova 
del Camí va fer alguns canvis en l'organització 
de la festa per tal de millorar-ne alguns 
aspectes i augmentar-ne el gaudi per a petits i 
grans. 

La festa de Reis torna a 
emocionar als infants 
vilanovins amb una rebuda 
plena d'agraïment

Melcior, Gaspar i Baltasar van respondre, un 
any més, a la cita del 5 de gener amb els infants 
de Vilanova del Camí. Acompanyats de prop de 
200 patges van fer lluir la cavalcada pels carrers 
vilanovins i van compartir il·lusió, somriures, 
màgia... i també molts caramels. L'organització 
de la festa de Reis, a càrrec de l'Agrupació 
Cultural i Recreativa i amb el suport municipal, 
es va veure recompensada per la nombrosa 
rebuda per part del veïnat. 

Primer, durant la recepció oficial, a la plaça del 
Mercat, que va comptar amb la participació 
especial dels infants. Sota la coordinació de la 
regidoria de Cultura, un grup de nens i nenes 
dirigits per Sheila Grados van cantar per donar 
la benvinguda als Reis Mags i la comitiva reial. 
També els van fer diferents ofrenes 
simbòliques, com la clau màgica que obre les 
portes de totes les llars vilanovines.

La gent gran d'Amavir també va 
rebre la visita dels Reis

La primera visita dels Reis va ser a la residència 
Amavir, ben puntuals, a les cinc de la tarda. El 
personal els va rebre amb complicitat i els van 
acompanyar en l'estada per les diferents plantes 
per saludar tothom. 

Els patges van lliurar un obsequi a cadascun dels 
residents, a banda d'uns quants grapats de 
caramels, i van fer petar la xerrada amb alguns 
d'ells que fins i tot es van animar a cantar-los 
cançons.

Artístic envia 'La carta als Reis' 
fins a l'infinit i més enllà 

Una altra activitat destacada d'aquest Nadal va ser 
l'espectacle de “La carta als Reis” d'Artístic. 
Tendre, divertit, fantàstic, emotiu... i amb una 
missiva directa al cor de petits i grans. “La carta als 
Reis” es va endur els elogis del públic de Can 
Papasseit i va fer  les delícies de petits i grans en 
les quatre funcions que es van portar a terme. 

Basada en els personatges i aventures de Toy 
Story, grans professionals del món de la cançó, el 
teatre i la dansa com Sheila Grados, Maria 
Berenguer i Ermynia González van fer possible 
aquest espectacle musical. Grados es va ocupar 
dels arranjaments musicals, Berenguer del guió i 
González de les coreografies que un grup de 17 
adolescents, alumnes de l'escola, van posar en 
escena. Una fusió especial per articular un relat 
que mostra les pors i les angoixes que tots sentim 
en algun moment i com podem superar-les. 

Emocionant i participada sortida 
familiar per seguir les petjades 
d'un tió 

La recerca del tió amb els pastors vilanovins va 
aplegar el 15 de desembre un gran nombre de nens i 
nenes acompanyats de la família que van respondre a 
la cita organitzada des de la regidoria de Cultura amb 
la col·laboració i complicitat de l'Associació Cultural 
Camp del Rei. Seguint les indicacions del pastor 
Miquel Sayavera van tornar a la muntanya a buscar el 
tió. 

La regidora Imma González ha expressat la 
satisfacció per l'èxit d'aquesta primera part de la festa 
que va tenir continuïtat dissabte següent, 22 de 
desembre, quan els infants el van fer cagar. Segons 
González aquest acte ha vingut per quedar-se i la 
prova és que ha tornat a aixecar molta expectació. 

La Colla Excursionista fidel a la 
tradició nadalenca  

L'acte va començar amb la benedicció del pessebre 
obra del vilanoví Pere Bartolí i després d'una 
passejada fins al turó, van col·locar el naixement i 
cantar unes nadales ben tradicionals.  Després de 
l'esmorzar els nens i nenes van fer cagar els dos Tions 
que la Colla.

La Colla va complir amb les tradicions i va sortir a fer 
una de les millors i més esperades sortides de l'any. 
Van portar el pessebre al Turó de la Guàrdia i van fer 
la festa del Tió, per a petits i grans. Un centenar de 
persones van gaudir, un any més, -i ja en van 18!- 
d'aquesta clàssica excursió nadalenca.



Aquest any, el servei de bar va anar a càrrec de la 
Peña Bética, que durant la matinada va servir coca 
per a tothom.

Eva Vadillo ha valorat amb satisfacció el 
desenvolupament de la festa que cada any aplega 
més assistents.

La regidora de Festes, Eva Vadillo, assegura que 
Vilanova del Camí va donar la benvinguda al 2019 
“amb molta marxa i al ritme de l'orquestra 
MashUpParty Band.  La banda va posar música fins 
gairebé les tres de la matinada, moment en què DJ 
Surda els va donar el relleu.  

Un miler de persones donen la 
benvinguda al 2019 al ritme de 
la MashUp Party Band

L'AMPA Joan Maragall va tenir una moguda tarda 
jugant al Bingo al gimnàs de l'escola i va repartir 
moltes línies i bingos en forma de lots nadalencs i 
enmig d'un ambient festiu. A destacar dos bingos 
especials que van aixecar força expectació: un amb 
un pernil i l'altre, amb una tablet. 

Unes 120 persones van passar pel gimnàs per 
participar de l'activitat que ha estat valorada amb 
satisfacció des de l'AMPA, tot agraint la col·laboració 
i acompanyament de les famílies i la representació 
de l'Ajuntament. Els beneficis de la venda de 
cartrons del bingo i del bar, igual que amb altres 
activitats, es destinaran a projectes de l'escola, per a 
tot l'alumnat.  

El gimnàs de l'escola Joan Maragall 
acull una entretinguda tarda 
de bingo 
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La primera intervenció de la nit va ser la del 1r tinent 
d'alcalde Francisco Palacios, que va parlar en nom i 
representació del regidor Camilo Grados que va 
excusar la seva assistència per motius laborals. 
Palacios va agrair a les entitats esportives, de serveis 
personals i de promoció econòmica la feina que fan i 
que omplen de contingut la vida social, comercial i 
esportiva i lúdica de Vilanova del Camí.

Representants d'una quarantena d'entitats 
vilanovines van participar a la tradicional Recepció 
Nadalenca de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. 
Can Papasseit va acollir l'acte que es va encetar amb 
la projecció d'un reportatge amb les felicitacions 
d'una vintena llarga d'entitats amb missatges 
positius i nous propòsits per compartir durant el 
2019.

La regidora de Cultura Imma González va posar 
l'accent en la riquesa del teixit associatiu del 
municipi, “és el nostre patrimoni”, va assegurar. 
L'alcaldessa Noemí Trucharte va cloure la roda 
d'intervencions amb un missatge d'agraïment i 
orgull. Les dues paraules al voltant de les quals va 
articular el seu missatge nadalenc. 

Les entitats acomiaden el 2019 
amb missatges positius i bons 
propòsits 

Cinc matrimonis vilanovins van ser homenatjats el 
passat 22 de desembre, en l'any que celebren les 
seves Noces d'Or. Aquest és un reconeixement 
recollit en el reglament d'Honors i Distincions de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí.

La cerimònia es va celebrar a Can Papasseit i va 
comptar amb la participació d'un centenar de 
persones. La cantant vilanovina Sheila Grados va ser 
l'encarregada de posar música a aquest emotiu acte 
que enguany va homenatjar els matrimonis 
següents: Amadeo Romero Mamolar i Montserrat 
Marsal Jové; Daniel Martínez Llopis i Josefa Delgado 
Ayora; José López Martín i Facunda Jiménez López; 
Luís Perea Moraño i Pilar Mangas Ruiz i Narcís Selva 
Mullera i Joaquima Pujol Vallès.

Emotiu homenatge de les Noces 
d'Or per a cinc matrimonis 
vilanovins 

Eirene Gómez Serrano, de 8 anys, va ser la 
guanyadora del concurs “Pintem el Nadal”. La 
creadora de la postal de Nadal 2018 de Vilanova del 
Camí va rebre l'enhorabona i un premi per part de 
l'Ajuntament. Totes les llars vilanovines van rebre la 
postal amb el dibuix fet per aquesta petita artista 
que es mostra molt feliç pel reconeixement a la seva 
obra.  

Eirene Gómez, guanya el concurs 
de postals de Nadal

Així mateix es va fer un reconeixement a l'equip de 
voluntariat de Protecció Civil. Els responsables 
municipals van posar en valor la tasca vital d'aquest 
equip de persones voluntàries que fa un treball 
imprescindible d'acompanyament i suport en 
serveis preventius així com en situacions 
d'emergència que afecten el municipi. 

L'Ajuntament també va agrair la tasca que al llarg de 
l'any fan els col·laboradors del l'emissora local 
vilanovina. I és que Ràdio Nova no podria oferir la 
programació diària sense un gran equip de persones 
que contribueixen amb propostes diverses a enriquir 
els continguts. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de Serveis 
Personals Sílvia Cáceres van oferir pel volts de Nadal 
una recepció a les persones voluntàries que 
col·laboren en el Banc de la Teca i en el projecte de 
les colònies de gats. L'objectiu de la trobada era 
agraïr-los la tasca que fan de manera altruista durant 
tot l'any i desitjar-los Bones Festes.

L'Ajuntament agraeix la tasca dels 
voluntaris de Serveis Personals, 
Ràdio Nova i Protecció Civil

El Saló de la Infància es va ambientar aquest any en 
l'antic oest. Durant quatre dies, la quitxalla va gaudir 
de diferents activitats tant a l'interior com a 
l'exterior de Can Papasseit. A banda de les activitats 
lúdiques, el Saló –que ha anat a càrrec de Diver 
Event- va oferir un espectacle diari. Divendres, el 
Patge Makalí va visitar el  Saló i la regidoria de 
Festes, amb Eva Vadillo al capdavant, va oferir un 
espectacle de màgia i un berenar amb coca i 
xocolata. Dissabte a la tarda es va fer un espectacle 
infantil i familiar amb titelles, música i animació i 
per a la tarda de diumenge, com a fi de festa, un 
espectacle clown, amb humor i circ. Com a novetat, 
aquest any el Saló va oferir servei de bar i un carro 
de crispetes que va funcionar cada tarda.

L'antic oest s'instal·la a Can 
Papasseit durant el Saló de la 
Infància



La Fira del Camí Ral torna a sumar un èxit de participació i de visitants

El regidor també ha posat de relleu la carpa informativa que va anar a càrrec 
de l'Institut Pla de les Moreres i que ha funcionat com un punt d'informació 
turístic de la ciutat. Durant la Fira es va presentar un díptic amb informació 
turística del municipi en sis idiomes diferents: català, castellà, anglès, 
francès, alemany i portuguès. Aquesta acció e està inclosa en el projecte 
ERASMUS+KA2 i compta amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí.

La fórmula que combina espectacles de carrer, atraccions infantils i 
familiars, la recuperació d'antics oficis, amb l'artesania i els productes 
alimentaris ha funcionat molt bé, assegura Palacios, que també ha destacat 
la participació i complicitat del comerç i els artesans locals.

Així mateix el regidor ha tingut paraules de gratitud per a l'equip de 
Promoció Econòmica i de la Brigada Municipal per la feina que han portat a 
terme. Assegura que són molts dies de feina i de coordinació per tal que tot 
surti bé.

La Fira del Camí Ral va tornar a ser un èxit tant des del punt de vista 
comercial com de promoció de la ciutat, assegura el regidor de Promoció 
Econòmica Francisco Palacios que s'ha mostrat molt satisfet per l'assistència 
massiva de públic durant tot el dia.

Vilanova del Camí es va traslladar el passat diumenge 13 de gener a l'època 
medieval. Tendals amb productes alimentaris i artesanals, antics oficis del 
camí ral, petits tancats amb animals de granja, i  animals i personatges 
fantàstics van prendre literalment el casc antic de la ciutat.
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Nou èxit de la 33a Pujada als dipòsits amb gairebé 
650 participants

Pel que fa a les fèmines, el primer lloc va ser per a la promesa sènior 
Marta Segura Rius de la UEC Anoia, (38a a la general) amb un temps de 
17',12”,57; el segon premi va ser per a l'alevina Martina Solà Solernou (46a 
de la general), amb 17'45”97, i el tercer, per a la promesa sènior Jordina 
Marsal Palomas, del CAI Popular, amb un crono de 17'46”85. 

Joan Rosich Llorach de la UEC Anoia va ser el primer de la classificació 
general, amb un temps de 13'31”57; Carlos Cervera Garcia del CAI 
Triatlón, segon, amb un temps de 13'52”37 i el tercer lloc va ser per a 
Ramon Nicolás Sánchez Fernández, del Runners Montbui, amb 14'27”89. 
Tots tres de la categoria promesa sènior.

El premis de la cursa, aquest any anaven acompanyats de productes de 
proximitat. Concretament una ampolleta d'oli Montbruc, com a producte 
associat a la festa, en l'edició 2019.

Els guanyadors absoluts noi i noia es van endur com a premi un gran 
setrill de pagès, que el regidor d'Esports, Camilo Grados, es va cuidar 
d'omplir d'oli “del bo”, en directe. També van ser premiats amb la 
tradicional panera de fira: pa, llonganissa i oli, tot producte artesà i de 
qualitat.

La convocatòria de la 33a edició de la Pujada als dipòsits ha estat 
novament tot un èxit. Gairebé 650 persones van participar de la 
tradicional matinal després de córrer o caminar fins als dipòsits de ca 
l'Aromir. En total, 155 van fer la prova atlètica, unes 400 persones de totes 
les edats van fer-la caminant i 90 més van fer la caminada del canvi de 
senyera amb la Colla Excursionista de Vilanova del Camí. Tots es van 
guanyar l'esmorzar a base de botifarra.

La Colla compleix amb el canvi de senyera al Pujol 
de la Guàrdia per la festa de Sant Hilari 

Amb la senyera al seu lloc, el grup va formar una coral improvisada per 
cantar Els Segadors i després es va fer la fotografia, aquesta vegada amb 
dificultats per sortir tots, ja que van ser molts els que van pujar al turó. 

A les 8 del matí del passat diumenge dia 13 de gener, 90 caminaires es 
van retrobar, amb l'alegria de veure els companys després de les festes de 
Nadal. 

La Colla Excursionista va començar el calendari d'excursions anual amb 
la tradicional caminada per la Festa de Sant Hilari. Es tracta d'anar fins 
al Pujol de La Guàrdia a portar una nova senyera i acabar la matinal als 
dipòsits de ca l'Aromir, compartint esmorzar amb la resta de participant 
de la Pujada. 
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La Fira del Camí Ral torna a sumar un èxit de 
participació i de visitants

El llibre té una part visual molt important amb més d'una vintena 
d'il·lustracions originals, obra de Domingo López. N'hi ha de dos tipus, les de 
paisatge, que introdueixen cada capítol, i les de recreacions d'escenes 
quotidianes. 

Els paisatges, explica López, han estat les més complexes perquè havien de 
recrear el municipi en les diferents etapes de la història. Una tasca que ha estat 
possible gràcies a la coordinació amb Bermúdez i Marín que s'han encarregat 
de traspassar-li la informació geogràfica i física del municipi i han anat 
corregint i valorant totes les il·lustracions. 

La idea original, va explicar la regidora de Cultura, Imma González, era editar 
una auca amb l'objectiu de donar a conèixer la història local, però d'una manera 
breu i il·lustrada. Durant les primeres reunions tècniques, la idea es va anar 
madurant. Donat el volum i la qualitat de la informació de la que es disposava, 
va afirmar la regidora, es va creure oportú donar-li el format de llibre, però 
sense deixar de banda la idea primera, que fos una història assequible per a tots 
els públics i sobretot molt visual.

Pel que fa els continguts, explica Sílvia Marín, el llibre està dividit en cinc 
capítols que repassen breument cinc etapes històriques: l'edat antiga, l'edat 
mitjana, l'edat moderna, la contemporània i la Vilanova actual.  

Un centenar de persones va participar dissabte 12 de gener a la presentació del 
llibre “Traços d'un poble. Breu història il·lustrada de Vilanova del Camí”.  La 
regidora de Cultura Imma González va encetar la presentació institucional i 
l'alcaldessa Noemí Trucharte va cloure l'acte tot destacant l'edició d'aquest 
llibre que s'afegirà al patrimoni local.

L'acte va anar a càrrec dels autors del llibre, els historiadors locals Sílvia Marín i 
Xavier Bermúdez, el dissenyador Manolo Cano, de Gràfiques Vilanova, Marissa 
Martínez, coordinadora tècnica del projecte, i  l'il·lustrador Domingo López, 
que va estar present virtualment.

Reconeixement i gratitud a les forces i cossos de 
seguretat en la Festa del Patró de la Policia Local 
de Vilanova del Camí

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va celebrar l' 11 de gener la Festa del Patró 
de la Policia Local de Vilanova del Camí. La cerimònia que va tenir lloc a Can 
Papasseit va aplegar, una cinquantena de persones, membres de diferents forces 
i cossos de seguretat tant de Catalunya com de l'estat i va servir per reconèixer i 
felicitar la tasca que es va fer durant el 2018, de manera individual i col·lectiva.

L'acte es va encetar amb les intervencions oficial que van anar a càrrec de 
l'Inspector en Cap de la Policia Local, Marc Peña, de la regidora de Governació, 
Imma González i de l'Alcaldessa Noemí Trucharte.

Durant els parlaments es va destacar la tasca de la Policia Local vilanovina però 
també la coordinació amb altres policies veïnes i altres cossos de seguretat com 
Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil que han estat clau per 
resoldre temes força complexos.

També es va agrair la col·laboració de diferents civils gràcies als quals es va 
poder resoldre amb èxit diferents actuacions.

Durant la cerimònia es van lliurar als agents de la Policia Local els escuts de pit 
per a lluir amb el vestit de gala. Per primera vegada, també es van lliurar dues 
medalles d'or amb distintiu vermell per reconèixer més de 25 anys de servei a la 
Policia Local de Vilanova del Camí i dues medalles de bronze amb distintiu 
blanc, per reconèixer 15 anys de servei al cos. També es va lliurar una medalla 
d'or al mèrit policial 



El 25è aniversari de la Cursa Popular amplia les 
opcions i convida a participar tothom, corrent o 
caminant 

Esports Vilanova ja ha començat a escalfar la 25a Cursa Popular de 
Vilanova del Camí. La cita és el diumenge 17 de març. Enguany, la cursa 
celebra 25 anys d'història i des d'Esports Vilanova del Camí afirmen que 
han preparat la prova amb més opcions que mai. Han incorporat una 
caminada popular de 5'5 km per l'entorn rural del municipi que esperen 
faci créixer encara més la participació. 

Ja s'han obert les inscripcions online per reservar els dorsals. Trobareu 
l'enllaç al formulari de la inscripció en línia a la pàgina web municipal 
www.vilanovadelcami.cat  a l'apartat de Destacats. 

Les inscripcions anticipades a través del web municipal es podran fer 
fins al 14 de març a les 20h, o bé el mateix dia des de les 9h i fins 30' 
abans de cada prova.

La intenció és fer d'aquesta convocatòria una cita molt més familiar i 
participativa. No hi faltaran els premis i alguns sortejos per fer-la 
atractiva.

En total hi haurà quatre maneres de participar a la matinal: fent alguna 
de les curses d'adult, la de 10 km (puntuable per a categoria Promesa-
sènior i Veterans A i B) o la de 4,5 km (puntuable per a Aleví, Infantil, 
Cadet-juvenil, Promesa-sènior i Veterans A i B), amb sortida a les 
10:30h des de la zona esportiva de Can Titó; fent la cursa infantil d'un 
quilòmetre (per a categoria benjamí i inferiors), prevista a les 12h del 
migdia, o bé participant a la 1a Caminada Popular, amb sortida a les 
10:30h (que és no competitiva).
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7 entitats participen en el Projecte de suport 
municipal a la gestió de les entitats esportives de 
Diputació de Barcelona

La primera sessió d'aquest 2019 es va fer el 4 de febrer i es va centrar en les 
obligacions legals i documentals. El projecte que ha ofert tres sessions 
formatives més s’han centrat en aspectes normatius: les obligacions envers 
personal remunerat i voluntariat, les obligacions econòmiques, comptables i 
fiscals i una darrera sessió sobre obligacions legals i documentals.

7 entitats esportives participen en el Projecte de suport municipal a la gestió de 
les entitats esportives, una formació que ofereix Diputació de Barcelona amb 
l'objectiu de dotar les entitats d'eines i recursos per a una millor gestió de cara al 
compliment de l'actual marc normatiu.

Més de 500 persones van gaudir de la primera 
vetllada de Muay Tai  "Nascuts per lluitar" 

Va haver-hi onze combats amateurs i tres combats professionals, on van 
participar cinc esportistes del gimnàs vilanoví. Alejandro López guanyava el seu 
combat als punts davant Fabià Bescós del Team Primi de Manresa mentre que 

Eric Oset perdia el seu a punts davant Xavi González del KMT Tarragona.

Pel que fa a Walid Ikken, el quadre arbitral el proclamava guanyador davant 
Jesús Soria de l'Usera Figth Club de Madrid. I per la seva banda, David Gomis 
feia un dels combats més bonics de la nit i assolia la victòria davant Musthapa 
Esadik de l'equip Lookprakarn de Malgrat de Mar.

A l'esdeveniment no hi van faltar el regidor d'Esports, Camilo Grados, ni 
l'alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte, que van pujar al ring a donar algun 
dels premis de la nit i van gaudir de l'espectacle.

La primera vetllada de Muay Thai a Vilanova del Camí va ser tot un èxit. 
Diumenge 15 de desembre, el públic va omplir les grades de Can Titó, deixant 
palès que tant els esportistes com l'afició comarcal tenia ganes de viure una 
competició federada com aquesta. Va ser la primera al municipi i la va fer 
possible el Club Esportiu d'arts marcials Furio Jol Vilanova que va veure 
recompensat l'esforç d'organització. 

Més de 500 persones van assistir a la vetllada per gaudir d'aquest esdeveniment 
esportiu, tota una experiència per al club amfitrió que va aconseguir aplegar 
competidors de Catalunya, Canàries i Madrid.

I en el combat professional de fons, Daniel Molero va competir amb un veterà 
d'aquest esport en el seu pes: Jose Ma Quevedo. Tot dos van fer un gran combat i 
els àrbitres van decidir que el resultat del combat fos nul, és a dir “empat”.



El CE Anoia ret homenatge a Paco Romero i fa front 
al comiat d'un gran amic 

Des del Centre d'Esports d'Òdena també destacaven el fet d'haver pogut 
compartir projectes i il·lusions amb ell al voltant del futbol i l'esport anoienc. 

Alguns comentaristes esportius de la comarca, com el montbuienc Pere 
Peñas, destacaven la seva honestedat arbitral i els bons consells que 
compartia amb els delegats d'altres equips.  

El CE Anoia i el món del futbol de la comarca encara està païnt el comiat de 
Paco Romero, traspassat el 30 de novembre, després d'un temps de malaltia. 
Vinculat al futbol amateur i al món de l'arbitratge, el club va dir adéu a 
Romero amb un emotiu partit de l'equip amateur, el passat 2 de desembre. 

El CE Anoia mostrava així les condolències a la família, presents a l'acte, i a 
tots els amics de Romero, una persona molt estimada no només dins el club 
vilanoví, sinó també en el món del futbol comarcal, en general. Per part del 
club se li va lliurar un ram de flors i una samarreta a la família, i per part dels 
entrenadors, un altre ram i una placa commemorativa.

Havia estat delegat del primer equip del CE Anoia i molt vinculat a l'entitat. 
També durant molts anys havia estat delegat dels àrbitres de la delegació de 
l'Anoia i pel seu tarannà i dedicació era molt estimat.

Portava un temps retirat de l'arbitratge, però va mantenir vincles amb el club 
i el futbol fins al final.
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El CG Ballerina organitza el Vè Trofeu de Carnaval 
de Gimnàstica rítmica 

Des del club han destacat i agraït la presència de l'alcaldessa Noemí Trucharte, 
del regidor d'Esports, Camilo Grados, i la regidora d'Ensenyament, Eva Vadillo, 
que  van fer el lliurament dels trofeus i van donar suport a l'entitat.

Les gimnastes van gaudir d'una jornada plena de sorpreses i un pavelló 
ambientat amb la temàtica de Carnaval, que va donar una imatge molt diferent a 
l'habitual d'una competició de gimnàstica. 

Un total de 370 gimnastes d'una vintena clubs de Catalunya van participar el 
passat 3 de febrer en el Vè Trofeu de Carnaval de gimnàstica rítmica en la 
modalitat individual i conjunts a nivell escolar i Copa Catalana. L'organitzava 
un any més el Club Gimnàstic Ballerina, amb la col·laboració de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí.

Vàries gimnastes del club es van estrenar amb el nou exercici de la temporada, 
aconseguint fer un bon paper. “Cadascuna amb el seu ball”, expliquen des de 
Ballerina  “van brindar una gran expressivitat a pista, superant amb escreix el 
seu debut, tenint en compte la complexitat dels seus exercicis”.

El creixement esportiu i en valors, prioritats de la 
nova junta directiva del CH Vilanova per aquesta 
temporada

El CH Vilanova del Camí ha estrenat nova temporada i nova Junta Directiva. 
Es tracta d'un equip de noies joves, jugadores del sènior que no han dubtat 
en “canviar-se la samarreta” per tal de dirigir el club amb un nou esperit.

Tània Martos, nova presidenta del Club Handbol Vilanova. Un dels objectius 
de la nova Junta és aconseguir el màxim competitivament parlant. Encara 
que no sigui amb títols, diu  Martos, sí que volen aconseguir millores a nivell 
individual i també per equips i seguiran lluitant per recuperar la categoria 
que va perdre l'equip sènior l'any passat. Treballar en valors és un altre dels 
reptes del club. Un tema que treballen des de la base i que tenen clar que ha 
de ser un aspecte comú en tots equips i categories.  

La nova Junta Directiva del CH Vilanova representa una nova generació de 
dones d'entre 25 i 35 anys que han begut del club i se l'estimen.  Tània Martos 
n'és la presidenta, però l'acompanya un equip potent: Tània Caldera, Sandra i 
Lídia Rodríguez, Ainhoa Guisado, Sonia Pulido i Núria Trullols.

Una presidència 'coral', amb les responsabilitats i tasques repartides però 
sense massa jerarquies i amb ganes de créixer i millorar.  

Gran èxit de la primera edició Women's Cup de futbol 
infantil del CE Anoia 

Pel que fa a la Fase Plata la va encapçalar la Fundació Atlètic Vilafranca, seguit de 
l'Anoia B, l'Escola Futbol Base de Calafell i l'Atlètic Valls.

El trofeu estava dividit en dos grups de quatre per determinar les posicions de cara 
als quarts de final. El destí va voler, però, que es creuessin els dos equips infantils 
del CE Anoia en un partit molt disputat que es va decantar finalment, a favor de les 
jugadores del conjunt Infantil A. 

Els resultats de la classificació de la Fase Or van deixar, doncs, el primer lloc per al 
Martorell; el segon, per al CE Anoia; tercer lloc, per al CE Pla d'Urgell i quart per al 
CE Sant Jordi. 

La primera edició “Women's Cup” del CE Anoia,  és a dir el primer Trofeu de Futbol 
infantil femení que organitzava l'entitat, ha estat tot un èxit. Dijous 6 de desembre 
va aplegar passió i afició pel futbol, al municipal de Can Titó. La coordinadora de 
futbol femení, Alba Martos, expressa la gran satisfacció per la bona acollida del 
torneig i el gran nivell de joc que van compartir els 7 clubs participants.

Les semifinals d'Or i Plata es van jugar amb molta motivació i ganes. En la Fase Or 
va resultar campió el Club Futbol Martorell, després d'una final trepidant, amb 
empat a 1, contra l'Anoia A, on es va haver d'anar a penals per decidir l'equip 
guanyador.

El premi a la millor portera va ser per a Aya del Pla d'Urgell, i com a millor jugadora 
es va reconèixer a Lídia Pérez del CF Martorell.
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La parella Cañizares guanya el Campionat de 
dobles del CT Vilanova 

El tercer lloc del campionat va ser per a un altre combinat familiar: Joan Ferrer i 
Joan Ferrer jr; mentre que en quarta posició quedaven Rafa Marin i Edu.

La parella formada per Cañizares i Cañizares júnior del Club Tennis Vilanova del 
Camí es va proclamar guanyadora del Campionat de dobles 2018. Els partits es 
van disputar el passat divendres 28 de desembre. Els Cañizares van vèncer en la 
final contra Carlos Rubio i Javi Moreno per 6-4 i 6-1.

El Club Tennis Vilanova ha felicitat a tots els jugadors per la seva participació, 
tot desitjant-los un 2019 ple d'èxits.

El campionat de kates del Budokan Vilanova destaca 
pel gran nivell dels participants a totes les categories

Pere Soler, director esportiu del Club Budokan Vilanova destacava l'alt nivell 
d'aquest campionat. Gran nivell a totes les categories que es va traduir en una 
gran competició i amb una bona rivalitat entre escoles.

Els jutges ho van tenir complicat a l'hora d'arbitrar, precisament perquè el nivell 
dels participants era molt similar i va ser necessari, explica Solé, valorar petites 
diferències tècniques.

Dissabte 2 de febrer el poliesportiu de Can Titó va acollir el campionat de kates 
de Tai-jitsu que organitza el Club Budokan de Vilanova del Camí. Un campionat 
individual que es va fer per categories, des d'iniciació fins als absoluts, que va 
aplegar 4 clubs catalans i uns 140 infants i joves.

El CE Budokan Vilanova aconsegueix or a totes les 
categories en el Campionat Interautònomic de 
Nihon Tai-Jitsu

Un total de 91 competidors van participar al Campionat en representació d'una 
dotzena de clubs vinguts d'Aragó, Comunitat Valenciana i Catalunya. La 
competició es va iniciar al dissabte a les quatre de la tarda amb la modalitat de 
kata individual, kata per parelles, expressió tècnica i Goshin Shobu. En conjunt, 
quatre hores de competició durant les quals els vilanovins del Budokan van 
brillar. 

La Pineda (a Vila-seca) va acollir el 23 i 24 de febrer, el Campionat 
Interautonòmic de Clubs de Nihon Tai-Jitsu organitzat pel Club Te Hodoki de 
Tarragona. La selecció de competidors del club Budokan Vilanova del Camí es 
va endur 18 medalles d'or, 14 de plata i 23 de bronze de les 18 
modalitats/categories.

L'equip, dirigit per  Pere Soler, va participar en les modalitats de Kata individual 
i parelles, expressió tècnica, randori i Goshin Shobu (defensa personal). 

Cal destacar que tots els competidors sènior i junior són monitors del CE 
Budokan i han col·laborat en la preparació de les categories base de la selecció. 

Les passejades 'A cent cap als 100' porten el grup 
vilanoví fins el parc agrari del Llobregat

El passat 5 de febrer el grup del cicle de passejades “A cent cap als 100” de la 
Diputació de Barcelona va participar a la segona caminada d'aquest curs. Una 
quarantena de participants de Vilanova del Camí van gaudir de la matinal a 
Cornellà de Llobregat, municipi amfitrió d'aquesta segona trobada. 

La propera passejada serà a Olèrdola, a la comarca de l'Alt Penedès, el dia 14 de 
març, i la següent a Artès, municipi del Bages, el dia 4 d'abril.

La matinal va acabar amb un dinar de carmanyola. 

El nou cicle de  passejades 'A cent cap als cent' es va iniciar a Vilanova del Camí 
el passat mes de desembre.

Va ser una passejada molt planera íntegrament per camins a la vora del 
Llobregat i el parc agrari. Un recorregut de 8 quilòmetres i mig que va permetre 
descobrir als excursionistes una de les zones agrícoles més antigues i fèrtils del 
país: un patrimoni cultural, econòmic i ecològic de primer ordre situat al bell 
mig de l'àrea més poblada de Catalunya. Tot el territori del parc forma part de 
catorze municipis.

Durant el recorregut per la vora del Llobregat van fer parada també al centre 
d'informació de Can Comas abans de reprendre la ruta pel parc agrari.
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És un programa dirigit i gestionat per diferents participants del Club que no només comparteixen vivències, sinó que també 
preparen continguts d'interès molt divers, tant informatius com d'entreteniment.

Ràdio Nova va estrenar el 7 de febrer el programa Positiva-Ment Ràdio, un projecte engrescador que arriba a l'emissora 
vilanovina des de l'Associació Salut Mental Catalunya Anoia per trencar estereotips i combatre prejudicis. 

En aquest primer programa han entrevistat a Isabel Casas, responsables de la Llibreria Llegim, persona molt implicada en 
l'acció cultural i també de caire social des de Càritas, i a Maribel Nogué, activista referent en la lluita feminista i en moltes altres 
causes de responsabilitat social, des de la política i l'associacionisme. 

Juan Carlos Gómez Pérez, Abigail Vera López, Enric Chenoll Alaball, Robert Batalla Swire i Patricio Márquez García han 
participat en aquest primer programa que combina entrevista, amb música i fins i tot un espai de cuina. 

El programa tindrà una periodicitat mensual i es farà cada primer dijous de mes, després de l'informatiu Vilanova Informació.

El projecte Positiva-Ment Ràdio neix sota la coordinació d'Anela Dergic Velic en el Club Social Aidar. L'objectiu, a banda de 
passar una bona estona, és contribuir a la sensibilització sobre el trastorn mental en la ciutadania i sobretot, normalitzar la 
participació de les persones que viuen amb alguna problemàtica de salut mental en la societat.  

Ràdio Nova trenca prejudicis amb l'estrena 
de Positiva-Ment Ràdio de la mà de l'Associació 
Salut Mental Anoia



“Para construir una Vilanova 
mejor no hace falta destruir a 
nadie. Se tiene que trabajar con 
educación, respeto y humildad”.

Francisco Palacios és 1r Tinent d'Alcalde i 
regidor de l'Àrea de Promoció Econòmica 
des de gener de 2017. Regidor per Vilanova 
Alternativa des de l'any 2015, vinculat al 
món associatiu cultural i esportiu des de 
molt jove.

Parlarem d'aquest mandat amb Francisco, de 
Vilanova Alternativa, i repassarem les 
principals actuacions que s'han portat a 
terme a les àrees que dirigeix. 

Han passat dos anys i escaig des de la 
celebració del Ple de Moció de Censura 
que va suposar un canvi al govern a la 
ciutat. Un govern que integrava fins fa 
pocs mesos quatre forces polítiques: PSC, 
VA!, VV i DECIDE, amb visions 
municipals i projectes, de vegades 
coincidents, de vegades molt distants. 
Quin balanç en fa vostè d'aquest temps 
de govern? 

Hago una valoración muy positiva. Los 4 
grupos nos dimos cuenta de que eran más 
cosas las que nos unían que las que nos 
separaban y hemos sido capaces de superar 
nuestras diferencias para conseguir un 
objetivo común: trabajar para mejorar 
Vilanova y hacer mejor la vida de sus vecinos. 
Creo que los vecinos pueden ver el trabajo 
realizado durante estos dos años de gobierno: 
calles alfaltadas, parques nuevos o 

reformados (plaza del Mercado, plaza 
Francisco Guisado, plaza Extremadura…), 
calles limpias, una Fiesta Mayor potenciada, 
aumento de subvención a las entidades, etc. 

Vostè que ha estat tant al govern com a 
l'oposició, què en desatacaria de la feina 
que es pot fer des d'una i altra posició?

Destacaría que se puede trabajar para 
mejorar Vilanova desde cualquiera de las dos 
posiciones. Desde la oposición fiscalizando la 
acción de gobierno y, muy importante, 
aportando ideas, críticas, proyectos, mejoras 
al equipo de gobierno. Desde la oposición se 
fiscaliza y canaliza más. 

Y desde el gobierno que es desde donde 
trabaja VA!  en estos momentos, destacaría 
que se pueden llevar a cabo de forma directa 
los proyectos e ideas que cada uno tiene, 
además de tener un contacto diario y más 
directo con los vecinos y las necesidades del 
municipio.

Lo importante quizás no es que se hace, sino 
cómo se hace. Desde Vilanova Alternativa 
tenemos muy claro que para construir una 
Vilanova mejor no hace falta destruir a nadie. 
Que se tiene que trabajar con educación, 
respeto y humildad para todos, ya sean 
vecinos u otras fuerzas políticas. Y esta 
actitud y estos valores que para nosotros son 
muy importantes, los hemos tenido siempre, 
tanto en la oposición como ahora 
gobernando.

Y centrándonos en las regidurías de las que 
hemos sido responsables directos VA! 
(deportes, servicios sociales, gent gran, 
sanidad, igualdad, consumo y Promoción 
Económica) creo que la valoración es muy 
muy positiva. A modo de ejemplo: 
recuperación de la Fiesta del Deporte, la 
reforma integral de la Piscina municipal, la 
zona de barbacoas en el parque fluvial, el 
aumento de las partidas de Servicios Sociales, 
las ayudas a la celiaquía (pioneros en 
España), elaboración por primera vez de un 
Plan de Salud Comunitaria, mejoras en el 
Centre Obert, mejoras en la gestión del Casal 
de la Gent Gran, etc.

Quins han estat els principals canvis que 
ha impulsat a la seva regidoria? 

En sólo dos años no se pueden realizar 
grandes cambios pero sí consolidar y mejorar 
proyectos. Hemos realizado desde el área de 
Promoción Económica más de 70 cursos de 
formación para empresas, autónomos, 
personas en paro... Hemos contratado más de 
40 personas durante 6 o 12 meses a través de 
los planes de ocupación. Se ha potenciado y 
mejorado la Fira del Camí Ral (asisten más de 
10.000 personas), el Vilashoping nit de tapes 
(ampliando oferta infantil, dando 
oportunidad a jóvenes artistas de Vilanova...) 
Se ha renovado la candidatura de nuestro 
municipio para que Vilanova siga formando 
parte de la Red Impulso (Ciudades por la 
Innovación). Hemos trabajado 
conjuntamente con las entidades que 
representan a la industria, el comercio y el 
mercado de Vilanova para seguir generando 
riqueza y empleo. Hemos consolidado las 
línea de ayudas a nuevos emprendedores, 
para la reforma de comercios, y para la 
contratación de nuevos trabajadores. 
Seguimos dando prioridad a la orientación y 
formación laboral,  entre otros muchos 
proyectos.

Fa mesos que el projecte del PMUr3 està 
al centre del debat polític i sembla que 
finalment hi ha un principi d'acord per 
tirar endavant el desenvolupament 
urbanístic del sector del barri Bonavista 
que ha de ser, segons vostè, una gran 
oportunitat de dinamització comercial i 
de creació d'ocupació per al municipi. 
Però quina incidència tindrà aquesta 
zona comercial en el comerç de 
proximitat? I sobretot en el barri del 
camp del Rei?

Yo estoy convencido que el desarrollo de este 
sector será muy positivo para Vilanova y sus 
vecinos: Por un lado no hablamos de un gran 
centro comercial, sino de zona de vivienda y 
comercios, por lo que yo creo que dinamizará 
comercialmente la zona y Vilanova, además 
de generar puestos de trabajo directos e 
indirectos, en los comercios que se creen, en 
la urbanización de la zona, etc. Esto siempre 
es positivo para Vilanova y sus comercios. Si 
la gente viene a comprar o al cine a Vilanova 
se benefician todos los comercios, esas 
mismas personas pasearán por Vilanova, 
comerán y comprarán en nuestro municipio, 
no sólo en este sector. Otro tema es que la 
empresa Mercadona se traslade del Camp del 
Rei a este sector. Aquí me gustaría aclarar que 
es una decisión de la empresa, que como 
Ayuntamiento no podemos impedir, mejor 
que se traslade a otra zona del municipio que 
no fuera de él. Lo que sí podemos hacer 
desde el Ayuntamiento y de hecho nos 
ponemos manos a la obra desde ya, es a 
realizar una campaña de dinamización 
comercial para que la zona de la que se 
marcha esta empresa note lo menos posible 
su ausencia.

L'execució d'alguns projectes municipals 
requereixen sovint d'una tasca 
transversal entre àrees, tant des del punt 
polític com tècnic. Com valora aquest 
treball en equip?

Lo valoro muy positivamente. Uno de los 
objetivos que nos marcamos al entrar en el 
equipo de gobierno fue que las áreas fueran 
transversales, es decir, que hubiera buena 
comunicación y organización entre ellas, ya 
que muchos proyectos se llevan de forma 
conjunta e intervienen varios departamentos. 
Y tengo que decir que dos años después 
estamos satisfechos que tanto desde el punto 
de vista político como técnico eso haya sido 
así.

El proper 26 de maig celebrarem 
Eleccions Municipals. Ha decidit si es 
tornarà a presentar? Continuarà liderant 
VA?

Yo tengo la misma o más ilusión por trabajar 
y mejorar Vilanova que en las pasadas 
elecciones. Además sólo hemos gobernado 
dos años, que en política es poco tiempo para 
poder llevar a cabo muchos de los proyectos 
que tenemos en mente. Así que si mis 
compañeros de VA! lo creen oportuno, sí que 
me gustaría continuar liderando ese grupo de 
personas buenas y trabajadoras que forman 
Vilanova Alternativa.

L'ENTREVISTA

Francisco Palacios: 


