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L'Ajuntament posa en marxa la ﬁgura del
regidor de barri amb la voluntat de fer una
política més participativa
i transparent
El regidor/a de barri, serà el punt de referència de
l'Ajuntament en l'entorn més proper, com és el barri.
La seva funció, detalla l'Alcaldessa Noemí Trucharte,
serà conèixer de primera mà les demandes ciutadanes.
“Ens trobareu a peu de carrer, mantindrem un diàleg
constant amb vosaltres per compartir les vostres
inquietuds i col·laborar per millorar l'espai públic, la
convivència i el civisme, en deﬁnitiva, per millorar la
qualitat de vida al barri”.
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El Vilashopping nit de tapes va
ser tot un èxit de públic i va
omplir la plaça del Mercat, el
passat dissabte 5 d'octubre. Les
tapes van triomfar i el bon
ambient va estar marcat per una
elevada aﬂuència de públic i
satisfacció a l'hora de fer la
degustació. Una edició de la nit
de tapes que es va complementar amb un espectacle de màgia.

Una seixantena de persones van
apostar per moure's de manera
més sostenible tot compartint
una pedalada popular en el marc
de la Setmana Europea de la
Mobilitat. A banda de la
pedalada, l'Ajuntament de
Vilanova del Camí va tornar a
oferir una jornada de bus
gratuïta, el divendres 20 de
setembre, per fomentar l'ús del
transport públic.

Teniu a les vostres mans la guia de
tardor que encetem amb algunes
propostes importants com la Festa
de l'Esport i els cros del Pompeu
Fabra i del Joan Maragall. També
podreu gaudir de les diferents
castanyades que han preparat des de
Vilanova Comerç i des de la UCE
Anoia, i no us podeu perdre La
Castanyada Terroríﬁca que prepara
l'Àrea de Cultura. També està en
marxa una extensa oferta formativa i
la nova temporada de teatre de
Xarxa.
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L'Ajuntament posa en marxa la figura
del regidor de barri amb la voluntat de fer
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L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha creat la figura
del regidor i regidora de barri, amb l'objectiu de
facilitar una interacció més propera entre la ciutadania
i els seus representants al Govern Local. L'Alcaldessa
Noemí Trucharte explica que la voluntat és “continuar
avançant per fer una política municipal més
participativa i transparent”.
El regidor/a de barri, serà el punt de referència de
l'Ajuntament en l'entorn més proper, com és el barri.
La seva funció, detalla Noemí Trucharte, serà conèixer
de primera mà les demandes ciutadanes. “Els trobareu
a peu de carrer, mantindran un diàleg constant amb
vosaltres per compartir les vostres inquietuds i
col·laborar per millorar l'espai públic, la convivència i el
civisme, en definitiva, per millorar la qualitat de vida al
barri”.
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La idea és que el veïnat pugui exposar als regidors de
barri les seves propostes, fer peticions i suggeriments, i
això, diu Trucharte, “permetrà als representants
municipals tenir un millor coneixement dels temes i
donar una resposta més eficaç a les qüestions que es
plantegin”.
Els regidors de barri també explicaran als seus veïns les
iniciatives que promou l'Ajuntament i les obrirà a la
seva participació, perquè, “l'opinió dels veïnat és
fonamental en la construcció del municipi que volem”
assegura Noemí Trucharte.
Les visites dels regidors de barri comencen aquest mes
d'octubre als espais i horaris que us detallem a
continuació.

Eva Vadillo atendrà els veïns del Camp de Rei l'últim
divendres de cada mes a la sala 34 de Can Papasseit, de
18:00 a 19:00 h.
Xavi Sala, recollirà les propostes dels veïns del Casc
Antic i del barri Sant Nicolau i ho farà també de 18:00 a
19:00 h el darrer divendres de cada mes a l'Ajuntament.
Carlota Silva rebrà els veïns del barri Sant Hilari, el
tercer dimarts de cada mes. Serà d'11:00 a 12:00 h a
l'Àrea de Cultura.
Rafael Gabarri, rebrà la visita dels veïns i veïnes del
barri de l'Eixample a l'Àrea d'Esports, el primer dijous
de cada mes de 18.00 a 19:00 h.
Susana Gutiérrez i José Saucedo, recolliran els
suggeriments dels veïns del barri Bonavista i de La Pau
i La Lluna, respectivament. Els atendran de 18:00 a
19:00 h, al Centre Cívic barri La Pau, el tercer divendres
de cada mes.
I Laura Pavón, rebrà els veïns i veïnes del barri Santa
Llúcia, l'últim divendres de cada mes, de 17:00 a 18:00 h
a l'Àrea de Cultura.
A banda de reunir-se amb els i les regidores de barri, la
ciutadania també podrà reunir-se amb l'Alcaldessa
qualsevol dia de la setmana però amb cita prèvia,
trucant al 93 805 44 22.
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Vilanova i Òdena treballen
plegades per millorar aspectes
que afecten els dos termes
municipals

L'Ajuntament vilanoví felicita Francisca Martínez el dia del
seu 102 aniversari

Les alcaldesses de Vilanova del Camí i Òdena,
Noemí Trucharte i Maria Sayavera, el regidor
d'Urbanisme de Vilanova, Francisco José Saucedo, i
els tècnics d'urbanisme dels dos municipis es van
reunir per tractar diferents temes urbanístics que els
afecten. Van parlar del PMUr3, d'una possible
alteració dels límits dels termes i de la millora del
ferm del carrer Montserrat al terme odenenc.

Francisca Martínez García va celebrar el passat 17 de setembre, 102 anys. L'Alcaldessa Noemí Trucharte
i la regidora de la Gent Gran, Laura Pavón, van visitar-la al centre Amavir per felicitar-la
personalment. L'Alcaldessa i la regidora van lliurar-li un ram de flors en nom del municipi.
Francisca Martínez va estar acompanyada dels seus fills, José Luís i Candela, i del seu gendre Andreu.
També hi van ser presents, Àgatha Barea directora del centre gerontològic i Sara Luengo, coordinadora
general d'Amavir Vilanova del Camí, centre on resideix l'àvia des del passat mes d'abril.
La Francisca va néixer el 17 de setembre de 1917 a Hontoria de Valdearados, Burgos. La seva família es
dedicava al pasturatge d'ovelles i cabres i a les tasques típiques del camp.
Fa més de 50 anys que la Francisca Martínez va arribar a Vilanova del Camí, seguint el camí migratori
que havia iniciat la seva mare.

L'Ajuntament fa públic el
calendari dels festius
d'obertura comercial
autoritzats per al 2020 i 2021
Foto: Diputació de Barcelona

El delegat del govern de la
Generalitat Pere Regull visita
Vilanova del Camí
L'Alcaldessa de Vilanova del Camí Noemí Trucharte
va rebre el delegat del govern de la Generalitat de
Catalunya i alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere
Regull, i la número dos de la delegació, Montserrat
Carreras. L'objectiu d'aquestes visites és conèixer de
primera mà les necessitats dels ajuntaments i
facilitar una relació més fluïda amb la Generalitat.
Durant la reunió s'han tractat alguns temes d'interès
local com el cobrament del deute contret per la
Generalitat en matèria de llars d'infants. Un tema
que ha estat denunciat per part de l'ajuntament
vilanoví i d'altres municipis catalans.
També es va fer arribar al delegat del govern la
voluntat de l'ajuntament vilanoví per resoldre la
manca de connexió del municipi amb la Ronda Sud.
Un tema que ja s'ha tractat en diverses ocasions amb
els titulars de Territori però que encara està pendent
de solució.
Així mateix, l'Alcaldessa Noemí Trucharte, va
posar-lo en coneixement d'altres projectes que
Vilanova del Camí ha presentat a la Generalitat, com
el trasllat de la titularitat d'un tram de la C-244.

Els ajuntaments es coordinen
per donar una resposta conjunta
a Endesa que reclama el deute
de les famílies amb pobresa
energètica
L'Alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte
i el regidor de Serveis Socials, Xavi Sala, van
participar el passat mes de setembre en la reunió
que va convocar la Diputació de Barcelona per donar
resposta coordinada i conjunta davant de les
reclamacions que els ajuntaments han rebut per part
d'Endesa amb relació al deute de les famílies amb
pobresa energètica que no han pogut pagar les
factures generades. A la reunió hi van assistir
representants de 150 governs locals.
La Llei aprovada al Parlament de Catalunya 24/2015
estableix el principi de precaució i assegura el dret
d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable,
gas i electricitat a les persones i unitats familiars en
risc d'exclusió social, evitant el tall d'aquests
subministraments.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha publicat al
web municipal els dies festius d'obertura
autoritzada per al 2020. Seran el 5 i 12 de gener, el 5
de juliol, el 15 d'agost, el 12 d'octubre i el 6, 13 i 20 de
desembre. D'altra banda també s'autoritza
l'obertura dels establiments comercials a Vilanova
del Camí, el 9 de febrer i el 3 de maig.
Pel que fa al 2021, els festius d'obertura comercial
autoritzats són el 3 i 10 de gener, el 4 de juliol, l'1 i el
28 de novembre i el 6, 8 i 19 de desembre. Pel que fa
als festius locals, es podrà obrir el 7 de febrer i el 2
de maig.

AIRE CONDICIONAT
ELECTRICITAT
CALEFACCIÓ
AIGUA

Calderes de
Condensació
Energia i eciència
CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60
C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada
Pl. Extremadura
VILANOVA DEL CAMÍ

GAS
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Noemí Trucharte i Carlota Silva presents en el l
liurament de distincions 'Ciudad de la Ciencia
El Vilashopping torna a deixar un llistó elevat en y la Innovación 2018'
afluència de públic i qualitat de les tapes
El Vilashopping nit de tapes va ser tot un èxit de públic i va omplir la plaça del
Mercat, el passat 5 d’octubre. Les tapes van triomfar i el bon ambient va estar
marcat per una elevada afluència de públic i satisfacció a l'hora de degustar-les.
La regidora de Promoció Econòmica, Carlota Silva, fa una valoració molt
positiva de la festa i ha destacat que a falta, encara, del temps per poder fer una
valoració més acurada amb tots els establiments, les primeres impressions que
ha recollit són molt bones. “El públic estava molt content pel bon ambient i
qualitat de les tapes”, explica Silva qui també reconeix que com a membre del
Jurat serà molt difícil triar la tapa guanyadora, “per la bona presentació, qualitat
dels productes i el sabor de totes”.
La regidora afirma que aquesta edició del Vilashopping també ha deixat bones
sensacions entre els comerciants i restauradors que han participat, però espera
poder fer una valoració més exhaustiva per conèixer els aspectes positius i
negatius d'aquesta celebració.
També ha aprofitat per donar les gràcies als comerços i restaurants pel gran
esforç que van realitzar, així com al públic que va omplir la plaça, tant a la tarda
com a la nit.
L'organització del Vilashopping ha anat novament a càrrec de la regidoria de
Promoció Econòmica, amb la col·laboració de Vilanova Comerç i l'Associació de
Comerciants del Mercat. En aquesta edició van participar disset establiments, la
meitat dels quals van aprofitar per mostrar i vendre articles o serveis, mentre els
restauradors oferien les tapes.

L'Alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, i la regidora de Promoció
Econòmica, Carlota Silva, van participar en la cerimònia de lliurament de
distincions 'Ciutat de la Ciència i la Innovació'. Aquest any, l'acte s'ha portat a
terme a Castelló amb la presència destacada del Ministre de Ciència, Innovació i
Universitats en funcions, Pedro Duque, i del president de la Generalitat
valenciana, Ximo Puig.

L'acte de lliurament de les distincions 'Ciutat de la Ciència i la Innovació 2018'
ha reconegut els vuit municipis que van aconseguir aquest distintiu en la darrera
convocatòria de la Red Innpulso. Els municipis guardonats han estat Ames,
Barcelona, Benidorm, Castelló, Eibar, Onda, Paterna i Vigo.
La distinció es concedeix a les ciutats que destaquen pel seu suport a la
innovació en els seus territoris, definint polítiques i potenciant estructures,
institucions i empreses locals amb un fort component científic, tecnològic i
innovador.
Vilanova manté la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació des de 2010. En
aquells moment hi havia 30 municipis distingits al conjunt de l'estat i només 8 a
Catalunya. Vilanova va ser la única població guardonada en la categoria de
menys de 20.000 habitants.
L'any 2014, Vilanova del Camí va renovar la distinció i el 2017, el Ministeri de
Ciència, Innovació i Universitats va renovar-li de nou el títol.

Els establiments que hi han participat són: Sigrid Informàtica, Punt Viatges,
Vilavet Veterinaris Vilanova, Kukada's, Azabache, Auntempo, Assegurances
Ocaso, Vilaventura, Moda i Complements J. Pons; així com la Cansaladeria i
Embotiits J. Molina, la Carnisseria M. Carmen, Peixos Aurora, Gastrobar del
Mercat, Panela & Coco, Frankfurt Pizarro, Paellas&Co i Chepes New Peace.

Representants de 18 municipis catalans
gaudeixen de la cultura i la gastronomia local
en el marc de la campanya 'Compra i Guanya'
Vilanova presenta al fòrum Innpulso Emprende
l'empresa local Proyser Inox, amb seu al Viver
del Centre d'Innovació Anoia
Vilanova del Camí ha participat en el fòrum Innpulso Emprende, la quarta
edició de la trobada d'Alcaldes i Alcaldesses amb la innovació. L'Alcaldessa
Noemí Trucharte i la regidora de Promoció Econòmica, Carlota Silva, han
viatjat a Madrid acompanyades d'Isidre Rosich Dalmases, de Proyser Inox, una
jove empresa amb seu al Viver d'Empreses del Centre d'Innovació Anoia.
Les ciutats participants i les seves empreses van disposar de quatre minuts per
presentar-se i explicar el seu projecte. La intervenció de Vilanova del Camí va
anar a càrrec de l'Alcaldessa Noemí Trucharte que va presentar el municipi i el
projecte empresarial que s'ha donat a conèixer a Madrid ha estat Proyser Inox.
Una empresa ubicada des del mes de març al Viver del Centre d'Innovació Anoia
que ofereix projectes i assessorament d'implantació d'enginyeria per a la
indústria de l'esterilització, complements d'autoclau per esterilitzar envasos en
el procés industrial.
La trobada Innpulso Emprende, pretén reunir alcaldes i alcaldesses,
representants de Pimes, micropimes i StarUps que han estat seleccionades en
cada ciutat membre de la Red Innpulso, amb l'objectiu de promocionar les
iniciatives innovadores i facilitar el seu accés a mercats potencials i a possibles
inversors.

Gairebé una cinquantena de persones van compartir el 21 de setembre una
jornada de coneixença, cultura i gastronomia a Vilanova del Camí. La pluja va
alterar la programació però no va aigualir la festa que es va allargar fins a les nou
del vespre.
Les autoritats locals van rebre a la Sala de Plens de l'Ajuntament les famílies
arribades de 18 municipis catalans. La regidora de Cultura i Promoció
Econòmica, Carlota Silva, va ser l'encarregada de donar-los la benvinguda al
municipi.
Malgrat l'amenaça de pluja, el grup, guiat pels membres de la Colla
Excursionista de Vilanova del Camí, va decidir fer una passejada per l'entorn del
Parc Fluvial però el xàfec els va atrapar i van haver de retrocedir i seguir el Pla B.
Van visitar el bar La Llar, del Casal de la Gent Gran, on van compartir una estona
d'amena conversa. A migdia, van dinar al Centre d'Innovació Anoia i a la
sobretaula van participar en un taller de ball a càrrec de Rubén Caldito i dos
professors més de l'espai de dansa Auntempo.
Seguint el ritme van baixar altra vegada al Casal, on van seguir ballant
bollywood amb Sweet India. Després del taller van compartir la primera de les
degustacions de tapes que els havien preparat des de l'Ajuntament. El bar la Llar
els va fer un enrotllat de pernil dolç amb gamba arrebossada.
La ruta de tapes va passar pel bar La Llar, el bar Molina i el Gastrobar del Mercat.
Abans de marxar, les famílies van respondre una enquesta de satisfacció de la
qual es desprèn que no només es van sentir molt còmodes durant la visita, sinó
que moltes famílies valoren la possibilitat de tornar per fer la ruta natural que es
van perdre per la pluja.
Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració de les entitats i els restauradors
que es van implicar en la iniciativa.

URBANISME / JOVENTUT / GENT GRAN

L'Ajuntament de Vilanova
licita la segona fase del
subministrament de leds
per a les pistes de
petanca del barri La Pau

L'Espai Jove Can Muscons
esdevé un punt de
referència per als joves de
Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha
licitat la segona fase del
subministrament i la instal·lació de
lluminàries led en diferents espais
esportius del municipi. Al juliol es va
fer la primera fase per canviar les
lluminàries del Camp de Futbol de
Can Titó i, en aquesta segona fase, es
canviaran les de les pistes de petanca
del barri La Pau.

Des que el passat 24 d'abril es va obrir
la nova seu de l'Espai Jove,
l'equipament ha esdevingut un punt
de referència per als joves de Vilanova
del Camí. Des de llavors, més de 1700
joves han fet ús de les instal·lacions
de l'Espai Jove a Can Muscons, obert
de dilluns a dissabte de 16:00
a 19:00 h.

Es tracta d'un contracte ordinari per
procediment obert per al
subministrament i instal·lació de
lluminàries tipus led. El valor estimat
del contracte és de 23.162 € sense IVA.
Trobareu més informació així com
tota la documentació relativa al
contracte al Perfil del Contractant de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí

La joventut en fa ús de forma lliure o
per participar en algunes de les
activitats programades com les
xerrades d'orientació laboral, la
celebració del dia de l'Orgull
LGTBIQ+, el projecte tabú.cat, entre
d'altres. D'aquests joves,
comptabilitzen que un 78% és de
públic masculí i sols un 22% femení,
és per això que des del servei
municipal es treballarà en la línia de
animar a les joves a fer ús del servei.
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Es convoquen eleccions a la presidència de
l'Associació de Pensionistes i Jubilats
La Junta de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí ha
convocat eleccions a la presidència de l'associació. Les votacions seran el
dimarts 29 d'octubre de 16 a 19 h a la sala d'actes del Casal de la Gent Gran.
En el cas que només es presenti un candidat, aquest quedarà
automàticament proclamat com a guanyador de les eleccions. Si no se'n
presenta cap, l'Assemblea General Extraordinària de Socis buscarà una
sortida a la situació creada.
Des de la presidència de l'Associació de Pensionistes i Jubilats inviten a
totes les persones sòcies a participar en el procés electoral, ja sigui
presentant-se com a candidat per presidir l'entitat, formar part de la Junta o
participant en les votacions a celebrar el 29 d'octubre.

El Casal celebra el Dia Internacional de la Gent
Gran amb una sessió de fotografies i una
degustació de pastissos

Les obres d'urbanització
exterior de Can Muscons
milloraran l'accés i la
il·luminació de la zona

Es convoquen les beques
de transport per a joves
vilanovins que cursen
estudis superiors

Les obres d'urbanització exterior de
Can Muscons van començar a mitjan
setembre. El projecte contempla la
urbanització exterior de l'accés directe
des del camí del cementiri fins a la
planta semisoterrada i el canvi de
paviment de fusta de la terrassa. A
més es preveu la construcció d'una
rampa per afavorir l'accessibilitat a
l'equipament municipal.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí
ha tornat a convocar les beques de
transport per a estudiants. S'adrecen a
alumnes que cursen estudis
universitaris, formació professional
de grau superior o mig, i estudis
integrats per als ensenyaments
professionals de música i dansa (PEI).

Així mateix es contempla el
tancament perimetral de la finca amb
un mur de maçoneria i tanca
metàl·lica com la que ja hi ha
instal·lada, la continuïtat de la vorera
del camí a Can Muscons i la línia
d'enllumenat públic fins al pont de la
riera de Can Bernades i l'accés a la
zona esportiva.
L'obra es va adjudicar a l'empresa
Boscirem SL i té un pressupost de
128.000 € IVA inclòs. El termini
d'execució és de 2 mesos.

L'objectiu de la corporació és atorgar
ajuts a aquells joves que cursen els
seus estudis en centres situats a una
distància superior a 25 quilòmetres,
fora del terme municipal de Vilanova
del Camí. Les ajudes tenen com a
finalitat fomentar la cultura i la
formació entre la ciutadania.
La quantia màxima destinada a
aquestes subvencions serà de 35.000
€, la mateixa de l'any passat. Els joves
es podran beneficiar d'ajudes entre
300 i 600 €, depenent de la puntuació
i segons els criteris de valoració.

La gent gran de Vilanova del Camí ha celebrat l'1 d'octubre el Dia
Internacional de la Gent Gran amb diferents activitats dins i fora del Casal
La confecció d'un photocall amb sessió de fotografies a la plaça del Mercat i
una sessió de pastisseria, han endolcit la celebració que han compartit amb
la regidora de la gent gran, Laura Pavón.
Un grup de persones usuàries del Casal van confeccionar un marc de fotos
gegant que van decorar amb colors llampants i que després van utilitzar en
el reportatge fotogràfic que es van fer a la plaça del Mercat.
Després van traslladar-se al Casal on van fer una degustació de pastissos.

Comencen els nous cursos de gimnàstica correctiva
i del taller de la memòria al Casal de la Gent Gran
Aquest mes d'octubre han començat les activitats de dinamització al Casal
de la Gent Gran: dos cursos de gimnàstica correctiva i dos grups més per al
taller de la memòria.
El curs de gimnàstica correctiva adreçat a la gent gran i ha obert dos grups:
el primer, els dimarts i dijous de 9:30 a 10:30 h i el segon grup, dimarts i
dijous de 10:30 a 11:30 h. El preu del curs és de 36 € al trimestre i encara hi
ha places disponibles.
Així mateix, s'han obert dos grups del taller de la memòria. Un els dilluns i
dimecres de 16:00 a 17:30 h i l'altra, els dimarts i dijous també de 16:00 a
17:30 h. El preu del taller és de 36 € trimestrals i inclou el material que
s'utilitza als tallers. Podeu consultar les places disponibles.
Per a més informació podeu trucar al Casal de la Gent Gran, que recordem
ha canviat el seu número. A partir d'ara cal marcar el 93 806 33 19.
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100 días de gobierno
Iniciada la legislatura y pasado algo
más de tres meses hacemos balance
de estos 100 primeros días de
gobierno.
Con un presupuesto aprobado de
algo más de 10 millones de euros
podemos iniciar proyectos
pendientes, ya que en el capítulo de
inversiones se han contemplado
diferentes actuaciones. Estas
inversiones irán destinas a mejorar la
vía publica, a mejorar el mercado,
cubrir la pista exterior de Can Tito,
mejorar las instalaciones deportivas,
inversión en los centros educativos,
iniciar la urbanización de la Calle
Joan Miró, mejoras de los parques,
renovar los aparatos de climatización
del centro polivalente Can Papasseit,

Intens inici del curs
polític
Setembre és sinònim de
començament de curs, també a nivell
polític. A Vilanova 365 hem volgut
aprofitar el primer ple del curs 20192020 per obrir-nos a la ciutadania i
recollir queixes, dubtes i
suggeriments dels vilanovins i
vilanovines. La nostra filosofia és ser
una eina pels nostres veïns i veïnes, i
així ho hem fet i ho seguirem fent.
Però el començament del curs polític
ha tornat a evidenciar alguns

Iniciem el curs polític
pensant en el
Pressupost 2020
Passada la Festa Major, volem fer un
reconeixement a totes les entitats i
personal de l'Ajuntament que,
gràcies al seu esforç i professionalitat,
han fet possible que aquesta hagi
estat un èxit. Els vilanovins i
vilanovines vam sortir al carrer, vam
participar dels actes i la vam gaudir.
Gràcies a tothom.

LA TRIBUNA

Ara que ja fa uns dies que hem iniciat
el nou curs polític, des d’ERC
Vilanova del Camí ja ens hem posat,
com ho venim fent sempre, a la

ampliación del presupuesto
participativo, etc…
Después de las vacaciones y con la
Fiesta Mayor pasada, se retoman los
proyectos iniciados.
Han empezado las obras de
urbanización del exterior del Espai
Jove Can Muscons, con previsión de
finalización a finales de diciembre.
Unas obras que mejorarán el acceso
desde el exterior, así como la
iluminación de la zona y la
construcción de la acera para acceder
de manera más segura. Estas obras se
llevan a cabo gracias a la subvención
que nos concedió Diputación el
pasado año.
Se ha presentado el proyecto de urbanización del PMUR3, por lo que se
prevé el inicio de obras a final de año.
Desde el Área de Promoción

problemes als quals ja estem
acostumats des del 2017. Una situació
alegal amb el pagament a una
regidora, amb un informe negatiu
inclòs, va obligar a Noemí Trucharte
a aprovar un nou sou dins del seu
govern, amb l'ajuda de JxCat i la seva
abstenció. Novament, una decisió
qüestionable per part d'alcaldia
obliga a rectificar a tot el govern als 3
mesos de gestió. Des de Vilanova 365
vam mostrar el nostre total desacord
amb aquesta forma d'actuar.
A més d'aquest punt, ens trobem
amb què un any després, el govern
segueix bloquejant la designació del
Jutge de Pau de Vilanova, un càrrec

disposició de totes les entitats,
col·lectius i ciutadans de Vilanova del
Camí. És per això que ja hem
concretat trobades amb diferents
entitats per tal de començar, entre
altres, a preparar el pressupost que,
probablement, en el proper ple
ordinari es portarà a la seva
aprovació.
Des del nostre grup municipal
sempre defensarem uns pressupostos
socials i participatius en els que, a
banda de tenir en compte les
inversions, tinguem molt present el
corrent del pressupost, és a dir: el dia
a dia de tots els vilanovins i
vilanovines.
També treballarem perquè les 4
mocions aprovades en l'últim ple

Económica se trabaja en una
campaña de dinamización del
mercado, con el objetivo de promover
el alquiler de las paradas y potenciar
que se compre dentro del mismo.
Desde el área de Deportes se ha
comprado material nuevo para las
actividades dirigidas, y se trabaja en
el proyecto de mejoras de la zona
deportiva.
Desde Medio Ambiente se apuesta
por una Vilanova sostenible, y dentro
de la Semana Europea de la
Movilidad hemos contado con el Bus
Urbano gratuito el viernes 20 de
septiembre y una Pedalada Popular el
domingo 22 de septiembre.
Desde el área de Solidaridad se
prepara la fiesta de la solidaridad,
que contará con actividades
programadas y colaboración de las
entidades vilanovinas.

sense retribució al qual els qui es
dediquen ho fan destinant el seu
temps de forma desinteressada. El
tema acabarà finalment a instàncies
superiors de l'àmbit judicial, davant
del bloqueig polític.
Sembla, doncs, que el curs polític que
encetem ens obligarà a estar ben
atents per fiscalitzar correctament la
gestió municipal. Comptem també
amb vosaltres per realitzar aquesta
tasca, així que us agraïm totes
aquelles qüestions que ens plantegeu
a través de les xarxes o directament
en persona.

Desde Juventud, trabajamos en la
diagnosis para elaborar el Plan Local
de Juventud que se tiene que elaborar
y aprobar en el 2020, habiendo
cumplido más 80% del plan vigente.
Ya iniciados los contactos con
Diputación hace meses, retomamos
el proyecto de la creación de un
Consell d'Infants i Joves, y
continuamos dando soporte a los
jóvenes que lo necesitan en cualquier
aspecto de su transición a la etapa
adulta.
¡Primeros meses de gobierno a buen
ritmo!
Eva Vadillo

per felicitar a totes les persones
implicades en la Festa Major, des dels
treballadors municipals a tothom que
forma part de les entitats
organitzadores.

Vanesa González

Finalment, volem aprofitar l'ocasió

presentades pel nostre grup es
duguin a terme creant, per exemple,
l'ordenança municipal per a la
promoció de les instal·lacions
d'autoconsum amb energia
fotovoltàica.

que estaran encantats d'escoltar-vos i
ajudar-vos.
David Roig

Amb aquest esperit de voler arribar a
tota la ciutadania, posem a la vostra
disposició vàries línies de
comunicació per tal que ens feu
arribar els vostres suggeriments,
millores, problemes o queixes.
Nosaltres treballarem per trobar una
resposta.
Ens podeu contactar via Whatsapp al
620.90.50.73, a través dels nostres
perfils oficials a Facebook, Instagram
i Twitter o bé a través dels nostres
regidors: el Marc, la Glòria i el David

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

www.vilanovainformacio.cat

ACORD MUNICIPAL
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Trabajando para
Vilanova

euros mensuales, más Seguridad
Social, 2 pagas extras y puede
compaginar la alcaldía con su
profesión.

Vilanova Alternativa nació para
trabajar por y para los vecinos de
Vilanova. Con respeto, educación y
cercanía. Hasta las elecciones de
mayo lo hicimos gobernando. Ahora
desde la oposición, pero con la
misma ilusión y ganas de trabajar por
Vilanova.

Otra decisión del PSC que VA! nunca
aceptó y que estamos totalmente en
contra: contratación de un cargo de
confianza, a dedo, sin ningún
concurso ni prueba, 25.000 euros de
sueldo, para un exregidor socialista
de Igualada.

En estos 4 meses hemos visto las
decisiones del PSC, partido que
gobierna, totalmente diferentes a
cuando VA! gobernaba: aumento de
los sueldos de alcaldía y regidores en
más del doble. Sirva como ejemplo el
sueldo de Alcaldía: más de 3000

Comença el nous curs
polític!
Iniciem un nou curs polític sent el
primer de l'actual mandat 2019-2023,
i l'hem iniciat amb el darrer Ple
ordinari de Setembre, en que vam
aprovar el compte general de la
corporació de l'exercici 2018 i
l'inventari de béns i drets també del
2018. A banda destacar la no
aprovació del nomenament del Jutge
de Pau, que cert és que no va haver
un consens majoritari entre els
diversos partits al quedar dividits
entre els 2 candidats aspirants, i on
l'abstenció del Sr. Palacios va
impossibilitar-ne el nomenament, al
ser un punt que requereix de majoria
absoluta per poder tirar endavant.

Y otra: el PSC aprueba el presupuesto
de 2019 subiendo sueldos (100.000
euros al año), bajando el dinero en
Servicios Sociales, Actividades
infantiles, mantenimiento de calles y
plazas. Completamente al revés de lo
que VA! hizo gobernando.
Además no ha sido capaz de aprobar

Finalment “Junts x Vilanova” vam
votar a favor de desestimar les
al·legacions presentades per
“Podemos” als pressupostos del 2019,
quedant així definitivament aprovats.
Recordem que va ser gràcies al nostre
vot favorable que en el Ple de juliol es
van poder aprovar els pressupostos
per al 2019 que contemplen unes
inversions de millora per a Vilanova
de gairebé 900.000€ i dels quals mes
de 300.000€ seran destinats a dur a
terme propostes del nostre programa
electoral.
A partir d'ara doncs, toca encarar el
nou curs polític que ja hem començat
i toca fer-ho positivament i amb
energies renovades, aquesta és la
vocació i voluntat que tenim des de
“Junts x Vilanova”, fer política i
treballar el millor que puguem amb

la designación de Juez del Paz al no
dialogar con la oposición, teniendo 8
regidores no ha asistido a varias
entregas de premios en la Fiesta
Mayor, ha tenido que rectificar los
sueldos sólo un mes después de
aprobarlos…
Desde Vilanova Alternativa seguimos
trabajando. Fiscalizando la acción de
gobierno con seriedad, con
educación y firmeza. Dando
propuestas para mejorar Vilanova.

Francisco Palacios

Estamos al servicio de todos los
vecinos de Vilanova, cualquier idea,
queja, sugerencia, proyecto para
nuestro pueblo podéis hacérnoslo
llegar en persona, por mail a
vilanovaalternativa@gmail.com o en
nuestra página de Facebook. Somos

una única finalitat: Captar inversions
i recursos, distribuir eficientment les
inversions i fer que Vilanova sigui un
municipi referent al nostre territori.
Tenim 4 anys per davant en que hem
d'apostar pel creixement de Vilanova
del Camí i la millora de la qualitat de
vida dels vilanovins, aquest i no altre
ha de ser i serà el nostre principal
objectiu, defugint dels personalismes
i pica-baralles polítiques entre
partits, sovint estèrils i mancades de
fonament.

En aquesta posició i no cap altre és
on ens trobaran a “Junts x Vilanova” i
amb aquesta vocació iniciem la
tardor 2019 !!

Jordi Barón

Ara és el moment de treballar plegats
per enfortir Vilanova i dotar-la de les
millors eines per fer front als reptes
futurs que han de venir, i també hem
de treballar intensament per assolir
un major nivell de benestar, respecte
i convivència social entre tots els
vilanovins i vilanovines.

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

un grupo local, pequeño en recursos
pero con más ganas e ilusión que
nunca de seguir trabajando para
mejorar Vilanova.

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

Com funciona:
1. Et facilitem una aplicació online perquè puguis passar totes
les despeses i moviments bancaris de manera molt senzilla.
2. T’oferim, en la mateixa aplicació, un programa per
realizar les teves factures, imprimir-les, enviar-les per mail...

JUNTS

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

3. GN Assessoria t’ofereix el millor assessorament, un
seguiment al teu negoci, la confecció i presentació de tots
els impostos.
4. 1 mes de prova GRATUÏT
5. Amb la garantia de 30 anys oferint assessorament a
petites empreses

C/ Migdia, 80 VILANOVA DEL CAMÍ · Tel. 93 806 19 22 · servicios@gesconova.com · www.gesconova.com
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La Festa Major de Vilanova de
Camí es tanca amb rècord de
participació
Vilanova del Camí ha viscut una intensa Festa
Major, amb activitats que han omplert places i
carrers de dijous 29 d'agost a dilluns 2 de
setembre. La pluja va fer la guitza dissabte a la
tarda però no va aconseguir aigualir els actes
programats.
“Han estat cinc dies d'activitat intensa”
explica la regidora Eva Vadillo “però estem
molt satisfets de la resposta del veïnat que ha
sortit al carrer i ha participat activament en
tots els actes”.
La Festa Major vilanovina es va encetar dijous amb
una acció de plàstica col·lectiva i el primer concurs
de pintura ràpida convocat per la regidoria de
Cultura. Al vespre, el passatge Ma Aurèlia
Capmany va aplegar unes 400 persones en una
sessió de cinema a la fresca que projectava
“Campeones” una divertida comèdia de Javier
Fresser.
L'agenda festiva de divendres es va iniciar amb la
tradicional proclamació de Pubilles i Hereus, que
va omplir la Sala de Plens de l' Ajuntament. Els
nous ambaixadors del municipi, els petits Ilènia
Agudelo Dardallo i Arnau Claramunt Gabarró, i
els grans, Maria Cabrera Lucena i Pau Rodríguez
Díaz, van rellevar en el càrrec els seus companys:
Cloe Morón Calvache, Àdam Merino Saadi,
Clàudia Cárdenas Jurado i Carles Lozano
Benavides.
L'acte institucional de proclamació dels
ambaixadors del municipi va donar pas al pregó
que enguany va anar a càrrec del còmic Edu
Mutante. Un pregó diferent que va convidar a
somriure al públic assistent amb acudits
intel·ligents i la visita de personatges insignes com
Eugenio, Andrés Iniesta, Arguiñano o Mariano
Rajoy.

Reconeixement i gratitud per a
Xarxa Vilanova, UCE Anoia,
Agrupació Cultural i Recreativa i
per als voluntaris de Protecció
Civil
Després de l'humor van venir els reconeixements.
Des de l'Ajuntament es va agrair i posar en valor la
tasca de diferents entitats que dia a dia, esmercen
temps i esforç, per mantenir vives costums i
tradicions. Les entitats homenatjades van ser
Xarxa de Vilanova del Camí, per 20 anys de teatre
de qualitat per a la quitxalla i el jovent, i de retruc,
també per als pares. També es va fer una felicitació
pública a la Unión Cultural Extremeña Anoia, per
aquests 25 anys mantenint viva la flama
extremenya i catalana a Vilanova del Camí i
l'Anoia.
I també es va fer un reconeixement a l'Agrupació
Cultural i Recreativa de Vilanova del Camí, en l'any
del 50è aniversari de la Festa de Reis.
L'Ajuntament de Vilanova del Camí també va
lliurar una placa de reconeixement al cos de
voluntaris de Protecció Civil de Vilanova del Camí.
Des del consistori van agrair, reconèixer i posar en
valor la tasca altruista i generosa, tan important i
necessària, tant en grans esdeveniments de ciutat
com en situacions d'emergència.
Després dels reconeixements es va encendre la
metxa del coet que anunciava a la població l'inici
de la Festa. El grup de Diables de Vilanova del
Camí van posar ritme a una cercavila que va portar
el públic des de la plaça Major fins a la plaça del
Mercat on van tenir lloc els tradicionals Versots,
que van tornar a repartir canya.

ESPECIAL
La plaça del Mercat va acollir un any més la
sardinada organitzada pels comerciants del Mercat
Sant Hilari i a la nit, el grup Remember va oferir un
espectacle musical que recollia els èxits dels anys
60, 70, 80 i 90. Bona música, coreografies i
animació que va omplir la plaça del Mercat de
ritme i diversió. Entre les seves propostes no va
faltar Grease, Michael Jackson, Madonna, ni
l'incombustible Georgie Dann.

El concert de David DeMaria
aplega a la plaça del Mercat prop
de 5.000 persones
El plat fort de dissabte va ser, sens dubte, el concert
de David DeMaria que va omplir de gom a gom la
plaça del Mercat de Vilanova del Camí. El
cantautor gadità, que està de gira celebrant 20 anys
dalt dels escenaris, no va decebre i va oferir un gran
repertori a la plaça vilanovina.
Destacar que des de la regidoria de Festes, va
habilitar en tots els concerts de Festa Major, un
espai reservat a les persones amb mobilitat
reduïda, ”amb l'objectiu, explica Eva Vadillo, de fer
una festa més inclusiva que permeti a tothom
gaudir de tots els actes”
L'actuació de diferents grups de balls urbans,
Urban Essence Dance School i D&S i Dark Season,
que van precedir l'actuació de David DeMaria, van
crear gran expectació entre el públic assistent.

La pluja va amenaçar els actes de
dissabte a la tarda: les sardanes es
van haver de traslladar a Can
Papasseit i la Xambalada es va
retrassar
L'amenaça d'un xàfec d'estiu va planar a Vilanova
del Camí durant la tarda de dissabte. Finalment, la
pluja va obligar a traslladar les sardanes de la plaça
del Mercat a Can Papasseit. Malgrat que la cobla
Vila d'Olesa va començar a tocar a l'interior del
teatre, la treva climatològica va permetre a
l'Associació Sardanista de Vilanova del Camí fer
rotllana a la plaça de Can Papasseit.
Els grups de percussió convidats per moltaXamba
Camp del Rei en el marc de la Xambalada 2019
també van haver d'esperar que la pluja escampés
però el mal temps no va deslluir les activitats
programades que van divertir petits i grans. Primer
van tenir lloc les actuacions de No m'atabalis,
So-m Maurina i els Tabalers Els Cabrons de
Vilanova i tot seguit es va fer un taller de percussió
infantil amb el grup Brincadeira que va sorprendre
per la seva qualitat i per la connexió amb la
quitxalla. El grup Brincadeira també va oferir una
masterclass per als grups convidats i van acabar el
show amb Evolution 2.0, un espectacle vibrant en
constant evolució.

Cabrons de Vilanova que van omplir d'espurnes de
colors el recorregut de la plaça Major fins a la plaça
del Mercat.
La nit de dissabte va acabar-se amb el ball de Festa
Major que va anar a càrrec de l'orquestra Gala.

L'escape room i l'Impro Show,
protagonistes de diumenge de
Festa Major
El programa de Festa Major incorporava dues
novetats importants. Per una banda, dues edicions
de l'escape room Obsidiana i Ikal, una per a infants
i una altra per al públic familiar, que van funcionar
molt bé. Els participants van haver d'aguditzar el
seu enginy, les habilitats i la valentia per superar
les proves que els havien preparat.
D'altra banda, l'Impro Show, l'espectacle
d'improvisacions, va reunir a Can Papasseit unes
300 persones. Un show dinàmic i divertit que la
regidora de Festes Eva Vadillo, creu que podria
encaixar en altres festes locals, del què en pot
gaudir tota la família.
El matí de diumenge però es va obrir amb la
tradicional cercavila a càrrec dels Geganters i
Grallers de Vilanova del Camí que va recórrer
diferents carrers del municipi amb punt final a la
plaça del Mercat on, a partir de migdia, va tenir
lloc la ballada de la Dansa de Vilanova amb la
col·laboració de l'Esbart Dansaire.
A migdia també va tenir lloc l'acte de
Moixiganguers amb els Castellers d'Esparreguera.
Els morats van demostrar el seu bon estat de forma
i van completar la tercera tripleta de 8 a Vilanova
del Camí.
Un altre dels actes consolidats de diumenge és el
tast de vinyales de Festa Major a càrrec de la
Confraria de la Vinyala que novament va funcionar
molt bé. L'acte va precedir el vermut de Festa
Major que va preparar i repartir la Comissió de
Festes de Vilanova del Camí.
A la tarda, el grup Liberty a posar música al ball de
tarda i a pels volts de les nou del vespre, va
començar la baixada a l'infern. Els actes van
continuar amb el tradicional Correfoc que va
recórrer diferents carrers del municipi i va acabar
amb el Castell de Focs i l' espectacle piromusical.

Dilluns, festa grossa per a la
quitxalla
Tradicionalment, dilluns és el dia de la Festa Major
dedicada als infants. Fins i tot la fira ofereix a les
famílies preus especials per a les atraccions.
Al matí, paradetes de jocs i tallers van convidar els
petits a fer xapes i a pintar-se la cara a l'hora que
gaudien de l'espectacle 1, 2, 3, 31... la pares tu.

L'agenda d'activitats de dissabte va iniciar-se amb
una nova edició de la matinal aquàtica a la pista de
l'Escola Pompeu Fabra que va refrescar la quitxalla
que van gaudir de valent amb les atraccions
aquàtiques.

Després de recuperar energia amb un tast de fruita
fresca preparat per la Comissió de Festes, petits i
grans van gaudir d'una festa Holi i seguidament
d'una festa de l'escuma. La combinació de colors i
escuma va deixar una bona col·lecció d'acolorides
imatges.

Aquest any i com a novetat també s'oferia, a la
plaça del Mercat, una altra activitat adreçada a la
quitxalla el Ball de Bastons amb els ximplets
d'Hostalets i el Ball de Pastorets d'Hostalets de
Pierola. Una activitat que va sorprendre el públic i
que des de la regidoria de Festes volen donar
continuïtat.

A la tarda, nens i nenes però també mares i pares
van participar en una divertida disco mòbil a la
plaça Picasso i el grup d'havaneres Olla Barrejada,
va posar el punt i final a aquesta Festa Major. Això
sí, abans però, es va servir el típic rom cremat
preparat per Andreu Pedregosa i Joan Vicenç
Bernal.

La Peña Bética va complementar la matinal amb
una ballada de sevillanes, amb rebujito inclòs, que
va estar molt concorreguda.
També va estar molt participada la botifarrada de
l'Agrupació Cultural i Recreativa així com el
correfoc infantil a càrrec de la colla de diables Els
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L'Embarraca't va fer ple els tres dies
de concert
Aquest any, el programa festiu de l'Embarraca't
proposava l'ampliació d'un dia més de concert i
“l'experiència demostra que ha estat un encert”,
assegura la regidora de Festes, Eva Vadillo.
A la proposta de divendres i dissabte es va sumar una
nova proposta musical per a la nit de diumenge,
oberta a un públic més general, amb l'actuació
d'Hotel Cochambre. Un concert que va portar a
l'Embarraca't un públic molt nombrós que va
disfrutar amb les versions i la posada en escena
d'aquest peculiar grup que suma tres premis ACR.
Divendres l'Embarraca't va acollir, de la mà de
l'associació de joves La Xispa i amb la col·laboració
del Club Gimnàstic Ballerina, Club Petanca Nou,
Penya Madridista, CF Vilanova i CFS Vilanova, els
concerts del cantautor local Carlos Gómez i del grup
Bohemios Autorizaos. Flamenc fusió i música
mestissa per ambientar la Nit de l'Espurna de
l'Embarraca't que va tancar Dj Adri Machaca.
Dissabte, el show més gran de Catalunya va fer parada
a Vilanova del Camí. Carles Pérez, Dídac Tomàs,
Andreu Presas i el Gran Germán van tornar a omplir
l'espai de l'Embarraca't oferint un show que sorprèn
cada any per la seva qualitat i la seva posada en
escena.
A l'espai de l'Embarraca't hi havia instal·lat també un
dispositiu del Punt Lila, una iniciativa del servei
d'Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Vilanova del
Camí que ha posat a disposició del jovent aquest punt
d'atenció a les violències sexuals durant la Festa
Major. Una acció coordinada amb la MICOD per anar
avançant contra l'assetjament en espais de festa.

Vilanova, Calcinaia i Amilly
continuen teixint complicitats i
cerquen noves maneres de fer
créixer l'agermanament
L'Associació de Germanor de Vilanova del Camí va
organitzar dissabte de Festa Major el tradicional dinar
de germanor participat per les delegacions
agermanades d'Amilly i Calciniaia, les famílies
vilanovines d'acollida i els representants del
consistori.
Abans de l'àpat va tenir lloc l'acte institucional amb
les intervencions del president de l'associació de
Germanor, Joan Romero, i dels representants dels tres
municipis: Baudouin Abraham, tercer tinent
d'Alcalde d'Amilly i responsable de Cultura i
Agermanament; Flavio Tani, vice Alcalde de Calcinaia
i responsable de l'agermanament i Noemí Trucharte,
Alcaldessa de Vilanova del Camí.
Durant la seva intervenció, Noemí Trucharte va donar
les “gràcies als pobles agermanats per continuar
cercant fórmules per fer créixer l'agermanament,
alimentat per la gent de cada poble i compartint
costums, tradicions, objectius i nous reptes”.
L'Alcaldessa va aprofitar per presentar la nova
regidora d'agermanament, Susana Gutiérrez, qui
també va plantejar “nous reptes i noves mirades que
permetin seguir creixent implicant cada vegada més
persones: l'alumnat de l'Institut, els esportistes, les
entitats, les empreses... Encara ens queda molt camí
per recórrer, va dir Gutiérrez, però estic convençuda
que ho podem fer si unim esforços”.
L'acte va acabar amb l'intercanvi de regals.
L'associació de Germanor també va oferir durant els
dies de Festa Major una exposició conjunta i itinerant
de fotografies. Sota el lema “Colors d'Europa” la
temàtica de les imatges ha estat les quatre estacions i,
sota aquest suggerent tema, ha omplert de paisatges
el Mercat Municipal de Sant Hilari.
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CULTURA

ESPECIAL FESTA MAJOR

Es lliuren els premis als guanyadors del concurs de
Festa Major a Instagram

Els tres guanyadors van mostrar la seva satisfacció en rebre el premi que és
doble: una càmera Fujifilm Intax mini9 i la publicació de la fotografia al
programa de la Festa Major de Vilanova del Camí 2020.

Marta Ruiz, Pere Sala i José Méndez han recollit els premis del concurs de
fotografia de la Festa Major de Vilanova del Camí 2019. Ho van fer el 23 de
setembre, a Ràdio Nova, de la mà dels membres del Jurat i de les regidores de
Cultura i Festes, Carlota Silva i Eva Vadillo.
El concurs de fotografies a Instagram amb l'etiqueta #fmvilanovadelcami19 ha
tingut molt bona acollida. S'han rebut 134 fotografies i tal i com ha destacat el
Jurat -format per membres del departament de Comunicació i la Comissió de
Festes- no ho han tingut fàcil a l'hora de triar les imatges guanyadores.
Finalment van escollir una imatge castellera titulada “Amigues d'altura” de
Marta Ruiz Moreno i una altra de Pere Sala d'un moment del correfoc dels
Cabrons de Vilanova. La tercera es va triar per votació popular. És una
fotografia dels Moixiganguers obra de José Méndez que sumava 573 likes en el
moment d'emetre el veredicte.

ESPORTS
Tres caps de setmana
completen l'extens
programa d'actes
esportius de Festa Major
que ha englobat fins a
nou modalitats diferents
Un any més l'esport va estar molt
present a la Festa Major de Vilanova
del Camí. Com que els equips estan
celebrant la pretemporada i el
calendari és extens, enguany els actes
han quedat repartits en tres caps de
setmana.
Els dies 31 d'agost i 1 de setembre es
va disputar futbol, handbol i tennis.
El CF Vilanova va vèncer al Pla del
Penedès per 2 gols a 1 mentre que l'
equip juvenil del CE Anoia va fer un 5
a 3 contra La Llacuna. Per la seva
banda, l'equip Amateur del CE Anoia
que jugava contra el Ribes, va fer un 2
a 4.
El San Roque va jugar un amistós
contra CF La Paz amb el resultat de 2
a 3 a favor de La Paz. El CF La Paz va
tornar a jugar dissabte 8 de setembre
en el marc del partit de Festa Major
contra la UE Tous amb qui va
empatar a un gol. L'equip va decidir
lliurar el trofeu a l'equip visitant.
En handbol juvenil les vilanovines
van vèncer a l'Igualada per 25 a 19 i es
van endur el Trofeu Festa Major.
El tennis també va ser protagonista
els dies 31 d'agost i 1 de setembre en
el marc del Trofeu Festa Major
celebrat en les recentment
reformades pistes municipals.
Durant el cap de setmana es van
disputar partits amistosos entre
jugadors vilanovins i tennistes
convidats del CT La Pobla de
Claramunt.

Intens cap de setmana
del 7 i 8 de setembre amb
partits de tennis taula,
futbol, handbol, futbol
sala, bàsquet, petanca i
ciclisme
El segon cap de setmana va ser el més
extens en actes i partits. Cal destacar
la victòria ajustada del Vilanova
Bàsquet Endavant en front de
l'Igualada per 47-45, així com derrota
per la mínima en l'handbol sènior
davant el Pardinyes Lleidatà per 27 a
28 gols. Els regidors de Serveis
Personals, Xavi Sala i Laura Pavón de
Solidaritat, Gent Gran i Igualtat van
ser els encarregats de lliurar-ne els
trofeus.
En futbol sala el partit sènior va
resultar ser un amistós entre els dos
equips del club, per la baixa a darrera
hora del FS Montbui. En futbol
destacar que l'amateur del CE Anoia
començava el 1r partit de lliga davant
el Ribes, que es va saldar amb el
resultat de 2 a 4, favorable a l'equip
visitant.
El camp de futbol de Can Titó va
acollir dissabte 7 de setembre el partit
entre la Peña Bètica i el Vallirana, en el
marc del Campionat de Veterans. El
debut dels bètics ha estat
impressionant i s'anoten els tres
primers punts de la temporada després
de guanyar al Vallirana per 5 a 1.

La competició de Tennis
Taula aplega 32 jugadors,
entre federats i
afeccionats
Pel que fa al tennis taula es va
celebrar una doble jornada de
tornejos. Dissabte va ser el torn dels
individuals afeccionats i federats,
amb els següents resultats. Pel que fa

als afeccionats, Gillem Pich del CCT
Torroella, va classificar-se en primera
posició, seguit d'Iván Pérez del CTT
Vilanova i de Mihay Iordache i Arnau
Jover també del CTT Vilanova.
Pel que fa als Federats, les primeres
posicions van ser per a José Ortego i
David Sala, ambdós del CTT Montbui
mentre que la tercera i quarta posició
van ser per a David Aparicio del CTT
Villafranca i Ismael Sánchez del CTT
Colbató.
En la quadrangular per equips,
celebrada diumenge 8 de setembre,
el CTT La Torre de Claramunt va ferse amb la primera posició, el CTT
Ateneu 1882 St. Joan Despí, va quedar
en segona posició seguit del CTT
Montbui i el CTT Vilanova.
Entre jugadors federats i afeccionats,
el club vilanoví calcula que hi van
participar 32 jugadors, el nombre
màxim per a l'organització.
L'alcaldessa Noemí Trucharte i la
regidora de Solidaritat Laura Pavón
van participar a l'entrega de premis.

El Gran Premi Ciclista
Vilanova del Camí es
converteix en una de les
proves més exigents del
campionat de ciclisme
Capítol a part pel Ciclisme amb el II
Gran Premi Vilanova del Camí.
Aquest any la Penya Ciclista Roberto
Lozano s'afegia als actes de Festa
Major, en programar la II Cursa
Ciclista Vilanova del Camí pel
diumenge dia 8 de setembre. De 9:00
a 12:00 h, els participants van
completar les voltes al circuit tancat
de 2'5 km, al polígon Pla de Rigat, i
amb sortida i meta davant del Centre
d'Innovació Anoia.
Segons alguns dels participants, la
prova s'està convertint en una de les
proves més exigents del Campionat.

CE Anoia i CF Vilanova
celebren una nova edició
del Memorial Dr. Emilio
Longarón
El dimecres 11 de setembre a les 11:00
h del matí es disputava a Can Titó
una nova edició del Trofeu Memorial
Dr. Emilio Longarón. El CF Vilanova
i el CE Anoia varen jugar el partit que
es va saldar amb un resultat de 4 a 1 a
favor del CF Vilanova. La Família
Longarón va ser present a l'acte
acompanyats dels presidents del
clubs que li dediquen el Memorial, i
també per l'Alcaldessa Noemí
Trucharte i el regidor d'Esports
Rafael Gabarri. En acabar el partit es
va fer entrega de les copes de Campió
i sots Campió. El equips van lliurar
un ram de flors a la Sra. Emilia Calle,
vídua de Longarón.

Bon debut de la Peña
Bética amb un triomf
important, 5 a 1, contra el
Vallirana
El camp de futbol de Can Titó va
acollir dissabte 7 de setembre el
partit entre la Peña Bètica i el
Vallirana, en el marc del Campionat
de Veterans. El debut dels bètics va
ser impressionant i es van anotar els
tres primers punts de la temporada
després de guanyar al Vallirana per 5
a 1.
La Peña qualifica aquest primer
partit d'enorme. Les sensacions de
l'equip blanc i verd són molt bones.
Asseguren que saben que la categoria
és exigent, que cal estar molt atents i
seguir amb aquest mateix compromís
durant 33 jornades més.

ESCOLES / ENTITATS

L'institut vilanoví presenta
l'experiència AICLE sobre
immersió lingüística a les
aules al CaixaForum
El passat dijous 26 de setembre l'Institut Pla de
les Moreres va participar en la Trobada
Pedagògica del programa Generació Plurilingüe
(GEP) AICLE de 1r any, a la sala d'actes del
CaixaForum de Barcelona. Aquesta trobada
aplega docents i centres de tota Catalunya per
tal d'introduir l'enfocament AICLE, és a dir
l'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües
Estrangeres
AICLE és el terme docent emprat per referir-nos
a una situació d'immersió lingüística a les aules.
El terme s'utilitza per descriure qualsevol
situació educativa en la qual s'utilitza una
llengua addicional (segona o estrangera) per a
l'ensenyament i aprenentatge de matèries que
no tenen a veure amb la llengua.
L'objectiu principal d'aquest enfocament és
iniciar els professors de matèria no lingüística en
l'aprenentatge integrat de llengua estrangera i
continguts. L'Institut Pla de les Moreres va
presentar i compartir la seva experiència durant
l'aplicació del primer curs d'aquest projecte al
centre.
Tal i com subratllen des de l'Institut vilanoví en
la seva llarga trajectòria sempre han potenciat
l'aprenentatge de les llengües estrangeres:
l'anglès i el francès, com a primera i segona
llengua respectivament.

L'EAP Vilanova del Camí ha
reprès les caminades
saludables després de l'estiu
Quasi una vintena d'usuaris i usuàries del CAP
Vilanova del Camí van participar en la caminada
organitzada pel Centre d'Atenció Primària de
Vilanova del Camí amb l'objectiu de promocionar els
beneficis de l'exercici físic. Alguns participaven
també al programa d'activitat física del servei
d'Esports.
Cada vegada més estudis corroboren que caminar és
beneficiós tant a nivell físic com emocional.
“Contribueix a reduir el risc d'algunes malalties (com
alguns tipus de càncer) i també a reduir en un 30% el
risc de caigudes en persones d'edat avançada”. Així ho
explica la infermera Marisol Oliva, que un cop més
ens facilita la crònica d'aquesta excursió.
En aquesta ocasió la ruta, amb sortida com és
habitual des del mateix CAP i amb la inestimable
col·laboració de Francesc Viera, de la Colla
Excursionista, va dur els i les caminaires cap a la zona
del Parc Fluvial i en pujada fins a can Baldufa.
Després direcció nord, per tornar des de Can
Bernades i de nou cap a l'est de la zona fluvial.
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La celebració del Dia
d'Extremadura omple de paisans
i amics la seu de la Unión
M Elena Fernández guanya el
Cultural Extremaña Anoia
Concurs de Manualitats
La Unión Cultural Extremeña Anoia va celebrar el 8
organitzat pel CAP Vilanova
de setembre el Dia de Extremadura. Els actes van
aplegar molts paisans i amics a la seu de l'entitat.
del Camí
També hi van ser presents l'alcaldessa vilanovina
Noemí Trucharte, Josep M Sala, de l'executiva del
PSC, els regidors d'ERC Marc Bernáldez, Glòria Vilà i
David Roig i el regidor de Som-hi Igualada, Jordi
Cuadras.
L'acte institucional es va obrir amb la intervenció de
José Maria Piris, soci de l'entitat, qui va recordar la
seva arribada a Catalunya, l'any 1997.
A continuació va intervenir l'Alcaldessa Noemí
Trucharte que va adreçar paraules de suport a
l'entitat i va avançar que s'estan fent gestions per fer
efectiu un possible agermanament amb un poble
extremeny.
David Borrega, president de l'entitat va tancar l'acte
parlant de la terra extremenya i de la seva lenta
evolució. Durant la cerimònia també es va lliurar el
reconeixement Castúo 2019 que enguany va ser per a
Hilario Galán.
La celebració es va cloure amb el cant dels himnes de
Catalunya i Extremadura que va anar a càrrec dels
cors de l'entitat i del públic assistent.
Tot seguit es va fer una degustació de productes típics
catalans i extremenys.

La Festa en honor a la Verge
de Guadalupe torna a omplir
el carrer del Roser de paisans
i amics
La Unión Cultural Extremeña Anoia també va
celebrar el 15 de setembre, la Festa en honor a la
Verge de Guadalupe. Els actes, que es van portar a
terme a la seu de l'entitat, es van obrir a les 10:00 h
amb un esmorzar amb cafè amb llet o xocolata amb
migues i sardines.
Tot seguit va tenir lloc la processó de la imatge de la
Verge acompanyada dels cors i danses de l'entitat,
que van lluir els tradicionals vestits regionals.
A migdia es va celebrar la missa, cantada pels cors de
l'entitat “El sentir de una tierra”, i abans del dinar van
oferir una actuació al públic assistent.
La sobretaula musical va anar a càrrec de la Rondalla
Els Trobadors de l'Anoia i del grup de playback de
l'entitat Teatro 60. La festa es va tancar cap a les set
de la tarda amb una degustació de gaspatxo
extremeny.

Amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, el
CAP Vilanova del Camí ha organitzat el III Concurs
de manualitats adreçat a persones de més de 65 anys
i el passat 1 d'octubre van lliurar-ne els premis.
En aquesta edició hi ha participat una trentena de
persones que han presentat 56 obres utilitzant
materials i disciplines tan diverses com són: ganxet,
fusta, pedres pintades, pintura, labors de retalls
(patchwork), collarets, boixets, puntes de tovallons,
flors de paper, ampolles amb décopauge, bosses de
drapet, aquarel·la, moneders amb brics reciclats, etc.
La guanyadora d'aquesta edició ha estat M. Elena
Fernández Gené, amb una manualitat de pintura
sobre pedres de riu i pissarra natural, que el passat 1
d'octubre va recollir el premi en l'acte d'entrega de
guardons.
La segona classificada ha estat Encarnación Moreno
Ordóñez, que va presentar un quadre elaborat amb
rotllos de paper higiènic reciclat i l'estampació d'una
bossa amb paper de diari.
I el tercer premi ha estat per Josefa Canals Gutiérrez,
per una obra de pintura en aquarel·la.
Els premis consisteixen en serveis i productes cedits
per diferents comerços proximitat: un dinar per a
dues persones gentilesa de Fonda Gori, un tall de
cabells o un pentinat a la Perruqueria Loli, i una
cistella de fruita gentilesa de Fruites i Verdures
Morera.

L'Associació de Sardanistes
inicia un nou curs amb classes
de sardanes a Can Papasseit
L'Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí va
iniciar el curs 2019-2020 amb la rotllana de Festa
Major que va comptar amb la cobla Vila d'Olesa. Tal i
com marca la tradició, el dia 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, van tornar a ballar a la plaça
del Mercat i l'endemà ho van fer a la residència
AMAVIR.
El dimecres 18 de setembre va començar el curs de
sardanes a Can Papasseit en l'horari habitual de les
18:30 a les 20:00 h.
En cas d'estar interessats en participar-hi podeu
contactar directament amb els responsables de
l'entitat els dimecres en l'horari de l'assaig.
I si voleu fer rotllana, l'Associació de Sardanistes de
Vilanova del Camí fa ballada el segon diumenge de
cada mes.
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Una seixantena de persones aposten per
moure's de manera més sostenible tot
compartint una pedalada

Viure un dia sense cotxes i moure's de manera més segura i respectuosa amb el
medi ambient. Això, a més de passar un matí divertit, és el que van fer una
seixantena de persones que van participar el 22 de setembre a la pedalada
popular en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) 2019.
Amb bicicletes de totes les mides es van concentrar, a la plaça del Mercat, per
compartir la pedalada. Finalment hi va haver un únic recorregut que els petits
van fer sense problemes. Convenientment matriculats van circular pels carrers
indicats i en 20 minuts van arribar orgullosos a la pista poliesportiva de Can Titó,
on els esperava un petit refrigeri, amb fruita i aigua, per recuperar forces.
També hi va haver persones que van fer el recorregut a peu, cosa que fa preveure
en una propera edició, doble modalitat: amb bicicleta i caminant.
La matinal es va celebrar sense incidències, malgrat la pluja del dia anterior. Cal
destacar, a més, que es va vetllar perquè fos una activitat lliure de plàstics i per
això es van instal·lar diferents fonts d'aigua i es van repartir gots de cartró.
La jornada, organitzada des de les regidories d'Esports i Medi Ambient, va
comptar amb la participació dels regidor titular d'ambdues, Rafa Gabarri, i
també de la regidora d'Ensenyament, Eva Vadillo, i el d'Urbanisme, José Saucedo.
A banda de la pedalada popular, l'Ajuntament de Vilanova del Camí es va sumar
un any més i juntament a l'empresa SA Masats Transports generals, i va tornar a
oferir una jornada de bus gratuïta, el divendres 20 de setembre, per fomentar l'ús
del transport públic.

El Sarrià acaba amb la bona ratxa de la Bètica i
guanya el Memorial Ismael Copoví per 0 a 1
El passat 28 de setembre es va jugar el partit d'homenatge a Ismael Copoví que
va enfrontar a Can Titó, la Peña Bética i el Sarrià. El partit va comptar amb la
presència de la família de Copoví i de les autoritats locals: l'alcaldessa Noemí
Trucharte i el regidor d'Esports, Rafael Gabarri.
Aquest va ser un partit de molt contingut tàctic, entre dos equips de bon toc, on
el visitant va estar més encertat.
El Sarrià va ser superior en els primers compassos que amb una mitjana
avançada posava en dificultats els de la Peña Bética, encara que sense arribar a
desequilibrar la fèrria defensa blanca i verda.
Notícies relacionades
La Bética va començar la segona part amb força, però amb poc encert en la
rematada que va acabar-se amb el 0 a 1 a favor del Sarrià.
Les envestides finals de la Bética van ser ben controlades pel Sarrià que es va
emportar el “Memorial Ismael Copovi”, els tres punts i l'invicte de la Penya
Bètica, com descriu Hugo Scalzo en la seva crònica del partit.

Excel·lent competició del Club Gimnàstic
Ballerina al Trofeu Gaudí

El Club Gimnàstic Ballerina va
participar amb el seu exercici
individual Copa Base i conjunt Base al
Trofeu Gaudí. Va ser a Barcelona, el
passat dissabte 21 de setembre.
L'organització anava a càrrec del Club
Rítmica Sabadell.
El conjunt infantil base, format per:
Paula Salas, Carlota Zamora, Gisela

Ramírez, Martina Quintana i Jana
Pérez, van realitzar el seu complex
exercici dues vegades demostrant una
gran evolució. Van saber controlar els
nervis d'inici de temporada per
aconseguir una molt bona execució, la
qual cosa les va collocar a la primera
posició en el podi de la seva categoria.
En modalitat Individual Copa Base,
categoria juvenil, Paula Mensa va
realitzar dos passes amb aparell
corda. En el primer va fer un molt bon
exercici i el segon amb algunes petites
errades. Tot i així, va brillar i va
aconseguir la primera posició.
Totes les gimnastes i Equip Tècnic
estan treballant de valent, com
afirmen des del club i volen animarles, perquè segueixen en aquest camí
de treball i esforç. També les han
felicitat per aquest inici de temporada
de tardor.

La Colla arrenca temporada amb forces renovades
amb la sortida nocturna Memorial Josep Mateu
La Colla Excursionista ha començat la nova temporada amb forces renovades i
com afirmen “amb moltes ganes de fer moltes i boniques caminades”. Com cada
any van encetar-la amb una caminada que esperaven amb il·lusió i que van
gaudir tant com els nens que els acompanyen. Va ser la sortida nocturna
Memorial Josep Mateu, el passat 14 de setembre.
Com explica Francesca Cullerés en la crònica que ens ha fet arribar, uns 65 els
caminaires es van trobar davant la seu de la Colla, i lot en mà van agafar camí
per descobrir la vida nocturna del poble; “una mirada diferent dels nostres
boscos i la nostre vila” diu; en total una volteta d'hora i mitja, direcció a Can
Bernades.
Va fer “una nit magnífica” explica Cullerés, qui recorda que mirant cap a Rubió
van veure alguns llamps “que il·luminaven el cel, amb els molins retallats
perfilant l'ombra de la muntanya”.
A mig camí, de tornada a Vilanova, els esperaven els companys de la Colla per
fer un mos, tots junts, i gaudir d'una bona estona.
En nom del grup han agraït la sortida als companys que cada any els fan gaudir
molt d'aquesta bonica sortida.

espai de dansa, música i teatre
Seguim ampliant l'espai de música
Noves places disponibles per a cant,
piano, violí i guitarra
Carrer Sant Isidre, 106 · 08788 Vilanova del Camí
Tel. 93 803 58 79 / 677 577 030
ARTISTIC Espai de Dansa, Música i Teatre

ESPORTS

13

Comencen les classes dels grups d'Activa't,
gimnàstica correctiva i pilates a Can Titó
El CFS Can Titó enceta temporada amb nous
projectes i una junta directiva renovada
El Club Futbol Sala Can Titó comença la temporada amb forces i ganes d'anar
ampliant el nombre de jugadors, jugadores i equips. El club ha encetat aquest
nou curs amb molts canvis, entre els més importants la renovació de la seva
junta, presidida per Carles Díaz.
El Can Titó, que enguany celebra 20 anys dedicats al futbol sala, ha encetat la
temporada fent una crida als nois i noies per sumar-se al projecte del club i fer
créixer el nombre de participants i d'equips.
Aquesta temporada el CFS Can Titó té 5 equips en competició: un aleví, dos
infantils, un juvenil i el sènior i dos projectes fora de competició: l'escoleta, dos
grups de fèmines.
L'escoleta és un projecte adreçat a infants de P3 fins a 4t que entrenen cada
divendres, a partir del 4 d'octubre, de 17:15 a 18:30 h. Dalmases explicava a Ràdio
Nova que es tracta de practicar el futbol sala però sense competir, únicament
jugant algun amistós si sorgeix l'oportunitat amb alguna escola o amb algun
equip base federat.
Pel que fa a les fèmines, és una aposta clara del club que enguany compta amb
dos grups: un de mares de jugadors alevins i infantils i un altre grup de noies
joves que practiquen altres disciplines esportives i que també els agrada el
futbol sala. Les fèmines entrenen els dijous de 19:45 a 21:00 h.
Les expectatives del club, respecte de les fèmines seria, explica Jordi Dalmases,
federar un equip de cara a la propera temporada, però això dependrà de les
pròpies jugadores.
Pel que fa a l'equip sènior, el repte del club és recuperar la màxima categoria a la
que van estar. Aquesta temporada el sènior milita a segona, i anant molt bé,
necessitaria quatre temporades per assolir la categoria desitjada
Una base important dels clubs i en general de les entitats són els socis i els
patrocinadors. Jordi Dalmases ha explicat que el club suma actualment una
cinquantena de socis i no ha dubtat en animar a tothom a fer créixer el club. El
carnet costa 20 € anuals i al formalitzar-se el club regala una samarreta tècnica i
una motxilla. Així mateix, les persones associades poden obtenir altres
avantatges, per exemple, al bar de l'entitat.
Pel que fa als patrocinadors, espònsors o altres formes de collaboració Jordi
Dalmases assegura que són imprescindibles per a la bona gestió del club i
sobretot per alleugerir les càrregues de les famílies i dels desplaçaments durant
la competició.
Aquest any el club disposa de dues equipacions, l'oficial és groga i negre mentre
que la segona equipació, de color corall.

El CFS Vilanova estrena aquesta temporada nova junta
directiva
Carlos Díaz és el president, Jordi Dalmases ocupa la vicepresidència i la
coordinació del club; Carlos Rubio n'és el tresorer i Toni Molina el secretari. La
Junta incorpora també tres vocals: Albert Chárlez i, per primera vegada, dues
dones, Rosa Nogales i Rosa Díaz.

Una seixantena de persones han reprès aquest primer d'octubre les activitats
esportives a Can Titó. Enceten el nou curs amb moltes ganes de retrobar-se i de
gaudir dels companys i de l'activitat. Aquest any, a més a més, també estrenen
material i equip de so, fruit del compromís adquirit pel nou equip de govern
amb les persones que practiquen activitats dirigides
S'han ampliat les màrfegues, pilotes, cordes i steps. S'han incorporat gomes
noves, una caixa de manuelles de 2 kg, pilotes medicinals i un nou equip de so
per a les activitats amb suport musical. “Un al·licient més per arrencar amb força
el curs esportiu”, explica el regidor d'Esports, Rafael Gabarri.
Aquest mes d'octubre també ha començat el curs el grup de gent gran que aplega
una trentena més de persones usuàries.
Aquest any estan en marxa 2 grups de ioga, 2 grups de pilates, 1 grup d'Activa't,
un altre de gimnàstica correctiva, un d'activitat física per a gent gran i un de
passejades “A cent cap als cent”. També hi ha quatre grups d'activitats dirigides
d'adults: 2 al Joan Maragall, 1 al Centre Cívic Barri La Pau i un a Can Titó.
Diversitat horària i d'activitat per a totes les edats i gustos.

POLICIA
LOCAL

L'agent vilanoví Marc aconsegueix a Chengdu una
medalla de bronze i una de plata en mitja marató
L'agent de la Policia Local de Vilanova del Camí, Marc M, ha tornat dels
Jocs Mundials de Policies i Bombers que ha tingut lloc a Chengdu, Xina,
amb dues medalles al seu palmarès. Una de bronze, en la mitja marató
individual, i una altra de plata, en la competició per equips.
El policia local ha participat per primera vegada en els Jocs Mundials de
Policies i Bombers on ha aconseguit molt bons resultats. En la competició
individual de la mitja marató hi van prendre part gairebé 1.200 atletes en
diferents categories. L'agent vilanoví que competia en la categoria de 18 a
29 anys, en la que hi participaven 150 corredors, va aconseguir arribar
tercer i va quedar desè de la general.
Assegura que va ser una prova molt difícil, especialment per la
climatologia. La calor, a les 7:30 del matí ja es registraven 28º, i la humitat,
complicaven els entrenaments que havia de fer en un terreny que no
coneixia, un aspecte que afegia una dificultat extra, segons explica l'agent.
Pel que fa a la mitja marató per equips, els temps registrats van sumar una
bona xifra que els va col·locar en la segona posició i els va valer la medalla
de plata.
L'agent local agraeix a l'Ajuntament de Vilanova del Camí la seva
col·laboració en el finançament del viatge i assegura que la participació en
els Jocs Mundials ha estat una experiència molt interessant.

L. A. Matamoros suma una nova medalla d'or al
palmarès dels Jocs Mundials de Policies i Bombers
L'agent de la Policia Local de Vilanova del Camí, Luís Alejandro
Matamoros, ha sumat una nova medalla d'or al seu palmarès després de
competir als Jocs Mundials de Policies i Bombers celebrats del 8 al 18
d'agost a Chengdu, Xina. Matamoros va participar en Karate kumite,
disciplina en la que competien una trentena d'agents de tot el món. El
policia vilanoví assegura que el nivell en la seva categoria, màster de menys
de 80 kg, era molt alt. En un dels combats, Matamoros va trencar-se un
dit, però malgrat la dificultat, va continuar i acabar la competició que li va
valer la medalla d'or.
Sobre aquesta edició dels Jocs de Policies i Bombers, el policia local
destaca l'organització de la competició així com la disciplina i l'entrega
dels voluntaris i d'altres persones que hi col·laboren.
L'agent vilanoví ha explicat a Ràdio Nova que, a diferència d'altres edicions
dels Jocs, els policies i bombers espanyols han creat una associació amb
l'objectiu d'unificar la imatge d'equip a l'hora de participar en la
competició. També facilitarà, assegura Matamoros, la relació amb les
diferents administracions i la sol·licitud d'ajudes i subvencions.
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El portal web de Ràdio Nova
estrena nova imatge
Aquest mes d'octubre, el portal web de Ràdio Nova –radionova.cat- ha estrenat
imatge renovada. A través del nou portal, molt més visual i modern, podreu
continuar escoltant la ràdio online i trobar la informació diària que us oferim amb
la marca vilanovainformacio.cat.

Arrenca oﬁcialment la temporada de Ràdio Nova amb la
complicitat d'un gran equip de col·laboradors
La primera setmana d'octubre va
arrencar oficialment la nova temporada
de Ràdio Nova. Després del descans
merescut de tots els col·laboradors de
l'emissora local, el 29 de setembre s'han
reprès tots els programes del Kol·lectiu
Nocturn i també el magazine migdia
Necessito vacances.
De dilluns a divendres, de 12:00 a 13:00
h, Esmeralda Morreres torna a conduir
el Necessito vacances que tindrà com a
fil conductor la música, amb la
presentació de novetats i el repàs
d'algunes efemèrides. Cada dia compta
també amb un professional diferent per
parlar de moda, psicologia, salut,
literatura...
Així, tornarem a compartir converses i
aprendre moltes coses amb la psicòloga
Verónica Amezcua del centre Avancem;
la mediadora i coach Nuria Sánchez,
presidenta d'ADIC Associació Diversitat
i Ciutadania; l'estilista i dissenyadora
Susanna Maldonado; la bibliotecària
vilanovina Teresa Mas; l'optometrista
Susana Rodríguez, d'Òptica Duran, el
director de l'Observatori de Pujalt,
Albert Borràs, i la nostra cinèfila
favorita: Natalia Sisquella, sense
desmerèixer als companys de +QueCine!

Els vespres torna el
Kol·lectiu Nocturn amb
música, cinema i misteri
El 29 de setembre va començar també la
nova temporada radiofònica pel
Kol·lectiu Nocturn, en la franja de 20:00
a 21:00 h del vespre. Gràcies a un equip
fidel i apassionat pel mitjà, podrem
gaudir i triar entre diferents programes.
Dilluns torna Wake Up! un programa
presentat per Aitor Bernal, amb els
millors temes que sonaven a les pistes de
ball de tota Europa des dels anys 80 fins
a dia d'avui. Tornarà a tenir reemissió els
dissabtes, de 22:00 a 23:00 h.
Els dimecres, Bernal també ens ofereix el
programa De què parlem? que
complirà disset temporades
ininterrompudes en antena. Aquest any,
amb les col·laboracions d'Eva Fernández
i Isabel Moreno, amb reemissió els
diumenges de 22:00 a 23:00 h.
Els dijous tornarem a tenir sempre junts
i parlant de cinema, a Javier Pérez-Vico i
Raül Bocache. El +QCine arriba de la
mà d'aquests dos cinèfils vilanovins a
fer-nos viure la passió del cinema. Si no
el podeu escoltar dijous, la reemissió és
els diumenges de 20 h a 21 h.
I els divendres, és el moment
d'endinsar-se en Arkanum, amb una
altra col·laboradora veterana de Ràdio
Nova: Laura Vivancos. Ella és la veu del
misteri per excel·lència a l'emissora local
i complirà catorze anys en antena. El
món desconegut i enigmàtic d'Arkanum
també tindrà reemissió diumenge de
22:00 a 23:00 h.

Necessito vacances

La programació de Ràdio
Nova es completa amb el
Vilanova Informació, La
Tribuna, Salut des del CAP i
Positiva-ment Ràdio
En l'àmbit de la salut aquesta temporada
tornem a comptar amb la col·laboració
de l'ABS de Vilanova del Camí per fer
Salut des del CAP, l'últim dijous de
cada mes. Hem estrenat temporada
parlant de la prevenció quaternària amb
el doctor Germán González i Verònica
Cano, d'Atenció al ciutadà. Ambdós
professionals han incidit en la prevenció
sobre el mal ús dels medicaments.
També en l'àmbit de la salut i el món
social, reprenem el programa Positivament Ràdio amb l'equip del Club Social
Aidar, habitualment cada primer dijous
de mes.
L'estrena del primer programa d'aquesta
temporada va ser excepcional, perquè va
coincidir amb el segon dijous, el dia 10
d'octubre, i amb la commemoració del
Dia Mundial de la Salut Mental.
L'equip que fa possible aquest programa
és un grup d'usuaris del Club Social
Aidar, un espai que els facilita
l'Associació Salut Mental Catalunya
Anoia. L'objectiu del programa és
trencar l'estigma al voltant de les
malalties de salut mental.

De la mà de Vilanova
Comerç, reprenem els
Valors Actius i preparem un
cicle de debats-tertúlies
sobre temes relacionats
amb el comerç

Susana Maldonado

Susana Rodriguez

Teresa Mas

Veronica Amezcua

+QCine · Javier Pérez-Vico i Raül Bocache

De què parlem? · Aitor Bernal
Positiva-ment
Ràdio

L'entrevista s'emetrà els divendres
després de l'informatiu de les 13:00 h
però també podreu escoltar-la a la carta
a radionova.cat
I aquesta temporada, com a novetat,
Vilanova Comerç ha plantejat a
l'emissora local fer un debat-tertúlia
sobre diferents temes relacionats directa
o indirectament amb el món del comerç.
Aquest espai, encara en fase d'estudi,
s'incorporarà properament a la graella
de Ràdio Nova.

Nuria Sánchez

Kolektiu
Nokturn

Ràdio Nova encetarà aquest mes
d'octubre la quarta edició del programa
“Valors Actius”, un espai dedicat a
l'emprenedoria local que fem de la mà
de Vilanova Comerç i que en aquesta
temporada també incorporarà les
empreses associades a l'Associació
Polígons dels Plans.
El Valors Actius seguirà el mateix
esquema que en les passades edicions,
una entrevista breu de 15 a 20 minuts,
durant la qual es repassa la trajectòria i
les característiques de l'empresa o
comerç protagonista. És un espai de
promoció del comerç local i de proximitat que ens permetrà conèixer experiències empresarials d'alt valor afegit.

Natalia Sisquella

Salut
des del Cap

Arkanum · Laura Vivancos

CAMPANYA CIVISME

Vilaneta
Per una

enganxa’t al civisme

Sigues cívic! Vilanova per viure i conviure
Des de l'Ajuntament de Vilanova del Camí s'ha engegat una campanya de conscienciació cívica i de foment de la convivència amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïnat. La campanya incita la ciutadania a ser cívica per fer possible una Vilanova per
viure i conviure!
La campanya vol incidir especialment tres aspectes amb l'objectiu de reduir o fins i tot evitar que es continuïn donant:
· Els excrements a la via pública, un problema que genera multitud de queixes veïnals
· Els actes vandàlics contra el mobiliari urbà, espais verds, espai públic...
· L'abandonament dels residus, sobretot voluminosos, al carrer
L'Ajuntament creu oportú i urgent combatre les accions incíviques o inadequades que suposen queixes reiterades per part del veïnat
i un cost important per a la ciutat. “Un cost que surt de la butxaca de tots els vilanovins i vilanovines”, sentencia l'Alcaldessa Noemí
Trucharte.
En el marc d'aquesta campanya s'han previst diferents accions que implicaran la ciutadania, els mitjans de comunicació local, les
xarxes socials i altres elements de difusió i promoció com els tòtems publicitaris que s'han instal·lat en diferents espais del municipi.
La primera acció és una campanya informativa amb suport publicitari que promou actituds responsables i que alerta de les
possibles sancions en cas de contradir l'ordenança de civisme i convivència.

Ni el carrer ni la vorera són contenidors
Llença les runes, la resta de la poda, els mobles vells i altres objectes voluminosos a la deixalleria o espera
a dimarts o divendres per treure'ls al carrer, previ avís a l'Ajuntament.
Sigues nét o la broma et pot costar cara. Les sancions poden arribar als 750 €.

Recull les caques del teu gos i el carrer estarà més net
No les deixis a la vorera, als espais verds o al Parc Fluvial.
I els seus pipís, dilueix-los amb aigua i vinagre.
El carrer és de tots i el volem net!
Incomplir l'ordenança et pot sortir car, fins a 700 €.

El que li fas a Vilanova, ens ho fas a tots!
Els actes vandàlics, la destrossa de tanques, bancs, mobiliari infantil o altres elements de la via pública ens
costen als vilanovins cada any més de 30.000 €.
Si evitem fer malbé el mobiliari urbà podrem invertir en la millora dels espais que compartim
Fer malbé el mobiliari urbà pot suposar una sanció de fins a 1.500 € segons l'ordenança de civisme i
convivència.

neta
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Vila

L'ENTREVISTA
Amb quin esperit ha encetat aquest nou
mandat?
Molt bé, amb gran entusiasme i contenta de
continuar amb les regidories del mandat anterior.
Hi ha molta feina a fer i continuar al capdavant de
les meves àrees em permet continuar amb la línia
establerta i els projectes iniciats.
La Festa Major ha estat molt participada. Tots
els actes han fet ple. Què en destacaria vostè?
Per a mi és molt difícil respondre a això, ja que
tots els actes i activitats del programa em semblen
fantàstics! És cert que hi va haver èxit de
participació i aﬂuència de públic en tots els actes.
La incorporació del Punt Lila i l'estudi ambiental
va ser una novetat aquest any, tot i que el meu
desig és que mai haguéssim hagut de tenir un
Punt Lila en cap espai d'oci nocturn. Aquesta és la
valoració més signiﬁcativa que puc fer de Festa
Major. Fer ple en la programació m'anima a
continuar en la línia. Veure tanta gent gaudint
durant quatre dies dels actes i l'absència
d'incidents és per a mi una recompensa personal.
D'aquí pocs dies, tornem a tenir festa. Com
pensa l'Ajuntament celebrar La Castanyada?
La celebració serà a Can Papasseit. Des de l'Àrea
de Cultura es prepara una castanyada molt
animada i innovadora! Aquest any comptem amb
una cercavila de Walking Death, tindrem
xocolatada, castanyes, minidisco i un concurs de
disfresses amb premis que no desvetllaré, per no
restar-li al factor sorpresa!

Eva Vadillo
Eva Vadillo Margarit és la regidora de
Festes, Educació i Joventut de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí. El
passat mes de juliol va encetar el seu
segon mandat formant part de l'equip
que lidera Noemí Trucharte del PSC.
L'inici del mandat ha coincidit amb un
punt àlgid a l'àrea de Cultura i Festes amb
l'organització de la Festa Major, l'estrena
del curs escolar i la posada en marxa de
diferents projectes adreçats a la infància i
la joventut.

Des de juliol s'han posat en marxa diferents
projectes a la seva àrea com la urbanització
de l'exterior de Can Muscons, on s'ubica
l'Espai Jove. Els joves utilitzen Can Muscons?
Tenim xifres de participació?
L'Espai Jove ha tingut una molt bona acollida per
part dels joves, no només a nivell d'espai que era
una demanda bastant recurrent sinó també la
necessitat que poguessin comptar amb un espai
que, en certa manera, es fan seu. Comptem amb
un tècnic i un informador juvenil que garanteixen
les respostes i l'ajuda que en molts moments
aquests joves necessiten. A l'Espai Jove es
tramiten les beques, -aquest any ha calgut
ampliar les dates de tramitació donada l'elevada
demanda-.
També s'organitzen tallers d'assessoria sobre
mobilitat internacional, orientació acadèmica,
orientació laboral i de formació, assessoria de
Salut- drogues, etc ..
L'Espai Jove compta amb una aula on s'imparteix
estudi assistit a joves que venen derivats de
l'Institut.

Parlant d'estudiants i d'escoles, pot avançarnos alguns dels projectes que l'Ajuntament
vol portar a terme aquest curs 2019-2020?
A nivell de centres educatius seguirem en la línia
de col·laboració iniciada fa uns anys, en la
continuïtat d'activitats conjuntes que realitzen els
diferents cursos i que són compartides per les
escoles. Seguim oferint l'auxiliar de conversa en
anglès, estudi assistit, i classes de música en els
tres centres d'educació primària.
Seguim apostant per destinar part del pressupost
participatiu en tots els nostres centres educatius,
ja que és una ajuda molt necessària i molt ben
aproﬁtada per part dels centres, que a més a més,
convida a participar a l'alumnat en la decisió de la
destinació de l'import assignat.
Aquest any com a novetat tenim la intenció de
preparar una acció conjunta amb les escoles i les
llars d'infants, aplegant així tota la infància del
municipi, de 0 a 12 anys el dia 20 de novembre,
Dia Internacional de l'Infant. Encara estem
treballant en l'organització d'aquest acte.
L'essència d'aquesta celebració és que es
reconegui els drets de la infància. La idea és que
pugui sorgir una o diverses accions que puguin
dur a terme els propis nens i nenes durant el curs
escolar a nivell municipal.
El dia 23 o 24 de novembre, encara està per
determinar, també programarem activitats des de
l'Ajuntament enfocades a la celebració del dia de
l'infant.
Pel que fa al manteniment dels centres escolars,
hem aconseguit anar-nos posant al dia, ja que el
manteniment és una cosa viva i contínua. Com
ajuda extraordinària tenim a una persona del Pla
d'Ocupació que ajuda en la tasques de
manteniment en els centres educatius.
Pel que fa a inversions es va aprovar en el darrer
pressupost una partida per a aquesta ﬁnalitat i,
actualment, ens trobem treballant en la memòria
que recull les diferents necessitats dels centres i
planiﬁcant l'execució de les mateixes.
Hi ha algun projecte que requereixi del
suport o implicació dels Serveis Territorials?
Als Serveis Territorials, sempre els hi fem les
demandes que pertoquen per als nostres centres, i
no és tasca fàcil, ja que des de la Generalitat els
marquen les prioritats i toca batallar perquè
mantinguin els compromisos establerts amb el
nostre Ajuntament.
Per la nostra part també hem tornat a iniciar els
contactes amb Diputació de Barcelona per posar
en marxa la creació d'un Consell d'Infants i Joves i
del PEC, el Pla Educatiu de Ciutat.
L'Ajuntament tornarà a organitzar la
cerimònia de reconeixement a la comunitat
educativa?

Tenim les dades d'usos del primer trimestre de
l'Espai Jove Can Muscons i el balanç és molt
positiu, ja que 1.700 joves han fet ús d'aquest
espai.

Sí, la idea és fer-ho dins el format de la festa de
l'educació que serà similar al de l'any anterior.

S'han tornat a convocar les beques de
transport per als universitaris i altres estudis
superiors. Com ha anat la convocatòria
d'aquest any?

Tindrem tallers, una màsterclass, una ponència i
acabarem amb el reconeixement a tota la
comunitat educativa, a tota la feina que realitzen i
la implicació que això comporta.

El termini per fer les sol·licituds s'acabava el dia 11
d'octubre, motiu pel qual encara no disposo de les
dades pertinents encara que imagino que no
variarà massa de l'any anterior. És una ajuda
important per als estudiants i va ser un encert
incrementar la partida destinada en el pressupost
fa un parell d'anys.

Amb els docents i el conjunt de la comunitat
educativa, el camí d'educar, es fa una mica més
fàcil!

