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d’activitats
setembre

Al setembre comença 
l'escola 
i també la xerinola

L'Ajuntament de Vilanova del 
Camí tornarà a repartir entre 
l'alumnat de primària i 
secundària del municipi prop de 
20.000 € en concepte d'ajuda per 
a l'adquisició de llibres, material 
escolar i activitats pedagògiques 
obligatòries.

Es tracta d'una ajuda universal 
que es distribueix entre els 1625 
alumnes vilanovins. 

EDUCACIÓ
En aquesta guia hi trobareu totes les 
Propostes Esportives per a la nova 
temporada: escoles esportives, 
esports de club i programes 
esportius per als adults. Així mateix 
trobareu les propostes d' El Cireret: 
l'Espai de Joc i l'Espai Xic  i les 
ofertes formatives de Promoció 
Econòmica per al segon semestre del 
2019. També us avancem els actes 
principals de la Festa Major. No us 
perdeu el concert de David de María, 
dissabte 31 d'agost a la plaça del 
Mercat. 

Destacats uia 

Ministerio de Ciencia e Innovación

N283
AGOST 1920

ESPORTS

Es reformen les pistes de tennis 
de Vilanova que a partir d'ara 
podran acollir competicions 
federades.La reforma de la 
primera pista ha estat la més 
important. S'ha construït una 
superfície esportiva a base de 
resines acríliques d'aplicació en 
set capes, un sistema d'altes 
prestacions que compleix amb 
totes les especificacions que 
requereix la Federació 
Internacional.

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

'Nous temps' per a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí que tindrà 
un govern en minoria
Després de les Eleccions Municipals del 26 de maig,  s'enceta una nova 
etapa per a Vilanova del Camí.  “Nous temps” que s'inicien amb un govern en 
minoria que haurà d'estendre la mà a l'oposició i trobar aliances.
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ELS GRUPS MUNICIPALS 
OPINEN

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Era la mitjanit del 26 de maig quan es feia oficial 
l'escrutini del 100% dels resultats a Vilanova del Camí, 
després de mig hora llarga d'aturada en què s'esperava 
el recompte de l'última mesa, la secció 2 B del Marta 
Mata que no arribava i que semblava, com finalment va 
ser, determinant per a Junts per Vilanova ja que podia 
garantir el regidor de Jordi Baron. 

El PSC es consolidava com la força guanyadora després 
d'una nit en què des de la primera mesa escrutada ja 
apuntava assolir més del doble de regidors que les 
passades municipals. Finalment han estat 8 els 
aconseguits per la candidatura de Noemí Trucharte, és 
a dir 5 regidors més que ara fa 4 anys, amb un total de 
2.338 vots.

Triomf del PSC fregant la majoria absoluta i podríem 
assegurar que contra tot pronòstic, perquè no es preveia 
una acumulació de vots tan important de cap força 
guanyadora. Resultats que tornen a sacsejar el 
panorama polític a Vilanova del Camí, on només 5 de 
les 10 formacions que es presenten a aquestes 
municipals han obtingut representació i es redueix la 
fragmentació del vot.

V365 ha estat la segona força més votada, amb un total 
de 1.214 vots. La candidatura de Vanesa González es 
queda amb 4 regidors i en perd un respecte el 2015, 
amb la satisfacció de poder conservar gairebé els 
mateixos votants (n'ha perdut 75) davant l'escombrada 
socialista en altres formacions municipals. 

ERC és l'altra gran guanyadora de la nit amb uns 
resultats històrics. Per primera vegada obté el tercer 

regidor al consistori vilanoví. Han estat 887 els vots 
obtinguts per la candidatura de Marc Bernáldez que 
passa de ser la cinquena, a la tercera força política a 
Vilanova del Camí.

Desfeta per contra, a Vilanova Alternativa, que perd 2 
regidors i es queda només amb un. La candidatura de 
Francisco Palacios ha sumat 520 vots, només 164 menys 
que ara fa quatre anys que en va obtenir 684. Però cal 
assenyalar que en aquestes eleccions, l'augment de la 
participació i la concentració del vot en la primera força 
política ha posat més “car” obtenir aquests regidors. 
L'últim regidor assignat va ser per al PSC i VA es va 
quedar a 65 vots d'aconseguir el segon.

Jordi Baron, de Junts per Vilanova, amb 303 vots 
conserva el seu regidor després d'una nit en què ballava 
constantment la possibilitat d'entrar o quedar-se fora 
de l'hemicicle vilanoví.

Els que queden fora del consistori vilanoví després 32 
anys amb representació municipal són IPV-VV que han 
perdut els 2 regidors i també DECIDE el partit d'Imma 
González que tampoc ha aconseguit el 5% necessari per 
conservar el seu regidor.

No han aconseguit tampoc aquest mínim de 
representació: PP, Podemos ni Ciutadans.

La participació a les eleccions del 26 de maig a Vilanova 
del Camí ha estat del 64,16% amb un total de 6.038 
votants. Ha crescut per tant, gairebé 4 punts i mig, 
respecte les municipals del 2015. 

El PSC/PSOE guanya les eleccions europees a Vilanova del Camí 
i creix 10 punts respecte el 2014
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ELECCIONS MUNICIPALS 2019

El PSC concentra el vot a Vilanova del Camí 
i frena l'entrada de cinc candidatures al consistori

CeC - Podemos se situa en cinquena posició i 
aconsegueix 571 vots, (9,89%) 4,5 punts més que en els 
passats comicis.

Ciutadans ocupa la tercera posició amb 700 vots 
(17,76%) i experimenta també un augment de 10 punts 
a Vilanova del Camí on el 2014 va sumar 278 vots 
(7,66%)

D'aquestes eleccions europees cal destacar la 
participació que hi ha hagut a Vilanova del Camí que 
ha estat del 61,63% amb un total de 5.798 vots. 
L'augment respecte als comicis europeus del 2014 és de 
gairebé 22 punts.

El PSC/PSOE també ha estat el guanyador d'aquestes 
eleccions europees a Vilanova del Camí  i és la força 
més votada amb diferència. Els socialistes han 
aconseguit 2.105 vots (36,44%), 10 punts més que en les 
eleccions de 2014, quan la formació socialista va obtenir 
956 vots (26,34%). 

En segon lloc, es situa ERC-Ara Repúbliques, amb 1.026 

vots que es presenta per primera vegada als comicis 
europeus.

La quarta força més votada a Vilanova del Camí ha estat 
Junts per Catalunya, que també es presenta per primera 
vegada al Parlament Europeu, amb 667 vots (11,55%)

El PP perd una posició respecte del 2014 i suma 298 
vots (5,16%). VOX per contra, ha pujat lleugerament de 
20 vots en les passades eleccions a 122 en aquestes i 
PACMA manté pràcticament el mateix resultat, per sota 
del 2% del vots totals.

18,19CPMUNICACIÓ
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V365, comptarà amb la veterania amb la nova incorporació dels números 2 i 3 
de la llista: Aitor Centelles i Alicia Plaza.

Al plenari hi haurà 5 dones del PSC: Noemí Trucharte, Eva Vadillo, Carlota 
Silva, Susana Gutiérrez i Laura Pavón;  3 de V365, Vanesa González, Alicia 
Plaza i Pepita Còdol, i 1 d'ERC, Glòria Vilà. 

En no haver obtingut la majoria absoluta, Trucharte ha quedat proclamada 
directament alcaldessa per ser la representant de la llista més votada el passat 
26M amb 2.338 vots.

Com ha reconegut la nova alcaldessa, Noemí Trucharte, s'enceta una nova 
etapa per a Vilanova del Camí, “nous temps” que s'inicien amb un govern en 
minoria que haurà d'estendre la mà a l'oposició i trobar aliances. Trucharte ha 
assegurat que així ho farà i que tindrà “la mà estesa a tots els partits de 
l'oposició, perquè cal actuar per cercar el consens, no per caprici, ni per 
interessos personals”. Afirma que governarà per tothom “amb vocació de 
consens, diàleg i transparència” i que ho farà “amb humilitat i plena 
dedicació”.

A continuació van intervenir els portaveus de la resta de formacions, de 
menor a major representativitat en nombre de vots en les passades eleccions. 

Especialment esperada era la de Jordi Barón, perquè sobre ell queien totes 
les mirades. Barón va avançar a Trucharte que “estaran amatents i vigilants de 
la futura acció de govern per fiscalitzar els projectes que portaven al programa 
(..) i no tolerarem, ni deixarem passar cap “xapussa” –deixi'm dir-ho així-  com 
les de l'anterior mandat”. La posició incòmoda de Barón en aquesta situació el 
va fer acabar amb una dita popular: “davant les adversitats, cap fred, cor 
calent, puny ferm i peus a terra”.

Finalment la força més votada en les passades eleccions municipals a 
Vilanova del Camí, el PSC, ostentarà l'alcaldia vilanovina. Noemí Trucharte 
ha estat investida alcaldessa amb els vots favorables dels seus 8 regidors i 
governarà, per tant, en minoria.

Noemí Trucharte va començar la seva intervenció donant les gràcies a 
tothom, però molt especialment a la seva família pel “suport incondicional”. 
La nova alcaldessa va garantir que està disposada a treballar dur perquè 
Vilanova continuï creixent i va avançar que les principals línies seran 
“l'ocupació, l'atenció a les persones, l'habitatge, la cohesió social, amb petits i 
grans projectes”.

Marc Bernáldez, portaveu d'ERC, la tercera força més votada a les eleccions 
municipals del 26M ha recordat la recompensa dels 887 vots a “la feina d'un 
equip disposat a fer propostes i un esforç de molts mesos”. Ha recordat que 
van dir que estendrien ponts “i per això hem parlat amb tots els grups, tot i 
que buscant un full de ruta que representés el màxim nombre de vots” dins el 
consistori, fent referència així al possible govern alternatiu al PSC. Igualment, 
però, ha dit que se senten contents, “perquè hi ha molta gent que vol que el 
poble avanci i hem de jugar molt bé el nostre paper”. I va avançar que “faran 
una oposició constructiva, perquè Vilanova esdevingui municipi punter”.

Vanesa González, portaveu de V365, va ser qui més evident va fer la 
decepció per la decisió de Barón, per frustrar la possibilitat d'un govern 
alternatiu. González va ser la més explícita a l'hora d'explicar que havien estat 
“dies molts durs, intentant el pacte a 4”, però que finalment “per una partida 
de cromos” ha perdut Vilanova del Camí. Tot i així, González afirmava que 
“acceptem les regles del joc, no hi ha rancúnia”. Al nou equip de govern li ha 
desitjat “sincerament encerts, perquè seran bons per Vilanova del Camí”, però 
ha avisat que estaran alerta des de l'oposició. Ha estès “ponts d'ajuda, des de 
la nostra experiència”.

En aquest mandat són força les noves incorporacions al consistori vilanoví. 
Dels 17 regidors que conformen el ple vilanoví, 11 s'incorporen en aquest 
mandat al plenari i 10 ho fan per primera vegada.

Són 5 els nous regidors que han entrat pel PSC: Xavier Sala, Carlota Silva, 
Rafael Gabarri, Susana Gutiérrez i Laura Pavón. Francisco José Saucedo ja 
havia estat al govern amb Joan Vich, com a regidor de Comunicació i 
Promoció Econòmica. 

Onze noves incorporacions al consistori vilanoví en aquesta 
legislatura, amb majoria de dones

Cada formació ha votat al seu cap de llista: 8 vots, doncs, per a Noemí 
Trucharte, 4 per a Vanesa González, 3 per a Marc Bernáldez, 1 per a Francisco 
Palacios i 1 per a Jordi Barón.

A ERC els tres regidors s'estrenen al consistori: el portaveu, Marc Bernáldez, 
la número 2, Glòria Vilà, i el número 3, David Roig.

Aquesta és la primera vegada que el consistori vilanoví tindrem majoria de 
dones: 9, enfront 8 regidors. 

Francisco Palacios, l'únic regidor que representarà en aquest mandat a VA! 
ha expressat l'orgull de formar part del consistori i ha explicat que 
“treballaran per aconseguir una Vilanova millor amb esperit constructiu, 
sempre pel bé de Vilanova del Camí”. També ha tingut paraules de 
reconeixement “pel treball dels dos companys que avui no poden ser aquí: 
Camilo Grados i Silvia Cáceres per la bona feina feta”.

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Ple d'investidura: Els 8 regidors socialistes 
proclamen Noemí Trucharte alcaldessa de 
Vilanova del Camí
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Trucharte va tancar l'acte fent gala del seu equip 
“que enceten aquest mandat amb moltes ganes de 
treballar, molta il·lusió i moltes idees per portar a 
terme”.

L'equip de govern de Vilanova del Camí es va reunir 
el passat 9 de juliol amb els representants de les 
entitats locals. Una cinquantena de persones es va 
donar cita al Centre d'Innovació per “posar cara” als 
seus representants polítics. 

Tot seguit, la regidora d'Educació, Joventut i Festes, 
Eva Vadillo, va traslladar a les entitats una novetat 
que l'equip de govern implementarà en aquest 
mandat, que és la figura del regidor de barri. Un 
regidor que estarà assignat a una zona concreta del 
municipi i que en serà el seu referent polític. La idea 
és facilitar la comunicació i la interacció entre la 
ciutadania i l'administració local i per això, es faran 
trobades periòdiques en tots els barris.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte va donar la 
benvinguda als assistents i va presentar a cada 
regidor alhora que explicava les àrees que tenen 
delegades. “L'objectiu d'aquesta presentació, va 
explicar Trucharte, és seguir apropant la política 
locals als veïns, i com a representants de les entitats, 
vosaltres representeu un nombre molt important de 
persones”.

 
L'equip de govern es presenta 
a entitats locals perquè puguin 
“posar cara” als seus 
representants polítics

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va acollir el 8 de 
juliol una concentració de suport a la menor víctima 
de violació de Manresa igual que molts altres 
municipis de Catalunya i d'arreu de l'Estat. El 
moviment feminista havia convocat manifestacions 
a tot el país per mostrar la sororitat amb la noia i les 
entitats municipalistes s’hi van sumar també, 
animant als ajuntaments a secundar-les.

La regidora d'Igualtat vilanovina Laura Pavón va ser 
l'encarregada de llegir el manifest que denuncia les 
violències masclistes com “una xacra i un problema 
social d'extraordinària magnitud contra el qual els 
poders públics hem d'oferir una resposta ferma, 
inequívoca i urgent”, va dir. “És per això que des de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí, ens reafirmen en 
el compromís permanent en la lluita contra qualsevol 
forma de violència contra les dones”. 

A continuació va donar pas a Felicidad Ruiz, 
vinculada als col·lectius feministes, qui també va 
posar l'accent en el fet que la justícia deixi en 
desampara les dones. Va demanar respostes 
contundents des del sistema judicial a les violències 
sexuals, així com un compromís ferm per part del 
conjunt de la societat en la lluita contra les 
violències masclistes de tota mena.

Unides contra 'la jauría' en una 
concentració de suport a la 
menor de Manresa

La campanya ha repartit 30 premis en forma 
d'experiències que podran gaudir en els municipis 
adherits. A banda del premi que ofereixen aquests 
municipis també es va lliurar un lot de productes 
aportats pels establiments vilanovins que han 
participat en aquesta edició. El premi ha estat per a 
Rosa Bernadas i la butlleta guanyadora es va segellar 
a Peixos Aurora.

L'acte que va anar a càrrec de l'Alcaldessa Noemí 
Trucharte i de Conxita Roca, presidenta de 
l'associació de comerciants del Mercat de Sant 
Hilari.  També hi van participar la regidora de 
Cultura i Promoció Econòmica, Carlota Silva, el 
regidor d'Urbanisme, José Saucedo i el de Serveis 
Personals, Salut i Consum, Xavi Sala. 

Una vintena de persones va participar el 12 de juliol 
en l'acte de lliurament dels premis de la campanya 
Compra i Guanya de la Xarxa de Barris amb 
projectes, de la qual en forma part Vilanova del 
Camí. 

Vilanova del Camí ha ofert, en el marc de la 
campanya, un premi per a cada un dels 30 municipis 
adherits que es podrà gaudir el pròxim 21 de 
setembre. L'experiència vilanovina inclou una 
passejada per l'entorn natural del municipi, un àpat 
per a dues persones, un DVD de promoció del 
municipi i uns vals per participar a la propera edició 
del Vilashopping.

Així mateix es va lliurar un premi entre els comerços 
vilanovins que han col·laborat en la campanya que 
ha estat per a Jenifer Barco, de la Perruqueria Unisex 
del carrer Verge de Montserrat, que podrà gaudir 
d'una experiència al municipi de Santa Coloma de 
Queralt.

L'alcaldessa Noemí Trucharte va agrair els comerços 
la seva participació en aquesta campanya que ajuda 
a dinamitzar el comerç local del casc antic i el Camp 
del Rei.

Vilanova del Camí lliura els 
premis de la campanya Compra 
i Guanya de la Xarxa de Barris 
Antics amb projectes

El Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí 
també van prendre consciència sobre el tema i 
van protagonitzar una sessió de fotos que van 
anar publicant a facebook. La dinamitzadora 
de la gent gran, Sílvia Abad, ha organitzat 
diferents activitats per treballar de manera 
activa i entretinguda sobre el tema. 

El 15 de juny es va celebrar el Dia Mundial de la 
presa de consciència contra l'abús i el 
maltractament a la gent gran. L'objectiu de 
l'esdeveniment és crear una consciència social 
i política de l'existència del maltractament i 
l'abús produït a les persones grans, juntament 
amb la idea que es tracta d'una xacra social 
inacceptable, que presenta múltiples formes i 
que es pot prevenir.

Les entitats organitzadores han distribuït 
informació sobre la iniciativa pels diferents 
municipis de la comarca i amb l'ajuda de la 
Fundació Àuria, han repartit també uns 
photocalls i bafarades amb diferents missatges 
amb l'objectiu que la ciutadania se'n faci ressò 
publicant fotografies a les xarxes.

SERVEIS PERSONALS, SALUT I CONSUM

Vilanova pren consciència 
contra l'abús i el 
maltractament a la gent 
gran i fan visible el fenomen 
a les xarxes socials

El Centre Polivalent de Can Papasseit de 
Vilanova del Camí va acollir dimecres 10 de 
juliol un nou acapte de sang especial abans de 
les vacances d'estiu. La població vilanovina va 
contribuir generosament en aquesta donació 
que va sumar 49 donants de sang i 5 de 
plasma.

L'acapte especial d'estiu 
suma 49 donants de sang 
i 5 de plasma

GAS

AIRE CONDICIONAT

ELECTRICITAT

CALEFACCIÓ

AIGUA

Aire Condicionat
Pressupost sense compromís

CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60

C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada Pl. Extremadura) 
VILANOVA DEL CAMÍ



Una delegació de Vilanova del Camí, 
encapçalada per l'Alcaldessa Noemí Trucharte i 
la regidora d'Agermanament, Susana Gutiérrez,  
van viatjar el primer cap de setmana de juliol a 
Amilly per participar a la Festa d'Europa, 
dedicada a la regió de la Toscana.

Tant l'Alcaldessa com la regidora 
d'Agermanament viatjaven per primera vegada a 
Amilly i l'experiència, explica Noemí Trucharte, 
ha estat “excel·lent i hem compartit amb els 
amics francesos i italians moments 
inoblidables”.

Des de l'Associació de Germanor de Vilanova 
del Camí, Josep Minguet, també ha fet una 
valoració molt positiva de la Festa d'Europa i pel 
que fa a l'extens programa d'activitats, Minguet 
ha destacat l'arribada de la  cursa que va 
recórrer els més de 1.200 km que separen La 
Toscana d'Amilly. Una cursa que es va fer, a peu 
i en bicicleta, per commemorar els 500 anys de 
la mort de Leonardo da Vinci, nascut el 1452 a 
Anchio, una població propera a Florència a La 
Toscana i va morir al 1519, al Castell de Clos 
Lucé, a Amboise, que pertany a la vall del Loire 
com Amilly.

La propera trobada dels pobles agermanats serà 
a Vilanova del Camí, el 30 d'agost, en motiu de 
la Festa Major del municipi.

Vilanova del Camí present a la 
Festa d'Europa d'Amilly que va 
homenatjar la regió de 
La Toscana

Els Súpers, amb les orelles èlfiques i la seva màgia, 
van aconseguir aturar el Senyor de les Ombres i van 
fer tornar els malvats als llibres. La Nenúfar i la 
Matoll van enviar un paquet superurgent amb un 
diploma per a cada Súper i tots els llibres que havien 
desaparegut a la biblioteca vilanovina que va reunir, 
en una supernit, 35 participants infantils i 24 adults.

Èxit total de la Supernit a la 
Biblioteca de Vilanova del Camí 
que ha reunit 35 participants 
infantils i 24 adults
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Can Muscons és des de fa pocs mesos la seu de 
l'Espai Jove, però aquest mes de juliol ha estat, a més 
a més, un escenari efímer on s'han programat tres 
espectacles per als divendres al vespre que han 
omplert de públic els jardins d'aquesta emblemàtica 
masia.

La regidora de Cultura, Carlota Silva, explica que la 
idea va sorgir per donar un contingut diferent a Can 
Muscons, un equipament municipal amb molt 
potencial que encara hi ha molts veïns que no 
coneixen. Els divendres a Can Muscons, explica 
Silva, han estat una bona oportunitat per gaudir de 
diferents espectacles a l'aire lliure i per conèixer 
aquest edifici singular. 

El darrer espectacle programat també va aplegar un 
nombrós públic atret per la màgia propera i personal 
de Miguel Sevilla. Un il·lusionista que va que oferir 
un espectacle diferent, creatiu i apassionat, cerat a 
partir de la interacció amb el públic.

El 12 de juliol, la segona proposta dels divendres a 
Can Muscons també va aplegar un centenar de 
persones disposades a riure amb Jona, el operario 
del humor. Jona va ser el protagonista d'un monòleg 
que es va allargar més de dues hores que es van 
desenvolupar de manera espontània amb 
improvisacions amb el públic i aprofitant qualsevol 
moment i situació. 

El primer d'aquests espectacles va anar a càrrec del 
Cor Rocieros del Camino del Centro Cultural Casa 
de Andalucía de l'Anoia i del cantautor local, Carlos 
Gómez. L'acte va aplegar al voltant d'un centenar de 
persones en un ambient molt agradable i festiu.

Cultura estrena amb èxit els 
divendres de juliol a Can 
Muscons amb una oferta 
que ha combinat música, 
monòleg i màgia

Les cinc entitats que participaven en aquesta edició 
del Viu La Tapa, l'Associació Cultural Camp del Rei, 
el Centro Cultural Casa de Andalucía de l'Anoia, la 
Unión Cultural Extremeña Anoia, l'Esbart Dansaire 
Vilanova del Camí i l'Associació de Germanor, van 
repartir més de 2.500 tapes, exhaurint pràcticament 
totes les existències.

La vetllada es va complementar amb la música de 
Los Viejos Rockeros, que van oferir un ampli i variat 
repertori que va convidar a ballar al públic assistent 
fins gairebé la una de la matinada.

La proposta gastronòmica i musical del Viu La Tapa 
va aplegar enguany més d'un miler de persones al 
passeig de la Indústria. La festa, que es va allargar 
fins passada la mitjanit, va celebrar-se en un 
ambient festiu i cordial on el veïnat va poder 
compartir conversa i bon menjar.

La proposta gastronòmica 
i musical del Viu La Tapa aplega 
més d'un miler de persones al 
passeig de la Indústria

L'Ajuntament i l'Associació de 
Germanor compromesos amb el 
foment de les activitats d'interès 
social amb els pobles agermanats

L'Ajuntament ha renovat el seu compromís amb 
l'Associació de Germanor signant un nou 
conveni de col·laboració per al foment de les 
activitats d'interès social entre Vilanova i les 
ciutats agermanades de Calcinaia i Amilly.

Vilanova i Amilly, a més a més, fa 11 anys que 
promouen els intercanvis lingüístics amb 
l'alumnat de l'INS Pla de les Moreres i el del 
Collège Robert Schuman.

La rúbrica ha anat a càrrec de l'Alcaldessa 
Noemí Trucharte i del president de l'Associació 
de Germanor, Juan Romero però han participat 
en la signatura les regidores  Susana Gutiérrez i 
Carlota Silva i la secretària de l'Associació de 
Germanor, Marta Trullols.

Les tres ciutats agermanades comparteixen 
projectes comuns com la realització d'una 
exposició fotogràfica itinerant que recull 
imatges de cada municipi sobre temes concrets: 
l'aigua, la gastronomia, les festes tradicionals…

Carrer Sant Isidre, 106 · 08788 Vilanova del Camí 
Tel. 93 803 58 79 / 677 577 030

ARTISTIC Espai de Dansa, Música i Teatre

espai de dansa, música i teatre

I per descomptat, noves classes d'iniciació de sevillanes, flamenc i castanyoles

Nous grups d'hip-hop de competició. 

Noves classes de teatre, des dels 6 anys, i nova classe per a majors de 18.

Ampliació de l'espai de música, amb la incorporació de nous professors de cant, 
piano i guitarra. Així com noves places en el nostre taller d'opera, únic a la 
comarca de l’anoia.



Somos consciente de la tarea que 
tenemos por delante y de lo que 
significa ser representantes públicos. 
Tenemos por delante una gran 
responsabilidad, la cual hemos 
asumido gratamente el día que 

prometimos nuestros cargos en el 
pleno de constitución del consistorio.

Apostamos por una legislatura donde 
el entendimiento y el consenso sean 
la base para que Vilanova del Camí 
progrese.

Somos conscientes de que el 
gobernar en minoría nos obligará a 
buscar consenso con el resto de 
partidos, algo que será necesario por 
cómo se ha  constituido el 
consistorio, pero  siendo el consenso 
una medida con la que hemos 

querido contar desde antes de saber 
el resultado de las elecciones y 
aunque hubiésemos gobernado con 
mayoría.

Hace apenas dos meses nos vimos 
inmersos en el final de una 
legislatura, en una campaña y en 
unas elecciones municipales.

Desde el PSC apostamos por hacer 
una campaña limpia, desde la 
humildad y la cercanía, intentando 
llegar al último rincón del municipio 
y acercar la política municipal a 

nuestros vecinos y vecinas y que 
quedó reflejado en el resultado de las 
elecciones  del 26 de mayo donde una 
gran mayoría ha respaldado el 
proyecto socialista diciendo si, al 
proyecto PSC encabezado por la 
actual alcaldesa Noemí Trucharte. 

Empezamos una nueva 
etapa

Un fin de legislatura complicado, por 
el difícil  año vivido por las 
diferencias insalvables dentro del 
gobierno impidiendo que se avanzara 
en la gestión municipal. Aun así 
apostamos por seguir trabajando 
hasta el último minuto como era 
nuestra obligación.

Queremos dar las gracias a 2338 
personas que nos han votado y que 
nos otorgó 8 regidores,( rozando la 
mayoría absoluta) que han 
depositado su voto, confiando en lo 
que seremos capaces de hacer y 
valorando muy positivamente estos 
dos últimos años de mandato.

Gobernamos en minoría, como 
quedó reflejado en el último pleno 
donde se aprobó el cartapacio con la 
abstención de un partido (Junts per 
Vilanova) ya que sus demandas  de 
eliminar los  denominados “Consell 
de Presidencia” y que los sueldos 
aunque tuvieran dedicación, no 
superaran el importe destinado en 
2015 fueron compartidos por el 
equipo de gobierno, y donde el resto 
de la oposición votó en contra. 

Eva Vadillo 

Només Vilanova del 
Camí, sense additius

Amb la voluntat d'impulsar un 
projecte comú, majoritari i estable 
per Vilanova, vam iniciar un procés 

de negociació entre quatre partits, 
que representàvem 2.924 vots i 9 
regidors. Van ser tres setmanes de 
teixir complicitats, compromís i un 
projecte il·lusionant. Tres setmanes, 
però, que es van veure truncades en 
el darrer minut. 

El canvi de criteri de Jordi Barón, i 
JxCat, qui des del principi havia estat 
part molt activa en les negociacions, 
va esvair les opcions d'un govern 
alternatiu. Vilanova es va convertir en 
moneda de canvi entre el PSC i JxCat 
a la Diputació i el Consell Comarcal, 
oblidant els discursos i els arguments 
amb què JxCat s'havia presentat a les 
eleccions.

En el ple del cartipàs, aquesta 
moneda de canvi es va tornar a veure 
clarament amb el vot d'abstenció de 

JxCat a l'aprovació dels sous i un 
càrrec de confiança. Tot i que no 
estem en contra dels sous, sí que 
estem en contra d'utilitzar diners 
destinats al manteniment de les 
infraestructures municipals o la 
pobresa energètica per pagar-los. 

Així doncs, ens esperen quatre anys 
de feina permanent des de l'oposició 
– si res no canvia – i, per la nostra 
part, estem disposats a destinar-hi 

totes les hores que Vilanova necessiti. 
Treballarem pensant en Vilanova, la 
defensarem allà on calgui i la 
situarem al mapa quan calgui, perquè 
nosaltres no tenim objectius més 
enllà de Vilanova, sense additius, ja 
siguin en forma de Consells 
Comarcals o Diputacions.

Serem una eina per a tots els 
vilanovins i vilanovines, als carrers i a 
l'ajuntament, així que no dubteu en 
utilitzar-nos.

A més, s'ha recuperat la figura del 
càrrec de confiança, que va quedar 
eliminada de l'ajuntament el 2011. No 
volem un xiringuito per reubicar 
algun càrrec del PSC, i si el govern 
creu necessària una figura que 
coordini l'ajuntament, pot crear una 
plaça pública a la qual pugui 
presentar-se tothom.

Les eleccions del 26M van deixar un 
panorama molt diferent del 2015 i, 
alhora, molt semblant al de fa quatre 
anys. El PSC va capitalitzar la moció 
de censura, absorbint gairebé tots els 
vots i regidors dels seus socis, 
obtenint 8 regidors i 2.338 vots. V365 
va mantenir el número de vots per 
sobre dels 1.200, però va perdre 1 
regidor. El panorama havia canviat 
des del 2015 pel que fa al repartiment 
d'escons, però no pel que fa a les 
majories polítiques a la nostra ciutat. 

Vanesa González 
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Serem exigents perquè els propers 
quatre anys el govern del nostre 
poble accepti les nostres propostes i 
puguem tirar endavant els punts del 
nostre programa. Amb els resultats a 
la mà tenim molt clar que el poble 
avança dia a dia cap a un canvi, 
nosaltres serem aquest canvi, i volem 
treballar de valent perquè així sigui.

Durant les tres setmanes posteriors a 

les eleccions vam treballar amb els 
altres tres grups que sumàvem per tal 
de fer una alternativa al partit 
socialista, i vam treballar amb tot 
l'equip per fer que aquest possible 
govern alternatiu respectés de 
manera conjunta el 100% del nostre 
programa. Vam cedir en certs 
aspectes com acceptar un sou 
contingut per grup municipal de 
govern i, malgrat tots els esforços i 
reunions, finalment i a última hora es 
va trencar l'acord que ja estava 
gairebé signat, per motius d'un dels 
partits en el què entenem va ser una 
jugada estratègica per guanyar poder 
en institucions supramunicipals.

Aprofitem per desitjar-vos unes 
bones vacances, un bon estiu i una 
millor Festa Major!

Ja han passat uns dies des que es van 
celebrar les eleccions municipals al 
nostre poble. Per al nostre grup han 
estat uns mesos molt intensos de 
feina, on hem gaudit de tot el vostre 
suport i ajuda en confeccionar un 
programa marcat per unes directrius 
molt clares: la millora del nostre 
estimat poble.

El nostre resultat, històric a Vilanova 
del Camí,, va ser de 887 vots: 887 
veïnes i veïns que ens vàreu fer 
confiança, estem satisfetes del 
resultat i pensem que això només és 
el principi d'un nou camí que anirem 
consolidant com l'alternativa real als 
governs municipals dels últims anys.

Marc Bernáldez

Vilanova 2019 - 2023

Malgrat tot, nosaltres sempre serem 
fidels al poble, i no ens plegarem 
davant directrius de què i com hem 
de prendre les nostres decisions. 
Tenim plena autonomia per escoltar 

sempre i decidir sempre de forma 
assembleària i amb la gent de 
Vilanova del Camí en clau municipal.

Per últim, i com ja heu pogut veure 
en els mitjans de comunicació, fa poc 
s'ha aprovat el cartipàs dels propers 
quatre anys, on per tal d'acabar 
cobrant els sous, aquest any el partit 
socialista ha reduït partides molt 
sensibles de caire social: pobresa 
energètica, de contractes a infància, 
de manteniments d'infraestructures i 
de protecció civil. Fet que critiquem 
fermament: no es poden reduir 
aquestes partides de pressupost per 
tal que els càrrecs electes cobrin un 
sou. Demanem públicament que es 
rectifiqui aquesta modificació de 
crèdit, que els diners es redueixin 
d'altres partides que no siguin de 
caire social i que, per tant, no afectin 
negativament als nostres veïns i 

veïnes.

ACORD MUNICIPAL

www.vilanovainformacio.cat

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

Escolta els portaveus dels Grups Municipals a La Tribuna, l'espai d'opinió política de Ràdio Nova. 
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La triste realidad es que PSC tiene 8 
regidores y VA! sólo 1. Que Camilo 
Grados y Silvia Cáceres  no pueden 
seguir trabajando para sus vecinos 
como regidores. Tenemos un solo 
regidor y ya no gobernamos. Estamos 
en la oposición, desde donde 
trabajaremos como siempre, con 
ilusión, con educación, respeto, pero 
también con firmeza, seremos 

exigentes para que las cosas se hagan 
bien. Haremos una oposición 
constructiva.
No somos el PSC y las diferencias son 
muy claras. Con VA! en el gobierno se 
consiguió un ahorro de 85.000€ 
anuales (255.000 en 3 años) en 
sueldos de Alcaldia y Regidores que 
se destinó a Servicios Sociales, 
actividades infantiles y 
mantenimiento de plazas y calles.  En 
el primer pleno de la legislatura el 
PSC sube los sueldos 100.000€, cada 
año. 400.000€ en 4 años. Y lo peor, 
ese dinero lo obtiene de rebajar las 
partidas de Pobreza energética, 
Servicios sociales, mantenimiento de 
plazas, actividades infantiles y 
convenio con Protección Civil. 
Vilanova Alternativa votó en contra.
Y no sólo eso. El PSC también ha 
aprobado contratar un cargo de 

confianza. Una persona elegida a 
dedo por Alcaldía, que no tendrá que 
pasar ninguna oposición, y que 
seguramente sea del propio partido 
que gobierna. A preguntas de VA! en 
el pleno no sabían qué funciones 
haría ni qué horario, pero sí el 
sueldo: 25.000 euros año. 100.000 
euros en 4 años de legislatura. Por 
supuesto VA! votamos en contra.

Francisco Palacios

Aprovecho también para destacar el 
gran trabajo realizado por Camilo 
Grados (Regidor de Deportes) y Sílvia 
Cáceres (Regidora de Servicios 
Sociales, Gente Mayor, Igualdad, 
Sanidad y Consumo), ambos 
excelentes regidores y mejores 
personas. Gracias por vuestra 
dedicación y buen hacer. 
Enhorabuena por los proyectos 
conseguidos en los últimos 3 años 
que han mejorado la vida de los 

vecinos de Vilanova.

No somos el PSC, las diferencias 
saltan a la vista.

En las elecciones de mayo Vilanova 
Alternativa obtuvo en función de los 
votos obtenidos un solo regidor. 
Queremos agradecer a los 520 
vecinos que depositaron su confianza 
en nosotros para conseguir una 
Vilanova mejor.

No somos el PSC
Queremos señalar también lo que 
muchos ahora ya sabéis. VA! formaba 
parte de un equipo de gobierno de 4 
partidos, pero NO forma parte del 
Partido Socialista. Sabemos a 
posteriori que muchos vecinos se 
equivocaron en las elecciones, a otros 
directamente los engañaron 
diciéndoles que votando PSC los 
regidores de VA! continuarían 
gobernando.
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Un cop més volem agrair a totes 
aquelles persones que han donat 
suport al projecte polític que 
representem per Vilanova. Un 
projecte que creiem essencial de 
seguir defensant, ja que el 
compromís i la responsabilitat, són 
valors bàsics des dels que hem 
treballat i seguirem treballant. 

Inici de mandat 

Respecte al Ple de Constitució de 
l'Ajuntament, Junts x Vilanova, vam 
optar per votar-nos en la investidura, 
ja que creiem fermament en el 
projecte i el compromís amb què vam 
concórrer a les eleccions, des de la 
transversalitat que hem exercit des 
del primer dia. Junts x Vilanova no és 
un projecte contra ningú, no es mou 
per rancúnies en les seves decisions, i 

respecta molt la voluntat 
democràtica que el poble de Vilanova 
ha deixat ben clara a les darreres 
eleccions. 

Dit això, des de Junts x Vilanova 
sempre hem demostrat capacitat de 
diàleg i voluntat d'entesa, és per això 
que volem manifestar clarament que 
som conscients de la situació del 
nostre municipi, i que no estem 
contents de com s'han produïts 
alguns esdeveniments els últims 
anys, però la nostra responsabilitat és 
saber què representem cadascú de 
nosaltres, sempre en positiu, malgrat 
que les coses no sempre són com 
voldríem.

Jordi Barón 

Tot i que vam tenir converses amb 
tots els partits per analitzar la 
viabilitat d'una possible alternativa a 
l'alcaldia de la Sra. Noemí Trucharte, 
el grup de Junts x Vilanova va decidir 
-d'una manera col·legial i d'acord 
amb totes les persones que en formen 
part- que ara mateix, avui per avui, 
aquesta alternativa no és possible. 
Sincerament creiem que el govern de 
coalició resultant dels 4 grups hagués 
estat viciat d'una extrema fragilitat 
des del primer dia, i que hagués 
perjudicat els interessos de la nostra 
ciutat, ja que el factor principal per 
construir un projecte polític 
alternatiu amb tants partits no es pot 
basar en anar en contra d'algú, 

perquè després hi ha 4 anys per 
davant i ja hem vist tots el succeït en 
aquest darrer mandat. En aquest 
sentit vam observar una gran manca 
de maduresa política que lògicament 
ens va fer reflexionar profundament 
sobre la nostra decisió. 

En aquest sentit, la nostra 
responsabilitat de defensar els 

interessos de Vilanova del Camí en 
cada moment ha quedat demostrada 
en tots els anys que portem treballant 
pel nostre poble, i resta intacta. 
Seguirem buscant l'acord i el consens 
en les polítiques de ciutat que 
beneficien Vilanova, amb la mà 
sempre estesa als altres grups 
polítics, treballant per teixir unes 
relacions de confiança i maduresa 
suficients que ens permetin adoptar 
en cada moment les decisions més 
beneficioses per la nostra ciutat. 

JUNTS
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Dedica’t al que tu saps... el teu negoci
Nosaltres ens n’ocupem de la resta
L’eina perfecta
per a la gestió online
del seu negoci.

Facturació

al núvol

Accedeix des de qualsevol 
lloc amb connexió a internet 
i amb qualsevol dispositiu 
(mòbil, portàtil tableta, PC...)

GN Assessoria Online,
oferim una aplicació online de gestió,
facturació i d’assessorament
que vostè necessita.

1. Et facilitem una aplicació online perquè puguis passar totes 
les despeses i moviments bancaris de manera molt senzilla.

3. GN Assessoria t’ofereix el millor assessorament, un 
seguiment al teu negoci, la confecció i presentació de tots 
els impostos.

Com funciona:

2. T’oferim, en la mateixa aplicació, un programa per 
realizar les teves factures, imprimir-les, enviar-les per mail...

4. 1 mes de prova GRATUÏT

5. Amb la garantia de 30 anys oferint assessorament a 
petites empreses



Els cursos han estat organitzats per l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona per un cost total de 2.650€.

El mes d'octubre està previst realitzar el curs de 
“Prepara't per al Certificat ACTIC (nivell 2)” i al 
novembre “Com crear un perfil a Linkedin i que sigui 
atractiu”.

Durant aquest primer semestre del 2019, el Servei 
d'Orientació Laboral de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha realitzat 2 
tallers “Com trobar ofertes de treball?” i “Tinc més 
de 45 anys i no tinc feina, què faig?” amb la 
participació de 20 persones. Aquest és un servei que 
ofereix suport i acompanyament a les persones en el 
seu procés de recerca de feina, promovent la seva 
inserció laboral.

Podeu trobar més informació a la pàgina web 
www.vilanovadelcami.cat o bé demanant 
informació a Promoció Econòmica  al Centre 
d'Innovació Anoia trucant al 93 805 44 11 (ext.5) o 
enviant un correu electrònic a 
peconomica@vilanovadelcami.cat

També podeu fer la inscripció directament al web: 
www.vilanovaenlinia.cat

Recordem que el Servei d'Orientació Laboral 
disposa del Club de Feina, un espai obert els dilluns 
i els dijous de 9 a 13h, on hi pots trobar eines i 
recursos de suport a la recerca de feina: ordinadors 
amb accés a Internet, un recull actualitzat d'ofertes 
laborals, de cursos i formació i també l'ajuda i 
suport d'un tècnic/a orientador/a.

El repte de trobar una feina
 

Tres persones han estat contractades per un període 
de 3 mesos per realitzar tasques de suport i 
manteniment de les instal·lacions esportives, 
principalment a la piscina. Les altres 4 persones 
contractades per 6 mesos realitzaran actuacions 
relacionades amb els serveis a les persones i suport 
administratiu. Com a requisit principal, els aspirants 
havien de ser persones desocupades i estar inscrites 
com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació 
de Catalunya.

Aquests Plans d'Ocupació han estat cofinançats per 
la Diputació de Barcelona amb un import de total de 
68.032,81 euros per a l'anualitat de 2019.  

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat 7 
persones en situació d'atur a través del “Programa 
complementari de millora de l'ocupabilitat 2019” de 
la Diputació de Barcelona. Aquest és un projecte de 
promoció de la contractació laboral de persones 
aturades per a la realització d'actuacions d'interès 
general, social i econòmic.

L'Ajuntament de Vilanova 
contracta 7 persones en situació 
d'atur a través dels Plans 
d'Ocupació

Els cursos han estat organitzats per l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí amb el cofinançament de la 
Diputació de Barcelona i el suport de la Generalitat 
de Catalunya dins el Programa Catalunya Emprèn 
per un cost total de 4.180€.

Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí ha realitzat 6 accions formatives durant 
aquest any, dirigides a persones emprenedores i 
petites empreses on han assistit un total de 74 
participants al Centre d'Innovació Anoia. 

Com a Centre Local de Serveis a les Empreses 
(CLSE) es vol donar suport i assessorament en la 
creació i consolidació d'empreses i comerços, i en 
aquest sentit, s'ofereixen aquestes accions 
formatives i tallers posant a l'abast una serie 
d'activitats variades per als diferents professionals. 
S'han portat a terme els següents cursos: 10 coses ++ 
que els autònoms han de saber i ningú els hi explica, 
Com contractar amb el sector públic, Metodologies 
àgils per innovar a l'empresa, Desenvolupant idees de 
negoci ecològiques, Taller pràctic de protecció de 
dades i Utilització del certificat digital, signatura i 
facturació electrònica a l'empresa.

De cara el setembre es reemprendran els tallers 
formatius amb una programació que es pot 
consultar en el web municipal 
www.vilanovadelcami.cat

Promoció Econòmica ha portat 
a terme 6 accions formatives 
per a persones emprenedores 
i petites empreses
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Promoció aposta pel 
foment de la cultura 
emprenedora a 
l'Institut Pla de les 
Moreres amb el premi 
Emprenedoria

S'han tractat temes com la generació d'idees, la cultura emprenedora i, amb l'alumnat de 2n de 
batxillerat de l'assignatura d'Economia i Empresa, han fet sessions sobre anàlisi DAFO, pla de 
màrqueting, pla d'operacions, pla financer, estudi de mercat i innovació empresarial.

Durant aquest curs 2018-2019, Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova del Camí i l'Institut 
Pla de les Moreres, han organitzat diferents sessions de sensibilització a l'emprenedoria amb l'alumnat 
de 4t d'ESO, el de 1r de batxillerat i amb el de 2n de batxillerat de l'assignatura d'Economia i Empresa.

Amb aquestes sessions es vol conscienciar l'alumnat de la possibilitat de crear un negoci propi donant-
los eines per poder fer un bon estudi de la idea empresarial.

Aquest projecte forma part de les actuacions que es fan dins la Xarxa d'Entitats de Catalunya Emprèn, 
xarxa de la qual l'Ajuntament de Vilanova del Camí en forma part. També està subvencionat per la 
Diputació de Barcelona.

Els alumnes de 2n de batxillerat han creat la seva empresa,  elaborant un pla d'empresa. Fina Castells, 
responsable de l'assignatura, Juanjo Pérez, formador de l'empresa DEL Consultors, responsable de fer 
les sessions, i Marta Magre, tècnica de Promoció Econòmica, han avaluat aquests plans d'empresa i s'ha 
atorgat un premi al pla més ben elaborat, més sòlid i coherent. El premi Emprenedoria aquest any ha 
estat per a Carla Martínez que va proposar la creació d'una empresa que organitza viatges amb 
destinació sorpresa.

Finalitza amb èxit el Certificat 
de Professionalitat de Formació 
Ocupacional d'Operacions 
Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals
Aquest mes de juny va finalitzar el Certificat de 
Professionalitat de Formació Ocupacional que ha 
organitzat Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí amb el finançament del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

El curs d'Operacions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals s'ha realitzat de febrer a 
juny. Van iniciar la formació 15 persones i l'han 
finalitzat 12, ja que tres participants han trobat feina 
abans d'acabar la formació.

L'acció formativa s'ha realitzat a l'Aula TIC del 
Centre Innovació Anoia amb una durada de 470 
hores que ha proporcionat als alumnes participants 
una formació teòrica i pràctica d'especialització dins 
la branca administrativa i amb la finalitat de 
millorar la capacitació i la qualificació professional 
per afavorir la inserció de les persones en situació 
d'atur. El curs ha inclòs un seguit de pràctiques 
professionals no laborals en empreses 
collaboradores que han permès a l'alumnat poder 
consolidar el seu aprenentatge.

La valoració del curs ha estat positiva, ja que 
l'obtenció d'aquest Certificat Professional permet al 
alumnes millorar les seves possibilitats 
d'incorporació al mercat laboral.



Foto: Manolo Cano
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Daddario, un jove referent del col·lectiu LGTBIQ+ 
parla de la seva experiència a Can Muscons en el 
marc del Dia de l'Orgull

L'Espai Jove de Can Muscons va organitzar el 27 de juny una activitat en el marc 
de la celebració del Dia de l'Orgull. La primera activitat va anar a càrrec de 
Daddario, (@ddriow), un jove vilanoví de 14 anys que ha esdevingut un referent 
del fet LGTBIQ+ al municipi sobretot a les xarxes socials.

Daddario opina que, malgrat que poc a poc es va avançant per normalitzar la 
comunitat LGTBIQ+, encara hi ha molts joves i adolescents, que s'amaguen i 
fins i tot, que actuen al contrari del què senten mostrant actituds masclistes o 
homòfones. Assegura que ho fan per por al què diran i sobretot a les crítiques. 

Aquest jove vilanoví anima els adolescents que es qüestionen la seva identitat de 
gènere o la seva orientació sexual, a cercar informació i sobretot a envoltar-se de 
gent de confiança, com amics i família, que acaben sent un pilar molt important 
perquè et donen seguretat. 

Daddario és conegut pel seu perfil a les xarxes socials, especialment Tik Tok, on 
té 55.000 seguidors, i Instagram, on el segueixen més de 6.000. Publica 
pràcticament a diari, sovint vídeos musicals utilitzant la tècnica del lip sync, o la 
gesticulació de mans i la sincronia labial. Però també publica vídeos amb 
contingut LGTBIQ+ per criticar determinades actituds. Assegura que gràcies a 
aquests vídeos ha aconseguit salvar la vergonya i expressar-se tal com és. 

Daddario va abordar un tema complicat, el fet de ser adolescent i formar part de 
la comunitat LGTBIQ+, un tema que va il·lustrar a partir de la seva experiència 
personal.  Aquesta no és la primera vegada que Daddario parla d'aquests temes 
davant el públic jove, el passat 18 de juny va participar activament en el taller 
“En la varietat està el gust” a càrrec d'Enruta't que va crear un espai d'intimitat 
on conèixer i donar visibilitat a lesbianes, gais, bisexuals, trans i persones no 
binàries. Els assistents van compartir vivències pròpies que els van permetre 
reflexionar i qüestionar les normes masclistes sobre la identitat de gènere i 
l'orientació afectiva i sexual. També ha fet un taller amb l'alumnat de 3r d'ESO 
de l'INS Pla de les Moreres.

L'Espai Jove acull diferents xerrades en el marc 
de la celebració de l'Orgull LGTBIQ+
Durant tot el mes de juny, L'Espai Jove Can Muscons va destinar l'exposició 
mensual sobre el Dia de l'Orgull on, els i les joves, van poder descobrir els 
orígens d'aquesta celebració, algunes curiositats i tot un seguit de propostes per 
explorar en aquest àmbit: pel·lícules, series, youtubers de referència, llibres… 
tots ells de temàtica LGTBIQ+.

Un seguit de propostes per donar visibilitat als drets i llibertats del col·lectiu de 
persones lesbianes, gais, bisexuals, trans*, intersexuals i queers.

El 10 de juny es va repetir amb tot l'alumnat de 4t d'ESO de l'INS Pla de les 
Moreres, l'exposició interactiva Tabú.cat que, entre d'altres aborda quin és el rol 
dels joves davant les relacions afectives, quin és el concepte de masculinitat que 
trobem més acceptat a la societat, com afecta a les companyes la violència 
masclista o conceptes, més concrets, com el sexting o el sexpreading a través 
dels smartphones.

Foto: Manolo Cano

Una cinquantena de joves descobreix el nou 
emplaçament de l'Espai Jove a Can Muscons
Una vintena de famílies van passar per la masia de Can Muscons per descobrir 
com ha quedat distribuït l'Espai Jove, en la jornada de portes obertes del passat 
15 d'abril. Al llarg de la tarda, mig centenar de joves van passar també per 
l'equipament per veure els espais, usos i serveis de què disposa l'Espai Jove en 
aquest nou emplaçament.

La regidora d'Ensenyament i Joventut, Eva Vadillo, va valorar molt bé la jornada 
perquè segons afirma va permetre conèixer el servei en un dia tranquil i sense 
activitat. 

Èxit de participació el passat 17 d'abril a la 
Celebració del Dia Europeu de la Informació 
Juvenil a Can Muscons

La Jornada, va finalitzar amb un concert de La Séptima Trastada, que va animar 
la nit al jardí de Can Muscons amb la seva música de Rumba Fusió.

Durant tot el dia els joves podien entrar en un sorteig d'un altaveu Bluetooth 
compartint una foto a les seves xarxes amb el Hashtag #InfoCanMuscons. En 
aquest cas, ha estat Marta Tapiolas, de 17 anys, la guanyadora del sorteig que es 
va dur a terme per mitjà d'un vídeo en directe des del perfil d'Instagram de 
l'Espai Jove Can Muscons.

Al llarg de la tarda i la nit, les diferents activitats van aplegar més de 500 
persones. Carles Palet destaca l'èxit del taller de creps, on els joves de forma 
gratuïta van poder cuinar-se una crep dolça o salada de la mà d'una professional, 
així com, la presentació del Col·lectiu Feminista nascut a les aules de batxillerat 
de l'Institut Pla de les Moreres.

Iker Acebedo de 14 anys i Naïm Mahmoudi de 16 anys, van ser els guanyadors en 
els tornejos de tennis taula i de billar respectivament i van ser premiats amb un 
carnet de la temporada d'estiu de la piscina municipal de Vilanova del Camí.

El passat 17 d'abril l'Espai Jove Can Muscons va commemorar el Dia Europeu de 
la Informació Juvenil amb diferents activitats. Durant el matí 56 joves van 
participar als tornejos de Playstation, Futbolí, Billar i Tennis Taula, elements que 
es troben la zona de lleure de l'Espai Jove Can Muscons i que, segons explica el 
tècnic de Joventut Carles Palet,  van fascinar als joves vilanovins. Els guanyadors 
dels tornejos, van rebre a les 18h de la tarda els premis de la mà de la regidora de 
joventut Eva Vadillo i l'alcaldessa Noemí Trucharte.

Javi Jiménez de 16 anys, va guanyar el Torneig de Playstation, premiat amb uns 
auriculars, un altaveu bluetooh i un carregador de mòbil inhalàmbric. I la 
parella formada per: Ilyas Megrouni i Ivan Rodríguez de 16 i 18 anys, van guanyar 
el torneig de futbolí premiat amb dues pilotes de La Lliga i uns auriculars de 
botó.



El director de l'Institut vilanoví, Pep Martí, va adreçar unes paraules al 
nombrós públic assistent i tot seguit, els tutors de 4t van anar enumerant 
l'alumnat de cada classe i van fer-se una fotografia  de família a l'escenari.

La festa es va acabar amb un refrigeri ofert per l'AMPA de l'Institut Pla de els 
Moreres.

El 27 de juny es va celebrar la festa de Graduació per a l'alumnat de 4t d'ESO 
de l'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí. Can Papasseit es va 
omplir fins a la bandera de pares, amics i familiars que van voler participar 
d'aquesta festa emotiva i especial.

La cerimònia va començar a les 19:30 h amb l'actuació d'un quartet musical 
format a l'Institut, amb Paula Acedo, Marc Garcia, Aaron Nisa i Ferran Ruiz, 
que va introduir un vídeo resum recollint els millors moments d'aquests 
quatre anys a l'ESO.

Cal destacar el glamour que destil·laven els i les alumnes que van assistir a la 
cerimònia vestits amb les seves millors gales. Així com  la presentació que va 
anar a càrrec de dos alumnes del centre, Maria Lucas i Rafa Gabarri.

Tot seguit es va lliurar el premi Emprenedoria que aquest any ha estat per a 
Carla Martínez que va proposar la creació d'una empresa que organitza 
viatges amb destinació sorpresa. Des de Promoció Econòmica, que participa 

des de fa 7 anys en el projecte que a l'Institut coordina Fina Castells, han 
destacat el nivell de creativitat i innovació del projecte, partint de 
l'observació atenta de l'entorn i la reflexió.

Els premis excel·lència van arrencar la sorpresa i l'admiració del públic en 
conèixer les millors notes de cada curs i que en algun cas ha estat de 10. La 
regidora Eva Vadillo i l'Alcaldessa van lliurar al costat dels professors aquests 
reconeixements que es van premiar amb una tauleta i un llibre i que en el cas 
de 2n de batxillerat també incloïa l'import de les proves de selectivitat.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte, que va lliurar el premi, va tenir paraules de 
gratitud i reconeixement per a l'Institut vilanoví i tota la comunitat 
educativa.

La segona part de la festa de graduació de l'Institut Pla de les Moreres es va 
dedicar a l'alumnat de 2n de Batxillerat i va començar a les 21:30 h amb una 
cerimònia plena de premis i reconeixements. Paula Garcia, Samir Chaoui i 
Jordi Martín van ser els presentadors de la gala.

LA GALA DE GRADUACIÓ DE 2N DE BATXILLERAT ESDEVÉ 
UN RECONEIXEMENT A L'EXCEL·LÈNCIA I A L'ESFORÇ

La cerimònia, que també va estar amenitzada pel conjunt musical integrat 
per quatre alumnes de l'Institut, va acabar amb una gran foto de família a 
l'escenari i el llançament dels birrets que donen per acabada aquesta etapa a 
al centre vilanoví.

Juan Garcia, president de l'AMPA de l'Institut Pla de les Moreres, va lliurar el 
primer dels premis de la nit, una aportació de 50 € que va ser per a Berta 
Poch guanyadora del concurs de dibuix que convoca l'AMPA i que serà la 
imatge de l'agenda escolar del pròxim curs.

CAN PAPASSEIT S'OMPLE FINS A LA BANDERA PER ACOMIADAR L'ALUMNAT 
DE 4T D'ESO AMB UNA GRAN FESTA DE GRADUACIÓ

El treball, expliquen des de l'Institut Pla de les Moreres,  va ser guardonat amb 
un segon premi a la categoria Argó, un fet asseguren que  “no hauria de passar 
com una singularitat dins la dinàmica educativa  habitual i ens hauria de fer 
reflexionar sobre el talent, les capacitats i el potencial dels nostres joves, i la 
necessitat de potenciar-les”.

El treball es va realitzar entre el campus de Bellaterra (UAB), on es va treballar 
amb el fotobioreactor i el campus d'Igualada (UdL), on es va experimentar amb 
l'efecte dels microorganismes en entorns contaminats per crom.

El passat 26 de juny es va celebrar la cerimònia d'entrega dels Premis Argó de 
Recerca que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona a la seva 16ª edició. El 
premi, dividit en diverses categories totalment transversals, van des de l'art i les 
ciències socials, a les ciències, les biociències i la tecnologia. Aquest és un 
certamen de prestigi on es van presentar un total de 473 treballs entre les 
diverses categories i on el nivell dels treballs de recerca està clarament per sobre 
dels nivells d'exigència habituals.

Aquest any, l'Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí, presentava el 
treball “Bioremediació mitjançant microalgues cultivades en un fotobioreactor”, 
realitzat per la Paula García Díaz i el Jordi Martín Pérez. El treball, segons ens 
explicava Paula García, està dedicat a la realització de cultius d'uns 
microorganismes (anomenats microalgues)  amb la finalitat d'experimentar 
amb el seu paper en entorns contaminats, a aquest cas, per bioabsorbir el crom 
hexavalent, que és un metall pesant potencialment perillós per a la salut.

Paula García i Jordi Martín de l'Institut Pla de les 
Moreres guardonats amb el Premi 
Argó de la UAB
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Les Cooperatives del Joan 
Maragall s'anoten una bona 
venda i una gran experiència
El passat 31 de maig, les cooperatives creades pels 
alumnes de 5è de l'Escola Joan Maragall van posar 
a la venda els productes elaborats durant aquest 
curs escolar. La matinal va ser molt reeixida, no 
només per les vendes, sinó sobretot per la 
motivadora experiència viscuda per l'alumnat.

La venda va anar força fluïda durant tot el matí i 
les cooperatives van exhaurir gairebé totes les 
existències. L'experiència per part dels socis i 
sòcies de les cooperatives va ser molt 
engrescadora i positiva.

Aquest projecte s'emmarca dins el Programa 
Cultura Emprenedora a l'escola, impulsat per la 
Diputació de Barcelona i coordinat pel Consell 
Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí des de Promoció Econòmica i Educació.

La venda es va fer a la plaça del mercat durant el 
matí. Les tres cooperatives: Cooperativa Joan 
Maragall, Joan Maragall Team i Miniartesamans 
JM, van vendre productes com una guardiola feta 
amb ampolles de plàstic, llibretes en forma de 
cactus, estris per penjar el mòbil, clauers, etc... 
Tots els productes es van fer amb materials 
reciclats i de forma totalment artesanal.

Amb els diners de la venda, a part de recuperar la 
inversió inicial, les cooperatives, oferiran els 
beneficis a tres entitats socials: Investigació contra 
el càncer de l'Hospital Sant Joan de Déu, 
protectora d'animals APAN i a l'AECC Punt 
Comarcal de l'Anoia, amb seu a Igualada.

Quatre alumnes acaben amb èxit 
el Projecte Morera i aposten per 
seguir l'escolarització reglada

L'alcaldessa Noemí Trucharte ha agraït l'esforç de 
l'alumnat que ha complert amb escreix les expectatives 
fixades i confia en la continuïtat del projecte Morera, 
perquè és una gran oportunitat per aquests adolescents 
que a partir d'una aproximació al món laboral troben un 
nou al·licient per acabar el cicle.  

L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora Eva Vadillo van 
rebre a la Sala de Plens de l'Ajuntament vilanoví els 
quatre alumnes que han participat al Projecte Morera. En 
aquest acte també hi ha participat el director de l'INS Pla 
de les Moreres, Pep Martí, la psicopedagoga del Centre M 
Carmen Barbero i la directora de la llar d'infants El 
Molinet, Cristina Segura.

Aaron Marujo Ramírez; Nora Bartual Ramos; Cristian 
Ciruelo Dalmases i José Estévez González són els quatre 
alumnes que han pres part en aquest projecte que els ha 
ofert l'oportunitat de fer un tast professional en alguns 
dels centres d'ensenyament del municipi, com l'Escola 
Joan Maragall, l'Escola Marta Mata i la llar d'infants El 
Molinet i també a Supermercados Sebastián, 
col·laboradors d'aquest projecte.

Des de l'Ajuntament i des de l'institut han felicitat 
especialment a José Estévez, que es va presentar a les 
proves d'accés per a un cicle formatiu de Grau Mitjà i les 
ha aprovat.

L'Aaron, la Nora i el Cristian han decidit continuar els 
estudis i tancar el cicle i el curs vinent faran 4t d'ESO.

Pep Martí, director de l'INS Pla de les Moreres va insistir 
en la importància d'aquest projecte, el principal objectiu 
del qual és reduir l'abandonament escolar i per tant 
aconseguir acabar l'ESO. Martí també ha volgut posar en 
valor la col·laboració dels diferents centres 
d'ensenyament local, Supermercados Sebastián i 
l'Ajuntament per donar suport al projecte que serveix de 
trampolí per accedir a altres estudis o al mercat laboral 
amb una mínima formació i qualificació professional. 

La recepció va acabar amb un petit refrigeri i el 
lliurament d'un certificat per part de l'Ajuntament i un 
regal per a cada alumne: un abonament per a la 
temporada de piscina.

 

L'Escola Pompeu Fabra 
aconsegueix fer compost amb 
matèria orgànica que tornarà 
a donar fruit

L'Escola Pompeu Fabra està més que satisfeta amb els 
resultats del treball que han realitzat durant el curs 
com Escola Verda. L'alumnat ha fet compost amb 
matèria orgànica treta del centre que han retornat a 
les plantes de l'hort escolar com adob.

Després de tot un curs escolar, han obtingut el 
compost que han distribuït per tot l'hort de l'escola, 
per tal que les plantes creixin i donin més i millors 
fruits. De fet, segons afirmen des del centre, des que 
aboquen el compost a l'hort, “les plantes tenen un 
molt bon creixement i els fruits són més abundants”.

L'escola està molt satisfeta per l'èxit d'aquesta 
experiència mediambiental del programa Escola 
Verda i han felicitat als escolars que ho fan possible.

Cada dia, un parell d'alumnes de 5è s'han encarregat 
de recollir les restes orgàniques, generalment peles de 
fruita, del menjador i abocar-les al compostador 
situat al bosquet de l'escola. 

Gairebé 270 quilos de piles són els que ha aconseguit 
recollir aquest curs l'Escola Pompeu Fabra, 
convertint-se així en el centre que més quilos de piles 
ha aplegat de la comarca de l'Anoia. La Generalitat 
de Catalunya i l'Agència de Residus de Catalunya han 
realitzat, un any més, la Missió Apilo XII a la qual 
l'escola vilanovina s'hi va adherir per tercer curs 
consecutiu.

Aquesta missió consisteix en recollir el màxim de 
piles i bateries al contenidor Apilo de l'escola. El 
contingut que arriba a fregar els 270 quilos, el volum 
més important de la comarca de l'Anoia.

Els ho han reconegut amb un diploma que, com 
reconeixen, els fa molta il·lusió.

L'Escola Pompeu Fabra 
guanyadora a l'Anoia en la 
Missió Apilo XII  

L'Ajuntament inverteix 
20.000 € en ajudes universals 
per als estudiants de 
Vilanova del Camí
L'Ajuntament de Vilanova del Camí tornarà a 
repartir entre l'alumnat de primària i secundària del 
municipi prop de 20.000 € en concepte d'ajuda per a 
l'adquisició de llibres, material escolar i activitats 
pedagògiques obligatòries.

Aquesta ajuda de caràcter universal fa quatre anys 
que es concedeix amb la voluntat d'ajudar a les 
famílies a fer front a les despeses que suposa la 
compra de materials o el pagament de les activitats 
escolars.

Es tracta d'una ajuda universal que es distribueix 
entre els 1625 alumnes vilanovins. 370 al Pompeu 
Fabra, 228 al Marta Mata, 477 al Joan Maragall i 550 a 
l'Institut Pla de les Moreres.

 

L'alumnat del Marta Mata 
proposa a l'Ajuntament 
millores en l'espai públic 
i en l'enllumenat del municipi
Abans d'acabar el curs, un grup de nens i nenes de 
1r, 2n i 3r de l'Escola Marta Mata van presentar a 
l'Ajuntament un seguit de propostes de millora 
per al municipi. L'alcaldessa i la regidora en 
funcions, Noemí Trucharte i Eva Vadillo, 
acompanyades del tècnic d'Urbanisme, Francisco 
Carbajo i Isabel Lázaro, administrativa de l'àrea, 
van rebre els infants i van estar atents a les 
explicacions de la quitxalla.

Aquests estudis, són el resultat de molts mesos de 
feina tant a les aules com al carrer, amb 
prospeccions sobre el terreny.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, s'ha compromès a 
estudiar les propostes de millora presentades per 
la quitxalla i a informar-los de primera mà, a 
mesura que es vagin fent efectives.

Els nens i nenes, repartits en dos grups: els 
Graffitis i els Camaleons, van presentar de manera 
professional i rigorosa, i amb suport audiovisual, 
els diferents projectes de millora. Ho van fer a la 
Sala de Plens, els primers, centrats en la millora de 
diferents espais físics del municipi i, els segons, 
centrats en la reducció de la contaminació 
lumínica.
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Més d'un centenar de persones 
participen en la festa solidària 
del Mulla't a Vilanova del Camí
El 14 de juliol es va celebrar una nova edició del 
Mulla't a la piscina de Can Titó de Vilanova del 
Camí. Una activitat de conscienciació i solidària 
organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple i 
l'Associació Esclerosi Múltiple de l'Anoia que 
enguany s'ha celebrat amb l'absència per malaltia de 
la seva presidenta, Dolors Canal.

Segons informa l'AEMA, també es va vendre molt 
material dissenyat per Ignasi Blanc per a l'ocasió: 
samarretes, tovalloles, bosses i unes 25 persones van 
nedar 7.125 metres solidaris en un carril habilitat.

A Vilanova van participar unes 125 persones al "salt 
solidari" que es va fer a les dotze del migdia, de 
manera sincronitzada, a totes les piscines 
participants.

D'altra banda les monitores d'Endinsa't van preparar 
unes activitats aquàtiques i tallers de manualitats 
per a tots els nens i nenes. I des de Jocnet es va oferir 
una sessió d'aquagym a càrrec d'Elena Carrasco que 
va ser força participada.

Des de l'entitat desitgen una ràpida recuperació de 
la presidenta de l'AEMA Dolors Canal.

Des de l'Associació Esclerosi Múltiple de l'Anoia es 
vol agrair l'assistència i col·laboració de totes les 
persones que han participat en l'activitat, també als 
voluntaris que l'han preparat i a les monitores 
d'Endinsa't. L'AEMA també ha agraït la implicació 
de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, en especial a 
l'àrea d'Esports i els seus treballadors, per la cessió 
de l'espai, els materials, i l'aportació de 2 € per cada 
entrada venuda aquest diumenge.

TALLERS, DIBUIXOS, MÚSICA, TEATRE I PIROTÈCNIA OMPLEN D'ACTIVITAT 
EL 20È ANIVERSARI DE XARXA VILANOVA

 Tot seguit es va fer, en directe, el sorteig de l'abonament de 
temporada amb la participació dels infants a través dels dibuixos 
realitzats durant el matí que va ser per a la Judit, de 3 anys.

Xarxa Vilanova del Camí va celebrar el seu 20è aniversari, 
acompanyada dels xarxeros i xarxeres que temporada rere 
temporada són fidels al teatre. La matinal va tenir com a tret de 
sortida un espectacle de percussió a càrrec dels Diables Cabrons de 
Vilanova, i tot seguit van iniciar-se els tallers per als infants. 
L'entitat va comptar amb col·laboració desinteressada del Centre 
d'Esplai Endinsa't que van organitzar tallers de xapes, ombres 
xineses i  dibuix.

La música també va tenir el seu espai en aquest vintè aniversari. 
Marta Jiménez va amenitzar l'espai dels tallers amb un recital de 
piano en directe, i el taller de dansa urbana a càrrec del Santi, 
professional de l'espai de dansa Auntempo, va ser molt divertit i 
entretingut i  va servir per aprendre els  passos bàsics del Break 
Dance.

Abans de l'espectacle de Xiula, el plat fort de la festa d'aniversari, es 
va fer un reconeixement a tots els xarxeros que han estat voluntaris 
de l'entitat en algun moment d'aquests 20 anys d'història, 
immortalitzats en una foto de família conjunta. 

Els Petits Cabrons van ser els encarregats de cloure la matinal 
d'aniversari amb una gran actuació de pirotècnia que va culminar 
amb una gran traca final.

La Setmana Sense Fum ha 
lliurat els premis als millors 
dibuixos d'un concurs 
molt reeixit

L'entrega es va fer el passat 31 de maig, en finalitzar 
la XX Setmana Sense Fum de la mà de l'equip 
organitzador al CAP de Vilanova del Camí d'aquesta 
setmana de sensibilització que ha comptat amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova del Camí 
i de Ràdio Nova.

Els 10 premis del concurs de dibuix de la Setmana 
Sense Fum ja tenen guanyadors. Són 10 escolars 
vilanovins que han participat en el certamen 
d'enguany que amb el lema “Recupera la inspiració” 
els ha convidat a mostrar amb dibuixos l'aposta per 
viure en un dia a dia sense tabac. 

L'Equip d'Atenció Primària de Vilanova del Camí va 
convocar una nova edició d'aquest concurs en el 
marc de la XX Setmana Sense Fum que segons 
asseguren ha estat tot un èxit. Hi han participat 
infants des de P3 fins a sisè i els premis han 
reconegut a un escolar de cada curs.

Entre els pàrvuls, Enzo Sánchez Vidal ha guanyat el 
premi de P3, Maria Gallego Romero, de P4 i Laia 
Sánchez López, de P5. A 1r de primària la 
guanyadora ha estat Daniela González Iglesias; a 2n, 
Adrián Ochoa González; a 3r, Martina Farré 
González; a 4t Naiya Galan Oliver; a 5è Yaiza 
Fernández Ruiz i a 6è, Irene Roldán Moreno. També 
es va lliurar un accèssit o premi especial a Iván Díaz 
Cazorla.

Unes 800 persones gaudeixen 
d'una reeixida revetlla de Sant 
Joan al barri Bonavista

La festa va començar amb les activitats infantils, 
amb  un canó d'escuma, un inflable i jocs per petits i 
grans, amb una notable assistència de quitxalla que 
s'ho van passar d'allò més bé. Després, es va rebre 
amb tots els honors la comitiva encapçalada per 
Camilo Grados que portava la flama del Canigó. En 
arribar a la plaça Gertrudis Artigal, l'Alcaldessa de 
Vilanova del Camí Noemí Trucharte va llegir el 
corresponent manifest i tot seguit es va efectuar 
l'encesa de la foguera.

Tot seguit, Els Cabrons de Vilanova del Camí, 
acompanyats del seu grup de grallers va oferir una 
mostra de balls, amb foc a la plaça. I al vespre, unes 
400 persones van sopar a la fresca. A les 11 de la nit 
va començar el ball  de revetlla amenitzat pel 
conjunt Vives Veus amb disco mòbil inclosa, que va 
finalitzar al voltant de las tres de la matinada. 
Durant el ball es va repartir coca i cava pels 
assistent, i es va efectuar el sorteig d'un pernil.

La revetlla de Sant Joan vilanovina va aplegar unes 
800 persones al barri Bonavista, enmig d'un 
ambient festiu per donar la benvinguda a l'estiu. La 
meitat van compartit el sopar al carrer. Un any més, 
la festa la va organitzar la Junta de l'AA.VV. Barri 
Bonavista, amb el suport del Servei de Cultura i la 
col·laboració dels diables Els Cabrons de Vilanova 
del Camí
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El Dia del Cabró torna a fer 
vibrar la plaça del 
Mercat amb percussió i foc
Els Cabrons de Vilanova del Camí van celebrar el 25 
de maig, el Dia del Cabró, una jornada festiva 
marcada per la tradició cultural de la percussió i el 
foc. Els diables van ocupar la plaça del Mercat al 
llarg de tot el dia i la van compartir, a la tarda, amb 
mitja dotzena de colles, en la tabalada conjunta.

Les porxades de la plaça del Mercatva acollir els 
tallers infantils de la mà dels petits cabrons. 
L'activitat més forta, però, es va viure a la tarda amb 
les primeres cercaviles dels petits cabrons, primer, i 
després de les colles convidades: Konkatrons, 
Shangó, Tabalers Pollo Prat, Ben sonats, Mal llamp i 
Kanalla timbalera d'Olivella.

Kike Cuadros, animador de l'acte, les va anar cridant 
al mig de la plaça, una a una. Al final, plegades, van 
compartir actuació i passió pels ritmes en una 
batucada conjunta. El fi de festa el van posar els 
diables vilanovins amb un espectacle de foc molt 
atractiu que va fer córrer a grans i petits.

Satisfacció i agraïment per la 
bona acollida de la romeria 
comarcal de la Virgen del Rocío 

La presidenta de l'entitat, Julia Moreno, destacava a 
Ràdio Nova que la romeria s'ha celebrat sense 
incidents, malgrat els contratemps. Però sobretot 
valorava positivament la participació que ha superat 
les expectatives de l'entitat, en especial a l'hora del 
dinar de germanor que finalment va aplegar més de 
150 persones. Planava la incertesa amb motiu de 
l'onada de calor, perquè com assenyala Moreno, no 
recorden cap celebració en unes condicions tant 
extremes.

El programa d'actes es va desplegar pràcticament tal 
i com estava previst, a excepció d'alguna alteració en 
l'horari de sortida de la processó, dissabte a la tarda, 
per esquivar les hores de calor més intensa. Les 
actuacions amb els grups convidats, el Sant Rosari, 
la missa amb l'ofrena floral, el dinar de germanor… 
tot plegat es va desenvolupar de manera reeixida. 
Fins i tot la xurreria mòbil que es va instal·lar al parc 
fluvial, novetat aquest any, va tenir força èxit. 

Malgrat les altes temperatures, els amics i socis del 
Centro Cultural Casa de Andalucía de l'Anoia no 
han fallat a la romeria comarcal. La casa regional ha 
viscut una inolvidable celebració i ha tornat a 
comptar amb la complicitat d'altres associacions que 
els han acompanyat en aquesta festa. 

La Colla de Geganters 
i Grallers fa una crida per 
sumar noves incorporacions

La majoria de sortides es concentren en els 
mesos d'estiu, la qual cosa implica un 
compromís important per als integrants de 
l'entitat. La necessitat de nous portadors es fa 
sobretot evident en aquestes sortides, perquè 
els gegants pesen i es podria facilitar millor el 
relleu. En concret, l'Odin pesa 55 kg i la 
Fultiva, 60 kg. També tenen el gegantó 
popular Paquillo que tot i que pesa uns 25 kg 
no sempre poden dur a les sortides, perquè no 
tenen persones suficients per fer-los ballar 
tots tres.

Posar-se en contacte amb la colla és tan fàcil 
com enviar un correu electrònic a 
gegantersvilanovadelcami@gmail.com o 

La Colla de Geganters i Grallers de Vilanova 
del Camí està fent una crida per buscar noves 
incorporacions a l'entitat i garantir així que no 
es perdi la tradició gegantera al municipi. 
Busquen persones amb ganes de participar de 
la colla, o bé com a portadors dels gegants i 
gegantons, o bé per incorporar-se a la banda 
de grallers.

La gent gran acomiada les 
activitats de dinamització amb 
un taller de pinxitos de fruita 
i el lliurament de diplomes

L'1 de juliol es va incorporar un nou Pla 
d'Ocupació,Carmen Yagüe, que continuarà amb la 
dinamització de les persones grans del municipi 
amb diferents activitats que es porten a terme al 
Casal de la Gent Gran.

Aquest mes de juliol s'han acomiadat les persones 
usuàries dels tallers del Casal de la Gent Gran de 
Vilanova del Camí. Les activitats han estat 
dinamitzades per Sílvia Abad, que gràcies a un Pla 
d'Ocupació, els ha acompanyat durant els darrers sis 
mesos.

Per cloure el curs, es va preparar un taller refrescant 
de “pinxitos de fruita” que van elaborar i que després 
van menjar-se plegades. Durant l'acte, la 
dinamitzadora va repartir els diplomes en un gest 
simbòlic d'aprofitament del curs.

El recital poètic de la UCE Anoia 
torna a reunir rapsodes locals 
i amics de l'entitat 

El saló d'actes de la UCE Anoia es va omplir dissabte 
29 de juny de poesia, amb la celebració d'un nou 
recital a càrrec de socis i amics de l'entitat. 

El recital que s'acostuma a fer coincidint amb el dia 
de Sant Jordi es va canviar de dates per la 
coincidència amb la festivitat, enguany també, del 
Sant Crist d'Igualada. La idea però és no perdre'l.

Manel Suero, Núria Fàbrega, Roge Cerezo, Antonio 
Delgado, Mireia Rubio, Tomàs Berzosa, Jose Niso, 
Amparo Bravo i Narcís Biernés van ser els rapsodes 
locals que van participar a l'acte tot llegint o recitant 
de memòria en el cas dels veterans més agosarats, 
poemes de diversa procedència, alguns de collita 
pròpia. Autors populars extremenys i de casa nostra 
es van donar la mà amb altres universals com Lorca o 
Machado i també amb alguns llatinoamericans.

L'acte va acabar amb una generosa degustació de 
productes extremenys. 

David Borrega, president de la UCE Anoia, va agrair 
al final de l'acte la participació de tothom, tot 
destacant la dedicació que tant l'entitat com els 
rapsodes posen en la cura d'aquest recital.

El Grupo Candelero Cristian 
ha lliurat a Sant Joan de Déu 
20.591 € per a la investigació 
del càncer infantil

El Grupo Candelero Òdena Igualada Cristian va 
lliurar el 10 de juliol a l'Hospital Sant Joan de Deu 
un xec amb els 20.591 euros recollits de les diferents 
campanyes a la comarca. En només 6 mesos han 
sumat aquests diners amb la venda de les polseres 
que han elaborat en diferents tallers. 

Carmen Robles i Rosa Prat, responsables de 
l'associació que col·labora amb el projecte Polseres 
Candela han mostrat el seu agraïment a totes les 
persones que han fet possible aquest donatiu que 
beneficiarà la investigació del càncer infantil.

A la Conca d'Òdena ja són una quinzena de 
voluntàries les que col·laboren en aquest projecte. 
Es reuneixen fent tallers tots els dijous de 15:30 a 
18:30 h a l'antic consultori mèdic d'Òdena i també 
cada dimarts, a partir de les 16h a la cafeteria Racons 
del Cafè d'Igualada.
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Satisfacció i esforç recompensat 
per la participació a la 35a 
Festa Popular del Camp del Rei 
Si una cosa caracteritza la Festa Popular del Camp del Rei és 
l’enginy que cada any aplica l’organització per oferir un 
programa tradicional i plenament consolidat com si el 
preparés per primera vegada. Si més no així ho sembla, per 
il·lusió que posen des de l’Associació Cultural Camp del Rei 
per buscar maneres de cuidar i presentar els actes amb 
alguna petita novetat. 

Aquest any per exemple, ha estat tot un èxit la Retro Party, 
programada per a després de la sardinada, la festa que 
incloïa una mostra d'anuncis publicitaris antics, una 
projecció de diapositives en les parets de Can Papasseit de 
cotxes, motos camions i autobusos dels anys 60, 70 i 80 del 
segle passat. Va comptar també amb la participació de 
Teatre 60 de l'UCE Anoia i la música de Dj Paco, que va 
congregar segons Manolo Cano a un bon nombre de 
seguidors de la música dels 80.

La festa va arrencar divendres amb els trons i tabals dels 
diables els Petits Cabrons i també del grup de percussió 
infantil Minixamba. Dissabte tampoc no hi va faltar el 
correfoc amb els més experts del grup adult dels Cabrons 
que com destaca Manolo Cano no han faltat mai a la festa 
del Camp del Rei i de fet es van donar a conèixer, 
precisament, per primera vegada en el marc d’aquesta 
celebració. 

Respecte al finançament de la festa, Manolo Cano explica 
que compten amb tres fonts o pilars fonamentals: els 
comerciants, els firaires i l’explotació de la barra del bar. Tot 
i que tots tres són importants, Cano assenyalava la 
important implicació dels comerciants, als quals s’ha 
d’agrair de manera especial l’aportació que fan.

La quitxalla ha tingut el seu dia, perquè la jornada de 
dissabte es reserva per als més petits que s’ho passen d’allò 
més bé amb la remullada de la Virrubias Park i la festa de 
l’escuma. I a la tarda, amb els tallers de percussió a costat 
dels minixamberos.

Sens dubte, però, el plat fort de la festa és la cercavila 
cultural de diumenge. Amb 10 anys de vida ja està molt 
consolidada i s’ha convertit en l’activitat estrella, segons 
afirma Manolo Cano. A més, cada any intenten incorporar 
elements nous per millorar aquesta mostra d’expressions de 
la cultura popular i en aquesta edició s’ha escurçat una mica 
el recorregut.

Un concorregut primer cap de setmana d'estrena 
de la piscina de Can Titó

Amb motiu de l'onada de calor del passat mes de juny, l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí va  obrir la piscina de manera gratuïta - i com a mesura excepcional- a les 
persones majors de 65 anys, les dones embarassades i els infants fins als 12 anys 
acompanyats d'un adult. 

Més d'un miler de persones van estrenar l'obertura de la Piscina Municipal de Can 
Titó. Gairebé unes 1.200 segons informen des d'Esports van passar el primer dia de la 
temporada per l'equipament que ha ampliat una mica l'aforament respecte l'any 
passat, en afegir la zona verda que en la temporada anterior estava impracticable.

Tal i com era previst després de les cues dels primers dies per fer els abonaments a 
Esports, la piscina de Can Titó es va omplir de banyistes amb moltes ganes d'aprofitar 
el primer cap de setmana d'una llarga temporada que s'allargarà fins el 8 de setembre.

Piscina gratuïta pel col·lectiu més vulnerable davant de l'onada de calor

La mesura només es va aplicar a persones empadronades al municipi des del 27 al 30 
de juny i respectant l'aforament i les persones que tenen abonament. 

Es reformen les pistes de tennis de Vilanova que a partir 
d'ara podran acollir competicions federades

Aquesta actuació s'ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona que es 
va rebre al final del mandat anterior i que va servir, explica Noemí Trucharte, per 
portar a terme projectes en diferents àrees municipals. El llavors regidor d'Esports, 
Camilo Grados, va prioritzar la millora de les pistes de tennis, amb l'objectiu 
d'optimitzar el seu ús fer-les aptes per l'organització de campionats Federats. 

Aquest mes de juliol ha finalitzat la reforma de les pistes de Tennis Can Titó. Una 
reforma que ha inclòs la reparació de les dues pistes de tennis. L'actuació ha anat a 
càrrec de l'empresa CMV, Contrucciones y Materiales Varios, i ha tingut un cost de 
28.000 €.

La reforma de la primera pista ha estat la més important. S'ha construït una superfície 
esportiva a base de resines acríliques d'aplicació en set capes. Es tracta d'un sistema 
d'altes prestacions per a la pràctica del tennis tant a nivell de club com professional ja 
que compleix amb totes les especificacions que requereix la Federació Internacional de 
Tennis. A la segona pista s'han millorat els acabats i la pintura.

Amb aquesta millora, diu l'Alcaldessa, es dona compliment al compromís adoptat amb 
la ciutadania i els aficionats al tennis, de manera especial, amb el Club Tennis Vilanova 
del Camí.

MoltaXamba i MiniXamba de l'Associació Cultural Camp 
del Rei busquen noves incorporacions als grups de 
percussió, amb la idea de crear el grup jove.

Aquest any, els assajos s'han fet els divendres però per al 
curs vinent, l'entitat vol assajar dos dies per setmana.

Les persones interessades poden contactar directament 
amb el president de l'entitat, Manolo Cano, al 660 162 436 

També poden informar-se a través del Facebook:

El Camp del Rei busca xamberos i 
minixamberos 

CampdelRei Associció

Moltaxamba Campderei
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Un total de 23 candidats de diferents comunitats 
(Madrid, Castella la Manxa, Aragó, Andalusia i 
Catalunya) es van desplaçar a la capital espanyola 
per realitzar les proves de nivell de què constava 
l'examen.

Pere Soler, del CE Budokan de Vilanova del Camí va 
presentar un tesina d'investigació biomecànica 
sobre la importància del paral·lelisme d'eixos en 
l'eficàcia de les tècniques en la defensa personal. 
Aquesta investigació realitzada durant dos anys amb 
alumnes del Budokan Vilanova, s'ha portat a terme 
amb una metodologia d'anàlisi i conclusions amb 
tres tipus de morfologies diferents. Després d'una 
hora exposant i defensant la seva investigació el 
tribunal el va considerar apte per 6è Dan de Nihon 
Taijitsu.

El passat dissabte 29 de juny, al Centro Deportivo 
Municipal Daoiz y Valverde seu de la Federación 
Madrileña de Karate es van realitzar els exàmens 
oficials fins a cinturó negre sisè dan de la Real 
Federació Espanyola de Karate.

Pere Soler assoleix el 6è Dan 
de Nihon Taijitsu

Organitzat pel CE Budokan Vilanova del Camí i 
amb l'estreta col·laboració d'Esports, el campus ha 
comptat amb força activitats dirigides pel director 
tècnic, Agustín Martín 8è Dan (Madrid) i el mestre 
amfitrió Pere Soler 6è Dan, sots-director tècnic de la 
Federació Espanyola de Karate. Al costat de Pancho 
Gómez 7º Dan (València), Miguel Ibáñez 6è Dan 
(Aragó), Àngel Pablo Gutiérrez 5è Dan (Madrid) 
han espremut al màxim els recursos disponibles en 
aquests dies calorosos de juliol. Dies 
d'entrenaments on els participants han rebut 
consells i noves tècniques de cara a perfeccionar el 
seu Nihon Tai-Jitsu amb multitud d'exercicis per a la 
millora de la posició, moviment... 

Diumenge es va clausurar el Campus Samurai Kids 
de Nihon Tai-Jitsu celebrat del 4 al 7 de juliol, al 
Pavelló Municipal de Can Titó. Quatre dies durant 
els quals més de 100 participants vinguts 
d'Andalusia, Aragó, València, Madrid, Catalunya i 
França han pogut gaudir i aprendre noves tècniques. 

També hi va haver temps per les activitats lúdiques 
cada dia, els espais tancats de les instal·lacions del 
complex esportiu de Can Tito, valorades de manera 
excel·lent pels organitzadors, van proporcionar als 
monitors dinamitzadors l'entorn ideal per 
desenvolupar els seus tallers i activitats extra 
esportives i aquàtiques. 

Tot plegat, assenyalen, “no hauria estat possible 
sense el patrocinador: Grup Koala”.

Des de l'organització han felicitat la gran tasca de 
coordinació que va realitzar Ana Acedo 3r Dan, així 
com tots els monitors del Budokan Vilanova i dels 
clubs assistents. També han destacat la gran 
implicació i professionalitat dels tècnics de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí, l'interès el nou 
regidor d'Esports, Rafael Gabarri, i la responsable de 
l'àrea d'Esports que els van visitar cada dia.

S'estrena amb èxit el Primer 
Campus Samurai Kids de Nihon 
Tai-Jitsu a Vilanova del Camí

Més de 80 persones, entre competidors, delegats, 
entrenadors i família van participar en la recepció 
que va oferir l'Ajuntament de Vilanova del Camí, per 
reconèixer i agrair el treball del CE Budokan i els 
excel·lents resultats obtinguts al Campionat 
d'Espanya. L'equip vilanoví ha tornat a casa amb 21 
campions, 20 sots-campions i 25 tercers classificats.

Can Papasseit va acollir la recepció oficial al CE 
Budokan, el millor equip del XIV Campionat de 
Nihon Taijitsu, celebrat el primer cap de setmana de 
juny a Torrijos, Toledo. L'alcaldessa en funcions, 
Noemí Trucharte i la regidora d'Educació en 
funcions, Eva Vadillo, van felicitar els components 
de l'equip i els van obsequiar amb un record.

Una fita que omple d'orgull el municipi i el club 
Budokan, dirigit pel seleccionador de la Federació 
Catalana de Karate, Pere Soler.

L'Ajuntament reconeix al 
CE Budokan per l'excel·lent 
treball de l'equip al Campionat 
d'Espanya de Nihon Taijitsu

La propera cita també clàssica del programa de 
lleure d'estiu serà la Master de cloenda amb bany 
nocturn a la piscina, el dijous 25 de juliol. La classe 
es farà de 22 h a 23:45h, amb una entrada gratuïta 
per les usuàries de l'activitat i un preu popular per la 
resta. Els menors de 14 anys han d'anar acompanyats 
d'un adult.

Durant una hora, de les vuit a les nou del vespre, la 
piscina de Can Titó va acollir aquesta activitat 
clàssica de cada inici d'estiu. En finalitzar, 
l'alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte, va lliurar 
un obsequi d'agraïment al monitor d'aeròbic en nom 
de l'ajuntament.

Prop d'una cinquantena de persones van participar a 
la Masterclas d'estiu que organitza cada any Esports 
per tancar les activitats dirigides del curs i donar la 
benvinguda al Manteniment a la fresca. Moltes de 
les participants eren usuàries habituals de les classes 
d'aeròbic i van seguir el ritme de les coreografies 
dirigides per David Obiols.

La Masterclas d'aeròbic enceta 
el Manteniment a la fresca a la 
piscina de Can Titó 

Can Claramunt guanya la 
Final de Copa 2019 a la 
tanda de penals

A continuació es va disputar el 1er i 2on lloc entre 
els equips Newteam i Can Claramunt. Un partit 
com dèiem, molt renyit que es va acabar decidint a 
la tanda de penals a favor del Can Claramunt per     
6 a 7.

L'equip del Can Claramunt s'ha acabat proclamant 
guanyador de la Copa 2019 del Campionat de Futbol 
Sala de Vilanova del Camí. El segon lloc va ser per a 
Newteam que va ser un digne finalista en un partit 
vibrant, jugat amb molt bon nivell.

El dimecres 19 de juny es disputava la Final del 39è 
Campionat de futbol Sala de Lleure 2018-2019. La 
tarda va començar amb les Finals de Copa pel 3er i 
4rt lloc, entre els equips Casal Popular “El Foment” i 
Asador Mesón el Abuelo que es va acabar imposant 
amb un resultat d'1 a 6. 

Tot seguit es va fer l'entrega de trofeus de Lliga i de 
Copa, amb la presència de l'alcaldessa Noemí 
Trucharte i la regidora de Governació, Susana 
Gutiérrez.

La final absoluta va ser guanyada per José Cañizares 
(CT Montbui) quedant en segon lloc Marc Buil (CT 
La Pobla). 

La final de consolació se la va adjudicar Carles 
Marquilles (CT La Pobla) mentre que  el segon lloc 
va ser per a Sergio Niso (CT Vilanova del Camí). 

Acte seguit es va celebrar un dinar de germanor a les 
barbacoes del parc fluvial de Vilanova, on es va fer 
entrega, per part de la Junta del Club, dels trofeus de 
l'Open i del passat campionat de dobles que també 
va guanyar José Cañizares, pare, juntament a 
Cañizares fill.

El passat 9 de juny, a les pistes del Club de Tennis 
Vilanova del Camí, a Can Titó, es van disputar les 
finals de l'Open 2019, un campionat obert a les 
raquetes més destacades de la comarca. José 
Cañizares, del CT Montbui es va proclamar campió 
absolut.

Cloenda de l'Open 2019 del Club 
Tennis Vilanova del Camí amb 
les millors raquetes anoienques



Els regidors en funcions, Eva Vadillo, Sílvia Cáceres i 
Francisco Palacios van participar en el lliurament de 
trofeus d'aquesta vuitena edició de la Nit de 
Campions.

La Federació també va atorgar un premi especial al 
vilanoví Juan Candela, Juanillo, impulsor del futbol 
femení a la comarca  als anys 90 i molt lligat a la 
Peña Bética de Vilanova del Camí.

El premi fair play va ser per a l'equip benjamí de 
tercera divisió dels Hostalets de Pierola.

La cerimònia va començar amb la projecció d'un 
vídeo resum de la temporada 2018-2019, amb una 
important presència del futbol femení que va 
introduir els parlaments institucionals que van anar 
a càrrec de l'Alcaldessa en funcions Noemí 
Trucharte i del Delegat de l'Anoia de la Federació 
Catalana de Futbol, Francesc Borrega.

I el tercer premi especial 2019 va ser per Adrià 
Carmona, davanter Igualadí que actualment juga a 
la lliga Índia al Club Delhi Dynamos FC i que ha 
jugat a clubs importants com el FC Barcelona, el 
Milan, l'Espanyol o el Girona.

Pel que fa al futbol sala, l'equip d'Autoreparaciones 
Agustín Montbui A, van fer-se amb la lliga infantil i 
pel que fa al futbol amateur, es van lliurar dos 
premis a la UD Calaf campió de 3a catalana i el CE 
Carme de 4a catalana.

Aquesta temporada el futbol anoienc ha sumat 10 
campions: 7 de futbol base, 1 de futbol sala, i un  
campió de futbol amateur a quarta, i un altre a 
tercera. Els guanyadors han estat els cadets de l'AE 
Piera B, el CF Igualada D; els infantils del CF 
Igualada B i el CF Capellades; els benjamins del CF 
Igualada D i el vilanoví del CE Anoia B. També han 
aconseguit l'ascens els prebenjamins de l'AE Piera.

La Federació Catalana de Futbol va oferir cinc 
reconeixements per als presidents que han deixat el 
seu càrrec aquesta temporada. Els homenatjats van 
ser Pere Torrades de l'Ateneu Igualadí SEF; José 
Miguel Claver, de l'Òdena CE; Feliciano Llaguno de 
la Pobla de Claramunt CF; Carles Puig del Can Titó 
Vilanova i Jaime Rojas del San Mauro UD.

També es va oferir un premi especial a Paco Romero, 
que ha estat, àrbitre, entrenador i delegat en 
diferents clubs de l'Anoia. Ha exercit de delegat 
d'equip en el CE Anoia fins la temporada 2018-2019.

Can Papasseit es va omplir de gom a gom per 
celebrar la Nit dels Campions organitzada per la 
Federació Catalana de Futbol. Aquesta temporada 
han estat 10 equips els que han aconseguit l'ascens 
de categoria, entre ells el Benjamí del CE Anoia B.

Can Papasseit s'omple de 
campions i celebra una 
temporada d'èxits i 
reconeixements

La vilanovina Sonia Rodríguez actual campiona 
d'Espanya IFMA/FEKM classe A s'ha proclamat 
campiona de La Nuit de KBP celebrada a França. 
Rodríguez es va desplaçar a Pernes les Fontaines 
(França) per participar en aquesta vetllada 
internacional que es va retransmetre pel Canal + 
Sports francès.

L'esportista vilanovina aconseguia la victòria en un 
dur combat davant la txeca Lucie Mudrochova 
campiona mundial ISKA i amb un gran recorregut 
professional. Va fer-se amb el triomf davant 
Mudrochova gràcies a un gran treball en el cos a cos, 
impactant diversos genolls que van anar soscavant la 
capacitat de la campiona txeca i fent que els jutges li 
donessin el triomf per unanimitat.

L'esportista del gimnàs Furio Jol de Vilanova del 
Camí entrenada per Jonathan González segueix 
amb la seva gran ratxa i esperant nous reptes. 

Walid Ikken, esportista del gimnàs Furio Jol de 
Vilanova del Camí, es va proclamar campió al 
Campionat Ibèric de Muaythai IFMA 2019 en la 
categoria júnior -57 quilos. El campionat enfrontava 
les seleccions d'Espanya i Portugal i es va disputar 
dissabte 1 de juny a Sant Joan de Madeira (Portugal).

Walid participava com a membre de la selecció 
espanyola i va fer un gran combat davant el campió 
portuguès emportant-se els tres assalts i 
proclamant-se campió ibèric 2019.

Ha estat una gran temporada de l'esportista del club 
vilanoví entrenat per Jonathan González. Aquest 
any ha aconseguit el campionat regional, el 
campionat nacional que es va disputar a 
Guadalajara, al març, i ara s'ha fet amb el seu primer 
títol internacional amb la selecció espanyola.

Walid Ikken del Furio Jol 
Vilanova es proclama campió 
de Muaythai IFMA 2019 

Dues plates i quatre bronzes 
del Campionat de Catalunya 
infantil de Taekwondo cap 
a Vilanova

El Campionat de Catalunya infantil de Taekwondo 
ha fet sumar dues plates i quatre bronzes al 
palmarés del gimnàs Furio Jol de Vilanova del Camí. 
El club vilanoví hi va participar amb 9 dels seus 
petits esportistes, el 2 de juny, al pavelló de la Mar 
Bella (Barcelona).

Alba González, Joel Carmona, Daniel Sánchez i Alba 
Delgado es van fer amb la medalla de bronze i a un 
pas de ficar-se en les finals.

També hi participaven Carla Vergara, Izan de la 
Fuente i Asier Gualda que van fer un bon paper en 
els respectius combats.

Isaac Carmona i Leire Olivé van aconseguir les 
medalles de plata per al club vilanoví i es van quedar 
a molt poc d'endur-se el campionat.

Gran treball, com assenyalen des del club, de l'equip 
tècnic: Cristian Castillo, Cris Familia, Daniel Gil, 
Oscar de la Fuente i Joel de la Fuente.

El Vilanova es proclama 
Campió del Top4 sènior 
femení i assoleix 
l'ascens a Lliga Catalana  

Els quatre equips que disputaven el Top4 sènior 
femení de 1a Catalana eren el CH Vilanova, el 
Cardedeu, el Barcelona Sants i el Cerdanyola. 

Cal destacar la gran resposta de públic a Can Titó, de 
manera molt especial dissabte tarda que hi havia 
l'ascens en joc. La cridòria i l'ambient de les dues 
aficions fou espectacular, com majúscula fou la 
celebració de les locals en vèncer el BCN i assolir 
l'ascens.

El Club Handbol Vilanova s'ha proclamat campió 
del Top4 sènior femení de 1a Catalana i ha assolit 
l'ascens a Lliga Catalana. La final a quatre va donar 
el títol de campió a l'equip amfitrió, diumenge, però 
ja en el partit de semifinals disputat dissabte, el CH 
Vilanova va poder celebrar el retorn a Lliga Catalana 
després de guanyar al Barcelona Sants.  

Diumenge al vespre es va fer l'entrega de premis a 
càrrec del delegat de la FCH Josep Martínez, del 
delegat de la Catalunya Central Joan Alcoberro i de 
Sònia Pulido de la junta del CH Vilanova.

El regidor d'Esports, Camilo Grados, la regidora de 
Festes, Eva Vadillo i l'Alcaldessa en funcions, Noemí 
Trucharte, van presenciar el partit més decisiu, a 
costat de l'afició i van poder felicitar l'equip in-situ 
per l'ascens assolit.

La vilanovina Sonia Rodríguez 
venç a França en la Nuit de KBP
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La Colla reprendrà les sortides al setembre 
amb la caminada nocturna en record al 
company Josep Mateu
La propera cita de la CEP, serà ja passat les vacances, el dia 14 de setembre, amb 
la caminada nocturna, en record al company Josep Mateu.

Com cada any, faran camí acompanyats per la llum de la lluna i dels lots que els 
il·luminaran el camí. Des de l'entitat expliquen que és una caminada fàcil i apta 
per a tothom. Sortiran a les 21 hores des de davant de la seu de la colla.

Per agilitzar l'entrega de tiquets, demanen aportar anotat el nom, cognoms i 
DNI dels participants. 

Les inscripcions es poden fer el dijous de la setmana de la sortida de 19 a 20:30 h 
al carrer Montserrat, 28 (Restaurant Nou) de Vilanova del camí. Els socis també 
al 93 803 43 88 i 627 646 512, WhatsApp, cevcami@hotmail.com i Facebook.

Des de l'entitat també han desitjat unes molt merescudes i bones vacances 
d'estiu a tothom. 

L'APAN busca famílies d'acollida per alleugerir 
la calor als animals del refugi

Des de l'APAN afirmen que malauradament sempre tenen necessitat de cases 
d'acollida, però a l'estiu és encara més urgent amb la calor, perquè tenen molts 
animals que ho estan passant força malament a la protectora.

També recomana tenir paciència, sobretot els primers dies o setmanes i 
tranquil·litza aquelles persones que estiguin disposades a fer l'acollida, perquè 
els faran acompanyament.

L'Associació Protectora d'Animals ha fet una crida a la col·laboració ciutadana 
per tal d'acollir a l'estiu diferents animals del refugi. Busquen cases d'acollida, ni 
que sigui de manera temporal, perquè els animals passen molta calor a les 
instal·lacions, malgrat que les voluntàries intentin alleugerir-la

Malgrat que els van ruixant amb aigua, n'hi ha que són grans d'edat, d'altres que 
estan malalts (encara que res que es pugui encomanar a les persones) i n'hi ha 
que simplement degut al maltractament que han rebut en el passat, com explica 
la vicepresidenta de l'APAN Núria Ferrer “estan molt deprimits i no aconseguim 
aixecar-los la moral”.

És molt important, però, reflexionar bé la decisió i estar molt segur abans de 
decidir-se a fer de casa d'acollida. Com assenyala Ferrer “els animals no poden 
entrar i sortir del refugi a caprici del consumidor, perquè llavors aconseguim tot 
el contrari, els capgirem la vida i no els fem cap favor”.

El telèfon de contacte és el    699 41 00 47 

Si teniu interès i heu rumiat la decisió, podeu trucar a la protectora i com diu la 
Núria Ferrer us ho explicaran tot detalladament. 

Per a tots aquests animals busquen una casa d'acollida. “Evidentment la 
protectora proveirà els medicaments per aquells que ho necessitin i les visites 
veterinàries que siguin estrictament necessàries”, afirmen. A més, si la persona 
que se'n cuida ha de marxar de vacances o té qualsevol urgència, es faran càrrec 
de l'animal mentre sigui fora.

Des de l'APAN ja tenen feta la llista de les necessitats i de les persones que 
truquin buscaran la més adient per algun dels gossos i gats.
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Promoció Econòmica convida els establiments 
a apuntar-se al Vilashopping nit de tapes 2019
Promoció Econòmica de Vilanova del Camí ha programat una nova edició del 
“Vilashopping nit de tapes” pel dia 5 d'octubre, amb el suport de Vilanova 
Comerç i l'Associació de Comerciants del Mercat de Sant Hilari. Com és 
habitual cada any, el departament convida els restaurants i comerços a 
participar de l'activitat

Tot i que l'esdeveniment es feia normalment al setembre, enguany s'ha 
programat una mica més tard, coincidint amb el primer dissabte d'octubre, tot 
esperant que tingui la bona acollida d'edicions anteriors. El “Vilashopping nit de 
tapes” vol tornar a esdevenir una oportunitat de promoció per al comerç local i 
també per a l'oferta de restauració vilanovina, enmig d'un ambient festiu. 

Durant la vesprada del dia 5 d'octubre, la gastronomia i el comerç es fan aliats 
per a la promoció dels establiments vilanovins. Els serveis de restauració podran 
preparar tapes i plats per vendre a la plaça del Mercat, mentre els comerços 
posaran a la venda, en el mateix espai, els seus productes i articles. 

Per tal de participar al Vilashopping nit de tapes cal adreçar-se a Promoció 
Econòmica al Centre d'Innovació Anoia, al Polígon Riera de Castellolí (carrer 
dels Impressors, 12) o bé trucar per telèfon al 93 805 44 11 (extensió 5).

També podeu fer la inscripció al www.vilanovaenlinia.cat

La Colla gaudeix de la 'triatló' d'estiu amb 
caminada, vermut i bany

Es van posar en marxa a les 8 del matí, quan es van trobar davant de la piscina 
del Molí Nou i xino xano van anar fent camí, preparats i amb força aigua. “La 
pujadeta bé ho demana, però vam anar molt animats, i a poc a poc vam arribar a 
dalt on vam gaudir d'un merescut esmorzar i d'unes magnífiques vistes de bona 
part de la comarca”, afirma Francesca Cullerés, la presidenta de l'entitat i 
cronista de la sortida.

Un cop descansats i amb la panxa plena, van agafar el camí de baixada per 
arribar novament a les piscines del Molí Nou i fer la segona part de la triatló: un 
vermut ben fresquet amb els companys, i tot seguit la tercera part: el bany que 
com assenyala Cullerés “s'agraeix amb la calor que ens està portant aquest càlid 
estiu”.

La Colla Excursionista de Vilanova del Camí ha tancat el calendari d'excursions 
abans de marxar de vacances d'estiu. Ho ha fet amb una caminada que els va dur 
des de les piscines del Molí Nou fins a dalt La Tossa, i després de tornada. En 
aquesta ocasió una vintena d'excursionistes van participar de la tradicional 
triatló, com l'anomenen des de la colla.

Des de l'entitat han donat les gràcies als vocals per aquesta bonica i variada 
sortida: Josep Balada i Marcel·lina Grados.

Diumenge 15 de setembre

Hora: de 10:00 a 14:00 h
Lloc: Plaça del Mercat
Organitza: Amics de les antiguitats

Mercat d'antiguitats 
i articles de segona mà
Mercat d'antiguitats 
i articles de segona mà



Robert Batalla va tornar a posar la guinda de l'humor intel·ligent al 
programa, amb l'anàlisi “Analògic o digital”.

El programa Positiva-Ment Ràdio de l'Associació de Salut Mental 
Catalunya a l'Anoia va acomiadar, el passat 6 de juny, la temporada 
a Ràdio Nova. El cinquè programa de l'equip va dedicar l'espai 
principal a parlar de moda i estilisme amb Antoni de Febrer, 
comunicador i activista social compromès. 

La cançó escollida per Abigail Vera en la secció musical va ser Non. 
Je ne regrette rien d'Edith Piaf, una veu meravellosa, ens deia que 
transmet energia, força i parla de la importància de viure el 
present amb les persones que ens importen de veritat.

Enric Chenoll va tornar a ser l'encarregat de presentar aquest 
cinquè programa. En aquesta ocasió juntament a la resta de 
l'equip -Juan Carlos Gómez, Robert Batalla, Patricio Márquez i 
Abigail Vera- van fer l'entrevista al protagonista del mes de juny. 
Antoni de Febrer els ho va posar molt fàcil. Amb ell van parlar 
sobretot de moda i dels seus projectes a Canal Taronja i La Veu de 
l'Anoia, però també d'altres aspectes més personals, com 
l'espiritualitat o les malalties mentals. “Ha sigut una entrevista 
divertida” segons afirmava en finalitzar Antoni de Febrer “però 
també transcendent” ja que ha parlat “en primera persona sobre la 
importància de cuidar-nos mentalment”. 

L'equip del Positiva-Ment Ràdio valora amb gran satisfacció 
aquesta temporada en antena. El programa, editat i emès en 
exclusiva per Ràdio Nova ens acosta a l'activitat del Club Social 
Aidar de l'Associació de Salut Mental Catalunya a l'Anoia i ens 
permet contribuir a trencar estereotips i prejudicis sobre la 
malaltia mental.

Tant des de l'entitat, com des de l'emissora local, apostem per la 
continuïtat d'aquest programa, tan enriquidor per ambdues parts, 
de cara a la pròxima temporada.

El Positiva-Ment Ràdio tanca la temporada 
conversant amb Antoni de Febrer
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El darrer programa del cicle “Salut des del CAP”, emès el mes de 
juny, el vam dedicar a explicar què és i com prevenir un cop de 
calor. En aquest programa ens va acompanyar la infermera, Dolors 
Solé.

El passat 24 d'abril va començar el cicle de xerrades familiars 
organitzades en el marc del Pla de Salut Comunitari COMNOVA. 
Aquestes trobades, que es van allargar fins el mes de juny, estaven 
obertes a les famílies amb fills de 6 a 12 anys i algunes es van obrir 
també als infants, concretament les del dia 22 de maig titulada 
“Autoestima i assertivitat. Escolta Activa” i la del 5 de juny, sobre 
“Comunicació eficaç”. Ràdio va dedicar el segon programa “La Salut 
des del CAP” a aquest tema, de la mà de la infermera Dolors Solé i 
la treballadora social Eva Clapés.

En vam parlar abastament amb Pilar Ibáñez i Dolors Cerezo qui 
també van explicar les avantatges de l'E-Consulta, un servei de 
consultes en línia amb el metge de família o la infermera 
corresponent que pot evitar desplaçaments al centre de salut i 
resoldre fàcilment dubtes o consultes relacionades amb la nostra 
salut.

L'espai es fa en col·laboració amb els professionals de l'Equip 
d'Atenció Primària de Vilanova del Camí i és una aportació de 
Ràdio Nova i els mitjans locals a la divulgació de temes relacionats 
amb la salut. Té una periodicitat mensual i es pot escoltar, el darrer 
dijous de cada mes, després del Vilanva Informació, al 107.7 de 
l'FM i també a www.radionova.cat.

De moment s'han emès quatre espais. El primer, al mes de març, es 
va centrar en la carpeta La meva salut, un recurs digital molt útil 
que permet fer tràmits i consultes sobre la nostra salut: informes, 
diagnòstics, vacunes, i pautes de medicació entre altres. 

El mes de maig, la protagonista de l'espai de Salut va ser la 
Setmana Sense Fum i el concurs de dibuix “Recupera la teva 
inspiració” que s'adreça als escolars del municipi. Una iniciativa 
que cada vegada té més èxit i que busca, tal i com van explicar Pilar 
Ibáñez i Amàlia Gené, sensibilitzar la població sobre la 
importància de no fumar. Influir en aquelles persones que fumen 
per tal que deixin aquest hàbit i en aquelles persones més joves per 
tal que no s'iniciïn amb la voluntat de poder gaudir d'un ambient 
lliure de fum.

Ràdio Nova i l'EAP de 
Vilanova del Camí estrenen 
l'espai “Salut des del CAP” 
per divulgar temes de salut



El 26 d'abril es va encetar la tercera edició del programa “Valors Actius”, 
un espai de Ràdio Nova dedicat a l'emprenedoria local. Les primeres 
convidades van ser Maribel Motos i Judit Fariña de l'empresa Estímul, 
però també han estat protagonistes: Puri Capitán d'Azabache; Albert 
Viscarri, de Maphre Vilanova; Luisa i Julia Salgado de Panela &Coco; 
Montse Martínez i Antonio Garcia d'AGG Servicios i Trini Garcia 
d'Entreteixits.

El programa que s'emet cada divendres (fins el mes de juny) després de 

l'informatiu Vilanova Informació també va comptar amb la col·laboració 
de Sígrid Nieto, de Sigrid Informàtica; Lorena Bonilla de Lorena Estilista 
i del jove Adrià Muñoz, d'Infinity.

Durant la primera temporada, el “Valors Actius” va donar la possibilitat 
de conèixer 21 experiències empresarials. Una xifra important que va 
seguir creixent en una segona edició, que es va encetar a l'octubre de 2017, 
i que va portar a l'emissora local 14 iniciatives empresarials més.

Es tanca una nova edició dels Valors Actius, 
l'espai dels emprenedors de Ràdio Nova que 
han visitat una desena d'establiments locals
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Ràdio Nova i Vilanova Informació, referents de la nit electoral 
a Vilanova del Camí amb la complicitat dels oients

El joc de la porra entre els oients, tal i com 
s'anava veient al llarg de la nit, no ha estat fàcil i 
ningú va encertar els resultats electorals a 
Vilanova del Camí. La porra guanyadora per 
tant, es va haver de sortejar i la guanyadora va 
ser Marta Trullols que es va endur una 
experiència termal, gentilesa de Punt Viatges.  

A través del portal es van anar publicant els 
avançaments electorals de les 12:00 i de les 18:00 
h amb informació de cada col·legi electoral i de 
cada mesa i també es van publicar els resultats 
de l'escrutini de les municipals conforme ens 
anaven arribant les actes de cada mesa.

Una informació que diumenge van seguir 2.238 
persones i que va seguir sumant visites durant 
els dies següents.

Cal agrair especialment la complicitat dels 
oients amb missatges diversos, alguns 
impacients davant el retard de l'escrutini, altres 
disposats a facilitar informació quan calia i la 

majoria entretinguts, segons expressaven, fent 
el seguiment del programa amb nosaltres, la 
qual cosa agraïm sincerament.

Des de les vuit del vespre i fins gairebé la una de 
la matinada Ràdio Nova va seguir l'escrutini de 
la doble cita electoral del 26M amb un 
programa especial en directe. Vam comptar amb 
la complicitat de diverses col·laboradores del 
magazine “Necessito Vacances” i dels oients que 
van interactuar al llarg de la nit amb l'equip, tot 
fent comentaris, suggeriments i opinant sobre 
la llarga nit electoral, plena d'expectació.

La psicòloga Verónica Amezcua ens va 
acompanyar al llarg de la primera hora i ens va 
permetre fer una radiografia de les etapes que es 
viuen en unes eleccions de proximitat com són 
les municipals. Tant la seva aportació com la de 
la mediadora Núria Sánchez, la personal 
shopper Susanna Maldonado i la naturòpata M 
Àngels Alsina, van fer molt amena l'estona 
llarga d'espera dels resultats electorals. 

També vam 'donar la nota' amb la Versió 
Electoral de diferents temes musicals dedicats a 
les deu candidatures polítiques que van picar 
l'ullet a l'audiència i també als alcaldables amb 
sentit de l'humor.

El “minut a minut” de les eleccions del 
26M publicat al portal Vilanova 
Informació va rebre més de 2.300 
visites només diumenge

El portal de Comunicació 
Vilanova Informació va fer un 
seguiment exhaustiu, minut a 
minut, dels comicis d'aquest 
26M. Es va oferir informació 
sobre el desenvolupament de la 
jornada electoral i, amb la 
complicitat dels candidats també 
es va poder oferir el moment en 
què aquests dipositaven el seu 
vot.

Des dels mitjans locals, Ràdio Nova i Vilanova 
Informació, volem donar les gràcies a tots els 
companys de l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí que van fer possible aquest seguiment de 
la jornada electoral.



El camí fins aquí no ha estat fàcil ni planer, 
però se n'ha sortit prou bé. Com interpreta 
els resultats del 26M?

També hem vist fotos de la remodelació de 
les pistes de tennis, ara de color blau.

Sí, la tercera però no puc donar més informació 
perquè encara estem en plena negociació.

Quines altres accions estan en curs en 
aquest moment?

La millora de places i parcs era un altre 
compromís adoptat en el mandat anterior. La 
majoria són espais que es van construir fa molts 
anys i s'han anat deteriorant. Alguns, com la 
plaça Vilarrubias necessitaran una reforma 
integral i d'altres, com la plaça Francisco 
Guisado, la plaça del Mercat, la de la Solidaritat 
i més recentment la de Gertrudis Artigal, la 
plaça dels Claramunt o el parc de lleure i 
aventures del barri de La Pau, s'hi ha fet una 
actuació, en alguns casos més importants que 
en altres, per tal de millorar-les i fer-les més 
segures i més pràctiques. 

És cert que no ha estat fàcil. Aquests dos anys i 
mig últims han estat una mica convulsos. 
Després de la Moció es va fer un govern a quatre 
que va començar amb molta il·lusió i moltes 
ganes de fer coses però van començar a 
aparèixer problemes i desavinences amb un 
dels socis de govern que ens va deixar en 
minoria, amb tot el que això comporta. 

La tònica serà buscar consensos com ho vam fer 
en aquest primer Ple. De fet, aquest va ser un 
compromís adoptat en campanya electoral i la 
nostra intenció és estendre la mà a tots els 
partits perquè entenem que també representen 
una part important de la població. En el primer 
Ple vàrem intentar explicar el cartipàs a tots els 
grups i els vam demanar les seves propostes 
però únicament ens va contestar Jordi Barón de 
Junts per Vilanova. Les seves demandes eren, 
per una banda que no es superés l'import de les 
retribucions establert el 2015 i per l'altra, que 
s'eliminessin els Consells de Presidència, dues 
condicions que hem acceptat a canvi de la seva 
abstenció. 

De moment és puntual tot i que m'agradaria 
comptar amb Junts i amb altres partits per tirar 
endavant punts importants per al municipi. Per 
tant, continuarem estenent la mà a totes les 
forces polítiques tot esperant que ens facin 
arribar les seves aportacions. Ara hem 
començat a treballar pressupost i la idea és 
aprovar-lo a finals d'aquest mes de juliol amb el 
màxim consens possible.

Espero que sí, més plàcid, més tranquil i més 
productiu. I espero també que els partits de 
l'oposició facin una reflexió perquè un altre 
mandat convuls o de picabaralla constant no 
ens conduiria enlloc. Espero que en aquest nou 
mandat puguem treballar plegats i trobar 
consensos.

Fa un mes de la constitució de 
l'Ajuntament. S'ha plantejat un full de ruta 
per aquest nou mandat? Quines seran les 
seves prioritats?

Estem treballant en el disseny del Pla de 
Mandat al mateix temps que fem el pressupost 
del 2019. La nostra prioritat és el benestar de la 
ciutadania per això l'àrea de Serveis Socials i 
Esports són les que tenim intenció de 
prioritzar. 

Els promotors estan buscant altres 
empreses perquè s'instal·lin a la zona? 

En quin punt es troba la construcció de 
l'enllaç de la ronda sud amb el barri de la 
Pau?

“Volem estendre la mà a tots els 
partits per aconseguir un ampli 
consens en temes importants per 
al municipi”

Aquesta és una altra actuació pendent que està 
pràcticament enllestida. La Generalitat es va 
comprometre a fer aquesta sortida el 2015. El 
nostre govern va insistir i treballar perquè es 
portés a terme i m'aventuro a dir que s'obrirà al 
trànsit en breu, perquè només manca alguna 
senyalització vertical i pintura vial.

Pel que fa a política supramunicipal, Junts i 
PSC han pactat la presidència del Consell 
Comarcal de l'Anoia. Hem pogut saber que 
vostè tindrà una vicepresidència. 

EL PSC governa, de moment, en minoria, i 
per tant, necessitarà de suports puntuals de 
la resta de partits polítics. De fet, en el 

primer ple va ser necessària l'abstenció de  
Junts per Vilanova. Serà aquesta la tònica 
d'aquest mandat? 

Jo crec que el PMUr3 és un projecte que ens 
agrada a tots els grups però, donada la 
proximitat a les eleccions, ningú volia votar-hi a 
favor perquè el govern no es pengés la medalla. 
De fet, era un projecte que ja es va intentar tirar 
endavant fa més de 15 anys i no va ser possible 
perquè els propietaris no es van posar d'acord. 

Tenim pendent la urbanització exterior de Can 
Muscons, una aposta molt important de la 
regidora Eva Vadillo a qui vull felicitar pel seu 
treball i el compromís amb els joves. Can 
Muscons és l'enveja de la comarca i de més 
enllà, Diputació ha mostrat el seu interès per 
fer-hi cursos! Perquè aquesta masia és la seu de 
Joventut però també pot acollir altres activitats 
com els divendres d'estiu amb una variada 
programació cultural. 

Augura un mandat més plàcid que 
l'anterior?

Si tot va bé, les obres haurien de començar 
abans que acabi el 2019 i està previst que 
Mercadona s'hi pugui traslladar durant el segon 
semestre de 2020.

Jo interpreto els resultats del 26M com la 
resposta de la ciutadania a una política que ha 
vetllat pel seu benestar i el del municipi i que 
ha castigat la política de la confrontació no 
constructiva.

Fa pocs dies, llegíem a la seva agenda que 
havia participat en la signatura de la 
reparcel·lació del PMUr3. Un projecte que li 
va provocar molts mal de caps en l'anterior 
mandat. En quin moment del procés es 
troba el projecte? 

Ara s'ha aprovat la reparcel·lació i en breu 
entraran a l'Ajuntament els projectes de 
reparcel·lació i urbanització que hauran de ser 
informats tècnicament. Després es sotmetran a 
informació pública i estarà a punt per a la seva 
execució.

Sí. Recordem que el sector s'enclava en un espai 
que pot donar servei a la Conca, amb una 

població potencial de 70.000 habitants, una 
xifra força llaminera per algunes empreses, 
franquícies conegudes que estan valorant 
instal·lar-se a Vilanova del Camí.

Els resultats de les eleccions municipals del 
26M van establir el repartiment dels 17 
regidors vilanovins, amb una important 
majoria del PSC, 8 regidors, 4 per a la 
segona força, V365, 3 per a ERC, 1 per a 
Vilanova Alternativa i 1 per Junts per 
Vilanova. El resultat oferia, -
aritmèticament parlant- diferents 
escenaris però finalment Noemí Trucharte, 
va ser investida Alcaldessa el passat 15 de 
juny i el PSC serà qui governarà amb 
minoria, aquest mandat.

L'acord amb Junts serà puntual o s'han 
teixit aliances per tot el mandat?

Fa poques setmanes, des d'alcaldia, també 
es comunicaven millores en algunes places 
i espais de lleure del municipi.

Sí. Aquesta actuació també bé del mandat 
anterior i de la concessió d'una subvenció de 
Diputació de Barcelona que vam repartir entre 
diferents àrees. Des d'Esports, el llavors regidor 
Camilo Grados va prioritzar la millora de les 
pistes de tennis perquè no complien els 
requeriments per disputar-hi competicions 
federades. L'equip de govern ho va veure bé i 
ara, uns mesos després hem vist el projecte fet 
realitat.

El pacte Junts i PSC també s'ha reeditat a la 
Diputació de Barcelona que presideix la 
socialista Núria Marín, Alcaldessa de 
l'Hospitalet de Llobregat.

Sí. Estic contenta perquè és una gran Alcaldessa 
i estic segura que serà una molt bona 
presidenta.

El pacte amb Junts per Catalunya era a nivell 
supramunicipal: Consell Comarcal i Diputació. 
No tenim cap pacte a nivell local. L'aritmètica i 
la política permeten aquest joc. Els pactes no 
són altre cosa que acords per tirar endavant 
projectes o punts del programa comuns, al 
municipi, a la comarca o a la província.

El pacte amb Junts també incloïa Vilanova 
del Camí?

L'ENTREVISTA

Noemí Trucharte:


