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d’activitats
febrer/març

Per Carnestoltes, 
totes les bèsties 
van soltes.

La tarda cultural de St. Hilari va 
tenir molt bona acollida. La 
literatura i la música van 
convidar a passar una bona 
estona al públic que va conèixer 
les novetats de tres artistes 
locals. El nou llibre de la 
periodista i escriptora vilanovina 
Mireia Rubio, Lana de mamut, el 
nou single “Eres” del cantant 
vilanoví Carlos Gómez un gran 
concert de La Séptima Trastada 
que va posar el colofó a la tarda.

ST HILARI
Teniu a les vostres mans la Guia 

d'Activitats de febrer i març amb un 

clar protagonista: el CARNAVAL. 

Però a banda de disfresses i disbauxa 

també teniu per al mes de març, una 

nova edició de la Cursa Popular. 

Excursions, calçotades, teatre 

familiar, la festa del soci del Casal de 

la Gent Gran... són algunes de les 

opcions que us proposem per gaudir 

del temps de lleure sense sortir de 

Vilanova del Camí

Destacats uia 

Ministerio de Ciencia e Innovación
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ESPORTS

Èxit rotund de participació a la 
34a Pujada als Dipòsits que es 
va celebrar en el marc de la Fira 
del Camí Ral. Joan Rosich de 
UEC Anoia i Yvette Camus del 
CAI popular van ser els més 
ràpids de la prova atlètica en la 
qual hi van participar més de 
800 participants. 183 atletes la 
van fer corrent, més de mig 
miler, caminant i un centenar 
acompanyant la Colla 
Excursionista.

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

El Parc Fluvial disposarà 
de fanals solars i d'una 
tirolina gràcies al procés 
participatiu 2019

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va proposar el mes de novembre un 
nou procés participatiu obert a la població. 448 persones van participar 
en el procés per decidir quatre projectes per a la millora de la ciutat 
valorats en 27.500 €. Les propostes més votades han estat: la instal·lació 
de fanals solars i d'una tirolina al Parc Fluvial; més inversió en mobiliari 
per als parcs i un parc d'exercici amb elements biosaludables.
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L'Ajuntament de Vilanova aprova un pressupost de més 
d'11 milions d'euros per al 2020

El Pressupost es va aprovar amb els vots favorables de 
Junts X Vilanova i ERC.

En matèria d'Inversions, el pressupost també ha 
experimentat un creixement important, passant de 
864.000 € al 2019 al 1.200.000 € previst per al 2020.

També s'ha previst en aquest capítol l'adequació de 
l'estructura del bar de la piscina per fer-hi un gimnàs 
municipal, amb un import de 225.000 €.

Vilanova Alternativa i Vilanova 365 van votar-hi en 
contra.

Una de les partides més importants previstes per aquest 
exercici, és la remodelació integral de la plaça Picasso, 
que suposa un import de 332.000 € i per a la qual també 
s'ha demanat una subvenció al PUOSC de la Generalitat 
de Catalunya.

La capacitat inversora de l'ajuntament per aquest al 
quadrienni és de 3,1 M€, una xifra que permet  plantejar 
les inversions municipals per al conjunt del mandat.

Aquest any també s'ha contemplat invertir 100.000 € en 
vies públiques i més de 254.000 € en l'asfalt dels carrers.

La millora i el manteniment dels centres educatius, el 
pressupost participatiu, el canvi de lluminàries de tipus 
led, o la instal·lació d'una antena de comunicació al 
Centre d'Innovació Anoia, són projectes contemplats en 
aquest pressupost.

Així mateix s'ha previst una partida per invertir en la 
urbanització del sector PMUr3. 

El pressupost per aquest exercici ha augmentat, respecte 
de l'anterior, en un 8,6%, passant als 11.214.875 €. Pel que 
fa al pressupost corrent, el govern ha decidit 
incrementar les partides de les àrees més sensibles: 
Serveis Socials, Salut i Consum; Solidaritat, Gent Gran i 
Igualtat; Esports i Medi Ambient, Educació i Promoció 
Econòmica i Cultura. Una de les partides que s'han 
contemplat en el pressupost corrent és de 45.000 € i està 
destinada a sufragar les despeses que generi la 
realització de les proves de l'ADN als gossos per tal 
d'identificar els propietaris incívics que no recullen les 
femtes dels seus animals. Aquest és un acord pres per 
unanimitat del Ple que es recull en el nou text de 
l'ordenança responsable d'animals de companyia.

El cementiri vilanoví acollirà un espai en 
record a les pèrdues durant la gestació
El cementiri de Vilanova del Camí disposarà d'un espai per 
a les pèrdues durant la gestació. Així ho van aprovar en el 
ple, per unanimitat, tots els grups municipals a proposta 
d'ERC que va introduir aquest punt per mitjà d'una moció. 
La idea és reconèixer públicament el dol perinatal, 
gestacional i neonatal com ja fan altres municipis, per 
exemple Calaf, que va ser pioner a l'Anoia en aquest tema.

L'Ajuntament inicia l'expedient per al 
contracte del servei i manteniment de 
l'enllumenat públic i semafòric
L'Ajuntament va aprovar en la sessió ordinària del 20 de 
gener, iniciar l'expedient per al contracte per a la prestació 
del servei i el manteniment de l'enllumenat públic i 
semafòric de Vilanova del Camí. El contracte es farà per 
procediment obert i tramitació ordinària i tindrà un valor 
estimat de 841.000 €. La durada del contracte serà de cinc 
anys, quatre més un de pròrroga.

S'activa la xarxa de la Llosa del 
Cavall per millorar el 
subministrament d'aigua als 
municipis de l'Anoia 

La comarca de l'Anoia s'ha abastit, històricament, de 
l'aqüífer de Carme Capellades però aquesta reserva 
subterrània està sobreexplotada. Amb l'entrada en servei 
d'aquesta conducció s'incrementa la disponibilitat d'aigua a 
la comarca amb dues fonts d'abastament més, la de la Llosa 
del Cavall i el sistema Ter Llobregat, fent possible una millor 
garantia i habilitant una gestió flexible de l'aigua.

Aquesta nova infraestructura, que té una longitud de més de 
76 quilòmetres, millorarà, de manera progressiva, el 
subministrament d'aigua a les comarques de l'Anoia, el 
Solsonès i el Bages, a municipis que fins ara no estaven 
connectats a cap xarxa d'abastament supramunicipal i que 
han tingut problemes d'abastament, tant en quantitat com 
en qualitat, havent de recórrer en alguns casos i de manera 
puntual al subministrament d'aigua mitjançant camions 
cisterna. 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
acompanyat del director de l'ACA, Lluís Ridao, del director 
de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, Josep Andreu 
Clariana i de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, entre 
d'altres representants d'Ajuntaments de l'Anoia, com 
l'alcaldessa vilanovina Noemí Trucharte, ha oficialitzat 
l'arribada de l'aigua de la Llosa del Cavall a la capital de la 
comarca.
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Els Plans d'Ocupació han permès 
a l'Ajuntament de Vilanova 
contractar 8 persones desocupades 

Quatre de les vuit persones han estat contractades 
per un període de 6 mesos i, les altres quatre, per a 
un període de 12 mesos.

Aquests plans d'ocupació de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí es financen a través d'una 
subvenció de 116.217,60 euros atorgada pel Servei 
d'Ocupació de Catalunya.

L'alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de 
Promoció Econòmica, Carlota Silva, els van donar la 
benvinguda a l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha contractat 8 
persones en situació d'atur mitjançant el Programa 
de Treball i Formació aprovats pel Servei d'Ocupació 
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Les 
persones contractades realitzaran tasques de 
manteniment en els equipaments municipals i la via 
pública.

03INFORMACIÓ MUNICIPAL

Emoció, tendresa i molta 
complicitat en l'homenatge de 
les Noces d'Or

L'acte va comptar novament amb la complicitat de 
Sheila Grados, que va dedicar una cançó a cada 
parella, un tema musical que tria cada matrimoni 
però que Grados versiona i que, com aquest any, en 
alguns casos ha hagut de crear la partitura.

Cada una de les parelles va rebre una placa 
commemorativa i un ram de flors.

La regidora de la Gent Gran, Laura Pavón, va 
adreçar-se als matrimonis homenatjats tot agraint la 
seva generositat per permetre'ns una part de la seva 
vida i de les seves vivències. “Segur que hi ha hagut 
moments per riure i per plorar, però és un camí que 
heu recorregut junts, agafats de la mà”.

Els matrimonis homenatjats aquest any van ser: 
Manuel Sánchez Acacio i Isabel Sánchez Ruiz; Jesús 
Navarro Martínez i RosaBernades Planillo; Luís 
Tostado Arias i Laura Alonso Carbajo; Juan Solano 
Matías i Josefa Moreno Gala; Antonio Jiménez 
Ocaña y Concepción Valero Valero; Juan Ortega 
Siles y Maria Dolores Martín Pérez i Crispiniano 
Tostado Borrega y Petra Palomo Caldito.

Un centenar llarg de persones van participar en una 
de les tradicionals cerimònies nadalenques amb 
l'objectiu de fer un reconeixement als matrimonis 
vilanovins que celebren cinquanta anys de casats. La 
gala, conduïda per la periodista Marissa Martínez, 
va transcórrer com si es tractés d'una entrevista a la 
sala de casa. Un audiovisual introduïa la història de 
cada parella: els seus llocs de naixement, la seva 
trajectòria vital i professional, la família, les 
aficions… que va emocionar els protagonistes i que 
va servir de base per continuar amb una conversa 
agradable i distesa en les que hi va haver moments 
molt emotius.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte va cloure l'acte 
adreçant-se directament a les parelles 
homenatjades: “És molt gratificant per a mi com 
alcaldessa però també com a ciutadana poder 
compartir aquestes històries humanes i vitals que 
ens ajuden també a entendre i dibuixar la nostra 
història i la de Vilanova del Camí” va dir Noemí 
Trucharte.

Ens ha deixat 
Dolors Canal Masdeu, 
presidenta de l'Associació 
Esclerosi Múltiple de l'Anoia

La Dolors era una gran persona: agraïda, 
generosa i vivia intensament, gaudint dels petits 
gestos que li oferia la vida i sobretot la família a 
la que estimava infinitament. Orgullosa dels 
seus Jordis, de la Marta i dels seus petits tresors, 
s'esforçava per seguir endavant fins i tot en els 
moments més complicats.

Trobarem a faltar les instantànies de la plaça del 
Mercat fetes des de la seva finestra: les postes de 
sol, la boira, el cel rogenc… Enyorarem la seva 
invitació per “mullar-nos” a la piscina de Can 
Titó; per anar a “moure'ns” al circuït de 
Montmeló; per compartir les jornades de 
l'associació… però el seu record ens 
acompanyarà per sempre.

Dissabte 28 de desembre ens va deixar Dolors 
Canal Masdeu, presidenta de l'AEMA. La seva 
lluita per la malaltia que patia des de fa molts 
anys, s'ha acabat. Ha marxat, com era ella, sense 
fer soroll, “amb tranquil·litat i serenitat” i deixant 
un important aprenentatge i exemple per a 
moltes persones.

Com a objectius quantitatius el Pla es marca per 
aquest 2020 la reducció en un 50% el 
malbaratament alimentari respecte els nivells 
existents l'any 2010 en els àmbits de la distribució en 
detall, la restauració, el càtering i el domèstic.

Per assolir els objectius es proposen una sèrie 
d'accions agrupades per àmbits, línies estratègiques 
i accions adreçades a diferents públics. El Pla ha 
dissenyat 22 actuacions per implementar entre el 
2019 i el 2026 i marca les directrius per fer-ne un 
seguiment tenint en compte diferents indicadors.

Per garantir aquests objectius, el Pla s'ha estructurat 
en tres blocs: la diagnosi preliminar de prevenció i 
gestió municipal de residus de Vilanova del Camí; 
l'establiment dels objectius de prevenció i l'abast 
d'aquest Pla, i la descripció de la metodologia i els 
passos a seguir per tal de donar resposta als 
objectius de prevenció de residus establerts 
prèviament.

També contempla la reducció, respecte dels índex 
del 2007, en un 90 % de la totalitat de bosses 
comercials amb nanses d'un sol ús de plàstic no 
biodegradable en tots els formats comercials.

També pretén incorporar en els hàbits diaris 
actuacions que fomentin el consum responsable, 
incrementar la implicació i participació activa i 
compromesa dels diferents sectors socials i 
econòmics i incentivar econòmicament les bones 
pràctiques de prevenció de residus.

L'Ajuntament tirarà endavant un Pla Local de 
prevenció de residus. Aquest Pla s'ha concebut per 
desenvolupar-se en 8 anys, del 2019 a 2026. El 
principal objectiu del Pla és promoure la prevenció 
en la generació de productes i reduir aquelles 
fraccions que es generen en quantitats importants i 
que tenen també un impacte econòmic destacat.

A més llarg termini, el Pla marca la reducció d'un 
8% en la generació per càpita, assolint un objectiu 
de generació del 1,09 kg/habitants/dia pel 2026. El 
2018 ja es va reduir en un 2,54% la generació per 
càpita respecte l'any 2006, passant de 1,21 
kg/hab/dia a 1,18 kg/hab/dia. 

Vilanova del Camí compromesa 
amb la reducció i prevenció 
de residus

Vilanova del Camí s'ha adherit al contracte derivat de 
l'Acord Marc de subministrament d'energia elèctrica, 
de l'ACM, destinat a les entitats locals de Catalunya. 
El contracte inicial és de 12 mesos, podent-se 
prorrogar fins a 9 mesos més. Aquest Acord Marc de 
subministrament elèctric és un servei de compra 
agregada d'energia que ofereix l'Associació Catalana 
de Municipis (ACM) als ajuntaments catalans des de 
la seva central de compres. L'empresa adjudicatària és 
Endesa i permet contractar energia elèctrica d'alta i 
baixa tensió, 100% verda i a uns preus molt 
competitius, sempre sota el compliment de la Llei de 
contractes del sector públic.

Més de 900 ens locals tenen contractat el 
subministrament elèctric a través de la central de 
compres del món local.

Vilanova del Camí s'adhereix a la 
compra agregada d'energia 
de l'ACM

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



Procés 
participatiu 2019 
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Les famílies de les llars d'Infants La Baldufa i el Molinet també han participat 
en la presa de decisions del pressupost participatiu i han decidit utilitzar els 
2.500 € per a comprar materials tant d'exterior, com per a les aules.

Pel que fa a l'Instititut Pla de les Moreres, ha seguit un procés de decisió un 
xic diferent, explica la regidora Carlota Silva. L'equip de l'institut ha fet servir 
les noves tecnologies per facilitar la participació dels més joves a través d'una 
enquesta formulari penjada al web del centre. L'alumnat ha decidit utilitzar 
aquests diners per a la millora del mobiliari de l'aula d'educació plàstica. 

El Pompeu Fabra ha decidit invertir en l'adquisició de tablets i d'una televisió 
portàtil. L'Escola Joan Maragall també ha triat les tablets i la instal·lació 
d'antenes wifi mentre que el Marta Mata destinarà els 5.000 € a la compra 
d'una caseta de fusta per al pati.

Simultàniament a aquest procés participatiu obert a la població major de 18 
anys, se'n va obrir un altre adreçat a les escoles.  L'objectiu d'aquest projecte 
és implicar els escolars del municipi en un procés participatiu per trobar les 
propostes més interessants per a  les necessitats dels respectius centres. Cada 
un, destaca Carlota Silva, disposava de 5.000 € i els projectes guanyadors han 
girat entorn a la dotació de noves tecnologies i d'elements de joc. 

Queda encara un procés participatiu obert que es celebrarà aquest mateix 
mes de gener. És el que convida al Consell de Joves a decidir el destí d'una 
partida de 2.500 €.

Els escolars del municipi decideixen on volen 
invertir els diners públics

La primera acció de PIMEC al Centre d'Innovació 
Anoia  tindrà lloc el pròxim 13 de febrer. Han 
organitzat una sessió informativa juntament amb 
ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya sobre 
ProACCIÓ 4.0: El programa d'ajuts i serveis 4.0 per a 
pimes, per fer el salt a la indústria intel·ligent.

Les tecnologies 4.0 és una realitat que està 
transformant radicalment el món de l'empresa a tot 
arreu. L'anomenada quarta revolució industrial 
passa per la digitalització de les pimes, adoptant 
tecnologies com la intel·ligència artificial, La sessió, 
que és gratuïta, es farà de 9:30 a 11:45 h al Centre 
d'Innovació Anoia. Les persones que estiguin 
interessades, poden fer la inscripció a través del web 
de PIMEC.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i PIMEC 
Catalunya Central han signat recentment un 
conveni per a l'impuls i promoció del teixit 
productiu local. Van rubricar aquest compromís de 
col·laboració, l'alcaldessa Noemí Trucharte i 
Antonio Cañete, apoderat de PIMEC, que van estar 
acompanyats de la regidora de Promoció 
Econòmica, Carlota Silva.

L'Ajuntament i PIMEC treballaran 
plegats per a l'impuls i promoció 
del teixit productiu local

L'Ajuntament de Vilanova del Camí va proposar el mes de novembre un nou 
procés participatiu obert a la població. 448 persones van participar en el 
procés per decidir quatre dels nou projectes per a la millora de la ciutat 
valorats en 27.500 €. 156 ho van fer online, 121 a les urnes que es van repartir 
pels edificis públics i 171 a les carpes informatives.

La proposta més votades de la categoria A, centrades en la millora del Parc 
Fluvial, ha estat la instal·lació de fanals solars, en una clara aposta per les 
energies renovables i, el segon projecte ha estat la instal·lació d'una tirolina.

El procés del 2019 incorporava nou propostes repartides en tres categories: A, 
B i C, que responien a les peticions i demandes que, segons explica la regidora, 
ha anat formulant la pròpia ciutadania. 

Pel que fa la categoria B, la proposta amb més vots ha estat la d'invertir en 
mobiliari per als parcs. I en la categoria C, l'acció que ha sortit escollida ha 
estat el del parc d'exercici amb elements biosaludables.

Tots aquests projectes, explica Carlota Silva, es posaran en marxa en les 
properes setmanes.

La participació ha estat ben valorada per la regidora de Participació 
Ciutadana, Carlota Silva, ja que ha estat superior a la de les últimes edicions. 
Tot i així, explica Silva, cal seguir treballant per augmentar la participació 
ciutadana en els afers municipals. 

El Parc Fluvial disposarà de fanals solars i d'una 
tirolina gràcies al procés participatiu 2019

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El 13 de gener va començar el curs de Formació 
Professional per a l'Ocupació del Certificat de 
Professionalitat “Operacions auxiliars de Serveis 
administratius i Generals” al Centre d'Innovació 
Anoia, organitzat per Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí. La regidora 
Carlota Silva, va donar la benvinguda a l'alumnat 
que participa en aquesta edició del Certificat.

El curs l'han iniciat 15 persones en situació d'atur 
interessades en formar-se en el sector administratiu 
amb tasques com la distribució, reproducció i 
comunicació de la informació i documentació 
requerides en les tasques administratives i de gestió, 
internes i externes, així com poder realitzar tràmits 
elementals de verificació de dades i documents a 
requeriment de tècnics de nivell superior amb 
eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments 
establerts.

L'acció formativa està finançada pel Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya  i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. El curs és totalment gratuït per a 
l'alumnat, ja que la subvenció cobreix el 100% de les 
despeses. Els alumnes que el superin obtindran el 
Certificat de Professionalitat oficial amb validesa a 
tot el territori espanyol.

S'inicia una nova edició del 
certificat de professionalitat 
“Operacions auxiliars de serveis 
administratius i generals” 

Promoció Econòmica ha portat a terme la fase final 
del projecte de “Senyalització dels elements turístics 
i patrimonials de Vilanova del Camí” amb la 
col·locació de nou panells a diferents punts del 
municipi.

El projecte ha consistit en senyalitzar mitjançant 
cartelleres i plafons informatius l'edifici de Can 
Muscons, el Parc Fluvial, el Safareig del Comú, el 
Carreró, el portal adovellat de la Plaça Major i del 
Carrer Major; a la Plaça de les Vilanoves hi trobem 
l'evolució urbanística i a la Plaça del Mercat, una 
cartellera amb informació genèrica del municipi i les 
rutes del nostre entorn.

Es pretén que aquesta sigui una primera fase de 
senyalització i a curt termini poder anar senyalitzant 
altres elements destacats d'interès turístic i 
patrimonial fixats en el mapa de patrimoni, senders 
i rutes.

El projecte s'ha portat a terme mitjançant el Catàleg 
de Xarxa de la Diputació de Barcelona a través de la 
seva oficina tècnica de turisme, conjuntament amb 
Promoció Econòmica

S' instal·len panells informatius en 
el  projecte de senyalització 
turística del municipi 



05SHILARI I LA FIRA DEL CAMÍ RAL

Amb la senyera al seu lloc, van formar 
una coral improvisada i molt ben 
coordinada per cantar l'himne dels 
Segadors i fer la primera foto de grup 
d'aquest any 2020. Cal assenyalar que 
gairebé no hi cabien tots, doncs eren 
molts els que van participar de 
l'excursió dalt el turó.

Cada any, la Fira del Camí Ral 
converteix l'antic camí ral vilanoví en 
un decorat medieval per als 
expositors artesans. La plaça Major va 
concentrar la mostra dels antics oficis 
de l'època medieval, amb l'exposició 
d'eines antigues i els treballs del 
ferro, la fusta, el vidre, el vímet o la 
ceràmica. 

Amic i company d'escenaris també de 
La Séptima Trastada, Carlos Gómez, 
va compartir algun dels temes 
acompanyant a Albert Nieto. La 
cirereta la posava la jove Sandra 
Bautista, convidada pels músics, amb 
la interpretació en solitari d'un parell 
de peces, una d'elles “La casa de les 
mil olors” cançó inclosa al nou disc 

d'aquesta cantautora martorellesenca 
“Trapezista” que va fer les delícies del 
públic.

La participació a la Fira del Camí Ral 
va esdevenir un cop més, oportunitat 
de donar a conèixer l'activitat a les 
entitats locals i vendre els articles als 
artesans i comerciants vilanovins que 
exposen en aquesta fira. 

La regidora de Promoció Econòmica, 
Carlota Silva, s'ha mostrat satisfeta 
pel desenvolupament de la fira, que 
considera “plenament consolidada, 
tot i que sempre es pot millorar”. 
Afirma que fins ara ha rebut bones 
valoracions dels expositors locals i 
continuarà escoltant les seves 
opinions.

Narrativa i ritmes musicals 
en una reeixida tarda 
cultural a Can Papasseit 

La regidora de Cultura, Carlota Silva, 
es mostrava molt contenta per la 
bona acollida de la triple proposta, 
“una oportunitat per mostrar una 
mica del gran talent local”. 

Un centenar de caminaires 
fan el canvi de senyera amb 
la Colla Excursionista al 
Pujol de la Guàrdia 

L'artèria principal de la Fira, l'antic 
camí ral, va acollir al llarg de tot el dia 
l'afluència de visitants que amb més 
o menys intenció de comprar, si més 
no van gaudir fent el tafaner en les 
diverses paradetes d'artesania i 
alimentació, així com també d'alguns 
serveis i articles curiosos. De tant en 
tant es podien veure directament 
assaltats per un comediant que 
intentava alliberar-los d'una 
imaginària pell d'animal de la 
caputxa del seu abric o havien de 
deixar pas a un drac que precedit de 
joglars donava ambient a la fira. 

I és que les teatralitzacions de 
personatges de l'època o fantàstics 
també són un claus en aquesta festa 
que atrau un públic molt familiar. Els 

més petits van gaudir sobretot a la 
plaça del Mercat, amb les atraccions i 
activitats infantils, amb el conte 
teatralitzat i el vol de les aus que va 
aixecar un any més, força expectació. 

La tarda cultural del dissabte 11 de 
gener, organitzada des de la 
Regidoria de Cultura, va tenir molt 
bona acollida. La literatura i la 
música van convidar a passar una 
bona estona al públic que es va 
acostar a Can Papasseit per conèixer 
les novetats de tres artistes locals. 

La Fira del Camí Ral va tornar a 
convidar a gaudir amb tots els sentits 
d'una diada festiva, gastronòmica i 
comercial a la població vilanovina i va 
atreure també centenars de visitants. 
El dia assolellat, malgrat el fred que 
ja marca habitualment aquesta data, 
va acompanyar en aquesta vint-i-
dosena edició del certamen 
organitzat des de Promoció 
Econòmica. 

La presentació literària de la 
periodista i escriptora vilanovina 
Mireia Rubio, Lana de mamut, va 
aplegar unes vuitanta persones. 
Acompanyada per la també 
escriptora i periodista Anna Marsal, 

van conversar sobre el recull de 
narracions que Rubio acaba de 
publicar -el seu tercer treball- i en 
què segons apuntava Marsal, podem 
trobar una recopilació de “narracions 
que atrapen, remouen i conviden a 
reflexionar a voler anar més enllà”.

El cantant vilanoví Carlos Gómez va 
prendre el relleu per obrir les 
actuacions musicals, tot posant 
banda sonora durant la firma del 
llibre i les felicitacions a l'autora local 
i omplint encara més la sala. Amb un 
estil melòdic i íntim, Carlos Gómez 
va seduir el públic, que va aplaudir i 
cantar el seu primer single “Eres”, que 
ja porta més de 7.000 visualitzacions 
a Youtube. 

La Séptima Trastada posava el colofó 
a la tarda cultural amb un concert 
que va aplegar un públic fidel que 
segueix a la banda en moltes 
actuacions. El bon ritme de tres dels 
seus integrants Albert Nieto, veu 
principal i guitarra, Joan Cruz, 
segona veu i guitarra  i Sergi 
González, a la percussió, van omplir 
de rumba i també d'una barreja molt 
rica de ritmes de reggae la sala de Can 
Papasseit. 

La Colla Excursionista de Vilanova 
del Camí ha encetat l'any i també 
nou programa d'activitats amb una 
sortida al Pujol de La Guardia per fer 
el canvi de senyera. Una sortida que 
va aplegar un centenar de caminaires. 

En el marc d'un dia que es llevava 
solejat van enfilar camí molt 
engrescats, per pujar tranquil·lament 
al turó. 

Tot seguit van emprendre la baixada 
del turó, amb 267 esglaons que la 
faciliten, per reunir-se amb els 
participants de la cursa de la Pujada 
als Dipòsits i plegats, fer la 
botifarrada.

La Fira del Camí Ral torna a atraure visitants d'arreu en una 
diada de festa i comerç 

Foto  de Rosa Carol



06 POLICIA I PROTECCIÓ CIVIL

Protecció Civil Vilanova del Camí 
renova la Junta per iniciar una 
nova etapa 

Can Papasseit va acollir el 17 de gener la tercera 
edició de la Festa del Patró de la Policia Local de 
Vilanova del Camí. Un acte que va servir per 
felicitar, agrair i reconèixer la tasca dels policies 
locals i d'altres forces de seguretat i cossos 
supramunicipals amb els que es treballa de 
manera coordinada.

L'inspector en cap de la Policia Local, Marc Peña 
va encetar l'acte amb una intervenció molt 
personal i emotiva. “És per a mi un privilegi 
treballar conjuntament amb tots vosaltres”, va dir 
referint-se als companys de la policia i de la resta 
de cossos de seguretat així com Protecció Civil, 
SEM, Bombers o Defensa Forestal.  Així mateix va 
reconèixer “l' orgull de pertànyer a aquest 
ajuntament i veure dia a dia com els nostres 
polítics aposten per aquest cos de seguretat”, va 
dir Peña. “No són temps fàcils”, va afegir, tenint en 
compte que l'any passat van marxar quatre 
companys a altres policies locals. “Hem perdut 
uns grans professionals però vull reconèixer 
l'honor que ha representat treballar amb el 
caporal Carlos Cortijo, i els agents; Marc Moreno, 
Luís Alejandro i José Antonio Romero”. 

Al seu torn, la regidora de Governació Susana 
Gutiérrez, que celebrava la seva primera festa del 
Patró, va agrair a la Policia Local la seva acollida 
des que va assolir el càrrec com a titular del cos. 
Va assegurar sentir-se orgullosa de la plantilla i de 
la feina que fan diàriament així com la que han de 
seguir fent plegats.

L'Alcaldessa Noemí Trucharte va ser 
l'encarregada de cloure les intervencions oficials i 
ho va fer elogiant la tasca que desenvolupen els 
cossos de seguretat  “unes vegades més 
complicada que d'altres que incideix directament 
en la ciutadania i en la percepció de seguretat de 
la qual en parlem tan sovint”.

L'alcaldessa va destacar la feina que fa la Policia 
Local, “una policia pròxima i professional, 
resolutiva i eficient, fins i tot en les pitjors 
condicions” va determinar. “És just i necessari 
agrair-vos l'esforç que heu fet durant mesos en 
què la plantilla ha estat per sota dels efectius 
necessaris. Esperem que en aquesta nova etapa, 
puguem treballar més i millor, en benefici també 
de la ciutadania” va concloure Noemí Trucharte.

L'acte va continuar amb el lliurament d'una 
medalla de bronze, per reconèixer a l'agent 
Emmanuel David González Blázquez, els seus 15 
anys de servei ininterromputs a la Policia Local 
de Vilanova del Camí. 

Aquest reconeixement va introduir una vintena 
llarga de felicitacions per diferents actuacions 
resoltes amb èxit. Algunes de les quals s'han fet 
de manera coordinada amb altres forces de 
seguretat com Mossos d'Esquadra o amb altres 
agents com el Servei d'Emergències Mèdiques, 
Protecció Civil o Agents Rurals.

Aquest és el tercer any que s'ofereix aquest acte 
per felicitar i reconèixer les actuacions, tant a 
títol individual com col·lectiu dels diferents 
cossos de seguretat i fins i tot de la població civil, 
que sovint és clau per resoldre alguns cassos. Va 
ser el cas de la felicitació a Moisés Riba i Bacardit.

Els fets van passar el 9 de juliol de 2019, a la 
safareig de Vilanova,  quan un veí del municipi 
que feia tasques de manteniment de la lluminària  
va quedar atrapat entre la màquina elevadora i el 
sostre. Gràcies a la col·laboració ràpida i 
desinteressada d'un treballador de l'empresa 
Plumàrids Igualada, que va utilitzar el braç 
articulat d'una màquina excavadora, amb la que 
estava feinejant a prop del lloc dels fets, es va 
poder rescatar l'operari que havia quedat atrapat i 
salvar-li la vida.

Felicitacions i agraïments als cossos de seguretat en la 
Festa del Patró de la Policia de Vilanova del Camí

L'associació de voluntariat de Protecció Civil de 
Vilanova del Camí ha renovat la junta per tal 
d'emprendre una nova etapa. Ivan Cunillera és el 
nou president de l'entitat, que comptarà amb el 
suport de l'inspector en cap de la Policia Local Marc 
Peña, de manera provisional, per tal d'acompanyar i 
assessorar el nou equip. 

Protecció Civil és una associació formada 
exclusivament per voluntaris, la funció dels quals és 
col·laborar i donar suport a la Policia Local i a altres 
serveis de seguretat i emergència, en situacions de 
prevenció i de risc, tant en l'àmbit local com de 
vegades, en altres municipis veïns. 

L'associació vilanovina va néixer l'any 1982 i ha 
passat moments reeixits -amb una vintena de 
voluntaris- i d'altres més baixos, en què calia fer la 
crida a la col·laboració de nous membres per 
garantir un suport més efectiu. Ivan Cunillera, el 
nou president, havia estat voluntari anys enrere, 
però va abandonar el grup per motius personals. 
Ara, torna amb ganes i forces d'emprendre aquesta 
nova etapa de servei “des de zero” diu, juntament a 
cinc voluntaris, alguns també amb experiència.

Un dels objectius principals en aquesta nova etapa, 
segons explica Marc Peña, inspector en cap de la 
Policia Local de Vilanova del Camí, serà la signatura 
d'un conveni de col·laboració amb la resta 
d'associacions de Protecció Civil de la Conca 
d'Òdena per tal de treballar plegats. De fet, ja han 
comptat amb el suport de voluntaris de municipis 
veïns en alguns serveis, de la mateixa manera que els 
vilanovins han participat en serveis externs. 

Els voluntaris, com explica Ivan Cunillera reben 
cursos en matèria de prevenció i de primers auxilis. 
Els que conformen actualment el cos ja han fet 
aquesta formació.

Els nous responsables de Protecció Civil han obert 
les portes a totes les persones que vulguin 
col·laborar en aquest cos. Es poden posar en 
contacte amb l'inspector en cap Marc Peña a les 
dependències de la Policia Local.



07ENSENYAMENT - ESCOLES

Fins a 93 persones han rebut ajut econòmic 
municipal dins la setena convocatòria de beques de 
transport per a estudiants vilanovins. Des de la 
primera vegada que es van aprovar aquests ajuts 
econòmics, l'any 2013, la dotació ha anat augmentant 
fins als 35.000 euros que es lliuren des de l'any 2017. 

En aquesta edició han estat 117 les sol·licituds rebudes 
i finalment 93 els ajuts concedits. Les 24 persones 
que han quedat excloses no complien els requisits de 
les bases (per superar ingressos,  no complir els anys 
d'empadronament requerits, tipus d'estudis...). Les 
beques oscil·len entre els 300 i 600 € i s'atorguen 
depenent de la puntuació i segons els criteris de 
valoració. 

L'alcaldessa Noemí Trucharte va rebre les famílies, 
acompanyada de la regidora d'Educació i Joventut, 
Eva Vadillo, la de Cultura, Carlota Silva, i el 
d'Urbanisme, José Saucedo, a la sala polivalent de 
Can Papasseit.

Es lliuren 93 beques de transport 
dins la setena convocatòria 
d'aquests ajuts municipals 

El moviment Fridays for Future (FFF) va convocar a 
Vilanova del Camí l'alumnat de 6è de l'Escola Joan 
Maragall que es va manifestar el 13 de desmbre, a la 
plaça del Mercat, contra el canvi climàtic. Després de 
treballar el tema de la sostenibilitat a les aules, van 
proposar fer aquesta concentració, coincidint amb un 
divendres, seguint l'exemple de la jove activista sueca 
Greta Thunberg.

Els escolars van mostrar la seva preocupació per les 
conseqüències del canvi climàtic, que segons 
afirmen, ens agradi o no, ja és una realitat. També 
van criticar durament els responsables polítics que 
han fallat la ciutadania i han deixat, concretament en 
les mans dels que avui són nens, com ells, una gran 
càrrega.

“Mai s'és massa petit per marcar la diferència en 
temes de sostenibilitat” han expressat l'Aleix, la Laura 
i la Soraya en nom dels 64 alumnes (tres classes de 
6è) quan van arribar a la plaça del Mercat. Van ser els 
encarregats de llegir el manifest, mentre els 
companys els escoltaven amb les pancartes en alt que 
van portar des de l'escola fins a la concentració amb 
lemes com “Salvem el món”, “De planeta només n'hi 
ha un per viure”, “Menys plàstic i més solucions” o 
amb qüestions evidents: “El clima canvia, perquè 
nosaltres no?” o “De què us serviran els diners si no 
tindrem planeta on viure?”

Escolars del Joan Maragall se 
sumen a la crida contra el canvi 
climàtic en el marc d'un projecte 
sobre la sostenibilitat  

A partir d'ara, cada classe gestionarà la seva 
cooperativa de forma independent i crearan 
productes que posaran a la venda més endavant. Amb 
els beneficis de la venda, l'alumnat recuperarà la 
inversió, i un percentatge del benefici anirà destinat a 
una entitat social.

Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una 
cooperativa escolar amb el suport de la comunitat 
educativa, l'administració i altres agents socials de la 
localitat.

Un any més, l'alumnat de 5è de l'Escola Joan Maragall 
participen en el Programa Cultura Emprenedora a 
l'Escola (CuEmE), programa que duu a terme la 
Diputació de Barcelona a través de les àrees 
d'Educació i de Desenvolupament Econòmic i 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí mitjançant 
Promoció Econòmica i Educació. El programa 
fomenta la cultura emprenedora i les competències 
bàsiques en el cicle superior d'educació primària.

La part legal la van finalitzar l'11 de desembre, amb la 
inscripció de les diferents cooperatives al registre de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí i amb la 
sol·licitud del NIF de cada una d'elles. L'equip 
directiu de cada cooperativa van portar la 
documentació al registre i van ser rebuts per 
l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, 
la regidora de Promoció Econòmica, Carlota Silva i la 
d'Educació, Eva Vadillo.

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

A l'Escola Joan Maragall s'han creat 3 cooperatives: 
Els Artesans del Joan Maragall (5èA), JM Cooperativa 
(5èB) i Món Coop JM (5èC).

L'alumnat de 5è del Joan Maragall 
creen les seves cooperatives per 
fomentar la cultura emprenedora

Navarro va saber captar des del primer instant 
l'atenció dels joves, que van escoltar amb gran atenció 
tots els misteris que es troben amagats dins de l'obra, 
perseguida per la Inquisició. Des del “caso”, fins a qui 
és “Vuestra Merced”, passant per les pàgines 
mutilades, datació o el nom encriptat de l'autor al 
mateix títol… Una hora que, assegura l'alumnat, es va 
fer molt curta.

 

L'alumnat de Batxillerat de l'Institut Pla de les 
Moreres va gaudir de dos actes relacionats amb l'obra 
del Segle d'Or, El Lazarillo de Tormes. Van anar a 
l'Ateneu Igualadí per veure l'adaptació teatral de la 
cèlebre novel·la del segle XVI, dirigida per Teatro y 
Literatura, emmarcada dins del programa Anem al 
Teatre de la Diputació de Barcelona.

I també van comptar amb una visita d'excepció: Rosa 
Navarro Durán, filòloga i  catedràtica de Literatura 
Espanyola de la Universitat de Barcelona. Rosa 
Navarro, qui ha fet diverses adaptacions de clàssics 
adreçats a infants i joves, i ha dedicat part de la seva 
vida a l'estudi d'obres literàries, sobretot del Segle 
d'Or, ha visitat l'institut vilanoví per parlar a 
l'alumnat del seu gran descobriment: l'atribució de 
l'autoria de El Lazarillo de Tormes a l'escriptor 
erasmista Alfonso de Valdés.

L'alumnat de Batxillerat descobreix 
qui s'amaga darrere el llarg 
anonimat del 'Lazarillo de Tormes'

RECOLLIDA 
DE MOBLES
I TRASTOS 

VELLS

Mobles en petites quantitats
Trastos o estris vells

Què hi podem deixar?

Què no hi podem deixar?

Com ho fem?

Nosaltres ho recollim

Truca a l'Ajuntament 
938 054 422

Acordem lloc on podeu 
deixar els mobles o

voluminosos

El dia indicat, deixem els 
voluminosos a l'adreça 

acordada

Les recollides són 
els DIMARTS 

i els DIVENDRES de
14h a 16h sota demanda

I recordeu: “ està prohibit 
deixar mobles i objectes 
al carrer fora dels dies 

acordats,
embruten l’espai comú 
i poden ser perillosos

Pneumàtics, recipients d'oli, 
pintura, etc. runes

Ajuntament de
Vilanova del Camí

L’incompliment d’aquesta
normativa, implica una sanció

de ns a 750 �



Hace unas semanas acabamos el año 
2019 inmersos en una gran campaña 
de Navidad. Desde las diferentes 
regidurías se ha trabajado duro para 
ofrecer a vilanovinos y vilanovinas 
una serie de actividades diversas, 
entretenidas y de calidad.

Año nuevo, año de 
progreso

Hemos tenido concurso de balcón y 
aparador con mejor decoración 
navideña y música ambiental en 
nuestras calles.

Queremos felicitar a la Agrupación 
Cultural y Recreativa por su 50 
aniversario y agradecer un año más 

que llenen de ilusión a los más 
pequeños en la noche más mágica del 
año.

Este 2020 empieza bien para este 
gobierno con la aprobación de los 
presupuestos. Unos presupuestos que 
son el instrumento de gestión para el 
desarrollo de prioridades políticas y 
que mejorarán la vida de la 
ciudadanía.

Se ha trabajado conjuntamente con 
dos fuerzas políticas más, Junts x 
Vilanova y ERC para que estos 
presupuestos tuvieran luz verde. Un 
total de 11,2 millones de para este año 
con un incremento de un 8,46% 
respecto al año 2019 ha quedado 
aprobado en el pleno de enero. Se 
han aprobado incrementos en las 
partidas de Solidaridad, Gent Gran e 
Igualdad, Promoción Económica, 
Cultura y Participación Ciudadana, 
Medio Ambiente y Deportes. El 
capítulo de inversiones (1.241.246 €) 
dará vida a los diferentes proyectos 

para Vilanova. Mejoras en la vía 
pública, inversión en centros 
educativos, sustitución del 
alumbrado actual a LED, adecuación 
del bar de la piscina para 
transformarlo en un nuevo gimnasio, 
presupuesto participativo, 
inversiones en parques (pendientes 
de la subvención de PUOSC para la 
renovación  de la plaza Picasso), 
mejoras en instalaciones deportivas, 
etc.

¡Empezamos el año con muchos 
proyectos importantes!

Eva Vadillo 

Desde el Área de Cultura 
conjuntamente con la Asociación 
Camp del Rei organizaron la fiesta 
dels Tions. También disfrutamos de 
una tarde de talentos vilanovinos con 
la presentación del libro Lana de 
Mamut de Mireia Rubio y 
actuaciones musicales de Carlos 
Gómez y la Séptima Trastada. Desde 
Promoción Económica un año más 
organizaron la encendida del árbol 
con villancicos del Coro Rociero y la 
XXII Fira del Camí Ral con Free Tour 
por Vilanova.

Queremos agradecer también a las 
entidades que aportan un valor 
indiscutible a toda la campaña 
navideña, Vilanova Comerç, UCE 
Anoia, Casa Andalucía, Colla 
Excursionista etc.

De la mano de Igualdad se organizó 
la recogida de juguetes 
conjuntamente con la Cruz Roja y 
desde el Área de Deportes la 
concurrida Cursa de San Silvestre y la 
subida a los depósitos. El Área de 
Educación organizó 4 días de  Salón 
de la Infancia y desde el Área de 
fiestas dimos la bienvenida al 2020 en 
Can Papasseit con un ambiente 
inmejorable al ritmo de Karaokes 
Band.

Votem NO al càrrec de 
confiança i a la falta de 
negociació Pel que fa als ingressos, el pressupost 

contempla hipòtesis que ens semblen 
complicades de materialitzar, com la 
recaptació de 200.000 euros en 
multes de trànsit, a més de la pujada 
de l'IBI que vam votar en contra.

 

El passat 20 de gener es va aprovar el 
pressupost de l'Ajuntament de 
Vilanova per l'any 2020. Vilanova 365 
va enviar les seves propostes dins del 
termini establert, però no van ser 
ateses.

D'entre les propostes, demanàvem 
suprimir el càrrec de confiança del 
govern, que costa 25.000 euros anuals 
i del qual encara no han quedat ben 
definides les seves funcions. No 

sabem quina feina “d'assessorament” 
realitza a dia d'avui. Un càrrec que, 
tot i que el govern va explicar que no 
començaria la seva activitat fins ser 
aprovat aquest pressupost, ja ha estat 
cobrant els darrers mesos de manera 
externa. En aquest sentit, hem 
demanat tota la informació a 
l'Ajuntament.

Les altres propostes que Vilanova 365 
va presentar eren simples però 
podien suposar una ajuda o un 
impuls a certes àrees. Entre d'altres, 
destacaven l'augment de 2.000 euros 
en activitats juvenils i de 10.000 euros 
en les actuacions a la via pública. 

Tampoc van ser contemplades pel 
govern.

És per això que no ens queda altre 
remei que votar NO a aquest 
pressupost, tot i que hi hagi projectes 
amb els quals estem d'acord – com 
les inversions per aquest any –. Si no 
hi ha negociació, és impossible donar 
el nostre vot favorable.

En els propers mesos arribaran noves 
situacions en les quals la negociació 
política serà la protagonista. 
Seguirem apostant per la proposta, el 
diàleg i l'acord, esperant si el govern 
decideix asseure's a l'altra banda de la 
taula.

Vanesa González 
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Això només ha estat el principi del 
que volem que sigui un any ple de 
feina conjunta entre veïns i veïnes, 
entitats, comerç, indústria i 
consistori. 

Durant el 2019 s'han aprovat 4 
mocions presentades pel nostre grup 
i s'ha participat activament en 
l'actualització de l'ordenança de 

tinença d'animals domèstics. El 2020 
entra amb força amb 5 propostes 
d'ERC incloses al pressupost 
municipal: una nova aplicació per 
gestionar incidències al municipi, el 
trasllat de la torre de comunicacions 
cap al centre d'Innovació Anoia per 
millorar la cobertura d'emissora de 
policia i emissora de ràdio, el reforç 
del pressupost participatiu, la millora 
i asfaltat de la via pública i la 
remodelació integral d'una plaça del 
municipi: la plaça Picasso. També 
inclou el compromís d'iniciar un 
estudi de dinamització al mercat 
municipal i un compromís de l'equip 
de govern per tal de poder treballar 
de manera conjunta amb el personal 
tècnic el desenvolupament de tots 

aquests projectes. A més, fet del que 
estem especialment contents, la 
nostra moció per a la creació d'un 
espai de reconeixement públic del 
dol perinatal, gestacional i neonatal 
es va aprovar per unanimitat.

Des del grup municipal d'ERC 
Vilanova iniciem l'any amb il·lusió i 
ganes de seguir treballant. Durant el 
passat ple es va aprovar, amb el vot a 
favor d'ERC, el pressupost per al 
2020. El nostre objectiu és treballar 
de forma constructiva amb la resta de 
grups per tal de seguir donant veu a 
les vostres inquietuds i donar forma a 
les vostres propostes. Sempre posant 
per davant el benefici de les persones 
al propi del partit. 

Marc Bernáldez

Un 2020 de molta feina 

Volem aprofitar per agrair i felicitar a 
totes les persones i entitats que fan 
de Vilanova un municipi viu: al 
personal de l'ajuntament per la feina 
feta amb la Fira del Camí Ral, la cursa 
de Sant Silvestre o la Pujada als 
Dipòsits; a l'Agrupació Cultural i 
Recreativa per fer-nos viure un Nadal 
màgic; a l'associació Camp del Rei 
per portar als nens i nenes el Tió de 
Vilanova, al comerç vilanoví per 
oferir-nos el seu millor aparador a la 

Fira de Nadal i a totes les entitats que 
van participar en la Marató de TV3.  

Bon any a tothom! 

ACORD MUNICIPAL

El centre cívic barri de la Pau informa que encara queden places lliures al taller d'hipopressius 

que es fa els dimecres a Can Papasseit. L'horari és de 15:30 a 16:30 h i el preu és de 36 � 

trimestrals. El curs s'allargarà ns a juny.

Les inscripcions es poden fer al Centre Cívic de dilluns a divendres de 14:15 a 19:15 h ns el 20 

de desembre. També podeu enviar un correu electrònic a centrecivicbarrilapau@vilanovadelcami.cat  

o bé per telèfon 93 805 44 22 (ext 127). Només cal portar el DNI i la domiciliació bancària.

Queden places 
lliures al curs 

d'hipopressius 
del centre cívic 

barri La Pau



El pasado mes de enero se aprobó el 
presupuesto de Vilanova del Camí 
para este año 2020 con los votos a 
favor de PSC, Junts per Vilanova y 
ERC.

Contratación de un cargo de 
confianza: El PSC contrata a dedo a 
una persona de su confianza, un 
exregidor socialista de Igualada. No 
atiende ni trabaja para los vecinos, 
sólo trabaja para la alcaldesa. Mira 
que hemos preguntado pero nadie 
nos dice cuáles son sus funciones, ni 
su horario. Eso sí cobrará 25.000 
euros al año. 100.000€ en total 
durante la legislatura que se podrían 
destinar a los que más lo necesitan, a 
nuestros jóvenes y gente mayor, a 
ayudas a empresas y comercios, a 
mejorar Vilanova…

Presupuesto 2020

Lógicamente, en un presupuesto de 11 
millones de euros que incluye todos 
los departamentos y las inversiones 
hay muchas cosas en las que VA! 
estamos de acuerdo, que vemos bien, 
sobretodo porque muchos de los 
proyectos y servicios son los mismos 
o se empezaron estando VA! en el 
gobierno y muchos a propuesta 
nuestra.

Pero VA! votamos en contra de este 
presupuesto, por 3 motivos, y 
sobretodo porque ninguno de estos 
motivos son necesarios para hacer 
todo lo demás bueno que tiene el 
presupuesto, no son mejoras para los 
vecinos de Vilanova, sino que sólo 
benefician al equipo de gobierno del 
PSC. Son los siguientes:

Aumento de sueldos: las 
retribuciones de Alcaldía y regidores 
ha subido el 100%, el  doble. Con VA! 
gobernando eran la mitad. Una 
subida de 100.000 euros, que es más 
que la partida de Servicios Sociales 
para ayudar a los más necesitados. 
Con ese dinero VA! hizo la reforma de 
la plaza del mercado, aumentó las 
ayudas de Servicios Sociales, 

aumentó el mantenimiento de 
plazas, calles y aceras, recuperó el 
salón de la infancia…

Subida del IBI: el PSC ha subido el 

IBI (la contribución, el impuesto 
sobre la vivienda) casi un 5%. 
Vilanova es un pueblo de gente 
trabajadora que ya paga suficientes 
impuestos y tiene un IBI elevado. VA! 
siempre hemos estado en contra de la 
subida de impuestos.

Por todo ello, porque no mentimos y 
cumplimos nuestro programa 
electoral (no todos pueden decir lo 
mismo) y con nuestra palabra dada a 
los vecinos en las elecciones, votamos 
en contra del presupuesto.

Francisco Palacios
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En aquesta línia hem estat sempre 
Junts x Vilanova i jo personalment 
com a regidor de Vilanova del Camí, i 
seguirem estant-hi, treballant per 
assolir el major progrés possible 
perquè Vilanova pugui ser un 
municipi referent per viure a la 
nostra comarca.  

En aquest context Junts x Vilanova, 
un cop més hem fet un exercici de 
diàleg i política, amb la voluntat 

d'assolir el millor pel nostre municipi 
i que es puguin dur a terme les grans 
inversions que Vilanova necessita. 

Temps de consensos 

- 100.000 € en la millora de la via 
pública

- 30.000 € en la millora 
d'instal·lacions educatives

- 225.000 € per acabar l'edifici del 
parc fluvial com a bar de la piscina i 
gimnàs municipal de Vilanova del 
Camí 

En aquest sentit Junts x Vilanova vam 
votar-hi a favor després de setmanes 
de diàleg i negociació amb l'equip de 
govern, podent introduir un conjunt 
de propostes com:

Jordi Barón 

A més també cal destacar l'àmplia 
majoria amb què s'han aprovat 
aquests pressupostos amb els vots 
favorables del PSC, Junts x Vilanova i 
ERC, amb un  total de 3 dels 5 grups 
municipals que hi ha al nostre 
consistori. En aquest sentit cal 
destacar aquest exercici de 
responsabilitat dut a terme per ERC i 
Junts x Vilanova, en què amb la 
millor de les voluntats som capaços 
de posar-nos d'acord per allò que 
entenem que és bo i necessari per fer 
progressar el nostre poble i garantir 
no perdre oportunitats que pugin ser 

bones per Vilanova del Camí. 

En l'últim Ple municipal vam poder 
debatre sobre un dels punts més 
importants de l'any que són els 
pressupostos municipals pel 2020.

- Compromís per redefinir el model 
de mercat municipal que necessitem 
per garantir-ne la viabilitat cara el 
futur de la mà de les entitats 
comercials de Vilanova

Així doncs Junts x Vilanova hem 
pogut condicionar un total de 
355.000€ que representa prop del 
30% del total de les inversions del 
pressupost per al 2020. 

JUNTS

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

Vilanova del Camí - Pis zona Camp del Rei. 
3 Habitacions. Necessita petita reforma. 
Preu: 85.000. Cert: G Preu: 140.000. Cert: F

Mediona - Pis totalment reformat. 120m2, 
molt de sol. 3 habitacions.  

Igualada - Dúplex nou a estrenar. 2 
Habitacions. 
Preu: 105.000. Cert: G

Vilanova del Camí - Zona B. La Pau. 100m2. 
Terrassa. 3 Hab. Amb pàrquing privat. 
Preu: 166.000. Cert: E



Puntuals i matiners, un centenar de persones es va 
aplegar a les 9:00 a l'església de Sant Hilari on es va 
beneir el pessebre. Poc a poc, però amb bon pas, els 
excursionistes van anar enfilant muntanya amunt 
fins arribar al pujol de la Guàrdia on van deixar el 
pessebre i van cantar diferents nadales. 

La pujada del Pessebre al turó de la Guàrdia és un 
dels actes més destacats en l'agenda de la Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí i del municipi. 

De retorn, els companys de la Colla ja havien 
preparat el foc per preparar l'esmorzar, pa torrat 
amb xocolata, i després van fer cagar el Tió que va 
repartir regalets per a tots els infants. Però abans, 
explica Pere Bartolí, membre de la Colla, Vanesa 
González, va explicar un conte als infants sobre la 
màgia dels tions. Des de la Colla li agraeixen quest 
gest que va emocionar els petits.

Des de la Colla també van obsequiar als nens i nenes 
amb un pessebre “vintage” en paper, “d'aquells que 
pintàvem i retallàvem quan érem petits i que després 
muntàvem en una caixa de cartró” explica el Pere 
Bartolí.

120 persones acompanyen la Colla 
en la pujada del pessebre al turó de 
la Guàrdia on van fer cagar el Tió
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Un audiovisual amb prop de 500 imatges va 
introduir l'acte. Era el resum de l'activitat que hi ha 
hagut aquest 2019 al municipi, una part organitzada 
per l'Ajuntament, l'altra, a càrrec de les entitats.

La part institucional de l'acte va anar a càrrec del 
regidor d'Esports, Rafael Gabarri, la regidora de 
Cultura, Carlota Silva i l'alcaldessa Noemí 
Trucharte.

L'acte es va acabar amb el lliurament de les postals 
de Nadal i un refrigeri durant el qual es van 
continuar compartint impressions i bons desitjos 
pel 2020.

El 20 de desembre va tenir lloc la recepció nadalenca 
a les entitats vilanovines. Un acte ofert per les 
diferents regidories municipals per acomiadar l'any i 
agrair als clubs, entitats i associacions la feina feta 
durant tot l'any.

Consistori i entitats acomiaden 
plegats “Un any ple d'activitat”

Els membres del Jurat va valorar els treballs tenint 
en compte diferents conceptes: la dificultat de la 
decoració, els materials utilitzats, que fossin 
reciclats, sostenibles o energèticament eficients, en 
el cas de les il·luminacions, també han valorat 
l'originalitat i la bellesa de la composició.

Des de l'Ajuntament agraeixen a totes les persones, 
particulars i comerços, la seva  participació en 
aquest concurs que tenen la intenció de mantenir en 
l'agenda nadalenca de la vila.

Ambdues guanyadores van recollir el seu premi a 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí, de ma de 
l'Alcaldessa i acompanyades dels regidors de l'equip 
de govern i d'alguns dels membres del Jurat.

El Jurat del Concurs de Decoració i Il·luminació 
nadalenca, va emetre el seu veredicte després de 
visitar els 23 domicilis i els 10 aparadors inscrits. El 
balcó guanyador va ser el de Marta Ruiz Moreno, al 
carrer Goya, i l'aparador millor decorat va ser el d'El 
Golafre, a l'avinguda Onze de Setembre.

El Jurat, format per Leonor Garcia, dinamitzadora 
de Vilanova Comerç; Adrià Muñoz, productor 
audiovisual, Manolo Cano, dissenyador i Laura 
Pavón, regidora de la Gent Gran, Solidaritat i 
Igualtat de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, no 
ho va tenir gens fàcil per triar els guanyadors ja que 
hi havia molt nivell.

El balcó de Marta Ruiz i l'aparador 
d'El Golafre guanyadors del concurs 
de decoració i il·luminació 
nadalenca

Unes 2.000 persones van passar pel Saló de la Infància de Vilanova del Camí entre el 27 i el 30 de 
desembre. Ambientat en l'aventura marina dels pirates, sobretot pels espectacles infantils, el Saló va 
donar cabuda a Can Papasseit a diferents activitats que van aplegar una mitjana de mig miler de visites 
diàries. 

Eva Vadillo, regidora d'Educació, Joventut i Festes, ha valorat amb satisfacció la participació als quatre 
dies de Saló de la Infància. 

El Saló oferia diferents activitats: un inflable gegant, una gran ludoteca, tallers, pintacares, espai play, 
pista exterior de futbol sala…, així com diferents actuacions a les tardes. 

La regidora Eva Vadillo es mostra molt contenta per l'acollida que ha tingut l'activitat, “agraïda a les 
famílies per la seva assistència, així com també al personal de l'Ajuntament, a la Comissió de Festes, a 
tots monitors i monitores i a les quatre alumnes de l'Institut Pla de les Moreres que van venir a fer 10 
hores de projecte comunitari al Saló”.

La regidoria de Festes valora amb satisfacció les 2.000 visites 
al Saló de la Infància 

La campanya “Cap nen sense joguina” va ser un èxit a 
Vilanova del Camí on es van recollir més d'un 
centenar de joguines per repartir entre diferents 
famílies vilanovines la nit de Reis.

La regidora de Solidaritat, Laura Pavón, està molt 
satisfeta de la participació de Vilanova del Camí, 
“que ha tornat a demostrar la seva solidaritat amb 
els qui més ho necessiten”. Pavón ha tingut paraules 
de gratitud i reconeixement per a totes les famílies 
que van participar en la recollida de joguines que va 
sumar més d'un centenar de paquets.

Creu Roja Anoia va tornar a coordinar la campanya 
que a Vilanova del Camí va tenir lloc diumenge 22 de 
desembre. Durant la matinal les professionals del 
Centre Obert i Espai de Joc El Cireret van 
dinamitzar l'espai amb diferents tallers de 
manualitats, de fer xapes i la construcció de l'arbre 
dels desitjos.

Recordem  que la recollida de joguines s'adreçava a 
infants de 6 a 12 anys. Per això des de la regidoria de 
Solidaritat, explica Laura Pavón, van preparar una 
contribució especial a la campanya “per cobrir les 
necessitats dels joves, de més de 12 anys, de les 
famílies més vulnerables”.

La regidora ha destacat especialment la col·laboració 
dels treballadors de  l'empresa local Felipe Verdés 
que van aportar una seixantena de regals “de molt 
bona qualitat que faran feliços molts nens i nenes de 
Vilanova del Camí”.

Vilanova recull més d'un centenar 
de joguines en la campanya 
“Cap nen sense joguina” 
coordinada per Creu Roja Anoia
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La festa va començar amb l'espectacle “La veritable 
història del caga Tió” a càrrec de Bolos Produccions. 
Un espectacle familiar i interactiu que va fer ballar i 
cantar a petits i grans.

La plaça del Mercat va acollir la tarda de dissabte 21 
de desembre el tradicional Caga Tió, organitzat per 
la regidoria de Cultura amb la col·laboració de 
l'Associació Cultural Camp de Rei i la Comissió de 
Festes. Malgrat que el mal temps va fer perillar 
l'activitat, finalment el cel va oferir una treva i es van 
poder fer els tallers i la cagada del Tió.

Després, per torns, van fer cagar el Tió que va ser 
generós i va cagar una bossa de llaminadures per a 
cada infant.

Unes 200 persones van participar d'aquesta matinal 
i els més petits van arribar a trobar fins a quaranta 
tions, que estaven esperant el moment de reunir-se 
amb ells per viure les festes de Nadal.  

L'excursió va tenir molt bona acollida i els nens van 
trobar el Tió de Can Titó i van baixar-lo 
conjuntament. Un cop de tornada, al punt de 
partida, cada infant va poder trobar el seu Tió: en 
van descobrir un total de 40!

Per agafar forces i escalfar-se -perquè el matí era 
fred- van poder degustar un brou amb galets 
preparat amb cura per l'Associació Cultural Camp 
del Rei.

La regidora de Cultura, Carlota Silva, ha agraït la 
tasca dels membres del Camp del Rei que s'han 
involucrat en aquesta activitat que va tenir una 
primera part el matí del dia 15 de desembre, anant a 
buscar el Tió al bosc. 

Desenes de safates amb papers i cintes, gomets, 
colors, cola i feltre… van donar color a les taules que 
es van muntar a la plaça del mercat i van aguditzar la 
creativitat i l'enginy dels petits artistes locals.

Uns 150 infants van participar en l'espectacle i en els 
tallers que havien preparat des de la regidoria de 
Cultura, el Camp del Rei i la Comissió de Festes. La 
quitxalla va poder decorar imans de fusta amb la 
cara del Tió, va transformar les pinces de la roba en 
pinces nadalenques gràcies al feltre de colors i altres 
complements i també va decorar els pals amb els que 
després van estovar el Tió.

L'activitat va començar amb els tallers que s'havien 
preparat des de l'Ajuntament i la col·laboració de les 
fades del bosc, de la Comissió de Festes. Tot seguit la 
quitxalla va poder esmorzar migas gràcies als pastors 
del Camp del Rei. 

150 infants participen en el 
Caga Tió i gaudeixen d'una tarda 
d'espectacle i tallers nadalencs

El cinquantè aniversari de la celebració de la 
cavalcada ha marcat la festa de Reis i ha estat 
present en totes les activitats, des de la inauguració 
de l'exposició al vestíbul de Can Papasseit, l'estrena 
de l'himne als Reis, l'arribada del Patge Makalí... 
Diumenge, la festa culminava amb l'arribada dels 
tres mags a Vilanova del Camí, que com cada any 
van fer la primera parada a la residència Amavir.

Cap a dos quarts de 7 de la tarda arribaven al centre i 
pujaven a l'escenari situat al costat de l'església de 
Sant Hilari, per la recepció oficial. En nom dels nens 
i nenes de Vilanova del Camí, Iker Sánchez, 
guanyador del concurs Pintem el Nadal, va lliurar les 
claus de la ciutat als Reis Mags, perquè poguessin 
entrar en totes les llars i cap nen es quedés sense 
joguines. També l'alcaldessa Noemí Trucharte els va 
donar també la benvinguda en nom de la població.

Han tornat a venir i han tornat a marxar, sense fallar 
a la cita que des de fa 50 anys tenen amb la cavalcada 
de Vilanova del Camí. Els Reis Mags han comptat 
novament amb la complicitat de l'Agrupació 
Cultural i Recreativa i el suport municipal, però 
sobretot, amb la confiança dels infants vilanovins.

A continuació, la pluja de caramels es va reprendre 
amb intensitat pel carrer Major i al llarg d'un 
recorregut que es va anar seguint amb expectació, 
sobretot davant el carregament de carbó que tal com 
havien anunciat, els Reis van portar en una de les 
carrosses. Segons fonts properes als emissaris reials, 
no tenia com a destinataris els infants. La majoria 
van rebre els paquets tot just acabada la cavalcada, 
amb més que puntualitat. 

Melcior, Gaspar i Baltasar van accedir a l'església per 
gaudir de la representació del pessebre que un bon 
grup d'infants prepara cada any, amb molta cura, des 
de la parròquia de Sant Hilari.

Rebuda i comiat a uns Reis Mags 
generosos que des de fa 50 anys 
no fallen a la cavalcada vilanovina 

ARTISTIC Espai de Dansa, Música i Teatre

“La nit de cap d'any prometia i no va decebre”, afirma 
la regidora Eva Vadillo que la qualifica “d'èxit total”. 
Ambdues actuacions van ser molt animades, explica i 
“a banda del repertori de temes musicals de Karaokes 
Band, la gent es va animar a pujar a l'escenari a 
cantar el karaoke”. El ball no va parar durant tota la 
nit i va aplegar un públic familiar i també gent jove. 

La gresca, la música i el ball van omplir d'animació 
Can Papasseit, la nit de cap d'any. La benvinguda al 
2020 es va viure en família i enmig d'un gran 
ambient. L'actuació de Karaokes Band va obrir la 
festa, amb un bon repertori de cançons, i DJ Pol es va 
encarregar de tancar la nit sense que decaigués la 
disbauxa.

Des de la regidoria han fet arribar l'agraïment 
especial a la Peña Bética per la gestió de la barra que 
“mereix un 10!”.

La revetlla de Cap d'any va fer ple a 
Can Papasseit amb karaoke i ball

20
20Comencem l'any oferint noves classes 

a l'espai de música: cant, violí, guitarra i piano
Classes individuals i en grup 
Per a totes les edats i nivells de coneixements
Informa't sense compromís

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

espai de dansa, música i teatre

Íker Sánchez va ser el guanyador del concurs de 
dibuixos Pintem el Nadal 2019, convocat per 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí. El nen va ser 
rebut per les autoritats locals que el van obsequiar 
amb un maletí de pintures perquè continuï 
dibuixant però el govern també li va fer una 
proposta molt important, que fos l'encarregat de 
rebre a Ses Majestats els Reis de l'Orient i que els 
lliurés la clau de la ciutat perquè puguin entrar a 
totes les cases de Vilanova i deixar els regals. Un 
encàrrec, de gran responsabilitat, que l'Íker va 
acceptar de bon grat.

El dibuix de l'Íker es va repartir per totes les llars de 
Vilanova perquè és la imatge de la postal nadalenca 
amb la que el Consistori felicita les festes als veïns. 

Íker Sánchez, guanyador del concurs 
Pintem el Nadal, serà l'encarregat 
de donar la clau de la ciutat als 
Reis Mags
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La jove vilanovina Emma Perea, 
cartera reial a la cavalcada de 
Barcelona amb Brodas Bros

Emma Perea assegura que es va quedar “impactada” 
quan va rebre la invitació de Brodas Bros per tot el 
que això significa. Es tracta d'una companyia 
internacional de hip hop, dansa i cultura urbana 
nascuda a Barcelona el 2006 i guanyadora de 
diferents campionats mundials. Brodas Bros ha 
treballat amb Tricicle, Cirque du Soleil, Desigual, 
Chevrolet i TVE, entre altres.

Aquest desembre, la companyia va contactar amb la 
mare de l'Emma per convidar-la a ballar amb un 
grup reduït de 39 persones en el marc de la 
cavalcada de Reis de Barcelona.

Perea té 17 anys i balla des que en tenia 3. Ha fet 
dansa clàssica, ballet, jazz, sevillanes i hip hop en 
diferents escoles de Vilanova del Camí i Igualada. 
Ara, exerceix a temps parcial com a professora a 
l'escola vilanovina A un tempo on té dos grups 
d'alumnes, un de 3 a 5 anys i un altre de 6 a 10 anys.

Malgrat el seu gust per la música i el hip hop, Emma 
Perea no s'hi vol dedicar professionalment. És 
conscient que aquest estil de vida té el seu moment i 
la seva edat. Per això ha decidit estudiar ADE, 
Administració i Direcció d'Empreses i dedicar-se al 
ball de manera complementària.

La jove vilanovina Emma Perea ha encetat el 2020 
fet realitat un dels seus somnis, ballar amb una 
companyia internacional del nivell de Brodas Bros. 
La companyia va ser l'encarregada d'obrir la 
Cavalcada de Reis de Barcelona, amb la carrossa dels 
carters reials que seguia l'Estel.

La coreògrafa vilanovina Ermy 
González homenatjarà a Michael 
Jackson a “The Woman in 
the Mirror”
La ballarina, coreògrafa i professora de ball 
vilanovina Ermynia González presentarà el 4 i 5 
d'abril “The Woman in the Mirror“, un projecte 
personal traduït en un espectacle musical inspirat 
en la música de Michael Jackson. Per fer-lo realitat, 
ha cercat la complicitat de la ciutadania per fer de 
mecenes a través de Verkami.

“The Woman in the Mirror”, compta amb un gran 
elenc de ballarines, algunes d'elles formades per la 
propia Ermy: Vane Serrano, Jana Molins, Andrea 
Alcaraz, Claudia Costa i Bianca Lorente i d'altres 
companyes de professió Claudia Quiñones, Úrsula 
Rilo, Tania Segura.

L'elenc de “The Woman in the Mirror”, compta 
també amb un magnífic grup de vocalistes dirigits 
per Sheila Grados, cantant, educadora vocal i 
llicenciada per l'ESMUC amb més de 25 anys 
d'experiència. Grados explica que és un projecte 
molt interessant i alhora un repte perquè intentar 
aproximar-se a la interpretació de Michael Jackson 
no és una tasca fàcil.

Completa aquest gran equip d'artistes locals, Maria 
Berenguer, actriu graduada a l'Institut del Teatre i 
amb una llarga trajectòria que s'ha ocupat del guió 
de l'espectacle.

Ermy González compta amb el suport de l'Escola 
Artístic i de Ràdio Sala per fer realitat aquest 
espectacle així com de ballarines i cantants que 
participen de manera altruista en aquest muntatge 
musical, òpera prima d'Ermynia González.

El Niño somriu a Vilanova del 
Camí amb 2 milions d'euros del 
primer premi el 57342

Cada dècim està premiat amb 200.000 euros. De ben 
segur aquest serà un dia inoblidable de Reis per a 
algun veí de Vilanova del Camí.

Aquest no és l'únic premi que ha repartit aquest 
hivern l'administració de loteria de Vilanova del 
Camí. El passat 14 de desembre, en el sorteig de la 
Primitiva, van sortir premiades sis butlletes de 
segona categoria, 5 encerts + el complementari, una 
de les quals s'havia validat a Vilanova del Camí.

L'administració de loteria de Vilanova del Camí va 
repartir un bon pessic del primer premi del Niño. 
Una sèrie de 10 dècims del número 57.342. En total 2 
milions d'euros. Ens ho confirmava encara sense 
acabar-s'ho de creure, en Joan Vich Jovell. Explicava 
que havia obert una estoneta i estava a punt d'anar a 
buscar el tortell de Reis quan li han donat la bona 
notícia que la seva administració havia repartit la 
sort amb ni més ni menys que el primer premi del 
sorteig especial del Niño.

Gairebé una cinquantena de 
donacions, entre sang i plasma, 
malgrat les adversitats del clima
Gairebé una cinquantena de persones van 
contribuir, el passat 22 de gener, a la donació que el 
Banc de Sang i Teixits va portar a terme a Can 
Papasseit. Malgrat el temps meteorològic advers que 
no convidava a sortir de casa, unes 46 persones van 
acostar-se a donar sang i un total de 41 van poder fer 
efectiva la donació.

La delegada del Banc de Sang i Teixits, Marta 
Hernández, ha agraït la participació de les persones 
que van fer l'esforç d'anar fins a Can Papasseit i 
subratlla que la valoració “està força bé tenint en 
compte que feia molt mal temps”.

També ha destacat de manera molt positiva la 
donació de plasma, perquè fins a 7 persones van fer 
aquest tipus de donació programada.

L' EAP de Vilanova premiat en la 
III Jornada de Recerca de l'ICS 
Catalunya Central 
Els Equips d'Atenció Primària de Vilanova del Camí 
i de Capellades han estat premiats en la Tercera 
Jornada de Recerca de l'ICS Catalunya Central per 
sengles treballs de recerca sobre teràpia ocupacional 
i consulta electrònica. El Primer Premi ha estat per a 
l'estudi “Avaluació qualitativa del contingut dels 
missatges com a aproximació a l'estalvi de visites 
presencials de l'eConsulta a la Catalunya Central”, de 
l'Equip d'Atenció Primària Capellades.

El Segon Premi ha estat per al projecte “Teràpia 
ocupacional en atenció primària: Programa d'atenció 
domiciliària”, del CAP Vilanova del Camí. El 
principal objectiu és  demostrar que la intervenció 
d'un terapeuta ocupacional pot augmentar la 
seguretat a les llars de persones amb mancances per 
a les activitats de la vida diària i millorar la seva 
qualitat de vida. 

El CAP agraeix la col·laboració 
ciutadana amb La Marató de 
TV3 per les malalties 
minoritàries 

També han fet “una menció especial al Casal per la 
seva generositat”. La gent gran van fer una cantada 
de Nadales al Mercat i tots els donatius que van 
rebre dels veïns els van lliurar per La Marató.

Durant la setmana del 9 al 13 de desembre es van 
realitzar a la recepció del Centre, Paral·lelament el 
dilluns dia 9 al casal de la Gent Gran, dimarts 10 a la 
Residència Amavir i el divendres 13 al Mercat 
Municipal.

Des del centre de salut han agraït la implicació i 
complicitat de totes les persones que han col·laborat 
en el projecte i han donat les gràcies “a tota la 
població, al Casal de la Gent gran, a l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí, a Ràdio Nova per la promoció i 
difusió de l'activitat”.

Aquest any, des del CAP Vilanova del Camí han 
col·laborat amb La Marató de TV3 "Les Malalties 
Minoritàries", fent xapes i imants solidaris i 
personalitzats. Per cada unitat es feia un donatiu d'1 
euro.

“Estem molt contents de comunicar-vos que hem 
pogut recaptar un total de 306 euros” explicava Pilar 
Ibáñez, infermera del CAP.
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El CFS Can Titó enceta l'any amb nous reptes 
i estrena el primer Torneig de Nadal femení

Els resultats van proclamar guanyador l'equip del CFS Premià de Dalt, seguit 
del FS Piera, Intermitentes, Que decida la capi (CFS Can Titó), Vintage Team i 
Girls Gang (procedent d'Òdena).

El club va celebrar la primera edició del Torneig de Nadal femení de 12 hores, 
que han valorat d'èxit i esperen donar-li continuïtat. Van aplegar mitja dotzena 
d'equips de diferents localitats, entre els quals hi havia l'equip del CFS Premià 
de Dalt, que va demostrar perquè és líder a Primera Catalana, tot i que com 
reconeix Jordi Dalmases des del CFS Can Titó “les vilanovines van plantar cara”.

Des de l'entitat han donat les gràcies a les participants i les emplacen a la 
propera edició.

El Club Futbol Sala Can Titó Vilanova del Camí ha viscut un intens inici d'any a 
nivell esportiu i també social. Afronten el 2020, dins la temporada del 20è 
aniversari, amb coratge per fer possible, novament, una gran experiència per a 
tots els nens i nenes que practiquen futbol sala amb l'entitat.

Es va premiar a Judit Bernabeu (CFS Premià de Dalt) com a màxima golejadora, 
a Berta Vilamajor (CFS Premià de Dalt) com a millor jugadora i a Sílvia Jorge 
(Que decida la capi, del CFS Can Titó) com a millor portera.

L'equip sènior femení del Can Titó no està federat, tot i que està integrat per 
algunes jugadores que sí estan federades en altres competicions. L'experiència 
d'aquest torneig va ser, tant per les més actives, com a per a la resta, molt 
gratificant, perquè a més de passar-ho bé, van poder posar a prova la seva vàlua.

Albert Moreno i Carla Bisbal, del CAI 
Petromiralles, guanyadors absoluts de la Sant 
Silvestre de Vilanova del Camí 

Novament i malgrat el fred, el bon humor i el to de festa eren ben presents entre 
els participants i el nombrós públic. Atletes a títol individual, però també 
nombroses parelles, equips, col·lectius i famílies. Festa de color, de somriures, de 
disfresses. Tarda d'emocions i de reptes per acomiadar l'any tot fent esport. 

En fèmines, la segona classificada va ser Aida Solà, també del CAI Petromiralles, 
83a general amb19'36” i 3a i 88a general. Francina González - CAI Triatló 
Petromiralles - amb 19'45”, entrant 4ª i 115a general. Júlia Solé - CAI Petromiralles 
- amb 20'30”, i 5a i 120a general. Yveth Camús, amb 20'34”. 

Enguany el premi “esperit nadalenc” recaure en una “comparsa simpàtica”: la de 
la família Rubio - Cervera, disfressats de regals, que reberen de bon grat el regal 
que patrocinava B. Gallardo.

També van ser premiats els tres atletes més ràpids de cada categoria, amb la 
tradicional coca de cap d'any i els participants més veterans, Ernest Compte i 
Dolors Pujabet, premiats amb dues ampolles de cava.

Es van repartir les tradicionals paneres i lots de cap d'any patrocinats per 
Blautec, Pintures Godoy i Metal·listeria J.Prieto, entre els tres primers 
classificats del podi absolut masculí i femení. 

827 atletes de tota edat i condició es van aplegar a la plaça del Mercat per 
participar en la cursa de Sant Silvestre de Vilanova del Camí, que enguany 
arribava al 21è aniversari. Un total de 163 van finalitzar la prova de 2.250 Km i 
664 la de 5 Km.

Aya Boulbayem -CAI Petromiralles -, era la guanyadora femenina i 10a general 
amb 9'42”, entrant 2a i 11a general. Laia Alonso - CERRR - amb 9'42”, i 3a fem. i 
13a gral. María Pomés, amb 9'50”, seguida de Mar Garbin - Esp. Penedès -, 4a 
fem. i 18a gral. amb 10'15”, entrant 5a femenina i 19a general. Jéssica Martín - amb 
10'17”.

Però el ple es va fer al voltant de les 18:00 h quan prop de 700 atletes es 
posicionaven darrere l'arc de sortida per prendre part en la darrera prova atlètica 
de l'any. 

Poc després de les 19:00 h i amb els resultats llistats i en cartellera, es va procedir 
a l'entrega de premis. Hi van ser presents l'Alcaldessa de Vilanova Noemí 
Trucharte, el regidor d'Esports, Rafael Gabarri; el de Sanitat, Xavier Salat; la 
regidora de Cultura, Carlota Silva, acompanyats del president del CAI, Lluís 
Cañamares i del vice-president Francesc Carricondo.

Esports Vilanova, organitzador de la prova, va agrair un any més, en nom de 
l'Ajuntament, la col·laboració i implicació de tot l'equip de voluntaris i 
treballadors, així com el suport de Diputació de Barcelona, del CAI 
Petromiralles, de Jocnet, de Super Mas i de tots els patrocinadors que la fan 
possible.

El triatleta del CAI Triatló Petromiralles Albert Moreno, amb un temps de 15'05” 
i Carla Bisbal, també del C.A. Igualada Petromiralles, 56ª general amb 18'31”, van 
ser els guanyadors absoluts de la prova dels 5 Km. En categoria masculina 
Riduan Boulbayem, del CAI Petromiralles, fou segon amb 15'06” i Joan Gispert, 
Independent, 3r amb un crono de 15'20”. Entrava 4t Josep Martínez - CAI Triatló 
Petromiralles - amb 16'05”, i 5è Albert Solé - CAI Triatló Petromiralles - amb 
16'06”.

La Sant Silvestre supera altra vegada els 800 participants. Novament tarda de 
festa esportiva la que es va poder viure a la plaça del Mercat. 

En la cursa infantil de 2,250 Km es va imposar l'atleta Sub-14 del CAI 
Petromiralles Oriol Alonso, amb un crono de 8'08” seguit de Pol Romeo, 2n amb 
8'50”, entrant 3er general. Hamza Zeroual - García Lorca/CAI- amb  9'02”, 4t 
Roger Quintana amb  9'15”, i 5è Roger Vergés - Avinent Manresa - amb 9'16”.

La festa va començar al punt de les 17:10 h, moment en què els jutges donaven el 
tret de sortida de la prova Infantil, de 2'250 Km de recorregut.

Daniel Molero es proclama campió d'Espanya de 
Muay Thai WBC en una espectacular vetllada 

El pavelló de Can Titó va acollir dissabte 14 de desembre, la segona edició de 
Nascuts per lluitar, vetllada íntegrament de Muay Thai. Organitzada per l'escola 
Furio Jol amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova del Camí, està avalada per 
OMKE i WBC una de les federacions més prestigioses a nivell mundial de Muay 
Thai. 

L'esdeveniment esportiu va comptar amb tretze combats, on es van donar cita 
moltes de les millors escoles de Catalunya, Aragó, Canàries, Navarra i Madrid. 

L'escola Furio Jol de Vilanova del Camí va participar amb quatre esportistes.

Mohamed Talhi va ser el primer a entrar en acció contra Jordi Sánchez de 
l'escola Kiat Chock Dee de Piera. El competidor vilanoví es va anar fent amb el 
combat aconseguint una victòria per punts.

Sonia Rodríguez afrontava el seu quart combat professional. La seva rival era 
Miriam Santana, de Tenerife. La vilanovina va començar bé, però en el segon 
combat va rebre un cop i li fan un compte de protecció. Va perdre per punts.

Durant el quart assalt el de Tenerife acusa el cansament i Molero comença a fer-
se clarament amb el combat. I ja en el cinquè, amb Molero llançat, aquest agafa 
amb una cama a dalt a Araya i l'envia a la lona, aconseguint una gran victòria per 
KO tècnic i proclamant-se campió nacional WBC en les 140 lliures (63,5 quilos). 
Un gran pas per a Molero, entrenat per Jonathan González, que entra en el 
rànquing europeu WBC.

Finalment Daniel Molero es va enfrontar a l'experimentat Nack Muay de 
Tenerife Carlos Araya, un dels millors competidors i amb diversos títols 
nacionals i internacionals. Estava en joc el campionat nacional de Muay Thai de 
la prestigiosa WBC disputat a cinc assalts de tres minuts. 

Walid Ikken s'enfrontava al navarrès Michael Díaz de l'escola Qbak Team de 
Pamplona a qui es va imposar per punts.

El primer assalt va ser de tanteig entre els dos esportistes. En el segon, van 
començar les hostilitats. El de Tenerife estreny i Molero aguanta les envestides. 
El tercer, es va obrir amb una mà que seu Dani Molero i un compte de protecció, 
però Dani recupera bé i comença a estrènyer, posant en dificultats a Carlos, fent-
li també un compte de protecció i igualant l'assalt. 
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Concorreguda Pujada als Dipòsits en la seva 
34a edició 

Passades les 11:00 h es va fer l'entrega de premis que va anar a càrrec del  regidor 
d'Eports, Rafael Gabarri, del d'Urbanisme José Saucedo i del regidor d'ERC, 
Marc Bernáldez.

Èxit rotund de participació a la 34a Pujada als Dipòsits que es va celebrar en el 
marc de la Fira del Camí Ral. Joan Rosich de UEC Anoia i Yvette Camus del CAI 
popular van ser els més ràpids de la prova atlètica.

En la prova atlètica, Joan Rosich Llorach, de UEC Anoia, va ser el més ràpid per 
4t any consecutiu, amb un temps de 13'56”, seguit de Xavi Muñoz Gil que va 
pujar en 14'21” i de Lluís Vidal Buxeda que va fer un registre de 14' 36”

En fèmines absolutes la més ràpida va ser Yvette Camus Mariño del CAI popular, 
amb un temps de 17'40” (47a de la general). El segon lloc, el va ocupar la jove 
atleta del CERRR, Laia Alonso Degràcia, amb 18'53”, seguida d'Iraida Llamas 
Hornillos del CatRunners amb un crono de 19'04”

Més de 800 participants van fer petita l'esplanada del Dipòsit de ca l'Aromir. Un 
total de 183 atletes la van fer corrent, més de mig miler de caminaires la van fer 
de manera no competitiva i un centenar d'excursionistes van decantar-se per 
l'opció del tradicional canvi de senyera al pujol de La Guàrdia, que proposa cada 
any la Colla Excursionista de Vilanova del Camí.

L'aplec, un any més, va ser una festa, una reunió tradicional de corredors i 
caminaires que van omplir de gom a gom, l'esplanada del dipòsit per compartir 
la tradicional botifarrada popular.

Els trofeus d'aquesta edició 2020 consistien en tradicionals càntirs de terrissa a 
més de les paneres de fira dels guanyadors absoluts.

A banda dels premiats per categories cal destacar la menció a l'atleta més jove 
Èrik Càceres de 8 anys i dels més veterans, Dolors Pujabet de 70 anys i Ernest 
Compte de 84. Tot un mèrit que l'organització els va reconèixer al final de la 
cursa.

VINE A LA 
DEIXALLERIA !
La deixalleria és un espai obert als 
particulars, comerços, petites activitats 
i oficines de Vilanova del Camí 
que recull residus especials en 
petites quantitats

Què hi podem portar?
Bombetes

Ordinadors

Fluorescents

Radiografies

Mobles

Mòbils

Vidre pla

Joguines

Matalassos

Electrodomèstics

Aparells electrònics

Pneumàtics

Olis vegetals i minerals

Bateries de cotxe

Runa d'obres menors

Què no hi podem portar?

Tòners

Miralls

Pintures

Residus industrials

Residus sanitaris

Residus ramaders

Residus radioactius

Material pirotècnic

Substàncies químiques

Horaris:
De dilluns a dissabte de 10h a
13h i de 16h a 19:30h

CARRETERA DE LA POBLa
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DEIXALLERIA

CARRER DELS TINTORERS

VILANOVA DEL CAMÍ

Ajuntament de
Vilanova del Camí

Carrer dels Tintorers 29

Del 3 al 16 
de febrer
Més de 25 establiments adherits
Promocions especials per a 
incentivar les vendes durant el 
període de Sant ValentíEnamora't 

del teu
Comerç Organitza: Vilanova Comerç



L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el 
web municipal vilanovadelcami.cat de la mà de la 
Diputació de Barcelona. El nou web s'adapta als 
nous formats de dispositius digitals (mòbils, 
tauletes…) i pretén millorar l'accessibilitat als 
usuaris per facilitar la localització de la 
informació amb una reordenació dels continguts 
municipals i dels serveis que es presten (tràmits 
online, butlletí digital, avisos, exposicions 
públiques…).

Donat el volum de publicacions en les àrees 
informatives del web municipal, la migració dels 
continguts s'anirà fent progressivament, per la 
qual cosa la pàgina no funcionarà en ple 
rendiment fins d'aquí un temps indeterminat.

El nou web vilanoví continua la línia dels webs 
creats i dissenyats per la Diputació de Barcelona 
que presta aquest servei als municipis de manera 
gratuïta i que marca unes línies similars i 
estàndards per a tots.  

L'Ajuntament renova 
el web municipal 
vilanovadelcami.cat de la 
mà de la Diputació 
de Barcelona
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Els mesos amb una escolta sensiblement més baixa 
van ser gener, amb 627; desembre, amb 1.676; i 
novembre, amb 2.375.

Des de Ràdio Nova agraïm a la ciutadania que 
segueixin l'actualitat local a través dels 
informatius de l'emissora municipal i que ens 
ajudin a consolidar-nos com el mitjà de referència.

Tenint en compte les xifres que ens ofereix IVOOX, 
podem dir que cada informatiu té una mitjana de 
147 escoltes, essent el mes d'octubre, amb 22 
informatius publicats, el que ha superat les 3.000 
escoltes mensuals.

Durant el 2019 es va emetre i publicar 194 
informatius que s'han traduït en 28.556 escoltes. 
Són xifres que es desprenen de les estadístiques 
que ofereix IVOOX, la plataforma més important 
on es publiquen els continguts de la ràdio.

Durant el mes de setembre, encara amb la 
programació d'estiu en marxa, es van publicar sis 
informatius que van generar fins a 3.002 escoltes.

Els informatius també es publiquen a Spotify i 
altres plataformes, xifres però que no recollim en 
aquest article.

És especialment interessant observar els mesos 
d'agost i setembre, mesos poc o gens actius des del 
punt de vista radiofònic. El mes d'agost de 2019 no 
es va publicar cap informatiu, en canvi, es van 
registrar 2.192 escoltes, un fet que demostra que els 
informatius són espais amb molta vigència, que 
s'escolten fins i tot, quan han deixat de ser 
actualitat.

Els informatius de Ràdio 
Nova trending topic 
amb més de 28.000 
escoltes durant el 2019

Després de les vacances de Nadal, Ràdio Nova ha 
reprès la programació habitual. Cada dia de dilluns a 
divendres, de 12:00 a 13:00 h, ens acompanya 
Esmeralda Morreres amb el programa Magazine 
“Necessito Vacances” que inclou seccions diverses 
cada dia de la setmana. Els dilluns, de manera 
alterna, visita el Necessito Vacances, l'optometrista 
Susana Rodríguez, per parlar de “Salut Visual” i la 
mediadora, Núria Sánchez, amb la secció “Human a 
full”.

Si no podeu seguir el programa en directe, podeu 
escoltar les seccions en podcast. També trobareu 
informació al facebook de Ràdio Nova Vilanova del 
Camí.

I els divendres parlem de cinema amb Natàlia 
Sisquella.

Els dimecres tenim doble proposta: Per una banda, 
“Qüestions de dona” una col·laboració amb les 
professionals de l'equip de ginecologia de l'Hospital 
d'Igualada i “El club del llibre” capitanejat per la 
bibliotecària Teresa Mas.

Els dijous toca “Psicologia al descobert” amb 
Verònica Amézcua que ha dedicat un dels 
programes a parlar de la “filofòbia” és a dir, de la por 
d'enamorar-se.

Els dimarts és el torn de Susanna Maldonado que 
ens il·lustra sobre estilisme i moda en la secció “La 
teva imatge és el teu èxit”. 

Encetem el segon 
trimestre del 
“Necessito Vacances” 

El primer programa de Salut des del CAP per 
aquest 2020, emès el 30 de gener, ens ha servit per 
conèixer dos serveis que es presten des del centre 
de salut vilanoví, l'ajuda social i la teràpia 
ocupacional. N'hem conegut els detalls amb dues 
grans professionals: Eva Clapés i Marisa Lorente. 
Un espai molt interessant que us convidem a 
escoltar en podcast.

El proper espai de “Salut des del CAP” s'emetrà el 
27 de febrer però ja us podem avançar el tema: 
“Els hàbits tabàquics”. Recordeu que aquest espai 
s'emet just després de l'edició migdia, ales 13:00 
h, de l'informatiu Vilanova Informació. 

Aquests darrers dies de gener també hem 
recuperat els espais “Salut des del CAP” que Radio 
Nova fa en col·laboració amb els professionals del 
Centre de Salut de Vilanova del Camí i, el 
“Positiva-Ment Ràdio”, que fem de la mà del Club 
Social Aidar, Associació Salut Mental Catalunya-
Anoia.

El primer espai de Salut des 
del CAP de 2020 ens 
presenta la cartera de 
serveis de treball social 
i teràpia ocupacional del 
CAP vilanoví

L'equip del Positiva-Ment ens va sorprendre de 
nou amb un programa ben treballat presentat per 
Enric Chenoll. Juan Carlos Gómez va entrevistar a 
Carles Tarrida, gerent de la Fundació Tutelar de 
l'Anoia.

El programa es va complementar amb l'humor de 
Robert Batalla i les propostes cinematogràfiques 
de Patricio Márquez.

Positiva-Ment Ràdio s'emet el primer dijous de 
cada mes. Aquest primer programa del 2020 es va 
emetre el 6 de febrer i el proper serà el 5 de març.

El Positiva-Ment Ràdio de 
febrer ens descobreix la 
Fundació Tutelar de l'Anoia 
de la ma de Carles Tarrida
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Carlota Silva 

L'ENTREVISTA
 

Carlota Silva és regidora de Cultura i 
Promoció Econòmica,  dues àrees molt 
importants a l'Ajuntament de Vilanova del 
Camí que requereixen molta dedicació i 
temps, donada la gran quantitat d'activitats 
i esdeveniments que es programen.

Aquesta és la seva primera experiència en 
l'administració local i després de gairebé 8 
mesos de mandat, voldríem conèixer la seva 
opinió. De l'1 al 10, com valora aquesta 
experiència?

8 mesos ja com passa el temps... Aquesta 
experiència està sent molt positiva, estic aprenent 
molt, i molt que em queda per aprendre, molta 
feina a fer, moltes hores de dedicació  però és una 
feina apassionant. I és que treballar en allò  que 
t'agrada és molt gratificant. Aprofito per agrair 
l'ajuda de l'equip de govern així com de les 
tècniques de l' Ajuntament que m'han ajudat des 
del primer dia.

Des de Cultura s'organitzen molts dels actes de 
l'agenda vilanovina. Quin paper juga el teixit 
associatiu en la bona marxa d'aquests actes i 
quina és la relació manté amb aquestes 
entitats?

El teixit associatiu de les entitats és imprescindible 
per a la bona realització de les activitats doncs 
gràcies a la seva implicació, ganes de participar, de 
potenciar i donar qualitat tant a les actuacions com 
al contingut dels actes, repercuteix directament en 
la bona valoració de la població.

Les aportacions a nivell organitzatiu, de valoració i 
de treball constant cap a la millora de tot el que 
fan, donen un grau d'excel·lència. Les hores 
destinades a les festes, tant seves com del 
consistori, les persones que hi ha al darrere 
invertint part del seu temps ... tot això fa créixer el 
municipi i, per tant, el paper de les entitats és 
inestimable i incalculable.

La relació que tenim amb les entitats procurem que 
sigui propera i escoltem activament totes les seves 
aportacions, doncs aquestes són d'una gran vàlua 
per a nosaltres.

Recentment s'ha tancat un nou pressupost 
participatiu. La ciutadania ha pogut triar els 
projectes on invertir part dels diners 
municipals. És un projecte que vol mantenir en 
aquest 2020?

D'altra banda, i amb la voluntat de promoure 
l'ocupació de les parades buides del Mercat, s'han 
incorporat a les Ordenances Fiscal tot un seguit de 
bonificacions que s'aplicaran als emprenedors que 
vulguin iniciar un negoci i que vulguin llogar més 
d'una parada, fins a un màxim de 8.

Vostè treballa molt estretament amb la 
regidora de Festes Eva Vadillo, fins el punt que 
de vegades es fa difícil saber on està la frontera 
entre les dues àrees: Cultura i Festes.

Com a novetat us puc dir que estem preparant la 
Festa de la Diversitat on de fet no solament estaran 
implicades les regidories de Festes i Cultura sinó 
també les d'Igualtat i Solidaritat.

Vostè també és responsable de la Biblioteca 
Municipal, quines millores s'han anat 
introduint en aquest equipament? 

És el centre d'aquesta dinamització. Estem 
orgullosos de tenir un centre de referència que 
acull iniciatives importants al territori, com 
Polígons dels Plans, Vilanova Comerç, PIMEC...  i 
també a nivell nacional i internacional com Leitat.

Recentment també hem vist que s'ha invertit 
en la senyalització de Vilanova del Camí des 
del punt de vista dels possibles atractius 
turístics.

No només el volem mantenir sinó que ja hi hem 
començat a treballar. La idea és fer-ho encara més 
participatiu i que els veïns i veïnes de Vilanova del 

Camí, puguin fer totes aquelles propostes que 
considerin necessàries per millorar Vilanova. 
Volem proposar una assemblea oberta on es pugui 
fer una pluja d'idees i mantindrem les urnes als 
edificis municipals perquè el veïnat també pugui 
fer arribar les seves propostes.  Espero i desitjo que 
el procés d'aquest 2020 tingui un gran èxit de 
participació.

La planificació dels cursos es fa de manera 
trimestral i sempre intentem buscar i oferir 
propostes innovadores i atractives pensant en tots 
els públics. La intenció és que tothom pugui trobar 
alguna proposta del seu gust, per això també tenim 
molt present també les demandes que ens fa la 
pròpia ciutadania. 

Sí. Durant la Fira del Camí Ral vam estrenar 
cartelleria turística i plafons informatius de 
Vilanova del camí. Aquest ha estat el resultat d'una 
primera fase però esperem poder anar senyalitzant 
altres elements destacats d'interès turístic i 
patrimonial , així com senders i rutes a peu i BTT 
entre altres.

Les àrees estan molt ben definides: Des de Cultura 
gestionem les festes tradicionals mentre que des de 
Festes, es treballa principalment en Festa Major i 
Cap d'Any. Però sí que és cert que són dues àrees 
que treballem de manera molt transversal i ens 
aportem l'una a l'altra. 

Des de Cultura també es planifiquen els cursos 
de formació en diferents èpoques de l'any. 
Quins criteris es segueixen per a la seva 
programació? 

Des de Promoció es treballa transversalment 
amb altres àrees? 

Amb tot això pretenem fomentar el comerç local i 
de proximitat i que la gent no tingui que marxar a 
comprar a d'altres municipis, d'aquesta manera 
dinamitzem l'economia local, generem ocupació i 
omplim de vida els carrers.

Aquest és un projecte de vila, centrat en el diàleg i 
en la proximitat entre la ciutadania i l'Ajuntament. 
Per poder escoltar les inquietuds i conèixer de 
primera mà totes aquelles propostes que permetin 
millorar, dia a dia, l'espai públic, la convivència i la 
qualitat de vida dels nostres barris i dels nostres 
veïns. Les primeres reunions que he fet com a 
regidora del barri de Sant Hilari han estat molt 
positives i productives malgrat que alguns dels 
temes que s'exposen en aquestes reunions 
s'escapen de les nostres competències. 

A finals de 2019 es va posar en marxa el servei 
d'autoprèstec digital que ha tingut molt bona 
acollida tant per part dels usuaris com per l'equip 
de treball. I aquest any reprenem els clubs de 
lectura, l'hora del conte i els tallers infantils.

I d'altra banda, al Centre d'Innovació, s'hi ubica el 
Viver d'Empreses, un espai de coworking amb 
empreses i emprenedors joves i amb molta 
projecció que li dona valor afegit al Centre. Estem 
satisfets de tenir pràcticament complet el Viver, 
però encara hi ha un despatx per llogar si hi ha algú 
interessat!

Aprofito per comentar que aquest mes de gener ha 
començat el curs FOAP amb pràctiques,on 
l'alumnat podrà aconseguir el certificat de 
professionalitat en operacions administratives i 
necessitem empreses perquè hi puguin fer  les 
pràctiques. Si hi ha alguna empresa que hi estigui 
interessada pot contactar amb Promoció 
Econòmica.

Quines són les línies de treball que s'ha marcat 
a Promoció Econòmica per aquest 2020?

Un dels objectius de l'àrea és la promoció i 
dinamització del comerç vilanoví i el suport a totes 
aquelles accions encaminades a aconseguir aquesta 
fi. Ja fa anys que l'àrea de Promoció Econòmica 
convoca tres línies d'ajudes econòmiques amb la 
voluntat de fomentar l'ocupació,  la creació de 
noves empreses i la reforma de locals comercials i 
de serveis. Aquest any s'han augmentat les partides 
d'aquestes subvencions de manera molt important 

perquè és una de les apostes d'aquest govern.

Per a complementar l'oferta formativa municipal 
comptem amb la complicitat i col·laboració de 
PIMEC que enguany també oferirà cursos de 
formació al Centre d'Innovació. I com sempre, 
també hi col·laboren altres entitats com Polígons 
dels Plans i Vilanova Comerç.

El nostre propòsit és apostar pel Mercat Municipal 
i, si s'escau, valorar propostes de millora per posar 
en valor el comerç de proximitat i de qualitat. En 
aquest sentit és que treballem amb l'Associació de 
Comerciants del Mercat Municipal Sant Hilari amb 
qui anem renovant un conveni de col·laboració que 
permet tirar endavant iniciatives com la que hem 
fet recentment “La Carmanyola cap al Mercat” amb 
l'objectiu d'eliminar o reduir al màxim els envasos 
de plàstic i les safates de poliestirè i aconseguir un 
consum més sostenible entre la ciutadania.

Quin paper juga el Centre d'Innovació en la 
dinamització del teixit empresarial i industrial 
del municipi? 

Parlant de cursos, des de Promoció Econòmica 
també s'ofereix una oferta formativa molt 
important. Quins aspectes es prioritzen?

En aquests moments s'està programant l'oferta 
formativa dirigida especialment a persones en 
situació d'atur i, d'altres cursos, destinats a la 
millora de competències professionals i 
transversals segons les necessitats del mercat de 
treball. També es treballa per oferir una oferta 
formativa a emprenedors i empresaris per a la seva 
millora de la competitivitat i gestió de la seva 
empresa. 

Sí, és evident que cada àrea té la seva feina, però 
sovint ens consultem i col·laborem en projectes 
comuns. Per exemple, -i això és primícia- 
properament posarem en marxa una màquina per 
reciclar envasos. La gent podrà portar els seus 
envasos a reciclar i aquests es convertiran en  
tiquets de compra que podrà bescanviar en els 
comerços vilanovins. Aquesta és una manera també 
de col·laborar amb el comerç vilanoví i al mateix 
temps de ser més respectuosos amb el medi 
ambient.

Se n'ha parlat i molt del model de Mercat que 
tenim a Vilanova del Camí. Quina és la línia de 
treball que vol seguir en aquest nou mandat? 

Independentment de les seves àrees, el govern 
va introduir el passat mes d'octubre la figura 
del regidor de barri. Què n'opina?


