
Conxita Casellas va fer el 18 de 
novembre 110 anys, i per tant, ja 
es pot considerar una 
supercentenària. Un aniversari 
que la converteix en l'àvia més 
gran de Vilanova del Camí i de la 
comarca, una de les més velles de 
Catalunya i una de les 
supercentenàries d'Espanya. 
Acompanyada de les autoritats 
locals i de la família, va bufar les 
espelmes del pastís i va fer el 
tradicional brindis.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
Us presentem en aquesta Guia, 
l'agenda de Nadal. Hi trobareu les 
activitats que s'han programat des 
de l'Ajuntament com la cerca dels 
tions, el Saló de la Infància, aquest 
any inspirat en els pirates, la 
recollida de joguines amb Creu Roja, 
o la festa de Cap d'Any. I també hem 
recollit les activitats programades 
des de les entitats: els tradicionals 
bingos, el recital de nadales, la festa 
del pessebre o la festa de Reis, entre 
altres.

Destacats uia 
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ESPORTS

El programa de suport a clubs 
2019-2020 torna a animar a les 
entitats locals a remar plegades 
per la promoció de l'esport. Fa 
uns dies que es van signar els 
convenis de col·laboració entre 
l'administració local i el teixit 
associatiu per al foment de la 
pràctica esportiva, per la cessió 
d'espais i per prendre 
consciència del treball conjunt 
i del bon ús de les 
instal·lacions. 

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

Un milers d'escolars 
vilanovins es donen la 
mà en el Dia Universal 
dels Drets dels Infants

Més d'un miler de nens i nenes de 3 a 12 anys es van trobar  al 
camp de futbol de Can Titó per celebrar el Dia Universal dels 
Drets dels Infants. L'alumnat va llegir un manifest i després 
es van preparar per fer una fotografia aèria.

Les llars La Baldufa i El Molinet també ho van celebrar 
dibuixant un gran cor amb pedres decorades que els infants 
van portar de casa als peus d'una pancarta s'hi podia llegir: 
“Quan naixem, neixen els nostres drets”
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d’activitats
desembre

Alegra't, panxeta, 
que Nadal ja ve; 
menjarem carneta 
i arrosset també
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L'encesa de llums i un concert de 
nadales donen la benvinguda 
al Nadal

Seguint la tradició es va fer un compte enrere per 
encendre l'arbre de Nadal i aquest any l'acte es va cloure 
amb un concert de nadales a càrrec de quatre cors 
rocieros. El repertori, que es va allargar fins gairebé les 
vuit del vespre, va comptar amb les actuacions del Coro 
Vírgen del Rocío de Sant Andreu de la Barca; Coro 
Rociero Sagrado Corazón de Castellbisbal; Coro 
Morenitas de la Sierra de Capellades i Rocieros del 
Camino, de Vilanova del Camí.

Diumenge 1 de desmbre,en el marc de la Fira de Nadal, 
va tenir lloc l'acte institucional d'encesa de les llums de 
Nadal, que va il·luminar de blanc i de blau l'arbre de la 
plaça del Mercat. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte va aprofitar l'acte per 
avançar altres projectes relacionats amb l'agenda 
nadalenca que aniran veient la llum aquest mes de 
desembre: el veredicte del concurs de dibuix “Pintem el 
Nadal”, que ha de triar la imatge que serà la postal de 
felicitació de Nadal de la Corporació,  la convocatòria 
de la primera edició del concurs de decoració i 
il·luminació nadalenca de balcons, finestres i aparadors 
i l'adquisició de nous elements ornamentals com un 
arbre que s'ha col·locat al passeig, van centrar la seva 
intervenció.

El concert va acabar amb la interpretació d'una nadala 
amb els quatre cors, els agraïments al professor que 
assaja als quatre grups i el sorteig d'una panera 
nadalenca.

Vilanova del Camí recupera la 
megafonia de Nadal per ambientar 
els eixos comercials i el camí escolar
Dimarts 2 de desembre es va posar en marxa el sistema 
de megafonia que omplirà de música nadalenca el 
carrer Santa Llúcia, la plaça del Mercat i un tram del 
carrer Major aquest mes de desembre. 

Fa anys que Vilanova no posava música al carrer, però 
enguany des de l'Alcaldia es va apostar per recuperar-la 
i ambientar així algunes de les vies principals del 
municipi i on es concentra major nombre d'activitats.

La música sonarà de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 
h i de 17:00 a 21:00 h. I els caps de setmana únicament a 
la tarda, de 17:00 a 21:00 h.

Els Ajuntaments de Vilanova, Montbui 
i Òdena es troben per valorar el fet de 
programar accions conjuntes

L'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ha 
explicat que aquestes trobades serveixen per posar sobre 
la taula temes comuns entre els tres municipis amb la 
voluntat de compartir informació i programar accions 
conjuntes, si s'escau.

Trucharte ha dit que està previst fer aquestes trobades de 
manera periòdica.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va acollir la primera 
setmana de novembre una reunió amb els alcaldes de 
Santa Margarida de Montbui, Schummi Juárez, i 
d'Òdena, Maria Sayavera.

L'alcaldessa Noemí Trucharte formarà 
part dels òrgans de govern de la FMC 

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, va ser 
escollida nova presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya rellevant l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier 
Amor, que portava al capdavant de l'entitat des del 2013. 
Durant l'Assemblea també es van escollir set 
vicepresidències i una vintena de vocals, entre les quals 
hi ha l'alcaldessa de Vilanova del Camí.

La Federació de Municipis de Catalunya va celebrar el 
passat divendres 15 de novembre la trentena Assemblea 
General de l'entitat. Entre els punts de l'ordre del dia hi 
havia l'elecció i proclamació dels membres electes dels 
seus òrgans de govern que a partir del 2019 incorporen 
l'alcaldessa vilanovina Noemí Trucharte com a vocal.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí 
incorpora cinc nous agents a la 
Policia Local

L'alcaldessa Noemí Trucharte i l'inspector en cap, Marc 
Peña, van donar als nous agents, la benvinguda al cos i a 
l'Ajuntament, tot desitjant-los molts encerts en aquesta 
nova etapa. Noemí Trucharte va reiterar la confiança del 
govern en el cos de Policia, que són, va assenyalar “els 
garants de la convivència i la seguretat dels veïns i veïnes 
de Vilanova del Camí”.

Durant el mes de novembre es va incorporar a la Policia 
Local un altre agent i es va donar la benvinguda a la nova 
Caporal. Amb aquesta incorporació, explica l'alcaldessa, 
“pràcticament tenim la plantilla coberta”.

El mes d'octubre van prendre possessió del càrrec quatre 
nous agents de la Policia Local i també es va presentar 
oficialment el nou caporal. És el resultat de les 
oposicions convocades per l'Ajuntament de Vilanova per 
tal de cobrir les places que havien anat quedant vacants 
en els darrers mesos.



Un miler d'escolars vilanovins es 
donen la mà en el Dia Universal 
dels Drets dels Infants

Les llars La Baldufa i El Molinet també van celebrar el 
Dia Universal dels Drets dels Infants. Ho van fer 
plegades dibuixant un gran cor amb pedres decorades 
que els infants han portat de casa i amb una pancarta 
de fons on es podia llegir: “Quan naixem, neixen els 
nostres drets”

Més d'un miler de nens i nenes de 3 a 12 anys es van 
trobar el 20 de novembre al camp de futbol de Can 
Titó per celebrar el Dia Universal dels Drets dels 
Infants. De la mà de la regidoria d'Educació, hi van 
participar les tres escoles de primària, Joan Maragall, 
Pompeu Fabra, i Marta Mata, primer amb la lectura 
d'un manifest i després amb la preparació d'una 
fotografia aèria.

Un grup de nens i nenes de les escoles de primària del 
municipi van lluir una pancarta del Dia Universal dels 
Drets dels Infants mentre els seus companys llegien el 
manifest que havien preparat a les aules. La lectura 
del manifest es va acabar amb un aclaparador 
aplaudiment i a continuació, seguint les indicacions 
de Carles Palet, tècnic de joventut, els nens i nenes de 
cada escola van anar formant l'esquelet de tres infants 
gegants donant-se la mà. La imatge aèria és 
impactant.

La jornada va comptar amb la presència de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i de les regidores 
d'Educació, Eva Vadillo, i de Cultura, Carlota Silva.

03EDUCACIÓ/ JOVENTUT

Conxita Casellas va fer el 18 de novembre 110 
anys, i per tant, ja es pot considerar una 
supercentenària. Un aniversari que la 
converteix en l'àvia més gran de Vilanova del 
Camí i de la comarca, una de les més velles de 
Catalunya i una de les supercentenàries 
d'Espanya.

En aquesta especial celebració la van 
acompanyar familiars i amics i una nodrida 
representació municipal encapçalada per 
l'alcaldessa Noemí Trucharte. Els regidors de 
Serveis Personals i Gent Gran, Xavi Sala i Laura 
Pavón i la regidora de Cultura, Carlota Silva, 
van acompanyar l'àvia vilanovina que, malgrat 
els problemes auditius, va conversar amb ells 
de manera animada. En nom del consistori li 
van fer el lliurament d'un ram de flors que va 
rebre amb entusiasme.

Entre les visites, dues veïnes, la Rosa i la 
Rosita, i dues representants del CAP vilanoví, 
que van traslladar-li les felicitacions del 
personal del centre de salut, i com no, la seva 
família amb qui va bufar les espelmes del pastís 
i va fer el tradicional brindis.

L'àvia més longeva de Vilanova 
del Camí, Conxita Caselles, 
celebra 110 anys

Antonia Martínez Hinojo va celebrar el 12 
d'octubre els 103 anys. L'Alcaldessa Noemí 
Trucharte i la regidora de la Gent Gran, Laura 
Pavón van visitar-la al seu domicili per 
felicitar-la i lliurar-li, en nom del consistori, un 
ram de flors.

El passat 12 d'octubre, Dia del Pilar, l'Antonia 
Martínez va celebrar amb tota la família el seu 
aniversari. Es va mudar i va bufar les espelmes 
en un conegut restaurant de la comarca. Va ser 
un dia ple de sorpreses i d'estima que l'anima a 
seguir sumant anys.

L'àvia vilanovina va conversar animadament 
amb l'Alcaldessa i la regidora i va fer bromes 
sobre el seu passat, quan treballava segant al 
camp d'Almeria, de sol a sol, “a mi la calor no 
m'ha fet mai por, m'agrada suar” va explicar 
l'Antonia tot rient.

L'Antònia manté una vida familiar molt activa, 
amb els néts i els besnéts que malgrat el xivarri 
la tenen entretinguda.

Vilanova acomiada dues àvies 
centenàries, Pepita Gabarró i 
Francisca Martínez
Vilanova del Camí va acomiadar el passat mes 
de novembre dues àvies centenàries: Francisca 
Martínez que va fer els 102 anys el passat 17 de 
setembre i que residia a Amavir des de l'abril 
del 2019 i Pepita Gabarró, que en va fer 100 el 
20 de març, i que vivia a la residència Igualada. 
El nostre condol a la família i amics.

Vilanova tanca la celebració del 
Dia dels Drets dels Infants amb 
una matinal familiar amb Llop 
Ferotge inclòs

La regidora d'Educació i Joventut, Eva Vadillo, ha fet 
una valoració molt positiva dels actes tant des del 
punt de vista de la participació com de la qualitat de 
l'espectacle familiar. 

L'espectacle “El llop Ferotge” de la companyia El 
príncep Totilau, va tancar diumenge 24 de novembre 
la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants 
a Vilanova del Camí. La matinal es va encetar amb un 
seguit de jocs a la plaça del Mercat adreçats a la 
quitxalla i la lectura d'un manifest abans de començar 
la representació.

Eva Vadillo, creu que “cal donar continuïtat a aquestes 
accions que ens ajuden, com administració i com a 
comunitat, a reflexionar en veu alta sobre els drets dels 
infants i a cercar camins per treballar valors i virtuts 
com el respecte cap a un mateix i cap als altres”.

Aquesta és la primera vegada que l'Ajuntament 
organitza una agenda d'activitats per celebrar el Dia 
Universal del Drets dels Infants, una efemèrides que 
sempre ha estat present al municipi, tot i que de la 
mà del teixit associatiu.

La ponència de Salvador Cardús 
i el reconeixement a la comunitat 
educativa tanquen el VilaEduca 
2019 
Can Papasseit va acollir el 15 de novembre una nova 
edició del VilaEduca, la Festa de l'Educació de 
Vilanova del Camí. Una vetllada que va encetar-se 
amb diferents tallers adreçat a infants i joves i que va 
acabar amb una ponència del sociòleg, periodista i 
escriptor Salvador Cardús i el tradicional 
reconeixement a la comunitat educativa.

També es va destacar al 2n en dansa que 
comparteixen les escoles Joan Maragall, Pompeu Fabra 
i Marta Mata. Un projecte que els ha permès celebrar 
el Dia Mundial de la Dansa amb l' alumnat i fomentar 
els valors de compartir, respectar, aprendre, cooperar i 
gaudir amb la complicitat de diferents entitats del 
municipi.

I, també es va posar de relleu el Servei Comunitari de 
l'Institut Pla de les Moreres. Un servei coordinat per 
Motse Marimón que ja ha implicat uns 400 joves de 4t 
d'ESO que han pogut experimentar i protagonitzar 
accions de compromís cívic amb la col·laboració 
d'entitats i centres educatius locals.

La quitxalla i el jovent van ser els protagonistes de la 
primera part del Vilaeduca, que va tornar a comptar 
amb els tallers d'experimentació de Lab 06, els de 
Lego i els de Robòtica. Enguany i per salvar el fred es 
van fer a l'interior de Can Papasseit.

Tot seguit, el sociòleg, periodista i escriptor, Salvador 
Cardús, va fer una ponència sobre el fer de “Fer de 
mares i pares en temps d'incertesa”. El Dr. Cardús, va 
parlar de la incertesa com una part de la condició 
humana que ens permet millorar i superar-nos. Així 
mateix va parlar dels valors, tot i que va reconèixer que 
ell prefereix parlar de virtuts i del poder d'educar-les. 
Cardús va parlar de la virtut de la temprança, la virtut 
de la paciència... per fer front a les vicissituds de la vida.

La regidora va comparar la tasca d'educar a un camí, “a 
voltes fàcil i planer i a voltes molt costerut i pesat que 
cal fer plegats: famílies, mestres i professors, alumnat, 
ciutadania i com no, les administracions. Perquè crec, 
va dir Vadillo,  que només si el recorrem conjuntament, 
superarem els obstacles i podrem gaudir en millors 
condicions del paisatge que ens ofereix”.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte va cloure l'acte 
acadèmic amb una intervenció en la qual va elogiar la 
tasca que es fa des dels diferents centres 
d'ensenyament públic del municipi i va tornar a posar 
l'Ajuntament a disposició dels equips educatius per 
continuar avançant en favor d'una educació de 
qualitat.

La Festa de l'Educació, VilaEduca, es va tancar amb un 
refrigeri que va obrir un espai molt interessant            
d' intercanvi d'impressions.

Des de la regidoria d'Educació també va oferir un 
reconeixement a diferents projectes de centre. Es va 
posar en valor el projecte dels vincles que eduquen 
de les llars d'infants La Baldufa i El Molinet, aquests 
lligams que proporcionen als nens i nenes seguretat 
emocional i sentiment de pertinença al grup des de les 
primeres etapes d ela vida.

Simultàniament, Rubén Caldito de l'acadèmia 
Auntempo, va dirigir un taller workshop de música 
que va introduir l'acte institucional que va obrir la 
regidora d'Educació Eva Vadillo.

Des de l'Ajuntament vilanoví es fa agrair i reconèixer 
la trajectòria professional d'Andreu Pedregosa, que va 
exercir de conserge de l'Escola Joan Maragall des de 
1984 fins a la seva jubilació el curs passat. També es va 
fer un reconeixement a Montserrat Vilalta, que es va 
jubilar el passat mes de juny després de treballar 
durant 28 anys a l'Escola Joan Maragall. I el tercer 
reconeixement va ser per a Josep Maria Solé, de 
l'Escola Marta Mata, coordinador TIC, TAC, i l'home 
de les tecnologies de l'escola vilanovina.

L'àvia centenària Antonia 
Martinez Hinojo celebra els 
103 anys



04 URBANISME / PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les obres d'aquesta tercera fase tindran un cost de 
prop de 460.000 € i un termini d'execució de quatre 
mesos.

El passat 1 de desembre es va publicar l'adjudicació 
del contracte per a l'execució de les obres de la 
tercera fase del centre de dia i Casal de la Gent Gran. 

Aquestes són unes obres llargament reivindicades 
que serviran per finalitzar una actuació que va 
quedar aturada el 2017 després de comprovar que el 
projecte era incomplet i no complia la normativa 
vigent.

La signatura va anar a càrrec de l'Alcaldessa Noemí 
Trucharte i de Montse Cruxens, gerent de l'empresa 
adjudicatària, Montcruma SLU. Els regidors 
d'Urbanisme i Gent Gran, José Saucedo i Laura 
Pavón, respectivament, van ser presents també en 
aquest acte en el que hi va participar Roser Guitart, 
que ha estat contractada per l'Ajuntament per a 
dirigir l'obra.

S'adjudiquen les obres de la 
tercera fase del Casal a l'empresa 
Montcruma  SLU amb un termini 
d'execució de quatre mesos

La Brigada de Jardineria va iniciar el mes de 
novembre els treballs periòdics de tala i poda de 
l'arbrat de carrers i places del municipi. L'objectiu 
d'aquests treballs respon a les necessitat de podar les 
branques dels arbres que ho necessitin o fer una 
aclarida per reduir el seu volum. 

Cada espècie d'arbrat és diferent i per tant es realitza 
una poda adequada a les seves necessitats, per això 
hi ha arbres als quals se'ls hi fa una poda cada dos 
anys o altres que no la necessiten.

També es fan treballs de poda en aquells arbres que 
per ubicació, poden provocar molèsties tant a 
habitatges com a vianants, així com per eliminar 
branques afectades per alguna plaga i debilitades.

Conjuntament als treballs de poda es realitzarà 
treballs de tala i retirada d'alguns arbres afectats per 
alguna malaltia, envelliment, deteriorats per motiu 
de vandalisme i els quals no es poden recuperar.

La brigada de jardineria inicia els 
treballs periòdics de tala i poda 
de l'arbrat de carrers i places 

L'Espai Jove de Vilanova del Camí, ha posat 
en marxa de manera oficial Els dimecres 
laborals una cartellera que recull ofertes 
laborals per a joves i altres temes relacionats 
amb el mercat laboral. El servei de Joventut 
es coordina amb Promoció Econòmica i amb 
la referent d'ocupació juvenil de l'Anoia.

L'Espai Jove de Vilanova ha presentat la nova 
secció Els dimecres laborals, un racó on 
exposen les ofertes de treball que arriben des 
de la Xarxa Xaloc i de Feina Activa del SOC. 
Els tècnics de joventut en fan una tria i 
seleccionen aquelles ofertes que tenen a 
veure amb la comarca i les que posen ser més 
interessants per al jovent.

L'Espai Jove estrena 
'Els dimecres laborals' 
una cartellera amb ofertes 
de treball per a joves

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La valoració què es fa dels cursos realitzats ha estat 
molt bona, ja que han dotat a les persones 
participants de noves eines i competències per tal de  
millorar d'aquesta manera el seu accés al mercat 
laboral.

El mes de novembre, al  Centre d'Innovació Anoia 
s'ha realitzat el curs “Com crear un perfil de Linkedin 
i que sigui atractiu” que han seguit 14 persones. 
Aquest és l'últim curs programat per aquest any 
2019, destinat a millorar la recerca de feina de les 
persones inscrites a la Borsa de Treball Xaloc, del 
Servei Local d'Ocupació de  l'ajuntament vilanoví. 
Des d'aquest Servei es fa suport a les persones que 
estan en Recerca Activa de Feina. 

Aquest any, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, s'han realitzat un total de quatre 
cursos:“Tinc més de 45 anys i no tinc feina...”, “Com 
trobar ofertes de treball” “Prepara't per al certificat 
ACTIC (Nivell II) i “Com crear un perfil a Linkedin i 
que sigui atractiu”. En aquests quatre cursos han 
participat un total de 46 persones inscrites a la 
Borsa de Treball Xaloc.

Com crear un perfil atractiu de 
Linkedin ocupa el darrer curs de 
l'any per millorar la recerca de feina 

L'Ajuntament i l'associació de comerciants del 
Mercat de Sant Hilari s'han donat la mà per a 
promoure entre la ciutadania un consum més 
sostenible. Per això, des del divendres, premien la 
clientela amb una carmanyola per compres superiors 
a 25 €.

El primer dia de la campanya, l'alcaldessa i els 
regidors Carlota Silva i Xavi Sala van compartir amb 
els comerciants i els clients del Mercat l'estrena de la 
campanya que s'allargarà fins que s'exhaureixin les 
existències.

“La voluntat de l'Ajuntament, explica Carlota Silva 
regidora de Promoció Econòmica, és acostumar a la 
gent a anar al mercat o al súper amb la carmanyola 
per reduir els envasos de plàstic i les safates de 
poliestirè”. “L'objectiu de la campanya és reduir els 
residus i promoure el consum sostenible entre la 
ciutadania”, afegeix l'Alcaldessa Noemí Trucharte.

L'Ajuntament i el Mercat regalen 
una carmanyola per convidar la 
ciutadania a sumar-se al consum 
sostenible 

La Fira del Camí Ral és un esdeveniment plenament 
consolidat a Vilanova del Camí i arreu de l'Anoia. 
Enguany compleix 22 anys en el marc de la Festa 
Major d'Hivern de Sant Hilari. La representació del 
comerç local tornarà a acompanyar els artesans, les 
entitats i també els oficis, espectacles i les activitats 
infantils i familiars.

Promoció Econòmica ja ha començat a treballar en 
els preparatius de la Fira del Camí Ral 2020. La data 
prevista és el 12 de gener i des de l'àrea municipal 
han fet la invitació a tots els comerços i entitats 
locals que hi vulguin participar.

Les empreses o entitats interessades a participar a la 
fira s'han de posar en contacte amb Promoció 
Econòmica al 93 805 44 11 (extensió 5) o bé per 
correu electrònic: peconomica@vilanovadelcami.cat 

Promoció Econòmica ja té data per 
la Fira del Camí Ral i convida al 
comerç i entitats locals a 
participar-hi 



Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova 
del Camí va iniciar, el passat dilluns 18 de novembre, 
el curs “Wordpress bàsic” per tal de dotar als 
participants dels coneixements i eines necessàries 
per poder crear i gestionar la seva pròpia pàgina web 
a través del gestor de continguts Wordpress.

Aquesta activitat l'imparteix Julià Moreno de 
l'empresa Webdata Solutions, SL i va dirigida a 
persones emprenedores, empresaris/àries 
individuals i, petites i mitjanes empreses. Una 
desena d'alumnes s'estan formant en aquestes eines, 
fins l'11 de desembre.

Durant aquest any s'han realitzat  10 accions 
formatives  per tal de donar eines de visibilitat a les 
xarxes socials i per internet, eines per desenvolupar-
se com a persona emprenedora dins el règim 
d'autònoms i atrevir-se a emprendre, contractació 
amb el Sector Públic, ús dels certificats digitals, 
taller de protecció de dades dirigit al sector 
comercial i possibilitat d'idees de negoci 
ecològiques. Un total de 115 persones han assistit a 
aquestes formacions que s'han realitzat al Centre 
d'Innovació Anoia.

Aquest, és l'últim curs del 2019, d'un seguit de 
formacions organitzades 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. 

Un curs de wordpress bàsic clourà 
el programa formatiu del 2019 
de Promoció Econòmica

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat 
a Vilanova un any més aquesta Formació 
Ocupacional, adreçada prioritàriament a les 
persones treballadores que es troben en situació de 
desocupació, busquen feina i tenen interès a 
millorar o aprendre una nova ocupació. 

Aquest Certificat proporciona als alumnes una 
especialització dins de la branca administrativa per 
tal de millorar les seves oportunitats d'inserció en 
aquest sector. Les ocupacions que podrien realitzar, 
serien per exemple, d'operadors de central 
telefònica, recepcionistes i telefonistes en oficines, 
empleats de finestreta de correus, classificadors i 
repartidors de correspondència, ordenances, 
taquillers, auxiliars d'oficina, d'arxiu o d'informació.

El Centre d'Innovació Anoia acollirà una nova edició 
d'aquest Certificat de Professionalitat de Formació 
Ocupacional adreçat a persones desocupades que 
tenen com a objectiu treballar en l'àmbit 
administratiu. 

El curs és de 470 hores i s'impartirà de dilluns a 
divendres de 9:00 a 14:00 h al Centre d'Innovació 
Anoia. Aquesta acció formativa és gratuïta. Els 
alumnes que superin el curs obtindran un Certificat 
de Professionalitat Oficial amb validesa a tot el 
territori espanyol.

En aquest moment ja s'ha obert el període 
d'inscripcions. Per més informació o inscripcions es 
pot trucar al  93 805 44 11 ext. 5  o un correu 
electrònic a peconomica@vilanovadelcami.cat

Al gener, nova edició del Certificat 
de Professionalitat d'Operacions 
Auxiliars de Serveis Administratius 
i Generals
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El mateix cap de setmana que es celebrava el 
Vilashopping hi havia altres ofertes gastronòmiques 
i culturals de gran prestigi molt a prop de Vilanova 
del Camí, un factor que diu Noemí Trucharte podria 
haver restat públic al Vilashopping, però no va ser 
així i la plaça del Mercat es va tornar a omplir de 
bons productes i excel·lent servei.

Vilanova del Camí va celebrar el passat 5 d'octubre 
el Vilashopping Nit de Tapes, una festa 
gastronòmica i comercial al bell mig del municipi 
que va tornar a demostrar el talent dels establiments 
i restauradors locals. La tapa de “rollet de salmó amb 
formatge crema i salsa de mostassa amb mel i fonoll” 
de Panela&Coco va convèncer al Jurat que l'ha 
considerat la millor tapa d'aquesta edició.

Una tapa, expliquen les germanes Luisa i Júlia 
Salgado, que van crear especialment per al 
Vilashopping però que també oferiran a 
Panela&Coco.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de 
Promoció Econòmica, Carlota Silva, van lliurar 
aquest divendres una placa que les acredita 
guanyadores d'aquesta nova edició del concurs  de 
tapes. Ràdio Nova va compartir el moment amb les 
germanes Julia i Luisa Salgado.

La regidora de Promoció Econòmica, Carlota Silva, 
també ha destacat el bon nivell de les tapes: el seu 
sabor i la seva presentació, un conjunt d'elements 
que demostra la passió li posen els comerços locals. 
Malgrat que la valoració del Jurat era secreta, tots els 
seus membres –regidors del consistori- van coincidir 
en destacar la tapa guanyadora, un rotllet de salmó 
amb formatge crema i salsa de mostassa amb mel i 
fonoll que va preparar Panela&Coco.

L'Alcaldessa ha destacat el gran nivell de totes les 
tapes que participaven i el bon ambient que es va 
viure a la plaça. Noemí Trucharte ha agraït als 
establiments locals la il·lusió i les hores de feina que 
dediquen a aquesta iniciativa que, assegura, “s'ha 
convertit en un referent per als vilanovins”.

Panela & Coco guanya el premi a la 
millor tapa del Vilashopping 2019

La rúbrica del contracte va anar a càrrec de 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i del gerent de 
l'empresa, Xavier Tovar. La regidora de Promoció 
Econòmica també va participar en l'acte i va 
aprofitar per donar-li la benvinguda al Centre 
d'Innovació Anoia, on l'empresa ja han portat a 
terme diferents activitats en el marc formatiu de la 
Protecció de dades.

El Viver d'Empreses del Centre d'Innovació Anoia ha 
incorporat una nova iniciativa empresarial: la 
consultora Societat i Empresa. Amb aquesta ja són 7 
les joves empreses instal·lades al Viver que ja 
funciona a ple rendiment.

La consultora Societat i Empresa 
s'instal·la al Viver d'Empreses 

QUÈ FER AMB L'OLI USAT?

3L
màxim

3L
màxim

Per reciclar l'oli domèstic usat només 
necessites una ampolla de plàstic de fins un 
màxim de 3L on abocar-ho.

Et pots ajudar d'un embut, procurant filtrar 
al màxim les impureses que hi pugui haver.
Pots reciclar qualsevol tipus d'oli d'origen 
vegetal com l'oli d'oliva, de gira-sol, oli de 
llaunes de conserva, etc.

Has de dipositar directament l'ampolla 
plena d'oli dins el contenidor que tinguis 
més proper al teu domicili.

3Lm
àxim

OMPLIR
1

TANCAR
2

DIPOSITAR
L’AMPOLLA
TANCADA

3

RECOLLIDA 
SELECTIVA  
D'OLI DOMÈSTIC  
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Així mateix l'Ajuntament i Creu Roja tenen un 
conveni signat per a la gestió del Banc de la Teca, que 
ofereix atenció a les famílies vilanovines en situació 
de vulnerabilitat social.

En el marc d'aquest conveni entre l'Ajuntament i 
Creu Roja també es contempla la recollida de 
joguines abans de les festes de Nadal per fer que cap 
nen es quedi sense joguines la nit de Reis. Aquest 
projecte compta també amb la col·laboració dels 
mitjans locals, Ràdio Nova i Vilanova Informació, que 
se sumen a la difusió i promoció d'aquest acte 
solidari.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i Creu Roja 
Anoia ja fa anys que treballen plegats en diferents 
projectes socials al municipi. Actualment s'està fent 
reforç escolar al Centre Obert El Cireret en el que hi 
participen dos grups d'infants que reben aquest 
suport dues hores, dos dies per setmana.

Els regidors de Serveis Personals, Xavi Sala, i la 
regidora d'Igualtat, Solidaritat i Gent Gran, Laura 
Pavón han visitat Creu Roja Anoia per conèixer de 
primera mà els projectes, serveis i campanyes que s'hi 
porten a terme. També estan valorant iniciar altres 
activitats i projectes en el marc de la solidaritat i 
ajuda a les famílies més vulnerables.

Els regidors Xavi Sala i Laura 
Pavón visiten Creu Roja per valorar 
l'inici de nous projectes 

Vilanova del Camí va estrenar l'agenda d'actes del 
25N Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència vers les dones, amb una interessant xerrada 
per desmuntar el masclisme. Neus Folguera, 
psicòloga i directora del centre El trèvol va saber 
transmetre de manera molt didàctica els continguts. 
La trobada va servir per definir la violència masclista i 
els factors que la mantenen. 

A l'acte hi va participar la regidora de l'àrea, Laura 
Pavón i el regidor d'ERC, Marc Bernáldez.

L'especialista en violència masclista va abordar les 
creences i mites que han marcat històricament la 
construcció del gènere i en conseqüència el nostre 
pensament, així com la forma de sentir i expressar-
nos, influenciats pel nostre entorn.

Desmuntant el masclisme des de 
la identificació de les creences que 
la mantenen 

Dissabte, tot i que el matí va ser fluix, no va 
desanimar les diferents entitats -l'Associació Cultural 
Camp del Rei, els Geganters i Grallers de Vilanova del 
Camí, l'Associació de Pensionistes i Jubilats, Sweet 
India- i els grups locals Los Signos i La Séptima 
trastada, per fer la seva aportació a la festa. 

L'endemà diumenge, la pluja va aigualir una mica la 
celebració i va obligar a traslladar els actes a Can 
Papasseit. L'arrossada va aplegar unes 130 persones. 
La iniciativa, en aquest cas de l'Ajuntament vilanoví i 
del Club Petanca Santa Lucía, va comptar amb la 
col·laboració en espècies dels supermercats 
vilanovins. 

També les masterclass de Sweet India i Artístic van 
contribuir a l'ambient festiu i van fer créixer la venda 
solidària de Pulseres Candela. 

La Festa Solidària va caonseguir recaptar 3.100 € per a 
l'associació Pulseras Candela, col·laboradora amb la 
Fundació Sant Joan de Déu en la investigació del 
càncer infantil. Tot i que la pluja va restar una mica 
de participació als actes i va obligar a traslladar-los 
diumenge, a Can Papasseit, la valoració global de la 
celebració és molt positiva per part de la regidoria de 
Solidaritat. La regidora Laura Pavón ha destacat la 
col·laboració de les entitats i comerços vilanovins en 
l'organització dels actes. 

La tarda va ser més concorreguda. El berenar infantil, 
amb productes dels forns vilanovins, i els diversos 
tallers, com el de màscares que organitzava la colla de 
diables Els Cabrons de Vilanova, un altre de 
bombolles gegants de sabó i un més de Pulseras 
Candela, van aplegar força participació. També va 
tenir bona acollida la masterclass de Muay Thai del 
Furio Jol. La recaptació de l'entrada del ball de la gent 
gran de dissabte, també fou solidària amb la causa de 
la festa.  

Coincidint amb el cap de setmana solidari amb motiu 
del Dia Internacional del Càncer de Mama, també es 
van vendre a Vilanova del Camí els nous calendaris de 
l'AECC: Fortes i Valentes, que contribuiran a la 
millora dels espais de l'Àrea d'Oncologia de l'Hospital 
d'Igualada.

La Festa Solidària recapta més de 
3.000 € per a la lluita contra el 
càncer infantil

Vilanova del Camí va celebrar el 25 de novembre el 
Dia Internacional contra la violència masclista. 
Primer a la plaça del Mercat on va tenir lloc l'acte 
institucional i després a Can Muscons on es va 
inaugurar l'exposició “Cendres” amb el testimoni de 
sis dones que han patit violència masclista.

La celebració del 25N va continuar a Can Muscons, 
amb la inauguració de l'exposició “Cendres”. Una 
col·lecció d'imatges impactants amb el testimoni de 
sis dones que han patit violència masclista en 
primera persona. 

Una setantena de persones es van aplegar a la plaça 
del Mercat per reivindicar una societat més lliure, 
també de la violència exercida cap a les dones. L'acte 
es va encetar amb la lectura d'un manifest que va anar 
a càrrec de la regidora d'Igualtat, Laura Pavón, el 
regidor d'Urbanisme, José Saucedo, la regidora de 
Règim Interior, Susana Gutiérrez i el regidor 
d'Esports, Rafael Gabarri.

Aquesta lectura va introduir l'encesa d'espelmes en 
memòria de totes les víctimes de violència masclista. 
Una imatge que va servir d'escenari al cantautor local 
Carlos Gómez, que va posar la nota musical a la 
vetllada.

Acompanyades de sis fotògrafes, aquestes dones ens 
expliquen els seus processos, pensaments, canvis i 
fortaleses per mitjà de la imatge. Aquest projecte 
busca ser curatiu, visibilitzador i apoderador.

Una lectura que feia especial èmfasi en aquelles 
violències normalitzades que les dones assumim com 
un peatge en el nostre dia a dia i que són la 
justificació de moltes de les discriminacions que 
actualment encara hem d'afrontar. 

L'acte, en el qual també hi van participar un grup de 
dones que lluïen una pancarta on es podia llegir “Mi 
cuerpo no quiere tu opinión”, va continuar amb la 
lectura d'un conte per part de Felicidad Ruiz. Una 
narració inspirada en el conte que li explicava la seva 
mare i que feia referència a la relació entre un núvol i 
el sol, una relació dominant que va acabar amb 
l'anul·lació i la desaparició del núvol.

Vilanova del Camí encén un gran 
llaç lila en memòria de les víctimes 
de violència masclista

GAS

AIRE CONDICIONAT

ELECTRICITAT

CALEFACCIÓ

AIGUA

CONFORT NOVA
Tel. 93 806 08 60

C/ Alfonso XIII, 40 Cantonada 
Pl. Extremadura 

VILANOVA DEL CAMÍ

Calderes de
Condensació

Energia i eciència

A l'acte hi ha participat el Dr. Josep Maria Abad, 
cirurgià d'oncologia de l'Hospital d'Igualada, el 
fotògraf Roger Velàzquez, Beatriz Bayarres i Ivonne 
Velázquez, responsables de la coordinació i 
producció del calendari.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha fet una 
contribució solidària de 500 € al  projecte “Fortes i 
Valentes” del Servei d'Oncologia de l'Hospital 
d'Igualada.

Fortes i Valentes és un calendari solidari del 2020 
amb fotografies de Roger Velázquez de dones que 
han estat tractades a la Unitat Funcional de Mama 
del Consorci Sanitari de l'Anoia. Per a totes elles ha 
estat la primera experiència com a models però 
segons explica Velázquez, han gaudit molt amb 
l'experiència i la valoren molt positivament.

Des de l'Hospital d'Igualada, han rebut amb 
satisfacció aquesta aportació i han agraït a 
l'Ajuntament de Vilanova la seva implicació ja que ha 
estat la primera administració en col·laborar-hi.

L'equip de govern encapçalat per l'Alcaldessa Noemí 
Trucharte els ha fet el lliurament d'un xec simbòlic i 
els ha reiterat el compromís de l'ajuntament vilanoví 
de seguir col·laborant en el projecte del Servei 
d'Oncologia,  per a la millora dels espais d'oncologia.

Contribució solidària de 
l'Ajuntament de Vilanova amb el 
projecte “Fortes i Valentes” 

Bon Nadal
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Els resultats es comunicaran properament als 
mitjans locals i al web municipal.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha convocat 
un nou procés participatiu que s'ha tancat el 29 
de novembre. A diferència d'altres edicions, el 
procés ha proposat a la ciutadania nou iniciatives 
perquè pugui decidir en quins projectes de ciutat 
vol invertir.

Els projectes inclosos al procés participatiu estan 
valorats en 27.500 € i contemplen la instal·lació 
de fanals solars al Parc Fluvial, la instal·lació 
d'una tirolina o la instal·lació d'una zona 
d'escalada. També s'inclou una inversió en 
mobiliari urbà, una ampliació i millora en la 
decoració nadalenca o més mobiliari per als 
parcs. Així mateix també es contempla la inversió 
en cendrers i papereres, en taules de pícnic i en 
elements biosaludables. 

L'Ajuntament de Vilanova del 
Camí invertirà 55.000 euros en 
el procés participatiu

Simultàniament a aquest procés participatiu 
obert a la població major de 18 anys, s'ha fet un 
procés participatiu a les escoles. Els nens i nenes 
podran decidir com invertir una partida de 5.000 
€ en cada un dels tres centres de primària: Joan 
Maragall, Pompeu Fabra, Marta Mata i també a 
l'Institut Pla de les Moreres.

I els joves, des del Consell de Joves de Vilanova 
del Camí, també poden dir la seva i proposar 
iniciatives o accions valorades en 2.500 €. 

Les llars d'Infants La Baldufa i el Molinet també 
han participat en el procés participatiu que els ha 
permès decidir la inversió de 5.000 €, 2.500 € per 
llar, en projectes concrets per al centre.

L'alumnat de Vilanova també 
participa en la presa de decisió 
de la inversió de diners públics

El caliu de la castanyada el van posar també els 
comerciants, de Vilanova Comerç i el Mercat de Sant 
Hilari, a la plaça del Mercat, on va començar la festa a 
primera hora de la tarda. Tal i com estava previst, des 
d'allà mateix va sortir la cercavila de disfresses 
terrorífiques fins a Can Papasseit, on es feia el 
concurs i el ball. 

Des de la regidoria han destacat el bon ambient i la 
feina feta pel Jurat, integrat per membres de la 
Comissió de Festes. També han assenyalat la 
col·laboració de tres joves de l'institut Pla de les 
Moreres que participen del projecte de voluntariat i 
que van donar un cop de mà en la decoració de Can 
Papasseit.

Un total de 71 participants van concórrer al concurs 
que va lliurar premis a les tres millors disfresses 
individuals i a les dues millors de grup. En la primera 
la guanyadora fou la Novia de la muerte; el segon 
premi fou per a la Bruixa Artet i el tercer per a la 
Vampiressa. I en categoria grupal, el primer premi 
fou per al conjunt de disfresses inspirat en la 
pel·lícula It i el segon, fou per a les Mini nimfes de 
tardor.

El bon ambient i la participació van marcar la 
celebració de la castanyada a Vilanova del Camí, el 
passat 31 d'octubre. La parada de castanyes al carrer, 
la cercavila i el concurs de disfresses a Can Papasseit 
van aplegar un públic familiar que va gaudir de la 
combinació de la festa més tradicional amb el 
Halloween, que cada cop guanya més espai en les 
celebracions. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte, les regidores de Festes 
i Cultura, Eva Vadillo i Carlota Silva, respectivament, 
i tres representants la Comissió de Festes, Keta 
Borrega, Pepi Cervera i Ceci Holgado, van fer 
l'entrega dels premis.

La festa es va allargar fins a dos quarts de deu de la 
nit.

Concorreguda celebració de la 
castanyada i del concurs de 
disfresses de Halloween 

Els tallers infantils amb Anima'ns que van consistir 
en jocs gegants van anar aplegant els més petits a 
partir de les cinc de la tarda, mentre la paradeta de 
castanyes dels comerciants començava a fumejar.

Els nens i nenes van participar també en una mostra 
de dibuixos que va deixar una lluïda exposició per a la 
castanyera, amb escenes tradicionals i també altres 
lliures;  fins i tot amb missatge ecologista. 

Des de Vilanova Comerç han valorat d'èxit la 
celebració de la castanyada 2019. Si més no per la 
gran participació del veïnat que va concórrer a la 
plaça del Mercat i sobretot pels infants que en total, 
van fer gairebé uns 80 dibuixos per la castanyera, per 
exposar-los a la plaça.

Des de Vilanova Comerç s'han mostrat molt agraïts 
per la bona acollida de la festa. 

Reeixida castanyada del comerç 
vilanoví amb afluència de públic 
a la plaça del Mercat 

Les usuàries del Casal de la Gent Gran van celebrar la 
Castanyada amb dos tallers força participats, un de 
panellets i l'altra de disfresses que es va 
complementar amb una altra activitat per guarnir el 
Casal amb un mural dedicat a la tardor.

Des del Casal asseguren que “va ser una experiència 
molt divertida que va aconseguir arrencar el somriure 
del veïnat i comerciants, de grans i de petits,  perquè a 
nosaltres ens agrada compartir els bons moments”, 
expliquen.

El dijous 31 d'octubre, ja acabada la feina als tallers, 
les usuàries es van disfressar de bruixes i van aprofitar 
per immortalitzar el moment amb una bona 
col·lecció de fotografies que han difós per les xarxes 
socials.

També van sortir al carrer per gaudir amb el veïnat i 
els comerços propers al Casal d'aquesta festa de la 
Castanyada.

Una vegada acabada la gresca van degustar al Casal el 
panellets que havien fet per a l'ocasió i van brindar 
perquè diuen, “la il·lusió no s'ha de perdre mai”

Un taller de panellets i un altre de 
disfresses omplen d'activitat el 
Casal durant la Castanyada 

Dijous de 19 a 20:30 h
36 € trimestral, material a càrrec de l'alumne

Dijous de 19:30 a 21:30 h
Ens permet reflexionar i posar a escena tot allò que ens passa en societat, 45 € trimestral

Dijous de 19:30 a 21:30 h
Dilluns de 17:30 a 19 h · 36 € trimestral, material a càrrec de l'alumne

5 al 18 de desembre

Cal DNI i
domiciliació

bancària

Els tallers
començaran
el 9 de gener

Verge del Cap, 26 93 805 44 22 (Ext. 127)
centrecivicbarrilapau@vilanovadelcami.cat
de dilluns a divendres de 14:15 a 19:15h



Eva Vadillo 

Quien gobierna tiene la 
responsabilidad de hacerlo con 
coherencia y de buscar el mayor 
consenso con los demás partidos del 
consistorio, para que Vilanova del 
Camí siga creciendo.

Ahora ya se acercan fechas navideñas 
y desde el PSC os deseamos que 
paséis unas Felices Fiestas junto a las 
personas que queréis y como no, 
¡Feliz Año 2020!

 Esta propuesta fue hecha pública en 
un comunicado por los grupos de la 
oposición V365, ERC y VA frente al 
incremento inicial que se llevó a 
pleno. El equipo de gobierno aceptó 
la propuesta del comunicado junto a 
Junts X Vilanova y 
sorprendentemente los mismos 
grupos que la propusieron, votaron 
en contra las ordenanzas. Unas 
ordenanzas que incluyen un aumento 
en la bonificación de la plusvalía  al 
recibir un piso en herencia  que pasa 
del 30 al 50%, mejoras en las 
condiciones para adquirir una parada 
en el mercado, mejoras de las cuotas 
del Centre Obert en beneficio de las 
familias.

Vilanova no pertenece a quien 
gobierna ni a la oposición. Vilanova 
pertenece a nuestros vecinos y 
vecinas, a nuestros hijos e hijas, a 
nuestra gente mayor a nuestros 
barrios a nuestras entidades, 
asociaciones, etc.

También se llevó a pleno la 
modificación de la ordenanza de 
civismo, que cuenta con unas 
medidas efectivas para terminar con 
las deposiciones y micciones de 
perros en la  vía pública, mobiliario 
urbano y fachadas de edificios. Un 
problema que tiene a una gran 
mayoría del vecindario molesta. 

Se aprobó por consenso del 
consistorio esta modificación, donde 
se iniciará una campaña informativa 
y sancionadora. El Ayuntamiento 
facilitará de manera gratuita la 
obtención del código genético de los 
animales censados y será a partir de 
este código que se podrá identificar y 
sancionar al propietario/a del animal, 
cuyas deposiciones no hayan sido 
retiradas de la vía pública.

El  Ayuntamiento de Vilanova del 
Camí es pionero en la conca d'Òdena 
y uno de los primeros en la comarca 
en introducir la medida de análisis de 
ADN de las defecaciones de los 
animales de compañía.

El camino es el consenso

Hemos tenido dos plenos 
importantes donde se han aprobado 
las ordenanzas fiscales para el año 
2020. Ordenanzas que incluyen una 

actualización del IPC del IBI de 1,22% 
que supone un incremento de 4,90 € 
de media por año.

L'IBI és un dels impostos més 
importants per a la viabilitat 
econòmica d'un ajuntament, i alhora 
un dels més delicats de cara als 
ciutadans. És per això que qualsevol 
acció que tingui a veure amb apujar o 
abaixar aquest impost s'ha de fer de 
forma seriosa i no mereix l'espectacle 
que vam viure en el Ple Extraordinari 
on es van modificar les ordenances 
fiscals.

Aprofitem aquest espai, que es 
publica cada dos mesos, per desitjar-
vos unes Bones Festes i també per 
recordar-vos que podeu 
transmetre'ns les vostres queixes o 
suggeriments a través de les nostres 
xarxes. 

 

Si no, és impossible explicar com la 
pujada del 5% de l'IBI proposada pel 
PSC – defensada fins el Ple sense 
acceptar cap alternativa – es 
transforma, en només 5 minuts, en 
un acord amb JxVilanova per apujar 
el rebut en poc més d'un 1,20% i 
seguir-lo apujant en els propers anys.

Un espectacle de baix nivell 
protagonitzat pel PSC i JxVilanova, 
que continuen desenvolupant el seu 
pacte contra natura, en el qual hi ha 
una escenificació prèviament pactada 
entre els dos grups. 

Vanesa González 

El Gran Espectacle de la 
pujada de l'IBI

Des de Vilanova 365 vam ser 
proactius davant la idea del PSC. Vam 
defensar la congelació de l'IBI, com 
s'havia fet des que vam governar 
entre el 2015 i el 2017. Seguirem amb 
aquesta filosofia, defensant els 
interessos dels vilanovins i 
vilanovines, per molt que des del 
govern haguem de sentir, ja sigui al 
ple o al carrer, que el nostre partit 
mai fa propostes. Mai deixarem de 
proposar, perquè a nosaltres ens 
agrada fer política anant de cara, no 
un espectacle.
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Modifiquem l'ordenança 
municipal dels animals 
domèstics

Un dels punts que portàvem en el 
nostre programa electoral era 
l'obtenció del codi genètic dels 
animals. Això ens permetrà 
identificar les deposicions no 
retirades de la via pública. 

Gràcies a l'aprovació d'aquesta 
ordenança municipal podrem lluir 
una Vilanova neta, passejar sense 
mirar constantment al terra, i si em 
permeteu olorar "altres perfums"...

Però la nostra feina no s'inicia aquí ni 
s'acaba aquí. Vam posar sobre la taula 
27 incorporacions/modificacions de 
l'ordenança i amb el resultat de 22 
aprovades. 

S'ha modificat, actualitzat, ampliat i 
adaptat una nova ordenança que 
datava de l'any 2003. 

La feina a fer però és molta per 
obtenir els resultats esperats amb 
l'aplicació d'aquesta nova etapa pels 
animals i propietaris del municipi. 

Necessitem una bona campanya 
d'explicació i adaptació, necessitem 
el cens dels animals  del municipi 
actualitzat, necessitem convenis amb 
els centres veterinaris de la zona per 

xipejar els animals que no ho estan a 
preus més reduïts. 

Nosaltres vetllarem perquè aquesta 
ordenança camini pel bon camí, pel 
benestar dels animals del municipi i 
dels seus propietaris. 

Mica en mica, amb esforç, dedicació, 
entusiasme i compromís amb tots els 
veïns i al municipi podrem veure una 
Vilanova més neta, més propera i 
fàcil de viure. I amb aquestes 
paraules us desitgem a tothom unes 
bones festes de Nadal.

Glòria Vilà

Aplicació que qualsevol veí del 
municipi descarregant l'aplicació 
pugui informar de qualsevol 
incidència del municipi d'una 
manera ràpida i directe i sense cap 
cost pel ciutadà. 

Continuarem treballant perquè altres 
punts del nostre programa també 
tinguin visibilitat com ara l'esperada 
línia verda per les incidències.

ACORD MUNICIPAL

Sorteig de 

40 pernils 
Sorteig de 40 pernils entre els usuaris 
de la targeta client del Mercat

Utilitza la targeta del Mercat, tots hi sortim guanyant!
Farem el sorteig el dia 21 de desembre

Vine i 
 participa! 

Bon 
Nada

l



El mes de noviembre el PSC de 
Noemí Trucharte, con la ayuda de 
Junts Per Vilanova, ha subido el IBI 
(la contribución, el impuesto sobre la 
vivienda) casi un 5% a todos los 
vecinos de Vilanova. Vilanova 
Alternativa votamos lógicamente en 
contra. Porque somos fieles a nuestro 
programa electoral (no todos pueden 
decir lo mismo), porque defendemos 
lo mismo antes y después de las 
elecciones, y sobre todo, porque 
Vilanova es un pueblo de gente 
humilde y trabajadora, que ya paga 
suficientes impuestos y que tiene un 
IBI elevado.

Francisco Palacios

El PSC defiende la subida del IBI 
diciendo que no es una subida sino 
una actualización del IPC. No nos 
tomen el pelo a los vecinos, si 
pagamos más de IBI es que el IBI 
sube. Llámenlo como quieran. Dice 
también la Alcaldesa que en Vilanova 
el IBI no es elevado en comparación 
con los demás pueblos de la comarca. 
Que se lo pregunte al vecino 
pensionista o autónomo que le ha 
quedado una paga de 400 euros al 
mes. Ella quizás lo ve diferente al 
cobrar como alcaldesa más de 3000 
euros al mes, con 14 pagas, más lo 
que cobre del Consell Comarcal más 
lo que cobre al ejercer de abogada.
Dice el PSC que sube el IBI para 
poder mantener las estructuras y los 
servicios del ayuntamiento. No 

engañen al vecino, no hay ninguna 
guardería nueva, ni polideportivo, ni 
plaza, ni servicio nuevo. ¿Saben lo 
único nuevo que hay desde mayo 
(fecha de las elecciones) hasta ahora? 
Que la alcaldesa se ha subido el 
sueldo un 100% más, que se han 
aumentado los sueldos más de 
100.000 euros al año. Y que se ha 
contratado un cargo de confianza 
puesto a dedo (un exregidor 
socialista) que nos cuesta 25.000 
euros al año. 150.000 euros más. 
Curiosamente lo que nos suben de 
IBI a todos los vecinos. No engañen a 
los vecinos. Eso sí, tendremos que 
agradecerles que nos dejaran pagarlo 
en 4 años, poco a poco. Lo que no 
dicen es si volverán a subirlo cada año 
con el IPC. Aclarar que las tasas e 

impuestos (hay muchos) se votan 
todos juntos. VA! está de acuerdo en 
la congelación de muchos, en los que 
suponen una mejora para los vecinos. 
Pero no en la subida del IBI, ni en 
subir las actividades de los jubilados 
(como la gimnasia de 
mantenimiento), ni en cobrar un 
50% de IBI a los vecinos que tienen 
dos pisos y no los alquilen en dos 
años.

El PSC sube el Ibi. VA! 
en contra

Vilanova Alternativa desea una 
Felices Fiestas a todos los vecinos.
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Seguim endavant ! 

En les últimes setmanes Junts x 
Vilanova hem estat clau en 
l'aprovació de les ordenances 
municipals per al 2020,  on s'han 
aprovat un conjunt de millores 
augmentat el percentatge de 
bonificació per a les plusvàlues en 
funció del valor de cada propietat, 
una reducció progressiva de la taxa de 
lloguer de parades del mercat per 
incentivar el lloguer de diverses 
parades per reactivar el nostre 
mercat. I també vam proposar reduir 
la proposta d'actualització de l'IBI del 
4'9% al 1'22% situant-lo en la línia del 

IPC, ja que veiem desmesurat voler 
aplicar un increment del 4'9% en un 
sol any. Entenem que s'ha de garantir 
la no pèrdua de poder adquisitiu de 
l'Ajuntament anivellant anualment 
els principals impostos i taxes en la 
línia de l’IPC, però també creiem que 
s'ha de fer amb una certa prudència i 
moderació per no afectar a la nostre 
ciutadania. En aquesta línia ens 
trobem cercant en la mesura de les 
nostres possibilitats i responsabilitat 
el que creiem es millor pel conjunt de 
vilanovins i vilanovines. 

A més de les ordenances en el darrer 
Ple municipal també vam aprovar 
l'ordenança de la tinença d'animals, 
en què vam aprovar un seguit de 

modificacions per poder garantir 
unes millors condicions d'higiene 
pública a les places i carrers, i poder 
lluitar d'una manera més efectiva 
contra les accions incíviques que es 
puguin produir. 

A banda també vàrem aprovar la 
modificació del POUM que 
finalment ens permetrà poder 
ampliar els usos dels polígons 
industrials de Vilanova poden així 
donar cabuda activitats econòmiques 
diverses relacionats més enllà del 
sector industrial com pugui ser el 
sector comercial, d'oci, esportiu, etc.

En aquest sentit cal remarcar la feina 
feta en aquests últims mesos, sempre 
des del diàleg i amb la voluntat ferma 

de trobar les millors solucions 
possibles per a que el nostre poble 
pugui avançar i encara el futur amb 
optimisme !!  

Jordi Barón 

Per acabar desitjar a tothom unes 
bones festes de Nadal i una millor 
entrada d'any nou !!   

JUNTS

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, tauleta, 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

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

Bones Festes !!!



En conjunt, i després de parlar amb força dels 
comerciants de la Fira, van coincidir en valorar la 
jornada de molt positiva, no només per les vendes 
sinó per l'ambient que es va crear.

La bonança climàtica va donar una treva a la Fira i el 
sol va acompanyar des de primera hora del matí, 
convidant el públic familiar a participar de les 
activitats que hi havia preparades. Les manualitats i 
els pintacares per a la quitxalla van deixar estampes 
ben divertides; l'actuació de Sweet India tampoc va 
decebre i el concert de “The Curlies” va sorprendre 
molt gratament el púbic assistent.

La plaça del Mercat va acollir l’1 de desembre la 
tradicional Fira de Nadal que organitza Vilanova 
Comerç. La primera de les propostes de l'agenda 
nadalenca ha funcionat amb molt d'èxit, sobretot al 
matí, gràcies també a la bonança del temps. 

Productes informàtics i regals personalitzats, 
perfums i essències, llibres i contes, minerals i 
encens, i fins i tot un photocall nadalenc, van sumar-
se a les propostes del comerç de proximitat en 
aquesta Fira que va rebre molts visitants durant tot el 
dia.

Però si hem de parlar del veritable protagonista de les 
activitats nadalenques de la Fira de Nadal, aquest és 
el Tió. Molts nenes i nenes, acompanyats de les seves 
famílies, van fer cua pacientment per fer-lo cagar. Es 
van poder sentir cançons de tota mena  mentre els 
nens estovaven el tronc màgic i els llums dels flaixos 
per immortalitzar el moment no van parar en una 
bona estona.

Una quinzena llarga d'establiments locals van muntar 
parada a la plaça del Mercat per oferir els seus 
productes. Una invitació ben acolorida i assortida per 
animar la ciutadania a avançar les compres de Nadal. 
Les tradicionals ponsèties, de tots els colors i mides; 
figures per al pessebre, decoracions per l'arbre i les 
llars... es van donar la mà amb altres també molts 
tradicionals com els pijames, els gorros, les bufandes 
i els guants.

Les activitats van continuar a la tarda amb un taller 
de pintura amb els més petits i una xocolatada 
calenta amb melindros que va fer una llarga cua de 
petits i grans que esperaven per prendre aquest 
berenar tant reparador.

La Fira de Nadal omple la plaça del 
Mercat de visitants i activitats per 
a tota la família 

10 ENTITATS / ESCOLES

El govern de Vilanova del Camí va rebre oficialment, 
dissabte 9 de novembre, el grup extremeny 
Salmorena Losareña que s'ha desplaçat des de la 
localitat “cacereña”, Losar de la Vera, per participar en 
el Festival de Jotes de la Unión Cultural Extremeña 
Anoia, homenatge a Salvador Rius.

La recepció es va fer a la Sala de Plens i Paco Nevado, 
de la UCE Anoia, va fer de mestre de cerimònies. Va 
presentar la presidenta de l'associació losareña, 
Ascensión Fernández Suárez, que va obsequiar a 
l'Ajuntament amb el tradicional pimentón de la Vera 
i una ceràmica amb la imatge del pont de Cuartos, de 
Losar de la Vera.

El president de la Unión Cultural Extremeña Anoia, 
David Borrega, també va intervenir per reconèixer i 
agrair a l'Ajuntament el seu compromís amb l'entitat 
i també al grup de jotes de Losar, la seva implicació i 
participació al Festival de Jotes organitzat per la UCE.

L'ajuntament va obsequiar les dues entitats 
extremenyes amb un exemplar del llibre “Traços d'un 
poble. Breu història il·lustrada de Vilanova del Camí”

La regidora de Cultura, Carlota Silva, els va agrair la 
visita, per a ella molt especial donades les seves arrels 
cacerenyes.

A la tarda, una representació del govern vilanoví va 
participar en el festival de Jotes que es va fer a 
l'Ateneu Igualadí. A part del grup Salmorena 
Losareña hi van actuar Bitrac Dansa i el grup local El 
sentir de una tierra.

L'alcaldessa Noemí Trucharte, durant la seva 
intervenció va aprofitar l'efemèride del dia, 30 anys 
de la caiguda del mur de Berlín, per verbalitzar el 
desig “que mai s'hagin de tornar a aixecar murs”. 
“Vilanova, va dir, és terra d'acollida i de diàleg on hi 
cabem tots i totes i estem orgullosos i feliços de    
tenir-vos aquí”.

El festival va tancar la celebració del 25è aniversari de 
la Unión Cultural Extremenya Anoia i era un 
homenatge al finat Salvador Rius Massana, molt 
vinculat amb l'entitat on va exercir de professor dels 
cors i danses.

Recepció a l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí del grups 
extremenys Salmorena Losareña 
i UCE Anoia L'Associació Cultural Camp del Rei i la Unión 

Cultural Extremeña Anoia han iniciat plegades una 
campanya de denúncia sobre accions incíviques. Amb 
el lema Barri vigilat volen conscienciar al veïnat sobre 
l'augment progressiu d'aquestes accions,  les mesures 
que cal prendre per tenir un barri més net, cívic i 
segur i al mateix temps exercir pressió davant 
l'administració local perquè faci complir les normes. 

Paco Nevado i Manolo Cano en representació 
d'ambdues entitats, expliquen que els uneix un 
interès per vetllar pel bé comú del barri. Fa temps que 
des d'ambdues entitats, que porten molts anys 
integrades en aquest nucli veïnal, comparteixen el 
neguit de veure que l'envelliment del barri va de la 
mà també de la pèrdua de qualitat de vida i de 
convivència. D'aquí que s'hagin decidit a iniciar la 
campanya.  

Precisament l'Ajuntament va iniciar el mes de 
novembre una campanya sobre civisme, amb difusió 
informativa als mitjans locals i al carrer. Segons 
afirma Paco Nevado ha estat una coincidència, però 
no és estrany perquè ja fa un temps que havien 
expressat a l'alcaldessa vilanovina la preocupació per 
aquest tema. 

A banda de moure la campanya a les xarxes i al carrer 
amb cartells, també han iniciat gestions per fer 
trobades amb els responsables de les comunitats de 
veïns dels blocs. 

Des d'ambdues entitats esperen que la campanya 
sigui ben rebuda pel veïnat i sobretot que la 
preocupació es faci evident. També subratllen que 
s'adrecen a tota la població del barri, perquè les 
accions incíviques no tenen un perfil concret al 
marge, potser, de la comoditat, la desídia o la 
impunitat.

El Camp del Rei i la UCE Anoia 
emprenen una campanya per 
combatre l'incivisme

L'Associació de Veïns del Barri de la Pau i la Lluna ha 
començat a preparar la celebració dels actes 
nadalencs pel veïnat, sobretot pels més petits. Tornen 
a buscar la complicitat dels veïns per tal d'aconseguir 
col·laboracions i fer possible aquesta festa familiar 
per a la quitxalla i regalar-los un dia d'entreteniment i 
emocions. 

El dia 21 de desembre l'associació té previst fer la 
recepció de Pare Noel, que com altres anys arribarà al 
barri acompanyat d'altres personatges fantàstics.

Des de l'entitat no és la primera vegada que fan una 
crida a la col·laboració dels veïns com a fórmula per 
tirar endavant alguns actes que requereixen un cop de 
mà en la participació, per tal de no perdre la festa. 
Com asseguren si no tenen prou gent per tirar-la 
endavant, no la podran fer. 

L’Associació de Veïns del Barri de la 
Pau i la Lluna cerca complicitats 
per tirar endavant els actes 
nadalencs

ARTISTIC Espai de Dansa, Música i Teatre

Dissabte 14 de desembre a les 17 h i a les 20 h 

Entrades: anticipades 8 € · Taquilla 10 €
Punt de venda: c/Sant Isidre, 110 · VILANOVA DEL CAMÍ
El 5% de les entrades seran pel projecte solidar de la Marató de TV3

Venda d’entrades anticipades a partir del pròxim dia 25 de 
novembre a partir de les 17 h.

Diumenge 15 de desembre a les 12 h i a les 17 h 

Amb Sheila Grados, Laia Esquinas, Maria Berenguer, Yannick Ramis, Jose 
Mari Escalante, Marcos Elvira i la Col·laboració especial de Quique Santano.
Cos de ball format per Ermynia González, Bianca Lorente, Andrea Alcaraz, 
Jana Molins, Clàudia Costa, Paula García, Carla Gómez, Sara Reches, Lucía 
Bravo, Gisela Álvarez i la col·laboració especial del grup d’exibció “Fresh 
Gang”. Vestuari Urbani Castilla.
Direcció: Sheila Grados, Ermynia González i Maria Berenguer. 

Una producció de:

Can Papasseit



L'associació de la Gent Gran 
farà el viatge Prenadal a mitjan 
desembre a Torredembarra

Tot seguit compartiran un complet dinar nadalenc, 
amb un menú digne de festa, i acabaran amb un 
animat ball. 

El preu de la sortida és de 25 € pels socis i de 39 € per 
la resta.

L'associació de Pensionistes i Jubilats ha començat a 
vendre els tiquets del viatge Prenadal que faran el 15 
de desembre a Torredembarra. El viatge inclou la 
sortida en autocar, l'esmorzar, una visita guiada 
passejant, per Torredembarra, concretament la ruta 
dels indians, que completaran fent una passejada pels 
voltants del Castell d'Altafulla amb preciosos detalls 
de l'edat mitjana. 

El 27 d'octubre va tenir lloc una nova Caminada 
Saludable organitzada pels professionals de la salut 
del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Vilanova del 
Camí. En aquesta ocasió van ser una vintena els i les 
caminaires que es van afegir a posar en pràctica 
l'activitat física per millorar la salut, alguns dels quals 
provaven l'activitat per primera vegada.

Durant el període nadalenc no es farà la caminada, 
per tant l’organització emplaça a la població per al 
2020. La propera Caminada Saludable serà dilluns 27 
de gener. La sortida serà a 2/4 de 10 del matí del 
mateix CAP. No cal fer inscripció prèvia.

El dilluns dia 25 de novembre va tenir lloc una altra 
Caminada Saludable. En aquesta ocasió van ser més 
d’una vintena les persones que es van afegir a posar 
en pràctica l’activitat física per millorar la salut.

“Amb l'inestimable i habitual guia de Francesc Viera i 
en un matí emboirat, però calorós”, com explica 
l'infermera Marisol Oliva, la ruta es va dirigir des de 
Can Titó cap al monòlit recentment estrenat a la zona 
de Can Bernades, en record del vilanoví i molt 
apreciat pels muntanyencs Josep Mateu que allí 
traspassà durant la caminada nocturna de la festa 
Major fa uns anys. 

Les caminades saludables acosten 
l'activitat física a la població per 
generar salut 

 

 

A les cinc de la tarda, després d'efectuar el 
corresponent sorteig d'un lot amb productes típics 
d'aquestes festes, gentilesa de la Junta de l'Associació, 
van emprendre el viatge de retorn, arribant a 
Vilanova del Camí al voltant de dos dos quarts de nou 
del vespre.

Unes setanta persones van viatjar amb l'AAVV Barri 
Bonavista fins a Lloret de Mar. La sortida els va 
permetre celebrar plegats la castanyada i conèixer 
aquesta ciutat de la costa brava. El viatge, promogut 
per l'associació va comptar amb l'organització tècnica 
de Viatges Santa Mar, i el suport del Servei de Cultura 
de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. 

Amb un autocar de 70 places pràcticament ple, 
l'excursió va començar de bon matí amb parada per 
esmorzar en el Gran Casino de Lloret de Mar. Després 
van fer una visita al Museu del Mar, on el visitant es 
veu immers en un autèntic viatge per la història de 
Lloret i la seva estreta vinculació amb el mar. I en 
acabar la visita, van tenir un temps lliure per visitar la 
platja, el passeig marítim i els carrers del centre de la 
ciutat. 

Al migdia van fer el dinar de castanyada al Gran 
Casino Lloret de Mar, que per problemes 
d'organització, va canviar el menú que Viatges Santa 
Mar havia programat. Després de les postres van 
gaudir amb el concert del cantant-tenor Sam i per 
acabar la festa, no hi va faltar la música per ballar.

Unes setanta persones gaudeixen 
de l'excursió de l'AAVV Barri 
Bonavista a Lloret per celebrar 
la castanyada 

El reportatge, presentat per Sergi Lladó i gravat per 
Marta Ripollès, formava part del programa 
Connectic.cat que ofereix aquest canal cada dimarts 
en directe, amb connexions amb molts municipis 
d'arreu del territori.

El reportatge de l'Associació de Sardanistes es va 
enregistrar a finals de setembre i comença amb una 
visita a la Bona Espardenya d'Igualada, per parlar 
justament del calçat més adequat per ballar sardanes. 
Tot seguit l'equip es desplaça a Can Papasseit on 
l'Associació de Sardanistes hi fa els seus assajos i, en 
un to molt distès, Lladó va entrevistant algunes de les 
persones que fan el taller. Gràcies a les seves 
preguntes, descobrim que hi participen  una 
seixantena de persones, que majoritàriament són 
gent jubilada amb temps lliure i amb procedències 
ben diverses.

L'Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí va 
ser la protagonista, el passat 30 d'octubre, d'un petit 
reportatge emès per Canal Taronja a la Xarxa de 
Televisions Locals de Catalunya.

L'Associació de Sardanistes 
protagonista del programa 
Connectic.cat de Canal Taronja TV

Va ser una intensa jornada de treball de matí i tarda 
on es va aprendre i compartir molta informació útil 
per als assistents.

La satisfacció de les autores va ser gran, expliquen,  
veient la bona acollida que va tenir entre el públic, i 
encara més, en rebre un dels tres guardons que es 
donaven als millors casos clínics i que s'ha 
materialitzat en un dermatoscopi de darrera 
generació.

Des de la Unitat de Dermatologia de l'Hospital 
d'Igualada i en col·laboració amb el Grup de 
Dermatologia Sostenible de l'Anoia es va organitzar 
la 1ª Jornada Dermatològica de l'Anoia, adreçada tant 
a personal mèdic com d'infermeria i Residents en 
formació, amb l'objectiu de fer més atractiva la 
patologia dermatològica compartint-la amb 
l'Assistència Primària i intensificar la coordinació 
entre els diferents nivells assistencials.

L'EAP de Vilanova del Camí va rebre un guardó en el 
marc de la 1a Jornada de Dermatologia de l'Hospital 
d'Igualada. Un acte que va aplegar els professionals 
en dermatologia de l'Anoia i que va premiar 3 de 26 
cassos clínics presentats. El de Vilanova del Camí es 
titulava “Be water my friend” i va ser presentat per les 
infermeres Marisol Oliva i Sandra Moreno i la 
doctora Verónica Venteo.

L'EAP de Vilanova del Camí rep un 
guardó en el marc de la 1a Jornada 
de Dermatologia de l'Hospital 
d'Igualada
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Neix l'Equip de Mediació 
Pompeu Fabra per abordar la 
resolució de petits conflictes 
entre l'alumnat 

A més, han conegut els passos a seguir quan 
sorgeix un problema entre companys de classe i 
també quins són els aspectes més importants a 
tenir en compte a la mediació. Disposen d'una 
roda de la resolució de conflictes, amb totes les 
opcions disponibles davant un problema. 
Aquesta informació l'ha penjaran en cartells a 
cada classe. A més, tenen un mural al passadís 
de l'escola, per a tenir-ho present.

Des de l'escola esperen que aquesta proposta 
“sigui molt ben acollida per a tots i totes i serveixi 
com a mètode preventiu de la convivència al 
centre, atenent sempre a la mediació i a la 
resolució positiva dels conflictes”. 

Aquest curs l'Escola Pompeu Fabra viurà 
l'experiència de tenir un Equip de Mediació. A 
cada grup-classe de 1r a 6è, un alumne fa de 
mediador de conflictes. Plegats integren l'Equip 
de Mediació de l'escola que, amb l'ajuda de 
l'Equip Directiu, organitza trobades per millorar 
en el paper del mediador de classe per aprendre 
a resoldre els petits conflictes que puguin sorgir 
entre l'alumnat.

Aquest dimarts 22 d'octubre, s'ha fet la 1a 
trobada de l'Equip de Mediació de l'escola 
Pompeu Fabra. Aquesta ha estat la 1a trobada per 
inaugurar aquest nou equip. A través d'un mural 
amb targetes, han après “què vol dir ser un bon 
mediador/a: dialogar, escoltar a les parts 
implicades, arribar a un acord…, i també què és 
allò que no hauríem de fer”, segons expliquen des 
del centre.

ESCOLES
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El programa de suport a clubs 2019-2020 torna 
a animar a les entitats locals a remar plegades 
per la promoció de l'esport 

L'alcaldessa va aprofitar per anunciar que s'està treballant en millores de les 
instal·lacions esportives i en van esmentar, per exemple, el projecte recent de 
renovació de leds que s'ha fet al pavelló i que properament es farà a la pista de 
petanca. També va anunciar que s'està tirant endavant la redacció del projecte 
de la cobertura de la pista poliesportiva, per assenyalar que s'estan tenint molt 
present les instal·lacions esportives en la inversió municipal. 

En total s'han signat 14 convenis que impliquen a 16 entitats esportives: Club 
Handbol Vilanova, el CF Sala Can Titó, el Vilanova Bàsquet Endavant, el Club 
Gimnàstic Ballerina, el Club Tennis Vilanova, el Club Esportiu Anoia, el CF La 
Paz, la Peña Bética, la UD San Roque, el CF Vilanova, el Club Tennis Taula 
Vilanova, CE Budokan Vilanova, CE Arts Marcials Vilanova del Camí, el CP 
Vilanova, el CP Santa Lucía i el CP Restaurant Nou, de recent creació.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha tornat a signar un compromís amb les 
entitats esportives locals. Fa uns dies que es van signar els convenis de 
col·laboració entre l'administració local i el teixit associatiu per al foment de la 
pràctica esportiva, per la cessió d'espais i per prendre consciència del treball 
conjunt i del bon ús de les instal·lacions. 

L'acte va comptar d'una banda, amb l'assistència del regidor d'Esports Rafael 
Gabarri i l'alcaldessa Noemí Trucharte, i de l'altra, amb la representació dels 
clubs i entitats signants. 

Per la seva part el regidor  Gabarri, que presidia per primer cop aquesta 
signatura de convenis, va saludar de primera mà als responsables de les entitats 
locals i es va posar a la seva disposició per treballar plegats per l'esport local.

El poliesportiu de Can Titó estrena lluminària 
led que millora la il·luminació i la seva eficiència 
energética

Properament es substituiran també les lluminàries del camp de petanca del 
barri La Pau. Una feina que també farà Electricitat Boquet i que tindrà un 
import de 16.562,01 €.

El pavelló de Can Titó llueix nova lluminària des del passat mes d'octubre. S'han 
substituït les làmpades antigues per llums amb tecnologia led, que han permès 
millorar la lluminositat del poliesportiu i la seva eficiència energètica. Aquest 
canvi també s'ha de traduir en un estalvi econòmic en el subministrament 
elèctric.

La substitució de les lluminàries ha anat a càrrec de l'empresa Electricitat 
Boquet SL i ha tingut un cost de 19.425,88 €.

Aquest canvi de lluminàries del poliesportiu per altres de tecnologia led, respon 
a la primera fase d'un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona, que 
comprèn també, la substitució de l'enllumenat del camp de petanca del barri de 
la Pau i de l'espai de lleure i aventura que hi ha a la mateixa zona.

Les actuacions estan finançades a través d'una subvenció complementària que 
va concedir la Diputació de Barcelona en el marc d'un projecte d'eficiència 
energètica a finals de 2017 i que estava programada per aquest 2019. 

Héctor Ramos del FC Barcelona i Laura Martínez 
del Zaragoza FC proclamats millors esportistes 
del 2018

La Festa de l'Esport, presentada per Marissa Martínez, directora de Ràdio Nova, 
va combinar el lliurament de premis amb l'humor de Planeta Impro. Un show on 
el públic va tenir un paper molt importat ja que els actors anaven teixint el guió a 
l'escenari a partir de paraules o frases que oferia el mateix públic. Els 
protagonistes d'Impro Show van oferir diferents espais d'entreteniment i 
diversió als assistents que van riure de valent amb les històries improvisades que 
s'anaven creant a l'escenari i que tenien l'esport com a eix principal. 

Can Papasseit va acollir el 25 d'octubre la Festa de l'Esport que enguany 
celebrava el seu 25è aniversari. Una cerimònia en la que es va combinar humor i 
esport i que va proclamar Héctor Ramos del FC Barcelona i Laura Martínez del 
Zaragoza FC com a millors esportistes del 2018.

Unes 400 persones vinculades al món de l'esport van participar a la cerimònia 
que es va encetar amb les salutacions oficials del regidor d'Esports, Rafael 
Gabarri i de l'Alcaldessa Noemí Trucharte que van agrair i reconèixer la tasca 
que fan esportistes, tècnics i directius i van oferir el suport de l'Ajuntament 
perquè el món esportiu vilanoví pugui continuar creixent.

La Festa de l'Esport va reconèixer l'esport escolar i els destacats de l'esport base, 
els destacats de les entitats i els equips que la temporada passada van aconseguir 
un ascens de categoria.

La gala va seguir amb el lliurament de les Mencions Especials i els premis als 
tècnics més destacats. També es van fer quatre mencions especials, una en clau 
de gènere, al projecte #Orgullosa, del CE Anoia i es va projectar un vídeo per 
repassar els guanyadors d'aquests 25 anys.

L'acte també va retre un emotiu homenatge  a Daniel Martínez, Pere Martí, 
Antonio Espejo i Guillermo Sánchez, quatre esportistes traspassats en el darrer 
any. 

Grans combats en el Campionat de Catalunya de 
Muay Thai FCKBMT

Aroa Zarallo, Izán Zarallo, Axel Llaurador, Walid Ikken, Laia Rivera i Alejandro 
López s'han classificat per la preselecció dels campionat d'Espanya que es 
celebraran el pròxim any.

L'Escola Furio Jol de Vilanova del Camí va participar el 17 de novembre als 
campionats de Catalunya de Muay Thai FCKBMT que es celebraven al 
poliesportiu municipal de Malgrat de Mar. Un equip dels seus joves esportistes, 
tant en categoria exhibició com en categoria Júnior, van participar tot fent grans 
combats.

Mohamed Talhi no va classificar-se, malgrat fer un gran combat en la final.

L'equip tècnic estava format per Adrian Lezama, David Gomis i Radu Popa. 
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Can Titó acull la presentació dels equips del CFS 
Vilanova en clau del 20è aniversari

Tot seguit es van presentar els equips: primer el femení i tot seguit els 4 equips 
en competició: l'aleví, l'infantil A i B, el juvenil i el sènior. I per últim, l'escoleta, 
amb els més petits del club.

I mentre es feia la presentació, la gent que entrava al pavelló anava fent les seves 
aportació al banc d'aliments. El CFS Vilanova va recaptar, gràcies a aquesta 
iniciativa solidària, un bon grapat d'aliments que ajudaran a les famílies més 
vulnerables.

El pavelló de Can Titó va acollir el 10 de novembre la presentació dels equips del 
CFS Vilanova, per a la temporada 2019-2020, tot aprofitant l'acte per celebrar el 
vintè aniversari de l'entitat.

El locutor de Ràdio Flaixbac Jordi Plans va ser l'encarregat de presentar l'acte i 
amenitzar la jornada que es va encetar amb la presentació de la nova junta 
directiva i la intervenció del president, Carles Díaz, i de l'alcaldessa Noemí 
Trucharte.

El fotògraf Fran Rey va ser l'encarregat de fer la foto de club i després els nens de 
l'escoleta van realitzar uns llançaments de penal. Els alevins i els infantils van 
participar en una sèrie d'activitats com fer llançaments de 10 metres, el 3 en 
ratlla, activitats de punteria i circuit d'habilitats per acabar la jornada.

El Club Handbol Vilanova presenta els 6 equips 
del club, amb tot el valor que representen

Al punt de tres quarts de sis, començava la presentació. Les alevines obriren la 
festa amb un ball prou entretingut. Seguidament s'anaren presentant cada un 
dels 6 equips de l'entitat. Com a novetat, cadascun duia una pancarta per tal de 
reivindicar un dels valors que representen: amistat, esforç, equip, cooperació i 
diversió, i respecte.

La presentació es va acabar amb les tradicionals fotos de grup i d'equips.

El Poliesportiu Can Titó acollia, dissabte 16 de novembre, una tarda plena 
d'handbol. A primera hora l'equip juvenil va quallar un dels millors partits de la 
temporada, cosa que els va permetre empatar a 27 gols davant el Joventut 
Mataró, que arribava encara imbatut. Però el més destacat de la jornada fou la 
presentació oficials dels equips per aquests temporada.

L'acte va ser seguit per un nombrós públic, familiars i simpatitzants i també per 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i pel regidor d'Esports Rafael Gabarri que van 
poder encoratjar les jugadores i adreçar-les unes paraules.

El CE Anoia eixampla la base i continua 
fomentant el futbol femení amb un equip 
amateur
El Club Esportiu Anoia ha començat la temporada amb ganes d'afrontar aquest 
any, reptes i experiències noves. L'entitat esportiva més gran del municipi 
continua eixamplant la base per tal de fer encara gran el club i garantir la 
continuïtat dels equips, en les diferents categories. A més, torna a reforçar el 
futbol femení i estrena equip amateur. 

La incorporació d'un segon equip prebenjamí masculí i l'estrena d'aquesta 
categoria amb un de femení, és un dels aspectes destacats per aquesta 
temporada dins el CE Anoia. Es demostra així que l'Escoleta, que acull els 
pàrvuls de 3 a 5 anys, engresca a aquests petits a incorporar-se, després, a la 
competició federada.

Aquesta temporada el club té dos equips prebenjamins masculins a Futbol 7. 
També compta amb 2 benjamins i 2 alevins.

D'altra banda, en Futbol 11 masculí compta amb un equip menys en la categoria 
infantil, però conserva els 2 cadets, 2 juvenils i un amateur encara molt jove que 
juga a Tercera Catalana i que lluitarà, si més no, per la permanència. 

Pel que fa al futbol femení, el club continua fomentant aquesta temporada el 
futbol femení i Alba Martos, la coordinadora dels equips femenins, es mostra 
molt feliç. Recordem que l'any passat l'Anoia va multiplicar la representació 
femenina amb 4 equips (un aleví, dos infantils i un de juvenil). Aquest any, a 
més d'incorporar un prebenjamí -que entrena la mateixa Martos- estrena un 
amateur que està demostrant força potencial. 

Bons resultats del Furio Jol al Campionat de 
Catalunya infantil de Taekwondo

Alba Delgado i Daniel Montes es van quedar a les portes de la final, perdent en 
semifinals i aconseguint dues medalles de bronze més per a l'escola vilanovina.

També va participar Joel Carmona que malgrat fer un gran combat no 
aconsegueix ficar-se en la lluita per les medalles.

El passat diumenge 17 de novembre es celebrava en el poliesportiu de la Mar 
Bella, el Campionat de Catalunya infantil de Taekwondo. L'escola Furio Jol de 
Vilanova del Camí va participar amb 7 dels seus joves esportistes i va obtenir 
força bons resultats.

Un gran pas més per als joves esportistes dirigits per Jonathan González. L'equip 
tècnic estava format per Cristian Castillo, Cris Família i Oscar de la Fuente.

Leire Olivé es proclamava campiona de Catalunya guanyant els seus tres 
combats. Izan de la Fuente, després d'un gran combat de semifinals, perdia la 
final i aconseguia la medalla de plata. Asier Gualda també va arribar a la final i 
es va fer amb la medalla de plata, igual que Alba González que en la final va 
perdre només d'un punt, fent un gran campionat, i guanyant també la medalla 
de plata.
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El 35è Cros Joan Maragall 
treu bona nota per a l'inici 
del circuit comarcal amb 
286 participants 

La 35a prova esportiva del Joan Maragall va aplegar 
més de 250 escolars i una trentena de pares i mares a 
les diferents curses, que puntualment es van anar 
succeint, a partir d'un quart d'onze del matí, al Parc 
Fluvial. A destacar la bona participació dels alumnes 
de l'escola Joan Maragall que van superar els 150 
inscrits a la cursa i que també van fer esportivament, 
un gran paper.

La primera i única posició de la general va ser per a 
l'alevina Èlia Ibáñez. El pòdium aleví femení el va 
compartir en segon lloc, Aina Tarrida del Marquès 
de la Pobla i Laura Van Daalen de l'Escola Dolors 
Martí, que va ser tercera. De l'Escola Joan Maragall 
també van pujar al pòdium aleví, Idoia Rodríguez 
que va quedar quarta.

Suri González va ser la primera de l'Escola Joan 
Maragall (cinquena de la general), mentre que Aitor 
Márquez quedava primer de l'escola i novè a la 
general masculina.  

Des de l'AMPA han agraït novament totes les 
col·laboracions per a l'organització i 
desenvolupament d'aquest esdeveniment, tant a 
l'Ajuntament i les tècniques del Servei d'Esports, la 
brigada municipal, com als estudiants voluntaris del 
Pla de les Moreres, al Consell Esportiu de l'Anoia i 
molt especialment a les mares i pares de l'escola que 
no han tingut por del fred i des de les 7:45 h van 
treballar per a que tot estigués a punt. També han 
donat les gràcies a tots els patrocinadors.

En categoria masculina, el guanyador va ser 
Outmane el Aggari de la Divina Pastora i  el segon 
lloc va ser per a l'aleví Rayan Ghermaoui, de l'Escola 
Joan Maragall. Eric Torres (Dolors Martí) va ser 
tercer, mentre que Álex Molina (6è a la general) 
també es va endur medalla escolar com alumne del 
Joan Maragall. 

Un ambient familiar i distès va marcar la matinal del 
cros escolar Joan Maragall, en el que ha estat la 
primera cita escolar del calendari de curses del 
Consell Esportiu de l'Anoia. Fins a 286 participants 
han fet molt lluïda la cita esportiva i escolar que 
organitzaven un cop més l'AMPA Joan Maragall, 
Esports Vilanova del Camí i el Consell Esportiu.

Acompanyant en el lliurament de premis hi van ser 
l'alcaldessa Noemí Trucharte, els regidors Rafa 
Gabarri, Xavi Sala, Francisco Saucedo i Carlota Silva, 
d'Esports, Serveis Personals, Urbanisme i Cultura, 
respectivament, així com també el regidor Marc 
Bernáldez (ERC), la directora de l'escola, Mercè 
Roldán i la presidenta de l'AMPA, Tina Fernández.

Al seu costat, Javi González, editor 
de la revista Narranación, i Ana 
Uroz, en representació del col·lectiu 
Scriptorium (del qual tots dos són 
membres), van presentar l'acte com 
una trobada literària del grup, que 
en cada sessió es dediquen a 
“destripar amb carinyo” les obres 
dels companys, per treure'n plegats 
el màxim aprofitament del treball 
literari.

Dimecres, van veure la Mireia molt 
més present que en les anteriors 
estrenes literàries -El abrazo 
náufrago (2007) i El tiempo del 
negro (2016)- més despullada, com 
ella mateixa afirma que s'ha deixat 
veure en aquest projecte, que li ha 
suposat també “un repte”, entre 
l'experiment literari i el treball 
d'anàlisi introspectiu sobre l'exercici 
d'escriure i els motius personals que 
encenen les seves narracions.

L'obra està dividida en dues parts, 
tot i que ambdues integrades pel 
mateix nombre de contes (deu en 
total). En la primera, cada relat està 
introduït per un preàmbul o reflexió 
literària en què Rubio enfila 
experiències vitals i anècdotes 
quotidianes, amb les incerteses i els 
anhels que envolten la necessitat i la 
passió per l'escriptura. El fil del 
feminisme en la majoria dels contes, 
la influència de la filosofia de María 
Zambrano i el misticisme, la 
intuïció, el compromís social… són 
algunes de les pistes que aquests 
preàmbuls ofereixen al lector per 
endinsar-se millor en els relats.

 La sala d'actes de la Biblioteca 
Central d'Igualada es va omplir de 
gom a gom, el passat 27 de 
novembre, per acollir la presentació 
literària del recull de contes Lana de 
mamut. El tercer llibre de 
l'escriptora Mireia Rubio, periodista 
i companya de Ràdio Nova, va rebre 
l'escalf d'un públic generós i 
afectuós amb l'autora, que va 
demostrar el que ja havia manifestat 
a les xarxes: les ganes de tornar a 
llegir l'escriptora anoienca. 

L'autora té previst portar a terme 
altres presentacions de l'obra. La 
pròxima, en el marc de la Festa 
Major d'Hivern de Vilanova del 
Camí. Diumenge 12 de gener a les 
18:00 h a Can Papasseit.

Javi Fernández animava al públic a 
conèixer “les històries que formen 
part d'aquest recull de contes, plens 
tots ells d'una delicadesa i d'un fons 
molt especial. Dones que formen 
part d'una mateixa troca, d'un 
mateix camí en forma de fil que 
travessa puntada rere puntada a les 
protagonistes i a la mateixa autora”.

Mireia Rubio rep 
l'escalf del públic 
en la primera 
presentació de 
Lana de mamut 

238 persones gaudeixen del 
cros del Pompeu Fabra en un 
ambient festiu i esportiu

En benjamins, el pòdium va ser per a Íngrid 
Martín de l’Emili Vallès/CERR i Marc Solé de 
l’MDP Capellades, mentre que en Prebenjamins 
els guanyadors van ser Anna Salvador de l’Ateneu 
i Biel Borràs de l’Escola Castell d’Òdena.

La cursa de pares va plegar 9 participants. En 
fèmines, les tres primeres posicions van ser per a 
Iraida Llamas, de l’Escola Garcia Fossas, seguida 
de Cristina Sánchez del Pallarès Factory 73 i 
Cristina Aznar, corredora independent.

Pel que fa als alevins, els primers en arribar van 
ser Laura Van Daalen i Èric Torres, tots dos de 
l’Escola Dolors Martí.

Tot i els pronòstics de possible pluja que hi havia, 
finalment la matinal de cros va oferir un bon 
temps a tots els assistents, fins i tot amb alguns 
moments de sol, cap al final del matí. Totes les 
famílies van poder gaudir d’un bon ambient festiu 
d’esport, que per part de l’organització era el punt 
més important d’aquest acte.

Cristina Batalla de l’Acadèmia Igualada i Denís 
Riera van ser els guanyadors en categoria cadet, 
mentre que Maria Pomés de INS Pere Vives i 
Amin Zannouti van fer-se amb la primera posició 
de la categoria infantil.

La cursa va tenir una excel·lent participació, 238 
participants, sumant totes les categories.

El passat diumenge 1 de desembre es va dur a 
terme la tercera de les cites esportives escolars 
més destacades del curs, el 17è cros escolar de 
l’escola Pompeu Fabra organitzada per l’AMPA, 
juntament amb Esports i el Consell Esportiu de 
l’Anoia.

Els més petits, de P3 a P5, van oferir també bones 
curses. Carla Serrano i Aaron Arcal, de P5 de 
l’Escola Pompeu Fabra van arribar en primera 
posició. A P4, els primers en arribar van ser Abril 
Garcia del Joan Maragall i César Pajares del 
Pompeu Fabra, i els guanyadors més petits, de P3, 
van ser Adriana Andújar del Marta Mata i Aylán 
Suárez del Joan Maragall.

En masculí, el pòdium va ser per Íker Albendín 
del Milà i Fontanals; Juan Francisco Bravo i 
Bernat Esteban, ambdós del Pompeu Fabra.

Van participar al lliurament dels premis una 
nodrida representació municipal: l’alcaldessa 
Noemí Trucharte i el regidor d’Esports, Rafael 
Gabarri; i els regidors José Saucedo, Eva Vadillo, 
Susana Gutiérrez, Xavi Sala i David Roig.

Des de l’AMPA de l’Escola del Pompeu Fabra volen 
donar les gràcies a tots els col·laboradors, als 
pares i mares que van venir a ajudar, als alumnes 
del servei comunitari de l’IES Pla de les Moreres i 
als professors de la pròpia escola Pompeu Fabra 
que també van donar suport.



El programa Necessito Vacances de Ràdio Nova incorpora una nova col·laboració. 
Es tracta de l'equip de ginecologia de l'Hospital d'Igualada coordinat pel Dr. Pere 
Brescó. Des d'aquest espai volem conèixer i fer-nos ressò de qualsevol tema que 
estigui relacionat amb la salut de la dona, per això li hem donat el nom de 
“Qüestions de dona”.

Tots els dimecres entre les 12:00 i les 13:00 h al programa Necessito Vacances, 
parlarem de diferents qüestions mèdiques relacionades amb la dona. Serà l'equip 
del Dr. Brescó, de l'Hospital d'Igualada, l'encarregat d'aportar-nos aquesta 
informació. Aquest equip està format per 14 ginecòlegs i quatre residents i també 
per diferents estudiants de medicina.

Damunt la taula hi ha més de 31 temes que cada dimecres s'aniran tractant: 
embaràs, menopausa, malalties de transmissió sexual... Des de Ràdio Nova volem 
convidar als oients a participar d'aquest nou espai tot fent aportacions, explicant 
les seves preocupacions o fent  consultes a través del telèfon de Whatsapp de la 
ràdio: 660 96 35 06. També podreu consultar “Questions de dona” a Ràdio Nova a 
la Carta al programa Necessito Vacances.

Ràdio Nova enceta l'espai 'Qüestions de dona' 
al programa dels migdies Necessito vacances 

15 COMUNICACIÓ

Al programa van entrevistar Fran Fernández, director de 
l'associació Salut Mental Catalunya Anoia i la presidenta de 
l'entitat, Montse Garcia. També ens van convidar a conèixer algunes 
pel·lícules que tracten sobre la salut mental. I tampoc no hi va 
faltar l'humor, ni la música. 

El programa Positiva-ment Ràdio s'emet cada primer dijous de mes, 
a la freqüència de Ràdio Nova i online i compta amb la col·laboració 
de Robert Batalla, Patricio Márquez i Juan Carlos Gómez. També el 
podeu escoltar quan vulgueu a la carta, al web radionova.cat.

El programa del mes de novembre, va recollir el valuós el testimoni 
de Sara Lubián que ens ha ajudat a entendre de què parlem quan 
ens referim a l'estigma que acompanya les malalties mentals i 
sobretot com pot ajudar el GAM; un espai  en el qual diverses 
persones amb problemes de salut mental o dificultats similars es 
reuneixen per a intentar superar o millorar la seva situació. 

Dijous 5 de desembre ens van convidar a descobrir l’experiència 
musical d’una banda anoienca que comença a donar-se a conèixer, 
tot i que porten temps dedicant-se a la música: Abiertas hasta el 
amanecer. Van entrevistar Laia Coca i Lorena Mendoza.

El 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una data que 
vol contribuir a visibilitzar la salut mental i la lluita per la defensa 
dels drets de les persones que tenen algun transtorn mental. 
Justament va ser la data escollida per a reprendre a Ràdio Nova el 
programa Positiva-ment Ràdio amb l'equip del Club Social Aidar. 

El primer Positiva-ment Ràdio de la 
temporada es va emmarcar en la celebració 
del Dia Mundial de la Salut Mental

Coincidint amb l'últim dijous de mes, a Ràdio Nova fem Salut des del CAP. El 
primer programa d'aquesta nova temporada ha estat dedicat a la vacuna de la grip, 
tan coneguda i desconeguda a la vegada. Dues professionals del CAP: Carla 
González, referent de vacunes al centre de salut vilanoví i la infermera Pilar 
Ibáñez, ens van explicar a qui s'adreça i quin és el procediment a seguir per 
vacunar-nos.

La vacunació no sempre impedeix contraure la grip: l'efectivitat depèn del grau de 
similitud entre les soques vacunals i les soques gripals circulants. També és menor 
entre persones amb factors de risc que entre els professionals sanitaris. 

Cal tenir en compte, però, que en molts casos els símptomes gripals que apareixen 
en les persones vacunades no són grip, sinó altres virasis freqüents d'aquesta 
època.

L'espai de Salut des del CAP del mes de novembre va girar entorn la salut 
bucodental. L'odontòloga, Eva Marcè, ens va parlar de la importància d'una bona 
salut bucodental per prevenir patologies més greus, com algunes malalties 
coronàries, neuronals o fins i tot relacionades amb l'Alzheimer. El millor per 
evitar-ho, explica, és una bona prevenció i per tant, recomana fer revisions 
periòdiques sense esperar a tenir un dolor o un problema. 

La Dra. Eva Marcè prepara per al proper 18 de desembre, una xerrada adreçada a 
dones embarassades, nadons i primera infància que tractarà per parlar de salut 
bucodental. La xerrada que es farà al CAP, començarà a les 11:00 h i parlarà de les 
càries i dels hàbits d'higiene i alimentació per prevenir patologies bucodentals.

La vacunació antigripal i la salut bucodental  
centren els dos primers programes de l'espai 
radiofònic Salut des del CAP 



 

Xavier Sala Sant és regidor de Serveis 
Personals, Salut i Consum de l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí. Aquesta és la seva 
primera experiència com a regidor, una 
tasca que desenvolupa amb il·lusió i amb 
vocació de servei públic.

Un dels serveis que presta la seva àrea és el del 
Centre Obert i Espai de Joc El Cireret. Com 
funciona? 

L'espai de joc, és un entorn pensat per a l'educació 
en el joc i en el temps de lleure. Actualment hi ha 
40 infants inscrits que participen en activitats 
obertes a tota la població encara que hi ha places 
reservades a serveis socials. 

I en matèria de consum?  

Vostè també gestiona les àrees de Salut i 
Consum. Quin són els projectes en els que està 
treballant en matèria de Salut? 

Aquest mes de novembre l'Ajuntament ha pres 
una decisió important que és la de fer 
analítiques d'ADN als gossos amb l'objectiu de 
sancionar els propietaris incívics que no 
recullin els excrements de la via pública. 

Aquest és un problema important de salut pública i 
una de les principals queixes ciutadanes. Per això la 
gent ho veu positiu i esperem que col·laborin per 
poder incorporar les analítiques d'ADN al cens 
actual i que es puguin castigar les accions dels 
propietaris incívics.

També tenim conveni amb la Generalitat , 
l'Agència Salut Pública, per tràmits de comunicació 
i informes previs sanitaris i també del control de 
les aigües de les xarxes de consum.

Porto 30 anys treballant en el sector de la sanitat. 
Sóc tècnic en cures d'infermeria i zelador a 
l'Hospital d'Igualada. També havia treballat a la 
Clínica Sant Josep i a l'Asil, on feia d'auxiliar 
d'infermeria entre altres tasques. Crec humilment 
que puc aportar el meu coneixement i la meva 
experiència per desenvolupar la meva tasca com a 
regidor de Serveis Personals. Crec que puc 
contribuir a fer algunes millores.

 

Més o menys m'ho havia imaginat així però reconec 
que cal dedicar moltes hores perquè hi ha molta 
feina per fer.

D’altra banda, durant l'any  fem diferents 
campanyes de Donacions de Sang amb el Banc de 
Sang i teixits i amb la col·laboracions d' entitats 
relacionades amb salut.

Pel que fa a sanitat pública, gestionem els 
tractaments de DDD (Desinfectació, Desratització 
i Desinsectació ) dels edificis municipals i la 
problemàtica de les rates a la via pública per una 
empresa externa.

Com ha estat la seva entrada al món de la 
política local? 

Estem adherits a la Xarxa Local de Consum. Tenim 
la visita de la Unitat Mòbil de Consum de la 
Diputació de Barcelona, una vegada al mes, a la 
plaça del Mercat, amb els tècnics que poden 
informar i assessorar amb tots els temes de 
consum. 

D'altra banda, des de Serveis Personals  també es 
gestiona la recollida de gossos abandonats. També 
gestionem el cens d'animals domèstics i les 
llicències d'animals potencialment perillosos.

La veritat és que aquesta va ser una decisió que va 
prendre el grup del PSC quan preparàvem el 
programa electoral de les municipals. Gairebé totes 
les propostes que vaig fer per incorporar al 
programa estaven relacionades amb les àrees de 
Serveis Socials i sumant la meva experiència 
professional, va semblava que el meu perfil 
encaixava amb aquesta regidoria.

S'ho esperava així? Quins aspectes li han 
sorprès més?

És una àrea que no li és del tot aliena, ja que 
professionalment també hi té lligams, no?

La regidoria comprèn moltes àrees, una de les més 
importats són els Serveis Socials de base. L'equip 
de professionals que hi treballa presta servei a 
aquells col·lectius que, per raons diverses, 
requereixen d'una atenció específica, com ara són 
els infants, la gent gran, les persones amb 
discapacitat o qualsevol tipus de persones 
desfavorides.

Molt positiva. Em queda molt per aprendre però tot 
i així, i superats els primers dies de nervis i dubtes, 
ara és tot més fàcil. També he de reconèixer i agrair 
que el gran equip de professionals d'aquestes àrees 
m'hagin ajudat i hagin fet més planera la meva 
incorporació.

Per què va escollir l'àrea de Serveis Personals? 

Quines són les prioritats que s'ha marcat en 
aquesta àrea? 

 

S'ofereix suport a les persones, orientació i, si es 
creu convenient, es fan les derivacions a serveis 
específics. També es gestiona el servei d'ajuda a 
domicili, es desenvolupen programes i actuacions 
que permeten prevenir situacions de risc o exclusió 
social o que, un cop superades, facilitin la 
integració social de les persones afectades.

Fa uns mesos va participar en una trobada del 
món local i 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. Quines 
accions tenen previst emprendre? 

De moment, hem de traslladar a la població, 
tranquil·litat perquè cal garantir que cap família es 
vegi privada de llum o qualsevol altre servei essent 
un col·lectiu vulnerable. La lluita contra la pobresa 
energètica ha estat un dels eixos estratègics de la 
Diputació de Barcelona en els últims anys i ja al 
2016 va impulsar un programa específic per 
combatre aquesta situació. 

El Cireret és un equipament sociocultural del 
municipi que treballa amb l'objectiu d'acompanyar 
en el desenvolupament integral dels infants de 3 a 
12 anys. Des del Centre s'ofereixen diferents serveis  
a la ciutadania: el centre obert, l'espai de joc, 
l'espai xic... El Centre Obert és un recurs 
integrador que ofereix una intervenció 
socioeducativa pels infants de Vilanova del Camí 
en situació de risc d'exclusió social.  Actualment hi 

ha 25 infants que participen d'aquest servei, tots 
derivats de Serveis Socials que reben servei 
d'octubre a juny.

I l'espai familiar “Espai Xic”, és un dels projectes 
que s'integren al “El Cireret”, és un servei educatiu 
adreçat als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies. 
Actualment hi ha 13 famílies inscrites que 
participen els matins dels dimarts, dimecres i 
dijous. 

Des del l'Ajuntament i el Servei d'Atenció Primària 
de Vilanova del Camí i l'Agència de Salut Pública 
de l'Anoia es treballa en el projecte Pla de Salut 
Comunitària de Vilanova del Camí, COMNOVA, 
amb l'objectiu de millorar el benestar de la 
comunitat i reduir les desigualtats socials en salut. 
Un procés emmarcat al Pla de Salut de 2016-2020.

Des de l'Ajuntament també s'ha fet especial 
incidència, per exemple, sobre la prohibició de 
donar de menjar a coloms, peixos o gats per 
evitar malalties i plagues. 

A Vilanova del Camí hi ha diferents colònies de 
gats. Com estan funcionant?  

És important que la ciutadania prengui consciència 
que els animals cal alimentar-vos de manera 
controlada justament per evitar problemes de salut 
pública com la superpoblació, les plagues o algunes 
malalties.

Actualment tenim 6 colònies de gats, controlades 
per persones voluntàries que s'ocupen de la seva 
alimentació i esterilització i que estan coordinades 
per una persona especialitzada. Per a l'any 2020 
tenim previst ampliar la quantitat d'alimentació i 
esterilització/castració dels gats de les colònies 
tenint en compte les demandes expressades pels 
voluntaris i les persones expertes.

L'ENTREVISTA

Xavier Sala Sant


