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entrevista

Balanç d'un any de pandèmia

Noemí Trucharte
 Alcaldessa

“Vam treballar contrarellotge i vam viure 
moments molt intensos, envaïts 
d'incertesa i d'impotència”

Si alguna cosa positiva ens ha aportat 
aquesta pandèmia han estat les infinites 
mostres de suport i col·laboració que hem 
tingut de veïns, professionals, empreses, 
voluntaris... El nostre reconeixement i 
agraïment per als sanitaris i treballadors 
d'hospitals, residències, atenció primària, 
ajuntament, a la Policia Local, als serveis 
d'emergència, a Creu Roja, Protecció Civil... 
No estàvem preparats però tothom ha 
treballat per fer front a una malaltia que 
desconeixíem però que ha causat un gran 
estrall a la població.No. Tinc el record com si visqués un somni. 

Teníem una reunió d'alcaldes i esperàvem 
indicacions de la Generalitat, quan ens van 
avisar que tancaven perimetralment la 
Conca. La imatge d'aquelles tanques de 
formigó a les entrades i sortides dels 
municipis va ser, per a mi, surrealista, 
semblava tret d'una pel·lícula.

En principi semblava que era una       
mesura per a 15 dies o tres setmanes, 
ningú s'imaginava en aquell moment         
ni el temps que s'allargaria aquesta 
pandèmia ni el seu impacte en la població. 
Vam treballar contrarellotge i vam viure 
moments molt intensos, envaïts 
d'incertesa i d'impotència.

El 12 de març, va fer exactament un any 
que es va decretar el tancament perimetral 
de la Conca d'Òdena. Vilanova del Camí, 
Igualada, Montbui i Òdena van haver 
d'afrontar una situació sobrevinguda per la 
que ningú estava preparat. Durant un any 
els alcaldes d'aquests municipis han hagut 
de treballar plegats per fer front als reptes 
que anava plantejant la pandèmia i ara  
quan celebrem el primer aniversari, volem 
fer balanç amb l'alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Noemí Trucharte.

La irrupció de la pandèmia, el passat mes 
de març, ha suposat una sacsejada 
important per a tots: administració, 
comerç i restauració, entitats culturals i 
esportives i ciutadania en general. 
S'imaginava en aquell moment l'impacte 
que tindria aquest virus?
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L'eina més important que tenim els ajuntaments per fer L'eina més important que tenim els ajuntaments per fer 
front als nous reptes que planteja la pandèmia és el front als nous reptes que planteja la pandèmia és el 
pressupost: Aquest any 2021 hem augmentat les partides pressupost: Aquest any 2021 hem augmentat les partides 
de Serveis Socials i Promoció Econòmica, i estem de Serveis Socials i Promoció Econòmica, i estem 
preparats per fer els canvis que siguin necessaris per preparats per fer els canvis que siguin necessaris per 
gestionar les necessitats i demandes que vagin apareixent.gestionar les necessitats i demandes que vagin apareixent.

L'any 2020 ja es va encetar una línia d'ajudes per garantir L'any 2020 ja es va encetar una línia d'ajudes per garantir 
l'alimentació i els subministraments a les famílies més l'alimentació i els subministraments a les famílies més 
vulnerables, es van potenciar les formacions i els vulnerables, es van potenciar les formacions i els 
programes de Promoció Econòmica per oferir recursos i programes de Promoció Econòmica per oferir recursos i 
eines a la població per fer recerca de feina o reciclatge, des eines a la població per fer recerca de feina o reciclatge, des 
d'Educació vam intentar corregir la bretxa digital de d'Educació vam intentar corregir la bretxa digital de 
l'alumnat del municipi... Tenim molta feina per fer però l'alumnat del municipi... Tenim molta feina per fer però 
tenim energia i motivació suficient per tirar-la endavant.tenim energia i motivació suficient per tirar-la endavant.

Els efectes de la pandèmia continuen. Com s'ha preparat Els efectes de la pandèmia continuen. Com s'ha preparat 
l'administració per fer-hi front?l'administració per fer-hi front?

Hem aconseguit molts recursos de Diputació, de diferents Hem aconseguit molts recursos de Diputació, de diferents 
conselleries de la Generalitat,  perquè hem anat tots a la conselleries de la Generalitat,  perquè hem anat tots a la 
una i hem sabut buscar i concentrar-nos en els aspectes una i hem sabut buscar i concentrar-nos en els aspectes 
que ens uneixen i no en els que ens separen.que ens uneixen i no en els que ens separen.

Pràcticament ha passat un any des de l'anunci de Pràcticament ha passat un any des de l'anunci de 
confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Quina confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Quina 
valoració en fa d'aquest any de pandèmia?valoració en fa d'aquest any de pandèmia?

A nivell personal i tenint en compte totes les pèrdues A nivell personal i tenint en compte totes les pèrdues 
sofertes, el balanç és molt negatiu. Aquest virus ha estat sofertes, el balanç és molt negatiu. Aquest virus ha estat 
especialment virulent amb els més grans, amb els més especialment virulent amb els més grans, amb els més 
vulnerables i el seu impacte ha estat molt dur al nostre vulnerables i el seu impacte ha estat molt dur al nostre 
municipi on s'ha cobrat moltes vides.municipi on s'ha cobrat moltes vides.

Des del punt de vista del treball en equip ha estat molt Des del punt de vista del treball en equip ha estat molt 
positiu. Els set alcaldes de la Mancomunitat, de cinc colors positiu. Els set alcaldes de la Mancomunitat, de cinc colors 
polítics diferents, ens vam conjurar des del principi per polítics diferents, ens vam conjurar des del principi per 
lluitar pel benestar dels nostres veïns i hem creat una lluitar pel benestar dels nostres veïns i hem creat una 
aliança que ha anat estrenyent els llaços i que ha aliança que ha anat estrenyent els llaços i que ha 
demostrat que la suma de voluntats fa la força.demostrat que la suma de voluntats fa la força.

L'eina més important que tenim els ajuntaments per fer 
front als nous reptes que planteja la pandèmia és el 
pressupost: Aquest any 2021 hem augmentat les partides 
de Serveis Socials i Promoció Econòmica, i estem 
preparats per fer els canvis que siguin necessaris per 
gestionar les necessitats i demandes que vagin apareixent.

L'any 2020 ja es va encetar una línia d'ajudes per garantir 
l'alimentació i els subministraments a les famílies més 
vulnerables, es van potenciar les formacions i els 
programes de Promoció Econòmica per oferir recursos i 
eines a la població per fer recerca de feina o reciclatge, des 
d'Educació vam intentar corregir la bretxa digital de 
l'alumnat del municipi... Tenim molta feina per fer però 
tenim energia i motivació suficient per tirar-la endavant.

Els efectes de la pandèmia continuen. Com s'ha preparat 
l'administració per fer-hi front?

Hem aconseguit molts recursos de Diputació, de diferents 
conselleries de la Generalitat,  perquè hem anat tots a la 
una i hem sabut buscar i concentrar-nos en els aspectes 
que ens uneixen i no en els que ens separen.

Pràcticament ha passat un any des de l'anunci de 
confinament perimetral de la Conca d'Òdena. Quina 
valoració en fa d'aquest any de pandèmia?

A nivell personal i tenint en compte totes les pèrdues 
sofertes, el balanç és molt negatiu. Aquest virus ha estat 
especialment virulent amb els més grans, amb els més 
vulnerables i el seu impacte ha estat molt dur al nostre 
municipi on s'ha cobrat moltes vides.

Des del punt de vista del treball en equip ha estat molt 
positiu. Els set alcaldes de la Mancomunitat, de cinc colors 
polítics diferents, ens vam conjurar des del principi per 
lluitar pel benestar dels nostres veïns i hem creat una 
aliança que ha anat estrenyent els llaços i que ha 
demostrat que la suma de voluntats fa la força.

El coronavirus va ser especialment virulent a 
Vilanova del Camí on s'ha cobrat moltes vides, 
especialment de gent gran.

Hem de treballar perquè aquesta recuperació sigui 
possible. Vilanova del Camí i la Conca, ja pateixen 
uns índex d'atur molt elevats i, per això, des de la 
Mancomunitat estem treballant per revertir la 
situació i cercar alternatives que, de vegades no són 
del gust de tothom. Som conscients que la situació 
es pot complicar encara més i que les xifres de 
persones desocupades poden créixer en els pròxims 
mesos.

Estem contents perquè hi ha molt moviment en el 
polígon industrial on s'han comprat diferents 
parcel·les d'Incasòl per part d'empreses que volen 
instal·lar-se al municipi i generar ocupació. Tot i així, 
els alcaldes de la Conca, estem explorant altres 
alternatives com el PDUAECO, també amb l'objectiu 
de generar riquesa i crear ocupació.

I parlem d'una altra crisi, la social. Creu que aquest 
confinament i posterior estat d'alarma amb totes 
les seves restriccions han canviat la manera de 
relacionar-nos?

Els joves també ho estan passant malament, no 
poden gaudir del seu temps de lleure, de les 
relacions tradicionals, trobades... 

El mateix passa ara amb les vacunes. És necessari 
vacunar la població perquè és la única manera de 
frenar el contagi. Des de l'Ajuntament hem posat a 
disposició de Salut i del CAP, Can Papasseit per a la 
campanya de vacunació massiva.

A banda de la crisi sanitària, també estem patint 
una crisi econòmica  sense precedents. Moltes 
pimes han hagut de baixar la persiana, treballadors 
en ERTO, ajudes o incentius que no arriben o 
arriben tard. Creu que és possible la recuperació 
econòmica del territori?

O la gent gran, que ha vist limitada, i de quina 
manera, la seva vida, les activitats, les relacions. 

Psicològicament, aquesta pandèmia ens passarà 
factura a tots i totes. De fet, la regidora Eva Vadillo, 
havia detectat la necessitat dels joves de rebre 
assessorament i suport emocional i ha multiplicat 
per més de 10 les hores d'una professional de la 
psicologia de la mà del Consell Comarcal.

Sí, sens dubte. Aquesta pandèmia ens ha canviat a 
tots, especialment als més petits que han hagut 
d'acceptar, de manera sobtada, el fet de no poder 
sortir al carrer i d'haver de quedar amb els amics per 
videoconferència. 

L'episodi més greu es va donar a la residència Amavir 
on el brot va ser especialment virulent ocasionant 
més de 50 morts. La gestió d'aquestes morts, de 
totes  les que s'han produït al municipi, ha estat molt 
dura, per com s'han produït i pel tipus de comiat que 
estàvem obligats a fer dels nostres éssers estimats. 
Hi ha hagut moments de molta impotència.

Entenc perfectament el patiment de tantes i tantes 
famílies que han perdut algun ésser estimat perquè 
jo vaig perdre les dues iaies en 24 hores. No poder 
fer vetlla, ni comiat, ni tan sols abraçar a la família i 
compartir el dol, és extremadament dur i dolorós. No 
hi ha paraules per descriure aquest sentiment.

El Sars-Cov-2 ha provocat una important crisi 
sanitària que ha deixat al descobert un sistema 
sanitari amb moltes mancances: personal sanitari, 
llits, EPIS, ara vacunes...

Sí. Estem pagant les conseqüències de les retallades 
en el sistema sanitari de fa 10 anys. Durant molts 
anys, el Govern de la Generalitat s'ha ocupat d'altres 
temes com la independència i han oblidat les 
necessitats reals de la ciutadania. Aquesta pandèmia 
ens ha demostrat la importància de tenir un sistema 
sanitari potent, amb recursos suficients per treballar 
en condicions. Ha estat evident que en el moment 
en què el sistema sanitari es va col·lapsar, vam anar a 
la deriva. 

En un inici es va generar molta tensió entre 
l'Ajuntament i la residència Amavir a qui se li va 
retreure poca transparència i manca d'informació. 
Com són en aquests moments les relacions amb el 
centre Amavir?

En aquests moments, la relació és completament 
diferent i ho celebrem. Tenim contacte habitual amb 
la gerència que envia un report diari del què passa al 
centre. Això era el que demanàvem des d'un principi. 
Únicament volíem donar suport. Sabem que és un 
centre privat i que l'Ajuntament no hi té 
competències però estàvem preocupats per la 
situació i l'estat de salut dels residents.



El Punt Telemàtic que l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí es va posar en 
funcionament el 28 de gener a l'OAC del 
Mercat Municipal. Aquest punt d'informació i 
suport en la tramitació telemàtica s'adreça 
únicament a les persones de Vilanova del 
Camí. No està obert a veïns d'altres 
municipis.

Des del punt telemàtic s'ofereix informació, 
assessorament i orientació sobre els recursos 
existents i es dona suport per fer tràmits 
telemàtics amb les diferents administracions 
com l'Ajuntament però també amb la 
Seguretat Social, el SEPE o el SOC, entre 
altres.

El Punt Telemàtic funciona de dilluns a 
divendres de 8:00 a 15:00 h i dimecres també 
a la tarda, de 17:00 a 19:30 h. 

També podeu enviar la vostra consulta per 
correu electrònic a 
vnvc.punttelematic@vilanovadelcami.cat

L'Ajuntament ha ofert Can Papasseit com a 
centre de vacunació contra la Covid. 
Professionals del CAP de Vilanova del Camí es 
van desplaçar, el passat 31 de març, al centre 
polivalent per administrar la primera dosi de la 
vacuna Pfizer a 200 persones majors de 80 
anys. 

La campanya de vacunació avança a bon 
ritme, i les vacunes van arribant amb 
regularitat, per això aquest mes de maig ja 
s'han començat a administrar les primeres 
dosis a les persones de 70 a 75 anys.

Des d'aleshores, el centre de salut ha anat 
convocant a la població de més edat per 
administrar-los la vacuna. A  partir del 12 
d'abril, una vegada vacunada tota la població 
major de 80 anys, es va començar a vacunar 
les persones de 75 a 79 anys.

Vilanova del Camí ja ha vacunat
la població major de 70 anys

La irrupció de la pandèmia va 
impedir que l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí celebrés, com ho 
ha fet durant els darrers anys, el 
tradicional homenatge als 
matrimonis que celebren les Noces 
d'Or. Amb la voluntat de no deixar 
aquests matrimonis sense el seu 
merescut reconeixement, 
l'alcaldessa Noemí Trucharte i la 
regidora de la Gent Gran, Laura 
Pavón, els han lliurat al seu domicili 
una placa commemorativa i un ram 
de flors.

Els matrimonis homenatjats han 
estat: Ginés García Ribas i Emilia 
Caldera Villar; José Anton Germen 
Monge i Fabiana Galán Galán; 
Vicente Alfonso Alfonso i Andrea 
Rodríguez Martínez; Rufino Estévez 
Carrero i Enriqueta Prieto Rey; 
Alfonso Bertos Torres i Nieves 
Rodríguez Torres; Antonio Hueva 
González i María Ramírez Campillo 
i Fernando Fernández García i 
Ángela Costa Companyo.

L'Ajuntament vilanoví 
homenatja set matrimonis 
que van celebrar les seves 
Noces d'Or durant el 2020

Can Papasseit, 
centre de 
vacunació 
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6 El Punt telemàtic 
supera el centenar 
de tràmits telemàtics 
en poc més d'un mes
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Marc Castells ha adreçat paraules 
d'agraïment a totes les persones que 
van estar va primera línia, 
professionals de l'Hospital i de 
l'Atenció Primària, i també persones 
invisibles, “essencials en la gestió de 
la pandèmia”, que durant el 
confinament va donar també el 
millor d'ells mateixos per ajudar a 
superar totes les adversitats. 

Els alcaldes de la Conca d'Òdena, 
representants del Consorci Sanitari 
de l'Anoia, del CatSalut i de l'Institut 
Català de la Salut i també de 
l'Atenció Primària van recordar 
davant de l' Hospital Universitari 
d'Igualada la gestió d'aquest primer 
any de pandèmia.

“Tenim la sensació d'haver gestionat 
la tristesa de moltes famílies i per 
això vull reiterar el compromís 

institucional de fer un homenatge a 
les víctimes i les seves famílies quan 
la situació es normalitzi”. 

Un any més tard, els set alcaldes de 
la Conca recorden, en veu de Marc 
Castells, com es van conjurar per 
treballar plegats pel veïns i veïnes de 
la Conca, esperant el millor però 
preparats pel pitjor. El 12 de març de 2020, el creixent 

nombre de casos positius tant en 
professionals com en pacients de 
l'Hospital d'Igualada, van obligar al 
govern de la Generalitat de 

Catalunya a confinar els municipis 
d'Igualada,Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui i Òdena. 

En nom de l'assistència primària, la 
gerent de l'ICS de la Catalunya 
Central, Anna Forcada, va fer un 
agraïment als professionals de 
l'atenció primària que ha estat, va dir, 
“el gran mur de contenció que va 
evitar col·lapsar els hospitals”.  

La directora del SAP Anoia de l'ICS, 
Carme Riera, va assegurar que “els 
professionals de l'atenció primària 
han donat el millor d'ells mateixos”.

“Han estat capaços d'anar    
adaptant-se a la situació, de 
reaccionar i de reorganitzar-se per 
tirar endavant. Aquesta pandèmia ens 
ha canviat també la manera de 
treballar i ha posat de relleu la 
importància del treball en equip, en 
xarxa i multi disciplinar”. 

“Un any després l'atenció primària 
continua sent forta i la vacunació és la 
gran esperança”. 

Pel que fa al panorama actual, 
Castells ha refermat la seva confiança 
en la ciència per resoldre 
l'emergència sanitària.

“Aquella experiència va mostrar les 
necessitats que calia cobrir i des 
d'aleshores hem anat reforçant el 
sistema. En un any, s'han incorporat a 
l'Anoia 112 professionals per a 
funcions assistencials, 31 per a 
assistència primària, 62 per a 
professionals d'assistència 
hospitalària. Però també nous perfils 
per a fer el seguiment epidemiològic”

Imma Cervós, Subdirectora de Salut 
Pública de la Regió Sanitària de la 
Catalunya Central, ha explicat que 
aquest any s'ha viscut des de Salut 
Pública “amb molta angoixa i 
patiment però també amb la força i 
seguretat que et dona el treball en 
equip i l'aprenentatge constant”.

La delegada del departament de Salut 
a la Regió Sanitària de la Catalunya 
Central, Teresa Sabater, va recordar 
com el virus va sorprendre a gestors i 

professionals de la Salut i a tota la 
ciutadania en general sense 
coneixement del què era aquesta 
malaltia, sense tractament possible i 
sense recursos per a fer-li front. 

El gerent del Consorci Sanitari de 
l'Anoia, Ferran Garcia, destaca 
l'impacte que va tenir la Covid a 
l'hospital i recorda de manera molt 
gràfica i amb algunes xifres l'abast del 
brot que es va viure. 

Durant el primer mes es van posar en 
marxa diferents projectes com 
l'atenció i acompanyament a les 
famílies que tenien malalts 
ingressats. Donada la cruesa del 
moment, també es va posar en marxa 
un projecte de suport psicoemocinal 
als professionals, un suport que es 
manté en l'actualitat, ja que l'estat 
anímic dels professionals continua 
afectat. 

“Cal tenir també molt present 
l'horitzó d'una crisis social i 
econòmica que, si bé no serà 
catastròfica, sí que caldrà afrontar 
amb molta determinació”. 

També Jordi Monedero, director 
assistencial hospitalari, ha volgut 
posar èmfasi en la resposta dels 
professionals, la dedicació i el 
treball a vegades frustrant pel 
desconeixement inicial de la 
pandèmia.

“De tots els pacients ingressats en un 
any, el 30% van ser ingressats en un 
mes, de tots els pacients morts en un 
any, el 40% van ser èxitus en un mes i 
del total de professionals infectats en 

un any, el 60% van estar-ho en un 
mes”. 

A més de reforçar l'equip humà, 
Sabater ha destacat la inversió en 
seguretat assistencial i el 
desplegament de nous mòduls a la 
primària. S'han instal·lat al CAP Calaf i 
al CAP Anoia, a Vilanova del Camí i 
Santa Margarida de Montbui. 

Salut i Ajuntaments fan balanç d'un any de 
pandèmia en un acte davant de l'Hospital, 
primer clúster de la pandèmia a Catalunya

La campanya de vacunació 
aboca llum a un any que ha 
estat difícil i complex tant 
des del punt de vista 
sanitari com econòmic i 
social
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Veronica Amezcua
 

“Aquesta pandèmia 
ens ha posat a tots 

a prova i és un repte 
pel que fa a la salut 

mental”

Ho resumiria en una frase: “Deixa anar 
i confia”. Deixa anar les pors perquè 
ens bloquegen i confia en els 
professionals.

Un consell per sobreportar el que       
ens queda de pandèmia i de 
restriccions?

Quan deixem anar també necessitem 
omplir els buits que ens ha deixat la 
mort d'un ésser estimat, una feina 
perduda, l'avorriment o la pròpia 
adversitat. I, aquest buit es pot anar 
emplenant de petits grans moments, 
de noves experiències que convidin a 
descobrir racons, paisatges i persones. 
És un bon moment per crear noves 
oportunitats especialment amb les 
persones del teu entorn.

Des del punt de vista psicològic, la 
pandèmia ha agreujat algunes 
patologies que ja estaven presents o 
ha fet aflorar altres com episodis 
d'ansietat, depressió,  confusió, 
estrés.. així com els que es deriven dels 
processos de dol, o de la fatiga 
pandèmica. També han emergit tot el 
que són obsessions, manies, TOC 
(Trastorn Obsessiu Compulsiu) i, 
evidentment, davant de tota aquesta 
incertesa l'emoció que predomina és la 
por.

Hem demanat a la psicòloga Veronica 
Amezcua, que ens faci una valoració 
d'aquest any de pandèmia.

També hem de parlar d'incertesa 
laboral, econòmica... que també està 
generant molta angoixa. I de la 
frustració de les expectatives, davant 
un procés de vacunació que va 
abocant petits rajos de llum però que 
no acaben d'arribar.

La pandèmia, el confinament, les 
restriccions, les noves maneres de 
relacionar-nos ens estan afectant 
psicològicament. La por, l'angoixa, 
l'estrès o la incertesa són, sovint, 
conseqüència directa d'aquesta 
pandèmia durant la qual han 
augmentat alguns trastorns 
psicològics. 

Jo crec que podem parlar 
d'ambivalència: amb ganes però amb 
prudència. Amb ganes de retrobar-nos 
amb els amics, familiars, de recuperar 
la normalitat, les trobades, els dinars, 
les abraçades i els petons, però amb 
molta cautela perquè coneixem els 
efectes devastadors d'aquest virus.

Com ens afectarà l'aïllament social al 
qual ens ha sotmès aquest virus? 

Com ens ha afectat psicològicament 
un any de coronavirus?

Sí, alguns experts parlen fins i tot de la 
generació de la por on han aparegut 
noves fòbies: fòbia a estar en contacte 
amb la gent, a sortir al carrer, a 
contagiar-se. Han aparegut rituals de 
neteja, d'autoaïllament al domicili o 
l'habitació... I creiem que aquesta 
quarta onada portarà associats molts 
problemes de salut mental.

La negativa és que caldrà fer una 
revisió d'aquestes hores de connexió, 
sobretot pel que fa als adolescents i 
joves.

Quins són els aspectes que ens 
preocupen ara?

El coronavirus ens ha canviat la 
manera de viure, però també la 
manera d'acomiadar-nos en la mort. 
Com ens afecta?

Durant aquesta pandèmia hem parlat 
molt de les relacions virtuals i, en 
aquest cas, també podem parlar 
d'ambivalència perquè té una part 
positiva i una negativa. La positiva és 
que hem descobert que podem fer les 
coses d'una altra manera: hem 
descobert que es pot teletreballar, que 
es poden fer reunions telemàtiques, 
classes i formacions sense sortir de 
casa.

La incertesa, la inseguretat, la 
confusió... són emocions que van 
associades a aquest episodi en el que 
cada dia rebem instruccions confuses 

o informacions contradictòries. La por, 
la tristesa i la melancolia són també 
emocions molt presents perquè no 
hem d'oblidar que aquesta pandèmia 
ha causat més de 73.000 víctimes 
mortals i s'han generat processos de 
dol que no s'han pogut elaborar 
correctament.

Depèn de si el decés s'ha produït per 
Covid o si ha estat un procés natural. 
En aquest cas, el comiat és més 
personal perquè es pot acompanyar a 
l'ésser estimat fins l'últim moment. Si 
es tracta de Covid, no són els familiars 

que acompanyen aquesta persona sinó 
que ho fan els professionals.  És 
important però saber que en cap cas, 
marxen sols, i cal fer confiança.

Jo diria que aquesta pandèmia ens ha 
posat a prova, sobretot en la manera 
com ens relacionem davant de 
l'adversitat: amb resiliència, fortalesa... 
Sens dubte és un repte pel que fa a la 
salut mental.

Durant els primers mesos de 
pandèmia, hi va haver moltes 
persones que van experimentar 
angoixa i fins i tot por a sortir al 
carrer, per temor a contagiar-se. Tens 
la sensació que aquesta angoixa 
persisteix?

Aquest procés de confinament i 
restriccions ha estat especialment 
dur per als joves?
Jo crec que els joves han mostrat una 
gran capacitat d'adaptació als     
canvis, fins i tot pel que fa a les 
relacions socials, que han      
mantingut en format virtual i a     
través de les pantalles. Però hem de 
ser conscients de la importància que 
tenen per als joves aquesta relació 
amb els seus iguals per crear vincles.
A l'altra cara de la moneda, hi ha els 
joves que s'han saltat les normatives i 
les restriccions per la cara, malgrat que 
crec que no podem generalitzar.

Respecte al comiat d'un ésser 
estimat i els processos de dol, hi ha 
hagut canvis respecte de la primera 
etapa de la irrupció del virus?

En aquests moments hi ha més por, 
més angoixa, més estrés?

Hem de pensar en un canvi radical, 
d'ara endavant, pel que fa a les 
relacions humanes?

I evidentment, hem substituït les 
relacions personals per relacions 
virtuals a través de les pantalles. Tot i 
així crec que aquest procés ens ha fet 
veure la fortalesa i la capacitat 
d'adaptació que tenim els humans.

Sí. En aquest sentit hi ha hagut un 
aprenentatge i un temps d'adaptació. 
No és el mateix enfrontar-se a una 
mort sobtada que a una pèrdua on hi 
ha hagut una explicació i un 
procediment protocol·laritzat i, fins i 
tot un temps per preparar-se. Tot i així, 
la gestió del dol és molt personal i 
depèn,en gran mesura, de la capacitat 
i dels recursos de cadascú per fer-hi 
front.

La litúrgia també canvia: les vetlles, els 
funerals, el crematori... però fins i tot 
en aquest moment tan dur podem 
parlar de resiliència.

psicòloga
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“Qualsevol de les tres vacunes: Pfeizer, Moderna o 
AstraZeneca, són segures. És més, si prenem 
d'exemple Israel, on ja s'ha vacunat el 40% de la 
població, veurem que entre la població vacunada 
s'ha aconseguit tallar la transmissió del virus i reduir 
la mortalitat en un 98%”.

La vacunació contra la Covid-19 va començar de 
manera simultània a totes les comunitats 
autònomes el 27 de desembre de 2020. El procés 
segueix un protocol molt estricte pel que fa als 
col·lectius prioritaris: es va començar primer per les 
persones grans que viuen en residències i el 
personal tant sanitari com administratiu que 
treballen en aquests centres i es va continuar amb 
la vacunació dels professionals de la sanitat. 
Aquestes darreres setmanes, s'han vacunat les 
persones de més de 80 anys, i les de 70 a 79.

“Moltes malalties com la verola, el xarampió, la 
pòlio o el tètanus... s'han pogut eradicar o 
minimitzar gràcies a les vacunes. Per això i tot i que 
el procés de vacunació és voluntari, el consell és 
vacunar-se”. 

El tema de les vacunes, assegura Zabalza, continua 
generant dubtes en la població sobre la immunitat 
que poden proporcionar o sobre l'eficàcia que 

poden tenir segons la marca. 

Pel que fa a l'efectivitat de les vacunes, el Dr. 
Germán González, metge de família de l'EAP de 
Vilanova del Camí explica que les vacunes de 
Pfeizer i Moderna, elaborades a partir de RN, el 
component genètic, són efectives en un 95% i la 
d'AstraZeneca, elaborada seguint el mètode clàssic 
té una efectivitat del 82%.

“En aquests moments, el 80% de la població està a 
favor de vacunar-se i això és important perquè és la 
única manera de tallar la transmissió del virus i 
prevenir-ne el seu contagi”.

El passat mes de febrer es van començar a 
administrar les vacunes al personal dels cossos de 
seguretat: policia local, mossos, bombers i també 
al personal d'escoles i instituts. Malgrat que les 
vacunes s'administren tan ràpid com arriben als 
centres de Salut, durant el mes de març a Vilanova 
del Camí hi ha menys d'un 4% de persones 
vacunades contra el virus.

Des del CAP de Vilanova del Camí, la infermera 
Camino Zabalza, explica que es porta un registre 
exhaustiu de les persones que es vacunen i dels 
efectes adversos que poden patir després de rebre 
la vacuna. 

“A dia d'avui, però, no s'ha registrat cap efecte greu, 
únicament febrícules i malestar general que remet a 
les 24 hores”

En menys de dos mesos, diu el doctor Germán 
González, s'ha pogut demostrar que les vacunes 
són segures, eficaces i amb pocs efectes 
secundaris. Quan s'hagi vacunat el 70% de la 
població, afegeix, es podrà parlar d'immunitat de 
grup i es podrà recuperar la normalitat que teníem 
abans de la irrupció de la pandèmia. 

Dr. Germán González i Camino Zabalza
 “Vacunar-se de la Covid és important per 
tallar la transmissió del virus i reduir-ne 
la mortalitat”

Pilar Ibáñez i Marisa Lorente 
insisteixen en les mesures de contenció 
per frenar l'expansió del coronavirus

La Generalitat de Catalunya, a través del Procicat, 
avalua constantment la situació i modifica, en 
funció de les dades resultants, recomanacions i 
normes que tenen una afectació directa en la 
ciutadania. El toc de queda, els confinaments 
territorials, trobades reduïdes, bombolles de 
convivència,... es van modificant en funció de les 
dades disponibles a cada moment.

“Perquè la mascareta sigui eficient cal portar-la ben 
ajustada a la cara i al nas, així es garanteix 
l'efectivitat del filtratge”. 

Per tant, és important ventilar al màxim possible 
els espais tancats per afavorir una renovació d'aire 
suficient, així com realitzar a l'aire lliure aquelles 
activitats que ho permetin. En cas de rebre visites 
a casa, des del CAP recomanen ventilar bé els 
espais compartits abans, durant i després de la 
visita.

La mascareta és una mesura de protecció molt 
important, explica Marisa Lorente, terapeuta 
ocupacional del CAP de Vilanova del Camí, però 
perquè sigui efectiva, n'hem de fer un bon ús. 

També cal tenir en compte que després de 
manipular una mascareta caldrà rentar-se molt bé 
les mans i evitar tocar-nos la cara, els ulls, o el nas, 
ja que les mans, afirma la infermera del CAP 
vilanoví Pilar Ibáñez, són el principal mitjà de 
transmissió dels microorganismes, i per tant, de les 
infeccions. 

“De mascaretes,  n'hi ha de moltes classes i no totes 
protegeixen per igual. De més a menys, hi ha l'FPP2, 
que ens protegeix a nosaltres i als altres, la 
quirúrgica i la higiènica, que protegeixen als altres 
amb una efectivitat força alta, i la casolana, de la 
qual no es pot verificar la seva protecció”. 

La situació epidemiològica ha obligat a adoptar 
mesures especials de contenció de l'activitat social 
per tal de frenar la transmissió del virus de la 
COVID-19 i protegir la salut de la població.

Algunes mesures de contenció, però, com la 
mascareta, la distància social, el rentat de mans i la 
ventilació ja s'han convertit en un mantra per a la 
majoria de la població i la fórmula per evitar 
l'expansió dels contagis. 

Una altra de les mesures de contenció dels 
contagis és la distància de seguretat que ha de ser, 
com a mínim, d'un metre i mig, tant en espais 
tancats com a l'exterior.

“Les mans s'han de rentar amb aigua tèbia i sabó i 
que el rentat ha de durar entre 40 i 60 segons. 
Preferiblement ens hem de rentar amb líquid i amb 
pH neutre o amb solucions alcohòliques del 70%  
fins a l'alçada dels canells, amb moviments de fricció 
i rotació”.

La ventilació és una altra de les claus per evitar la 
concentració del virus en un espai tancat. S'ha 
demostrat, explica Marisa Lorente, que el risc de 
contagi del coronavirus en l'interior dels edificis és 
més elevat que en l'exterior.
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Ara fa un any, els municipis que formen part de la 
Mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD) van 
haver d'afrontar una situació inesperada i altament 
complexa de gestionar: un tancament perimetral. 

La decisió va marcar un abans i un després al si de 
la MICOD, que ara fa balanç del que van suposar 
per la institució aquelles setmanes crítiques.

Totes les decisions que es van prendre van ser fruit 
del consens i partint del fet que calia prioritzar la 
salut de les persones i protegir els col·lectius més 
vulnerables, i que això havia de ser compatible amb 
mantenir l'activitat econòmica tant com fos possible.

Els set alcaldes de la MICOD van tenir clar que 
s'havia de treballar conjuntament, i van reunir-se i 
comparèixer diàriament mentre va durar el 
tancament perimetral per comunicar, amb 
transparència, tota la informació veraç de què 
disposaven. 

D'entrada es va prioritzar atendre la situació 
sociosanitària, garantint l'abastiment de mascaretes 
i l'atenció a les persones vulnerables. Moltes 
d'aquestes accions es van fer en coordinació amb 
Creu Roja Catalunya.

Des del primer moment de confinament la feina de la 
MICOD es va centrar en aconseguir recursos de les 
administracions per fer front a la situació de la 
pandèmia.

Un any després, des de la MICOD es vol agrair a la 
ciutadania de la Conca d'Òdena que hagués respost 
de manera exemplar i amb fermesa, solidaritat i 
responsabilitat. És precisament gràcies a l'actitud de 
la ciutadania i dels seus representants que una 
situació que hauria pogut estigmatitzar la Conca 
d'Òdena es va acabar convertint en un exemple de 
superació per a la resta del país.

La MICOD fa 
balanç d'un any 
del tancament 
perimetral de la 
Conca d'Òdena i 
de treball conjunt 

M
ICO
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D'altra banda, la MICOD va obtenir i 
gestionar ajuts per als col·lectius més 
perjudicats pel tancament. Al mes de juliol 
signava amb el Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de la Generalitat de 
Catalunya un conveni d'un milió i mig 
d'euros per a la reactivació del Comerç de la 
Conca. Dos terços d'aquest ajut –un milió 
d'euros- es van destinar a ajuts directes pels 
establiments de comerç i restauració; en 
total se'n van beneficiar 780 establiments. El 
mig milió restant es va destinar a diversos 
projectes, com ara la creació del portal 
concacomerç.cat per aquells negocis que no 
tenien plataforma de venda online –s'hi van 
registrar 266 comerços dels diferents 
municipis de la Conca d'Òdena-. També es 
van dur a terme diverses campanyes de 
sensibilització perquè la ciutadania apostés 
per la compra local, com “Jo compro a casa” 
o “Vens i vinc” de suport a la restauració. 
Finalment es va destinar 82 mil euros a 
entitats de comerç, i 317 mil als 
Ajuntaments per dur a terme projectes de 
dinamització del comerç                   
municipal.

El 22 de març de 2020 la MICOD va posar en 
marxa el portal Conca Connectada perquè 
les empreses confinades poguessin proveir-
se entre elles i compensar, així, la  limitació 
de l'entrada de mercaderies al perímetre. La 
resposta va ser immediata i 130 empreses 
s'hi van subscriure com a usuàries.

Fruit del treball conjunt dels set 
municipis, a finals d'any el 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, a través del SOC, va 
presentar un Pla de Xoc per a la 
Conca d'Òdena amb un pressupost 
d'1 milió d'euros per a subvencionar 
projectes ocupacionals i de foment 
de l'activitat econòmica a la 
(concretament als municipis 
d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui i Òdena) per 
l'especial afectació econòmica que 
van patir amb el tancament 
perimetral del març i l'abril.

D'altra banda, des de la MICOD 
també es va impulsar la creació de 
l'Aliança per la Conca, que va tenir 
lloc el mes d'abril de 2020. Es tracta 
d'una iniciativa que agrupa els set 
ajuntaments de la Mancomunitat 
(Igualada, Vilanova del Camí, Santa 
Margarida de Montbui, Òdena, La 
Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) 
i una quinzena d'agents 
socioeconòmics del territori. L'ens 
treballa per abordar conjuntament els 
reptes de la Conca i es reuneix amb 
periodicitat per impulsar iniciatives i 
debatre aspectes d'interès comú, 
com el projecte de Pla Director 
urbanístic d'activitat econòmica de la 
Conca d'Òdena, que té un ampli 

consens dins de l'Aliança per la 
Conca. Així doncs, tant la pròpia 
Aliança com l'hàbit de treballar de 
manera conjunta i consensuada és un 
dels aprenentatges adquirits que la 
MICOD creu que perduraran passada 
la pandèmia.

Finalment, des de la MICOD s'alerta 
que, tot i que amb el pla de 
vacunació se superarà l'emergència 
sanitària, hi haurà encara molta feina 
per abordar les conseqüències socials 
i econòmiques de la pandèmia, i 
caldrà seguir treballant amb unitat 
com s'ha fet aquest darrer any i 
canalitzant tots els ajuts que es 
puguin aconseguir de les diverses 
administracions. En aquest sentit, per 
aquest 2021 la MICOD ha signat amb 
la Diputació de Barcelona un Pla de 
reactivació per a la Conca d'Òdena, 
que inclou ajuts per al comerç per 
valor de 250 mil euros, entre d'altres 
actuacions.

La Conca Connectada Un milió d'euros 
per al Pla de Xoc 
per a la Conca 
d'Òdena
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Xavi Sala
 

“La pandèmia ha 
augmentat la 

precarietat i la 
complexitat del 
tractament i les 

intervencions”

Cal potenciar el treball comunitari de Cal potenciar el treball comunitari de 
prevenció i detecció de necessitats ... prevenció i detecció de necessitats ... 
perquè no ens podem permetre que perquè no ens podem permetre que 
cap veí o família de Vilanova quedi cap veí o família de Vilanova quedi 
enrere.enrere.

La pandèmia ha suposat un La pandèmia ha suposat un 
agreujament de la situació de pobresa agreujament de la situació de pobresa 
de moltes famílies: persones que de moltes famílies: persones que 
s'han quedat sense feina, que cobren s'han quedat sense feina, que cobren 
mínims o que es troben enmig d'una mínims o que es troben enmig d'una 
gran inseguretat laboral. Són gran inseguretat laboral. Són 
problemes que s'afegeixen a la problemes que s'afegeixen a la 
problemàtica d'habitatge i fins i tot de problemàtica d'habitatge i fins i tot de 
salut. salut. 

Ha crescut el nombre de famílies Ha crescut el nombre de famílies 
ateses des dels Serveis Socials? ateses des dels Serveis Socials? 

Creu que hem arribat a una situació Creu que hem arribat a una situació 
estable o creu que la situació pot estable o creu que la situació pot 
empitjorar?empitjorar?

També, i arrel de la situació dels També, i arrel de la situació dels 
centres de dia i residències, des centres de dia i residències, des 
l'Ajuntament hem fet una aposta per l'Ajuntament hem fet una aposta per 
retardar la institucionalització de la retardar la institucionalització de la 
gent gran i facilitar que romanguin a gent gran i facilitar que romanguin a 
casa el màxim de temps possible, casa el màxim de temps possible, 
reforçant l'atenció a l'entorn reforçant l'atenció a l'entorn 
domiciliari. Actualment, tenim actius domiciliari. Actualment, tenim actius 
una cinquantena de serveis d'ajuda a una cinquantena de serveis d'ajuda a 
domicili per a les persones amb domicili per a les persones amb 
dificultats per a realitzar les activitats dificultats per a realitzar les activitats 
bàsiques de la vida diària.bàsiques de la vida diària.

La situació és força greu. La majoria La situació és força greu. La majoria 
de persones tenen ingressos de persones tenen ingressos 
mensuals provinents de salaris, mensuals provinents de salaris, 
prestacions contributives i no prestacions contributives i no 
contributives, pensionistes... que tot i contributives, pensionistes... que tot i 
tenir uns ingressos mensuals, són tenir uns ingressos mensuals, són 
insuficients per a poder cobrir les insuficients per a poder cobrir les 
seves necessitats bàsiques. Moltes seves necessitats bàsiques. Moltes 
famílies estant destinant més de la famílies estant destinant més de la 
meitat dels seus ingressos a poder meitat dels seus ingressos a poder 
pagar un habitatge i moltes altres no pagar un habitatge i moltes altres no 
en poden disposar pels excessius en poden disposar pels excessius 
requisits que marquen les requisits que marquen les 
immobiliàries.immobiliàries.

Les demandes més freqüents són Les demandes més freqüents són 
d'informació, orientació i d'informació, orientació i 
assessorament, tractament, tràmits i assessorament, tractament, tràmits i 
gestions. Són demandes que venen gestions. Són demandes que venen 
derivades de problemàtiques derivades de problemàtiques 
relacionades amb la situació relacionades amb la situació 
econòmica: ajut per pagament de econòmica: ajut per pagament de 
subministres, cobertura alimentació... subministres, cobertura alimentació... 
ja que tenen ingressos mínims o hi ja que tenen ingressos mínims o hi 
hagut un retard en el cobrament de hagut un retard en el cobrament de 
les prestacions a les quals tenien dret les prestacions a les quals tenien dret 
la majoria tramitades pel SEPE, per la majoria tramitades pel SEPE, per 
exemple. exemple. 

D'altra banda, persones que abans de D'altra banda, persones que abans de 
la Covid19 tenien una situació laboral la Covid19 tenien una situació laboral 
precària, la majoria dones que es precària, la majoria dones que es 
dedicaven al sector de les cures i dedicaven al sector de les cures i 

neteges de la llar  i que no estaven neteges de la llar  i que no estaven 
dins el sector de treball regulat, s'han dins el sector de treball regulat, s'han 
vist afectades de ple per aquesta crisi vist afectades de ple per aquesta crisi 
i han quedat fora del sistema de i han quedat fora del sistema de 
protecció. protecció. 

Quines són les principals demandes Quines són les principals demandes 
que s'atenen des de Serveis Socials?que s'atenen des de Serveis Socials?

Cal destacar que durant els primers Cal destacar que durant els primers 
mesos de Covid, i encara s'arrossega, mesos de Covid, i encara s'arrossega, 
moltes administracions van reduir la moltes administracions van reduir la 
seva atenció presencial i els serveis seva atenció presencial i els serveis 
socials bàsics es van convertir, una socials bàsics es van convertir, una 
vegada més, en el calaix de sastre. A vegada més, en el calaix de sastre. A 
tot això cal sumar-li que, una bona tot això cal sumar-li que, una bona 
part de les persones que atenem no part de les persones que atenem no 
disposen de coneixements ni eines disposen de coneixements ni eines 
digitals per fer tràmits telemàtics. Per digitals per fer tràmits telemàtics. Per 
aquest motiu, l'Ajuntament ha aquest motiu, l'Ajuntament ha 
contractat una persona, ubicada a la contractat una persona, ubicada a la 
OAC del Mercat – Punt Telemàtic, que OAC del Mercat – Punt Telemàtic, que 
ajuda a les persones a comunicar-se ajuda a les persones a comunicar-se 
digitalment amb l'administració. digitalment amb l'administració. 

En aquest procés de recuperació, En aquest procés de recuperació, 
quines són les prioritat dels quines són les prioritat dels 
Serveis Socials per al 2021?Serveis Socials per al 2021?

Es tracta sobretot de dones que Es tracta sobretot de dones que 
treballen en l'economia submergida, treballen en l'economia submergida, 
en tasques de neteja i / o cura de en tasques de neteja i / o cura de 
persones que han vist disminuït el persones que han vist disminuït el 
volum de feina. També d'habitatge, volum de feina. També d'habitatge, 
amb problemes pel pagament del amb problemes pel pagament del 
lloguer; de salut,  s'han detectat més lloguer; de salut,  s'han detectat més 
casos d'ansietat i tristesa arran de la casos d'ansietat i tristesa arran de la 
pandèmia, solitud i situacions de risc pandèmia, solitud i situacions de risc 
per maltractament. per maltractament. 

Cal continuar amb línies d'ajut Cal continuar amb línies d'ajut 
econòmic directe per assegurar la econòmic directe per assegurar la 
cobertura de les necessitats bàsiques. cobertura de les necessitats bàsiques. 
Cal treballar coordinament amb altres Cal treballar coordinament amb altres 
àrees, com Habitatge, per poder àrees, com Habitatge, per poder 
augmentar l'oferta de parc públic i/o augmentar l'oferta de parc públic i/o 
lloguers socials... També amb lloguers socials... També amb 
Promoció Econòmica per fer Promoció Econòmica per fer 
acompanyaments de millora en la acompanyaments de millora en la 
qualificació professional i treballar en qualificació professional i treballar en 
la recerca de noves fonts d'ocupació- la recerca de noves fonts d'ocupació- 

Ha augmentat la precarietat i la Ha augmentat la precarietat i la 
complexitat del tractament i les complexitat del tractament i les 
intervencions. Han augmentat el intervencions. Han augmentat el 
nombre de famílies que mai havien nombre de famílies que mai havien 
estat ateses per Serveis Socials i que estat ateses per Serveis Socials i que 
actualment necessiten suport. Hem actualment necessiten suport. Hem 
detectat l'augment de la desigualtat i detectat l'augment de la desigualtat i 
moltes persones que, abans de la moltes persones que, abans de la 
pandèmia, havien estat ateses per pandèmia, havien estat ateses per 
altres qüestions, actualment es altres qüestions, actualment es 
troben en situació de risc d'exclusió troben en situació de risc d'exclusió 
social. social. 

Així mateix hem aprovat un reglament Així mateix hem aprovat un reglament 
d'envelliment actiu per a què les d'envelliment actiu per a què les 
persones més grans de 80 anys persones més grans de 80 anys 
puguin accedir al servei de puguin accedir al servei de 
teleassistència de manera gratuïta i teleassistència de manera gratuïta i 
universal i garantir la seva seguretat al universal i garantir la seva seguretat al 
domicili. domicili. 

Així mateix cal seguir treballant per Així mateix cal seguir treballant per 
poder ampliar l'accés a la cobertura poder ampliar l'accés a la cobertura 
de Salut Mental des del propi de Salut Mental des del propi 
municipi, per donar accés a les municipi, per donar accés a les 
situacions d'ansietat, por, tristesa, situacions d'ansietat, por, tristesa, 
desànim que està ocasionant aquesta desànim que està ocasionant aquesta 
situació entre la població.situació entre la població.

En quina situació es troba Vilanova En quina situació es troba Vilanova 
del Camí després d'un any de Covid? del Camí després d'un any de Covid? 
Estem davant una situació de Estem davant una situació de 
pobresa extrema?pobresa extrema?

Segurament la situació empitjorarà Segurament la situació empitjorarà 
perquè amb l'estat d'alarma s'han perquè amb l'estat d'alarma s'han 
paralitzat actuacions com els talls de paralitzat actuacions com els talls de 
subministres, els desnonaments. Però subministres, els desnonaments. Però 
aquets  es tornaran a activar quan aquets  es tornaran a activar quan 
finalitzi l'estat d'alarma. Alhora caldrà finalitzi l'estat d'alarma. Alhora caldrà 
veure com es van resolent els ERTOS veure com es van resolent els ERTOS 
ja que comencem a veure gent que ja que comencem a veure gent que 
queda a l'atur finalitzant el contracte queda a l'atur finalitzant el contracte 
de treball, i ja ha esgotat part de la de treball, i ja ha esgotat part de la 
prestació, i la situació econòmica prestació, i la situació econòmica 
encara no hi ha indicis de recuperació.  encara no hi ha indicis de recuperació.  

També hem detectat un augment de També hem detectat un augment de 
les situacions de conflictivitat i les situacions de conflictivitat i 
violència intrafamiliar, problemàtiques violència intrafamiliar, problemàtiques 
de salut mental – tant infantojuvenil de salut mental – tant infantojuvenil 
com d'adults i per això hem ampliat com d'adults i per això hem ampliat 
els serveis d'ajuda a domicili amb els serveis d'ajuda a domicili amb 
l'objectiu de donar suport a aquestes l'objectiu de donar suport a aquestes 
famílies. famílies. 

Cal potenciar el treball comunitari de 
prevenció i detecció de necessitats ... 
perquè no ens podem permetre que 
cap veí o família de Vilanova quedi 
enrere.

La pandèmia ha suposat un 
agreujament de la situació de pobresa 
de moltes famílies: persones que 
s'han quedat sense feina, que cobren 
mínims o que es troben enmig d'una 
gran inseguretat laboral. Són 
problemes que s'afegeixen a la 
problemàtica d'habitatge i fins i tot de 
salut. 

Ha crescut el nombre de famílies 
ateses des dels Serveis Socials? 

Creu que hem arribat a una situació 
estable o creu que la situació pot 
empitjorar?

També, i arrel de la situació dels 
centres de dia i residències, des 
l'Ajuntament hem fet una aposta per 
retardar la institucionalització de la 
gent gran i facilitar que romanguin a 
casa el màxim de temps possible, 
reforçant l'atenció a l'entorn 
domiciliari. Actualment, tenim actius 
una cinquantena de serveis d'ajuda a 
domicili per a les persones amb 
dificultats per a realitzar les activitats 
bàsiques de la vida diària.

La situació és força greu. La majoria 
de persones tenen ingressos 
mensuals provinents de salaris, 
prestacions contributives i no 
contributives, pensionistes... que tot i 
tenir uns ingressos mensuals, són 
insuficients per a poder cobrir les 
seves necessitats bàsiques. Moltes 
famílies estant destinant més de la 
meitat dels seus ingressos a poder 
pagar un habitatge i moltes altres no 
en poden disposar pels excessius 
requisits que marquen les 
immobiliàries.

Les demandes més freqüents són 
d'informació, orientació i 
assessorament, tractament, tràmits i 
gestions. Són demandes que venen 
derivades de problemàtiques 
relacionades amb la situació 
econòmica: ajut per pagament de 
subministres, cobertura alimentació... 
ja que tenen ingressos mínims o hi 
hagut un retard en el cobrament de 
les prestacions a les quals tenien dret 
la majoria tramitades pel SEPE, per 
exemple. 

D'altra banda, persones que abans de 
la Covid19 tenien una situació laboral 
precària, la majoria dones que es 
dedicaven al sector de les cures i 

neteges de la llar  i que no estaven 
dins el sector de treball regulat, s'han 
vist afectades de ple per aquesta crisi 
i han quedat fora del sistema de 
protecció. 

Quines són les principals demandes 
que s'atenen des de Serveis Socials?

Cal destacar que durant els primers 
mesos de Covid, i encara s'arrossega, 
moltes administracions van reduir la 
seva atenció presencial i els serveis 
socials bàsics es van convertir, una 
vegada més, en el calaix de sastre. A 
tot això cal sumar-li que, una bona 
part de les persones que atenem no 
disposen de coneixements ni eines 
digitals per fer tràmits telemàtics. Per 
aquest motiu, l'Ajuntament ha 
contractat una persona, ubicada a la 
OAC del Mercat – Punt Telemàtic, que 
ajuda a les persones a comunicar-se 
digitalment amb l'administració. 

En aquest procés de recuperació, 
quines són les prioritat dels 
Serveis Socials per al 2021?

Es tracta sobretot de dones que 
treballen en l'economia submergida, 
en tasques de neteja i / o cura de 
persones que han vist disminuït el 
volum de feina. També d'habitatge, 
amb problemes pel pagament del 
lloguer; de salut,  s'han detectat més 
casos d'ansietat i tristesa arran de la 
pandèmia, solitud i situacions de risc 
per maltractament. 

Cal continuar amb línies d'ajut 
econòmic directe per assegurar la 
cobertura de les necessitats bàsiques. 
Cal treballar coordinament amb altres 
àrees, com Habitatge, per poder 
augmentar l'oferta de parc públic i/o 
lloguers socials... També amb 
Promoció Econòmica per fer 
acompanyaments de millora en la 
qualificació professional i treballar en 
la recerca de noves fonts d'ocupació- 

Ha augmentat la precarietat i la 
complexitat del tractament i les 
intervencions. Han augmentat el 
nombre de famílies que mai havien 
estat ateses per Serveis Socials i que 
actualment necessiten suport. Hem 
detectat l'augment de la desigualtat i 
moltes persones que, abans de la 
pandèmia, havien estat ateses per 
altres qüestions, actualment es 
troben en situació de risc d'exclusió 
social. 

Així mateix hem aprovat un reglament 
d'envelliment actiu per a què les 
persones més grans de 80 anys 
puguin accedir al servei de 
teleassistència de manera gratuïta i 
universal i garantir la seva seguretat al 
domicili. 

Així mateix cal seguir treballant per 
poder ampliar l'accés a la cobertura 
de Salut Mental des del propi 
municipi, per donar accés a les 
situacions d'ansietat, por, tristesa, 
desànim que està ocasionant aquesta 
situació entre la població.

En quina situació es troba Vilanova 
del Camí després d'un any de Covid? 
Estem davant una situació de 
pobresa extrema?

Segurament la situació empitjorarà 
perquè amb l'estat d'alarma s'han 
paralitzat actuacions com els talls de 
subministres, els desnonaments. Però 
aquets  es tornaran a activar quan 
finalitzi l'estat d'alarma. Alhora caldrà 
veure com es van resolent els ERTOS 
ja que comencem a veure gent que 
queda a l'atur finalitzant el contracte 
de treball, i ja ha esgotat part de la 
prestació, i la situació econòmica 
encara no hi ha indicis de recuperació.  

També hem detectat un augment de 
les situacions de conflictivitat i 
violència intrafamiliar, problemàtiques 
de salut mental – tant infantojuvenil 
com d'adults i per això hem ampliat 
els serveis d'ajuda a domicili amb 
l'objectiu de donar suport a aquestes 
famílies. 

Serveis Socials
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La sobtada irrupció de la pandèmia va 
obligar el govern de la ciutat a fer 
canvis en les partides pressupostàries 
amb l'objectiu de cobrir les necessitats 
que anaven apareixent. Una de les 
àrees més afectades va ser Promoció 
Econòmica, liderada pel regidor de 
Junts x Vilanova, Jordi Barón.

Podem dir que uns dels grans 
damnificats en aquesta pandèmia ha 
estat el sector de la restauració que 
encara avui veu limitat els seus horaris 
dràsticament impossibilitant que 
puguin treballar a les tardes o vespres. 
A partir d'aquí són múltiples els 
sectors que han patit severament 
aquesta pandèmia dins del comerç, 
autònoms, petites i mitjanes 
empreses, sobretot. 

En aquest moments estem centrats en 
el foment de la digitalització del 
comerç a través de l'atenció 
personalitzada i gratuïta; i en 
programes de reforç d'orientació 
laboral per ajudar als vilanovins que 
s'han quedat en atur. Per a les 
empreses i autònoms, ara 
començarem un programa de suport 
empresarial amb acompanyaments 
també personalitzats per a cada 
empresa.

El comerç i la indústria s'han hagut 
d'adaptar ràpidament als canvis 
provocats per la Covid19: venda 
online, menjar per emportar, 
repartiment a domicili... El fet de no 
poder sortir de casa o del municipi en 
determinats moments, ha produït un 
canvi de mentalitat en la manera de 
consumir en general. 

La Covid ha tingut efectes pel que fa 
a l'ocupació ? Creu que és possible la 
recuperació de Vilanova i del territori 
a mig termini ?

Com a titular de Promoció 
Econòmica com es va plantejar la 
situació al març del 2020 ?

La Covid19 ha provocat efectes 
devastadors en general, també a casa 
nostra, on s'ha incrementat 
notablement la taxa d'atur i, molt 
especialment, de l'atur juvenil que 
s'enfila fins el 40%. A partir d'aquí és 
difícil tenir la radiografia completa ja 
que moltes empreses encara estan en 
ERTOS, o amb contractes de jornades 
reduïdes, que no compten com atur 
però tenen un clar impacte en la 
situació de precarietat que viuen 
moltes famílies. 

L'anunci del confinament de la Conca, 
per part de la Generalitat, el 12 de 
març, va esdevenir, inicialment, una 
situació caòtica. Els primers dies, els 
vam passar atenent un allau de 
trucades d'empreses i comerços 
desorientats que no sabien què 
podien i què no podien fer, o que els 
aturaven a la sortida del terme sense 
deixar-los passar. 

A partir d'aquí es va establir un espai 
de treball -el primer cap de setmana de 
cada mes- a la seu de la UEA. Un espai 
on ens trobàvem els regidors de 
Promoció Econòmica de la Conca, la 
Consellera d'Empresa Àngels Chacón i 
la Junta de la UEA, per mirar de cercar 
respostes urgents davant el 
desconcert inicial i defensar els 
interessos dels nostres comerços i 
empreses que van patir severament la 
desinformació de tots aquells dies. 
Havíem d'unir esforços per optimitzar 
els recursos de què disposàvem.

Quines van ser les principals línies 
d'acció durant els primers mesos de 
pandèmia ? I amb quin objectiu es 
posen en marxa? 

Era evident que des de la Generalitat o 
el Govern Central no vindria cap ajuda 
per actuar amb celeritat, i des de 
l'Ajuntament vam habilitar una línia 
d'ajuts per als establiments comercials 
de 350 € amb una partida de 35.000 
€. També vam treballar per facilitar la 
venda en línia dels comerços així com 
el lliurament a domicili a partir de la 
difusió de directoris comercials i 
establint plataformes com 
“concaconnectada.cat” i 
posteriorment “concacomerç.cat”.  
Posteriorment, es van habilitar ajudes 
directes de 1.300 € per al sector de la 
restauració amb una partida de 
184.000 €, a banda de donar molt de 
suport informatiu al teixit comercial 
sobre les convocatòries d'ajudes de la 
Generalitat i l'Estat. 

Quins efectes ha provocat en el 
comerç i la indústria ? i en la 
restauració? Quins son els col·lectius 
i sectors mes afectats?

En faig un balanç molt positiu, crec 
que hem demostrat que és 
possible deixar de banda els colors 
i les ideologies polítiques per 
defensar el nostre territori en uns 
moments d'extrema gravetat. Això 
ens ha permès tenir mes força cara 
la Generalitat, la Diputació i l'Estat.  
I els projectes impulsats tenen 
molt més sentit fer-los 
conjuntament que individualment, 
atenent que conformem una única 
realitat urbana i d'aquesta manera 
som capaços d'optimitzar molt 
més els recursos que tenim. 

La idea és treballar sota 3 eixos 
prioritaris: Apostar pels programes 
d'orientació laboral i acompanyament 
de les persones en atur; apostar pel 
procés de digitalització i 
acompanyament dels establiments 
comercials de Vilanova; apostar per 
estimular la generació de més activitat 
econòmica, tant afavorint la 
implantació de noves empreses, com 
l'acompanyant de les existents que ho 
necessitin, especialment les petites, 
mitjanes i autònoms. 

Afortunadament tenim moltes 
empreses al territori d'aquets sectors. 
Només a tall d'exemple, en aquests 
darrers mesos hem vist com s'han 
venut la major part de les parcel·les 
disponibles al polígon industrial de 
Vilanova i això és una gran notícia per 
al municipi perquè són empreses que 
obriran en els pròxims mesos a casa 
nostra amb l'impacte positiu que això 
generi, tant en la recaptació 
d'impostos municipals, com en la 
generació de llocs de treball. 

Crec fermament que a mig termini 
Vilanova i el territori ens recuperarem i 
amb força, ja que malgrat la situació 
que estem vivint, també trobem bones 
notícies sobretot en el sector 

industrial de sectors que s'han 
consolidat i fins i tot enfortit com el 
logístic, l'alimentari,  el químic, el 
paperer o el tecnològic.

Quina es la seva estratègia per al 
2021?

Quin balanç fa de l'aliança dels 
municipis de la Conca i dels 
projectes que s'han impulsat 
conjuntament ? 

Jordi Barón
 

“Treballar plegats i amb 
objectius comuns ens 

ha servit per 
optimitzar 

els recursos 
que tenim” 

Promoció Econòmica



· El president de Vilanova Comerç, Albert 
Viscarri, assegura que comprar al municipi 
representa una avantatge per a la clientela 
però també per als establiments i les famílies 
que viuen d'aquests negocis.

· Viscarri insisteix en la necessitat d'anar 
digitalitzant el comerç local com una opció 
important per resistir l'envestida provocada 
per la Covid.

Vilanova Comerç fa cinc anys que funciona i té una 
cinquantena d'associats, que gaudeixen de 
diferents avantatges: dinamització i assessorament 
individual i grupal, convenis amb empreses 
associades, descomptes i formació gratuïta.

“També cal anar avançant en la 
digitalització del comerç local ja que és 
una opció important per resistir 
l'envestida provocada per la Covid”.

“Animem als establiments que encara no 
són socis, a fer el pas, perquè en aquests 
moments és important fer pinya per 
superar aquesta situació”.

L'entitat que assegura manté una excel·lent relació 
amb l'Ajuntament i Promoció Econòmica, està 
oberta altres col·laboracions amb associacions 
locals i comarcals. 

“Els esforços de l'entitat, amb diferents 
accions tenen com a finalitat incentivar 
la compra de proximitat. Convèncer als 
vilanovins i vilanovines que comprar al 
municipi representa una avantatge per a 
la clientela, però també per als 
establiments i les famílies que viuen 
d'aquests negocis”.

El 2020, assegura Viscarri, ha estat molt dur per al 
sector del comerç. La pandèmia però, no ha afectat 
de manera homogènia a tots els establiments i hi 
ha sectors com el de la restauració, les escoles 
d'idiomes i de repàs, o les agències de viatges que 
han patit amb duresa les restriccions Covid.

“És el moment per fer pinya i unir 
esforços perquè el comerç local i les 
pimes puguin fer front als reptes que 
planteja el futur”.  
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Vilanova Comerç 
anima els 
establiments 
locals associar-se 
per fer pinya i 
unir esforços per 
fer front als 
reptes de futur

L'Ajuntament de Vilanova del Camí i la Fundació PIMEC ofereixen un servei de mentoria empresarial a pimes i persones 
autònomes en dicultats per sortir de la crisi generada per la Covid-19. Un projecte que aposta per donar servei de 
suport i acompanyament personal i professional a les empreses a través de la metodologia 'emppersona'.

Les empreses que es vulguin acollir a aquest programa hauran de posar-se en contacte amb Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament de Vilanova del Camí per rebre l'assessorament oportú, trucant al 93.805.44.11_ext5 o enviant un correu 
electrònic a peconomica@vilanovadelcami.cat

Aquest projecte està nançat per la Diputació de Barcelona i forma part d'una de les iniciatives de suport al teixit 
productiu arran de la Covid-19.

Servei de mentoria 
a empreses i persones 

autònomes en dicultats 

mentori
ng

Reconeixement i gratitud
La irrupció de la Covid-19 ha suposat una sacsejada 
important per a tots nosaltres. Aquesta situació 
sobrevinguda ens ha obligat ha trobar respostes i cercar 
solucions en temps rècord, a reinventar-nos constantment i 
a adaptar-nos a la situació que exigia cada moment.

Però ha estat especialment important l'esforç ingent que 
han fet els sanitaris, el personal assistencial, de neteja, 
ambulàncies, serveis funeraris, Policia Local, Protecció Civil, 
Bombers… Tots s'han deixat la pell per cuidar de nosaltres i 
de les nostres famílies. MIL GRÀCIES !
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Des de l'inici de la pandèmia s'ha fet 
un seguiment estret de les persones 
grans i de les que viuen soles. Quines 
accions es van programar? 

Es va fer trucades des de diferents 
departaments de l'Ajuntament a partir 
d'un  llistat de la gent del municipi 
més gran de 60 anys. Alguns veïns, si 
no varen rebré la trucada, es perquè 
no tenen actualitzades les dades i 
seria molt important que s'actualitzin. 

La gent gran també feien gimnàstica 
correctiva a Can Papasseit, una 
activitat que va tenir molt bona 
acollida i que s'oferia en dos torns per 
donar cabuda a tothom. 

Actualment, no es fan aquestes 
trucades. Aquest seguiment es va fer 
per la situació tan greu que estàvem 
patint, perquè no es podia sortir de 
casa i sobretot, la nostra gent gran! 
Però tenen el departament de serveis 
socials al seu abast per demanar o 
preguntar tots els seus dubtes. 

L'impacte del coronavirus ha estat 
especialment virulent entre el 
col·lectiu de la gent gran. A Vilanova 
del Camí hem hagut de lamentar 
moltes pèrdues. Com ha afectat 
aquesta pandèmia al Casal de la Gent 
Gran i a les activitats que s'hi feien? 

Quina és la situació actual?

El Casal s'ha vist afectat molt 
greument. Hem de lamentar la pèrdua 
de quatre membres de la Junta, quatre 
grandíssimes persones, que a més de 
ser l'ànima de l'entitat tenien un gran 
compromís i un alt nivell de 
participació.  

Amb aquestes trucades, va saltar 
l'alarma amb repartiment d'aliments i 
en alguns casos, ajuda econòmica.

El Casal és per definició un espai de 
trobada de la gent gran. Abans de la 
pandèmia, aglutinava tota la activitat 
adreçada al col·lectiu de la gent gran: 
al matí s'hi feien diferents activitats 
participades especialment per dones: 
pintura, manualitats, jocs de taula, i 
llargues estones de conversa.

A la tarda, es feien els tallers de la 
memòria, els assajos de cant... I els 
homes hi anaven a fer les seves 
partides de cartes, de dòmino, a llegir 
el diari o simplement, a fer-la petar. 

I tot això, d'un dia per l'altre, i de 
manera sobtada, se'ls ha negat d'arrel, 
per precaució, per salut. Tot i que 
espero i desitjo que totes aquestes 
activitats es puguin recuperar ben 
aviat.

Ha estat un any molt complicat, 
desconcertant, i molt trist, des del 
punt de vista de les pèrdues humanes. 
Durant l'any 2019/2020 es van 
registrar 90 defuncions, i durant el 
2020/2021 se'n van comptabilitzar 
135.

Però cal mirar al futur i seguir 
treballant per oferir al col·lectiu noves 
activitats, noves expectatives, en un 
entorn segur. En aquest sentit, en 

col·laboració amb el Consell comarcal, 
estem mirant la manera d'oferir tallers 
de memòria online com vam fer amb 
les classes de gimnàstica correctiva 
durant la pandèmia, o fins i tot, 
valorem la possibilitat de fer-les a l'aire 
lliure. Però hem d'anar poc a poc i 
estar atents a les mesures que es 
puguin anar indicant des del Procicat.

Pel que fa a Igualtat, les celebracions  
del 8M d'aquest any, també s'han 
hagut d'adaptar a la nova situació.

Cada divendres, fèiem el bingo, i els 
guanyadors s'emportaven lots 

d'aliments. És feien actes culturals a 
través de l'associació i, sobretot, es 
ballava. Cada dissabte era una festa. 
Anar a veure'ls era increïble perquè la 
música i el ball, els feia disfrutar i viure 
moments molt divertits. Se'ls veia 
amb moltíssima energia! 

D'altra banda, les dones de 
l'associació ProCat, van fer un taller 
amb l'equip del SIAD, que va ser molt 
útil. I la biblioteca també hi va ser 
present, amb un seguit de 
recomanacions literàries. Destacar 
també el projecte compartit entre la 
regidoria d'Igualtat i l'escola Artístic 
que va acabar amb la difusió del 
videoclip “Mujeres bonitas”. Vull 
agrair la implicació i l'esforç de Sheila 
Grados, Rosalba Sánchez i Ermy 
González que davant l'oferiment no 
s'ho van pensar ni un moment i va ser 
un èxit. Mil gràcies!

Quin balanç fa d'aquest any de Covid 
i quines expectatives té per aquest 
2021?

Aquest any, la celebració del 8M 
també ha sigut atípica i les activitats 
que s'han programat es van fer 
seguint totes les mesures de 
seguretat. Es va penjar la pancarta  
que es va confeccionar des de la 
MICOD i també es va fer una activitat 
a Can Papasseit per visibilitzar 15 
dones d'arreu del món que ens han 
deixat el seu llegat. Va ser una 
experiència enriquidora que vam 
compartir amb l'alumnat de Vilanova 
del Camí.

Laura Pavón
 Gent Gran, Igualtat 

El Casal de la Gent Gran porta 
molts mesos tancats i les activitats 
adreçades a aquest col·lectiu s'han 
vist reduïdes a la mínima expressió. 

Són la resposta a les mesures de 
contenció del brot i alhora una 

protecció per a un dels col·lectius 
més vulnerables.

“Cal mirar al futur i seguir 
treballant per oferir a 

la gent gran noves 
expectatives en un 

entorn segur” 
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Eva Vadillo Margarit

¡Infinitas gracias!
No podemos ni queremos obviar el 
sufrimiento causado por la 
pandemia, como no podemos ni 
queremos obviar el agradecimiento 
infinito a la población de Vilanova 
del Camí. Gracias a todos los 
vecinos/as por vuestra colaboración 
y generosidad en los peores 
momentos vividos en el año 2020. 
Gracias a entidades, particulares, 
personal del ayuntamiento, 
comercios, policía, protección civil, 
sanitarios, etc, por hacer que 
aquellos días fuesen un poquito 
mas fáciles con vuestras 
aportaciones y vuestra 
colaboración desinteresada. Gracias 
a los centros educativos por 
acompañar en todo momento a 
nuestros Superhéroes en una 
situación jamás vivida. Gracias a 
los/las jóvenes por entender la 
importancia de lo que estábamos 
viviendo. Gracias a nuestros 
mayores por vuestra fuerza y coraje 
ante una situación que ha golpeado 
duramente a este colectivo y como 
no, nuestro abrazo de cariño y 
consuelo a aquellas familias que 
sufrieron pérdidas irreparables en 
unas condiciones de desconsuelo 
total. 

Hoy nos toca seguir caminando 
hacia la reconstrucción de lo que 
nos dejará esta pandemia, pero lo 
haremos, porqué Vilanova del Camí 
ha demostrado que es un pueblo 
unido, un pueblo valiente y un 
pueblo que mira al futuro desde el 
presente. ¡Gracias infinitas!

Esperem que aviat puguem 
reprendre l'activitat relativament 
normal i tornar a gaudir de la vida 
social i comunitària que tan 
identifica al nostre poble i als 
vilanovins i vilanovines.

Vanesa González Márquez

Per una altra banda, creiem que 
s'hauria d'haver intensificat l'esforç 
en ajudes directes, sobretot 
econòmiques, als comerços i 
establiments vilanovins per tal de 
fer front a les dificultats que han 
hagut d'assumir durant tots 
aquests mesos.

Com a municipi, a nivell col·lectiu, 
també ho hem patit, hem vist 
reduïdes les activitats i les 
programacions culturals i 
esportives, el tancament 
d'equipaments i serveis, els 
confinaments escolars... i sobretot 
la davallada econòmica dels 
comerços i establiments vilanovins.

Tot just ara complim un any de 
pandèmia. Un any en el que hem 
viscut situacions complicades i 
hem hagut d'acomiadar-nos, 
malauradament, de persones 
estimades que han patit de ben a 
prop les conseqüències la 
COVID19. Des d'aquestes línies 
doncs, volem donar el nostre 
condol i el nostre suport a totes 
aquelles famílies que han perdut 
un ésser estimat.

No volem fer crítica gratuïta de la 
gestió del govern municipal durant 
la pandèmia, perquè entenem que 
ha estat una situació 
extraordinària i complicada, però sí 
que ens agradaria manifestar la 
falta d'informació directa que hem 
tingut els membres de l'oposició.

Considerem que en moltes 
ocasions hem tingut coneixement 
de les actuacions del govern pels 
mitjans de comunicació o per 
altres canals que considerem no 
han estat els adequats.

Aquesta pandèmia ens ha atacat a 
totes i tots. I les vilanovines i 
vilanovins hem sabut fer front de la 
millor manera. Nosaltres, els tres 
regidors del grup d'ERC i la resta 
de l'equip, seguirem treballant per 
estar a la vostra alçada. 

Seguim, amb pandèmia o sense, 
sempre endavant!

Marc Bernáldez Domingo

Benvolguts/des veïns i veïnes, ens 
agradaria iniciar aquestes línies 
desitjant-vos la millor recuperació 
de salut, feina... i donant tot el 
nostre suport a aquelles que heu 
patit la pèrdua d'algun/a familiar, 
amic/ga, estimat/da. 

La tornada d'aquest butlletí és un 
fet més que ens dona senyals 
d'esperança per retornar a les 
nostres vides de fa un any. Tot i 
que potser ja res torni a ser igual. 
Per això els tres regidors d'ERC 
Vilanova hem volgut aprofitar el 
retorn del butlletí per dedicar-vos 
unes paraules. 

Volem agrair la vostra paciència i 
constància en tot aquest temps 
així com la vostra solidaritat i 
col·laboració entre veïnes i veïns. 
Sembla que aquesta crisi ens ha 
recordat el significat de viure en 
comunitat, de formar part d'un 
mateix context i de deixar enrere 
les diferències. 

Un any de crisi 
sanitària, social i 
econòmica

Al virus se ha añadido también una 
crisis sanitaria, social y económica 
que nos ha afectado a todos. El 
mundo entero ha cambiado, 
Vilanova ha cambiado. Pero hay 
ESPERANZA: esperanza en que las 
vacunas sean efectivas, en que 
podamos controlar el virus, 
esperanza en que la economía se 
recupere, que podamos hacer una 
vida como antes, normal.

Francisco Palacios García

Esperanza

Durante este tiempo Vilanova 
Alternativa hemos entendido, como 
no podía ser de otra forma, que 
había que dejar de lado rivalidades 
políticas, posturas diferentes, y 
sumar todos juntos para conseguir 
que los vecinos de Vilanova 
sufrieran lo menos posible las 
consecuencias de todo lo que se 
nos ha venido encima.

Y aquí seguimos, trabajando por 
nuestro municipio, aportando, 
proponiendo, recogiendo ideas y 
sugerencias de los vecinos para 
poder lograr entre todos una 
Vilanova mejor.

Desde hace más de un año vivimos 
una crisis sanitaria debido al virus 
Covid como nunca antes se había 
visto. Desde estas líneas queremos 
dar el pésame y todo nuestro apoyo 
a todos aquellos vecinos que han 
perdido familiares, amigos y seres 
queridos en general. 

Malgrat la duresa de la situació 
viscuda i que encara estem patint, 
des de l'ajuntament no hem parat 
de treballat més que mai, tirant 
endavant projectes per a seguir 
millorant Vilanova. Entre d'altres 
hem dut a terme mesures de xoc 
per a minimitzar l'impacte de la crisi 
habilitant ajudes directes per a 
comerços, autònoms i establiments 
de restauració, reforçat els serveis 
d'orientació i d'inserció laboral, i 
hem reforçat les ajudes socials tant 
a nivell existencial com d'educació i 
acompanyaments de suport 
emocional. 

D’altra banda, hem seguit treballant 
per atraure noves oportunitats a 
nivell industrial, amb la implantació 
de noves empreses als nostres 
polígons per a que aportin 
dinamisme econòmic a la nostra 
ciutat. Junts hem de seguir 
treballant per a fer créixer més que 
mai Vilanova del Camí.  

Jordi Barón 

Un any marcat per la 
pandèmia 
El darrer any ens ha marcat i posat 
a prova com a societat amb la 
pandèmia del covid-19, on molts 
vilanovins i vilanovines han perdut 
éssers estimats, patit el virus i les 
seves conseqüències tant a nivell 
econòmic com social, amb les 
corresponents restriccions i 
confinaments. En resum ha estat un 
any duríssim ple de desafiaments 
en tots els sentits, i també 
políticament. Des de les 
administracions hem hagut de 
reaccionar sense marge de 
maniobra per a poder donar 
resposta a les tantes i tantes 
demandes que ens anaven arribant 
de particulars, autònoms, 
comerços, empreses, etc. 

els grups 
municipals 
opinen

JUNTSACORD MUNICIPAL
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Quin reptes es planteja per aquest 
2021?

Aquest és el primer any que ens 
quedem sense Festa Major. Va ser 
dura la decisió? Tampoc hi ha hagut 
Saló de la Infància ni Revetlla de Cap 
d'any.

Amb molta tristesa i la incertesa de no 
saber què ens venia en cada moment. 
Resolent “in situ” tots aquells 
entrebancs que ens plantejava la 
situació: a mode necessitat - acció. Era 
un no parar de resoldre situacions mai 
viscudes en temps rècord i que encara, 
algunes conseqüències, segueixo 
tenint molt interioritzades a dia 
d'avui.

Tanmateix, en format més reduït s'han 
mantingut aquelles activitats que la 
normativa de cada moment ens ha 
permès. Mantenint una programació 
cultural i musical a l'Espai Jove Can 
Muscons des del mes de juny fins a 
finals de setembre. Aquesta, s'ha 
reprès a Can Papasseit en un format 
d'agenda cultural de primavera.

Tot  i que no es va poder realitzar la 
Festa Major, no es van anul·lar els 
contractes sinó que es van suspendre 
per poder recuperar aquelles 
actuacions no realitzades.  

Els primers mesos de l'estat d'alarma 
van ser molt durs. Com els recorda?

Molt dura. Fins l'últim segon vam 

estar pensant i programant diferents 
alternatives per oferir la nostra Festa 
Major. Va ser una decisió presa a 
contracor però coherent amb la 
situació que hi havia. El Saló de la 
Infància no va ser possible i es va 
adaptar a un seguit d'activitats en 
família al Centre Polivalent de Can 
Papasseit.

Recuperar amb l'esforç de tots i totes 
allò que teníem ara fa poc més d'un 
any. Tot i que aquesta pandèmia 
també ens ha ensenyat a adaptar-nos, 
a obrir-nos de ment a altres 
alternatives que no se'ns havien 
acudit mai i ens ha demostrat que una 
altra manera de fer, també és possible. 

Pel que fa a les Festes, com s'ha 
treballat? S'han hagut d'adaptar els 
formats en funció de la normativa 
però sempre sha lluitat per mantenir 
les propostes culturals.

Arran de coordinacions amb 
professionals de referència, ens 
consta que s'han vist agreujats els 
trastorns alimentaris entre els i les 
joves. Així com també, altres 
situacions de solitud, aïllament, 
ansietat,... En aquest sentit, s'ha 
ampliat el conveni amb el Consell 
Comarcal de l'Anoia i s'ha mutiplicat 
per 10 el servei d'una psicòloga 
especialitzada. 

Un dels efectes d'aquesta pandèmia, 
del què potser encara no som massa 

conscients té a veure amb la salut 
mental i la correcta gestió 
emocional.

I, els principals reptes en joventut? 

Atendre les necessitats de Salut 
Emocional dels i les joves del municipi 
que amb tot el tema de la pandèmia 
s'han vist agreujades. Aran del  
confinament, l'estat emocional dels 
infants i joves ha empitjorat i hem 
apostat per augmentar les hores 
d'atenció psicològica amb l'objectiu 
de donar suport a aquests joves.

Així mateix hem ajudat als joves i les 
famílies a fer la tramitació de beques 
per a estudis postobligatoris.

Quines han estat aquestes 
necessitats en matèria d'educació?

Així mateix vam assegurar el material 
necessari de desinfecció a les escoles, 
vam habilitar nous accessos a tots els 
centres d'ensenyament, des de les 
llars a l'Institut, per garantir circuits 
diferenciats d'entrada i sortida.

També hem mantingut i ampliat el 
servei d'Estudi Assistit i hem ofert 
orientació als joves que,  essent any 
de traspàs, finalitzaven la seva etapa 
educativa (ESO o Batxillerat) i havien 
d'escollir el seu itinerari.

La irrupció de la pandèmia de la Covid-
19 ha provocat la necessitat de 
modificar algunes prioritats en l'acció 
del govern de Vilanova del Camí. 
L'impacte i les conseqüències a nivell 
social han generat l'aparició de 
necessitats urgents que han hagut de 
ser ateses des de les diferents 
regidories.

La primera de les necessitats que van 
aparèixer va estar relacionada amb les 
classes online. Vam ser testimonis de 
l'existència d'una important bretxa 
digital al municipi i vam haver de 
resoldre-la el més ràpidament possible. 
Vam treballar per garantir l'accés a 
ordinadors i connexió a Internet per a 
totes les famílies amb nens en edat 
escolar i també vam oferir suport 
acadèmic  a aquell alumnat amb 
dificultats durant el confinament i a 
posteriori. 

Eva Vadillo

 
“Cal recuperar 

amb l'esforç de 
tots i totes allò 
que teníem ara 

fa poc més 
d'un any” 

Joventut, Educació I Festes
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Vilanova signa el ¡conveni del Pla Educatiu 
d'Entorn un instrument per millorar l'èxit 
educatiu i contribuir a la cohesió social
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· Vol ser un instrument per millorar l'èxit educatiu, contribuir a la cohesió social i donar continuïtat i 
coherència a les diferents accions que reben els infants i joves

pla local
d'educació 

El Pla Local d'Educació ha 
de definir els reptes de les 
polítiques educatives de 
Vilanova del Camí fins l'
any 2030

“Enguany se'ns plantegen grans reptes educatius però amb el 
compromís de tota la ciutadania estem convençuts que 
podem arribar allà on ens proposem”

- Afirma Eva Vadillo, regidora d'Educació, Joventut i 
Festes

Aquest 2021 l'Ajuntament de Vilanova del Camí amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, ha posat fil a l'agulla 
per dissenyar el Pla Local d'Educació que marcarà les 
línies educatives del municipi pels propers anys.

Si d'una banda, el Pla Educatiu d'Entorn (PEE) és una 
estratègia conjunta impulsada per la Generalitat de 
Catalunya que treballa sota uns objectius compartits a 
tot el territori català, el Pla Local d'Educació (PLE) ha de 
ser una eina aterrada a les particularitats del territori que 
vehiculi totes les intervencions que es duen a terme en 
matèria educativa al municipi i dissenyi les politiques 
locals que l'Ajuntament de Vilanova del Camí ha de 
seguir fins l'any 2030.

Durant aquest primer trimestre, s'ha constituït un 
nombrós grup motor amb diferents professionals 
municipals que, amb la participació dels centres 
educatius, les famílies i entitats del municipi, han 
elaborat un primer diagnòstic de la situació en la que es 
troba el municipi. 

Entre els professionals hi trobem representants de les 
àrees d'Educació, Joventut, Cultura, Esports, 
Comunicació, Serveis Socials, Participació Ciutadana, 
Festes, Agermanament i Solidaritat, així com, de serveis 
municipals com la Biblioteca Municipal, l'Espai Jove Can 
Muscons, el Centre Cívic del Barri de La Pau, la Ludoteca 
Municipal i el Centre Obert El Cireret. També formen part 
les professionals de Salut de l'Equip d'Atenció Primària 

del CAP de Vilanova del Camí en un                            
procés acompanyat pels Serveis de                               
Suport Municipal de l'àrea d'Educació                               
de la Diputació de Barcelona.

Un dels grans reptes del Pla és que l'educació              
sigui entesa com un tot. Aquest document                         
estratègic, busca ser una proposta de consens                   
tant a nivell polític, tècnic com social que permeti 
entendre l'educació com una continu al llarg i ample de 
la vida i que aglutini el potencial transformador de: 
l'educació formal, aquella que es duu a terme dins dels 
centres educatius o en l'àmbit acadèmica; l'educació no 
formal, reconeixent la gran tasca d'entitats, 
extraescolars i el món del lleure. I també, l'educació 
informal, com la que es duu a terme a casa, en la tasca 
educativa de les pròpies famílies o la que adquirim al 
relacionar-nos amb el veí o la veïna.
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pla educatiu
d'entorn

El Pla Educatiu d'Entorn s'engega en paral·lel amb 
el Pla Local d'Educació que aquest passat mes de 
gener va constituir el Grup Motor per elaborar la 
diagnosi inicial entre els diferents departaments 
de l'Ajuntament i servirà com instrument per 
definir la política educativa municipal pels propers 
4 anys.

- Destaca Eva Vadillo, regidora d'Educació, 
Joventut i Festes.

“Fa anys que Vilanova del Camí va perseguint dotar el 
municipi dels plans estratègics necessaris per donar 
un salt qualitatiu en l'educació de petits i joves. 
Aquests requereixen un seguit de requeriments tècnics 
que hem pogut garantir per aquest curs 2020 – 
2021 i els propers anys i, des del consistori, estem 
molt contents que es posi en marxa tant el Pla 
Educatiu d'Entorn com el Pla Local d'Educació ja que 
aquestes eines dotaran el municipi d'una resposta a 
curt, mitjà i llarg termini en matèria d'educació” 

Aquest conveni serà vigent des d'aquest curs 
escolar fins l'acabament del curs 2022-2023. Per 
aquest curs 2020-2021 comptarà amb un pla 
específic per la millora de les oportunitats 
educatives (PMOE) que dotarà al municipi d'una 
aportació econòmica de 76.193€ per impulsar 
diferents mesures com tallers d'estudi assistit, la 
creació d'un Servei d'Orientació d'Àmbit 
Comunitari (SOAC), el finançament 
d'oportunitats educatives més enllà de l'escola i la 
cobertura dels agents professionals que hauran de 
coordinar i dinamitzar el Pla Educatiu d'Entorn.

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha signat un 
conveni de col·laboració amb el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya per 
formalitzar el Pla Educatiu d'Entorn del municipi, 
una proposta educativa que vol donar resposta a 
les múltiples necessitats de la societat. 

El Pla Educatiu d'Entorn persegueix, en essència, 
la millora de l'èxit educatiu per a tot l'alumnat en 
totes les dimensions: personal, acadèmica, social i 
laboral. Amb el seu desenvolupament es vol 
afavorir la convivència, la cohesió social, el foment 
de la llengua catalana i la creació i/o el 
manteniment d'una xarxa educativa que doni una 
resposta global, integral i més eficaç als reptes 
educatius.
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Joves 
i Covid

Hi ha molts factors que influeixen en el benestar emocional del jovent 
vilanoví, com les desigualtats socioeconòmiques, la falta de 
motivació i percepció d'un futur digne; la precarietat, la desocupació i 
la bretxa laboral en comparació amb les seves famílies a la seva edat. 
Sense deixar de banda la joventut d'origen migrant, on la seva 
desocupació i precarietat encara és més visible i l'índex d'atur és més 
elevat. 

Des d'un punt de vista pedagògic, crec que no és una problemàtica 
d'estructura familiar o educativa en espais docents com les escoles o 
l'institut, com molts adults intenten justificar. Crec que la dificultat 
rau en l'acompanyament educatiu en espais d'oci, ja que, podem 
veure una gran mancança d'educació en lleure que engloba 
iniciatives i moviments educatius fora del currículum escolar i àmbit 
familiar. Iniciatives des d'on es treballen diferents valors relacionats 
amb el creixement personal com l'autogestió, el desenvolupament de 
l'autonomia individual i col·lectiva, l'ús d'eines i recursos quotidians. 
També es treballa la interacció, inclusió i descoberta de l'entorn on, 
de manera conjunta, es poden resoldre aquells conflictes que afecten 
directament la cohesió social, la convivència i l'harmonia entre les 
veïnes i veïns de Vilanova del Camí. 

Com a jove de Vilanova del Camí que ha marxat del municipi per 
manca de recursos i sortida laboral, puc dir que m'afecten els 
prejudicis que s'adjudiquen a les joves i l'estreta relació que les 
persones adultes tenen entre vandalisme i adolescència. Tothom 
sap que la COVID-19 ha tingut un impacte negatiu en la vida de les 
persones, però, i si la pandèmia mundial encara ha accentuat més 
aquestes desigualtats juvenils? Aquest col·lectiu s'ha vist greument 
vulnerat i afectat, amb poca o menys visió de futur que abans del 
confinament. Si féssim una anàlisi sobre què n'opinen les persones 
adultes de les conductes adolescents, veuríem com són plenament 
jutjades fins al límit de demanar més control sobre les seves vides. 

Com totes i tots sabem, a mitjans de març vam ser confinades a 
causa de la COVID-19, una malaltia infecciosa la qual majoritàriament 
les persones es recuperen sense necessitat de ser ingressades a 
l'hospital, però d'altres com les persones grans i amb afectacions 
respiratòries o cardíaques, tenen més possibilitats de ser casos greus 
i per tant, ser hospitalitzades. Les persones joves solem patir amb 
menys intensitat els símptomes del virus, tot i així, hem estat les 
més perjudicades per les mesures i restriccions que afectarà 
greument en el nostre futur i situació sociolaboral tant a curt com 
a llarg termini. 

Entre totes i tots, podem aconseguir que la nostra petita ciutat sigui 
més acollidora si deixem de competir entre nosaltres i comencen a 
estimar-nos i cuidar-nos.

Nerea García Rodríguez

Estimar Vilanova i reconèixer el sentiment de pertinença des que vaig 
marxar, és un acte d'amor propi, ja que, negar les meves arrels no farà 
del municipi on he nascut i criat un lloc més agradable i bonic. 
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Creus que la teva 
imatge a les xarxes 
socials es correspon 
amb la realitat?

Sí. Yo en Instagram intento 
mostrarme y expresarme como 
soy pero sí que es verdad que 
hay una presión por ser 
perfecta y no siempre puedes 
mostrarte al natural.

No. Las redes sociales son 
plataformas donde se miente ya 
que no se muestra como somos 
por dentro y sólo enseñan lo 
que tú quieres mostrar.

No. A les xarxes socials 
construeixes i projectes la 
imatge que vols. Petits 
fragments d’identitat que vols 
mostrar, no tot el teu jo.

Lia Jean, 21 anys

José Pardo, 16 anys

Rubén Casado, 27 anys

“el nostre 

espai”
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De dilluns a divendres 
de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h 

Cal demanar cita prèvia

Espai Jove Can Muscons
Camí del Cementiri, 15 · 08788 Vilanova del Camí

@canmuscons 679 964 683

espaijove@vilanovadelcami.cat 

·Informació Juvenil

·Orientació Acadèmica

·Orientació 

Laboral

·Orientació en Mobilita
t Internacional

·Suport a l'Associacionisme i la
 Participació Juvenil 

·Informació en Salut (emocional, sexual, consum,...)

·Informació sobre Habitatge

·Suport al talent juvenil

·Activitats, Xerrades i Ta
llers de diferents 

emàtiques d'interès juvenil

·Servei d'Estudi Assistit

·Espai de Deures

·Zona WiFi Gratuïta, Zona

d'Ordinadors i 

Zona de Lectura 

·Playstation, Futbolí i 

Ping-Pong 
·Concerts... 

i molt m
és!

Què hi puc trobar?
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Quin aprenentatge diria que ha 
adquirit en aquest any de pandèmia ?

Estem treballant en un parell de 

projectes que us explicaré quan els 
tingui més desenvolupats. El que sí 
m'agradaria per a aquest 2021, és que 
tornés la normalitat, per tornar amb 
els tallers, festes, actes... Tornar a 
omplir els carrers de gent passejant 
sense mascareta i que les nostres 
entitats culturals puguin tornar a 
reprendre les seves festes que tanta 
falta ens fan a tots. 

De tot s'aprèn i això m'ha fet aprendre 
moltíssim. Si hagués de definir amb un 
mot la Cultura en temps de COVID 
seria REINVENTAR. Crec que hem 
sabut reinventar-nos i, per mostra, 
moltes coses "reinventandes" han 
vingut per quedar-se.

Quins projectes li agradaria 
començar aquest 2021?

Malgrat que la situació actual és més 
estable que ara fa un any, es 
continua programant a curt termini i 
sempre tenint en compte les 
restriccions: aforament, distància... 
Com s'ha adaptat la regidoria a tot 
plegat? 

I els artistes, posen moltes 
condicions? 

El més complicat va ser i segueix sent 
RE-INVENTAR-SE, perquè darrere de 
cada activitat o festa que s'organitza, 
s'han de tenir molts plans B ... Sabem 
que el PROCICAT cada 15 dies 
dictamina noves mesures i hem de 
tenir totes les opcions possibles 
preparades o fins i tot anul·lar, en 
funció de les dades epidemiològiques 
que tinguem en aquests moments. 
Des del minut 0, totes les activitats 
s'han realitzat en espais segurs, 
complint totes les mesures de 
seguretat: gel, distància, mascareta, 
full de responsabilitat i aforaments 
limitats, com no podia ser d'una altra 
manera per garantir la total seguretat.

Com et comentava, sempre pendent 
del PROCICAT per adaptar-nos a les 
noves mesures i poder seguir 
programant cultura segura. Perquè 
des del primer moment vam tenir clar 
que amb totes les mesures de 
seguretat, havíem d'apostar per la 
cultura. Són moltes les persones que 
viuen d'això, artistes, companyies, 
tècnics ... i més que mai havíem de 
donar suport a aquest sector. A part, 
estem convençuts que la cultura és la 
millor teràpia amb la qual podíem i 
podem comptar, per distreure'ns i 
aixecar-nos l'ànim en aquests temps 
d'incertesa que ens ha tocat viure.

Els artistes, -bé, el sector en general- 
està passant per un mal moment, no 
posen cap condició a canvi i són els 
primers que entenen la situació i 
comprenen que se'ls pugui cancel·lar 
l'actuació en l'últim moment. Però en 
cas de cancel·lació, sempre intentem 
tornar-los a programar.

Recordo el primer dia, va ser un 
impacte que vaig viure amb molta 
angoixa i lògicament amb molts 
dubtes, sense saber què havíem de fer. 
No érem conscients del què se'ns 
venia a sobre i tampoc tenim un 
manual de què fer en cas de 
pandèmia, així que estava pendent 
sempre de les notícies, i del PROCICAT 
per poder gestionar ràpid i de la millor 
manera possible. 

Al principi, pensàvem que duraria uns 
dies, després es va allargar a setmanes 
i es va convertir en mesos... Van ser 
mesos molt durs de treball en una 
habitació de casa, que entre trucades i 
reunions telemàtiques, per estrany 
que sembli, poc veia a la meva pròpia 
bombolla familiar.

Quina valoració en fa de la 
participació de la ciutadania?

Les primeres setmanes i mesos van 
ser molt complicats. Com ho 
recorda?

Malgrat l'estat d'alarma, la regidoria 
de Cultura va continuar programant  
espais de cultura i donant suport als 
artistes. Ho va fer, això sí, respectant 
totes les normatives dictades pel 
PROCICAT. En ple confinament es van 
proposar concursos musicals, de 
vídeo, de fotografia... 

Què va ser el més complicat alhora 
de programar les activitats i els 
espais de cultura segurs?

La valoració és molt positiva, estic 
molt contenta de la gran participació 
que han tingut totes les activitats 
programades, tant en línia -quan no 
podíem sortir de casa- amb les 
fotografies i contes de Sant Jordi, 
Vilanova canta a casa, Càmera i acció 
és roda a casa... Com les que es van 
realitzar quan ja estava permès sortir, 
amb Les nits a la fresca de Can 
Muscons, l'agenda cultural de tardor i 
primavera, el Troba tions de Vilanova 
de Camí, el concurs de Narrativa, el 
Carnaval ... Tot i les circumstàncies, 
hem seguit fent poble i programant 
activitats segures.

Carlota Silva “Crec que hem sabut reinventar-nos 
i moltes de les coses 
"reinventandes" 
han vingut per quedar-se”

Cultura

entrevista



Vilanova del Camí, 
CIUTAT COMPROMESA
Durant aquesta pandèmia ha calgut fer pinya i treballar plegats per fer front 
amb garanties a la complexitat del moment. Han calgut molts esforços, per 
part de tots i totes, des dels infants a les persones grans, passant pels 
emprenedors, autònoms, comerciants, mestres i professors… Volem 
reconèixer i agrair totes les mostres de solidaritat i cooperació que s'han 
rebut des de març de 2020.
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Des de Cultura agareixen als veïns la seva participació, tant en la 
decoració de carrers i balcons, com també en el procés d'elecció dels 
guanyadors.

El concurs d'engalanar carrers per celebrar el Carnaval va ser un èxit i 
va sumar la participació de 900 veïns i veïnes de Vilanova del Camí.

Pel que fa als centres escolars, el primer premi dotat amb 300 € va 
ser per a l'Institut Pla de les Moreres. El segon, de 200 €, per a la llar 
La Baldufa i el tercer, de 100 €, per a la Llar d'infants El Molinet.

I en categoria individual, la decoració guanyadora va ser per “Els 
colors de l'Amazònia” del carrer Sevilla, 18 que va rebre un premi de 
200 €.

En la categoria de carrers el més votat va ser el “Constestoltes” del 
carrer Migdia que va guanyar el primer premi dotat amb 700 €. En 
segona posició van quedar “Les màscares de Picasso” del carrer Sant 
Josep i el tercer premi, se'l va endur el carrer Antonio Machado amb 
“Mascherata”.

Marta Ruiz, Mercedes García i 
Cristian Rubio són els 
guanyadors del concurs de 
màscares convocat per Cultura. 
Han guanyat respectivament el 
primer, segon i tercer premi de 
300, 200 i 100 €. 

A més a més, la màscara 
guanyadora, serà la que lluirà el 
Rei Carnestoltes del 2022.

L'Associació Cultural Camp del Rei va anunciar 
els guanyadors de l'edició del CarnivalBook, el 
primer carnaval virtual que convoca l'entitat 
però el 36è en el seu palmarès. Les 
guanyadores han estat Nora i Zoe "Llibres  
som", en la categoria Infantil, i “La llegenda       
de Sant Jordi” a la categoria de comparsa.

D'altra banda, la Comparsa Camp del Rei,  
guanyadora del Carnaval 2020, va ser 
l'encarregada de donar vida al Rei Carnestoltes 
i pregonar el seu llegat. 

El president de l'Associació Camp del Rei ha fet 
una valoració positiva d'aquest concurs que es 
va fer a través de Facebook.

Una paròdia sobre Alexa 
i una altra sobre les 
vacunes de la Covid 
premiades per l'AAVV de 
Sant Nicolau en el marc 
del Carnaval

L'Associació de veïns del barri 
de Sant Nicolau també es va 
sumar a la celebració del 
Carnaval amb la convocatòria 
d'un concurs de vídeos. Els dos 
projectes guanyadors van ser 
“Alexa” de José Maria Piris, i 
“Les vacunes” de Noemí 
Trucharte. 

La màscara de Marta 
Ruiz va ser la 
guanyadora del concurs 

El “Contestoltes” del carrer Migdia s'alça guanyador 
del concurs Carrestoltes per votació popular

Especial CARNAVAL 2021
Nora i Zoe amb "Llibres som" i la 
comparsa familiar “La llegenda de 
Sant Jordi” disfresses guanyadores 
del CarnivalBook 2021
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També recorda que el servei de préstec continua 
com sempre, amb una bona oferta de fons nou, 
i que no cal cita prèvia per anar a la biblioteca. 
Al llarg de l'any passat es van fer un total de 
477 préstecs virtuals i 10.039 en documents 
físics.

Això també es constata en les xifres, perquè 
l'any 2019 hi havia 31.820 llibres al fons 
documental, mentre que l'any 2020 ha 
augmentat a 38.197 el nombre total de 
documents. 

Les visites escolars, per exemple, en les quals la 
biblioteca posa especial interès, només van ser 
cinc al llarg de l'any passat, mentre que el 2019 
van superar la trentena. 

Les xarxes socials també han donat la possibilitat 
de mantenir el contacte amb l'equipament que 
té 1.119 seguidors.  La biblioteca ha actualitzat 
la pàgina web i ha organitzat activitats virtuals. 
Teresa Mas afirma que tenen “l'esperança de 
reprendre les activitats presencials quan les 
circumstàncies ho permetin”. 

És evident que “ha estat un any marcat per la 
pandèmia, el confinament i les restriccions”, com 
reconeix la bibliotecària vilanovina Teresa Mas. 

La biblioteca va tornar obrir el 25 de maig i ha 
continuat oferint els serveis que ha permès el 
Procicat. Segons assenyala Mas, des de 
l'equipament han aprofitat per “redistribuir el 
fons i el mobiliari, ingressar molts llibres nous, 
estrenar Instagram i reactivar el Facebook”. 

L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 
16 a 20 h i els matins de dijous i dissabte de 10 
a 13 h.

La memòria de l'any 2020 ha estat marcada per 
la pandèmia a tots nivells. A la Biblioteca de 
Vilanova del Camí constaten la situació 
excepcional que ha viscut l'equipament, 
sobretot pel que fa a les visites presencials que 
han estat poc més de 8.000 durant l'any 2020 
(concretament 8.076) enfront de les 22.843 
visites rebudes al llarg de l'any 2019. 

La Biblioteca: memòria d'un any 
marcat pel confinament 
i les restriccions 

· Des de l'equipament han fet públiques les estadístiques d'usos del servei durant l'any passat, 
on es constata el descens de visites presencials i l'augment del fons documental.

“La pandèmia ha incidit negativament 
en tots els àmbits de la societat, i les 
entitats que basem l'activitat en 
l'estreta relació entre persones, hem 
sofert un revés important que o bé 
afecta la continuïtat o almenys obliga 
a efectuar canvis en l'organigrama i 
model de funcionament. En el cas de 
l'Associació Cultural Camp del Rei, 
entitat de voluntat popular que sempre 
ha fet propostes dirigides a tot el 
veïnat, se'ns fa estrany projectar 
activitats on tinguin cabuda només uns 
pocs. Des que van començar les 
restriccions de moviment i reunió, 
només hem fet la Passejada del Rei 
Carnestoltes i el Concurs Infantil de 
Disfresses en modalitat virtual.

Perduda la inèrcia acumulada després 
de tants anys, toca llepar-se les ferides, 
esperar el moment per arrencar de nou 
i aprofitar la perspectiva que dona 
l'aturada forçosa per replantejar el 
format d'algunes de les activitats més 
tradicionals.

Quant al paper de les administracions 
públiques en general, i concretament 
als ajuntaments, els recordem que a 
vegades, ajuda més aplanar el camí i 
deslliurar-lo d'obstacles, perquè 
cadascú arrenqui al seu ritme, que 
donar empentes aleatòries”.

“El febrer de l'any passat Xarxa 
tancava amb eufòria un dia de funció. 
Just un mes després, havíem de 
cancel·lar l'obra el Peix Irisat. Es 
confinava la Conca d'Òdena. 

Un any després, avancem de mica en 
mica amb la programació. El mes 
d'abril vam poder gaudir de 
l'espectacle ajornat “Baobab, un arbre, 
un bolet i un esquirol”, de la companyia 
La Pera Llimonera, tancant així el 
cercle pendent des del confinament. 

Els mesos següents van suposar un 
parèntesi per a l'adaptació a la nova 
situació. Esperàvem tornar a 
programar aviat i ho vam intentar en 
alguna ocasió, però ens veiem obligats 
a anul·lar l'activitat, fins i tot abans de 
publicar-la. Finalment, per Nadal, ens 
retrobàvem amb xarxeros i xarxeres, 
amb la primera funció posposada.

Han estat setmanes de reunions i 
gestions per buscar noves formes de 
gestionar les sessions. Estem molt 
il·lusionats de poder tornar a 
programar de forma estable. I com a 
gran novetat, ara es poden comprar les 
entrades en línia.

Estem en deute amb els actors i actrius 
que van ser un gran suport durant el 
confinament, i els farem costat. La 
cultura és segura i us esperem al 
teatre!”.

Si ja abans era delicada la situació 
de les cases regionals, ara només 
sobreviuen. Han d'assumir 
possiblement la fi d'alguns 
projectes, però també busquen 
sortides, com l'ús dels equipaments 
municipals i espais a l'aire lliure per 
programar activitat. 

Després d'haver hagut de suspendre 
la Romeria Comarcal 2020 i el 
viatge programat a Alcántara, 
l'entitat no va poder tornar a fer cap 
activitat gairebé fins a la tardor, 
amb el festival de playback i 
després, una col·laboració 
nadalenca. 

Les restriccions han impedit 
recuperar el ritme de l'activitat 
habitual, una situació molt  
inestable que estan patint, no 
només des del punt de vista anímic, 
sinó sobretot econòmic, perquè 
sense font d'ingressos no poden 
mantenir les despeses fixes: lloguer 
del local, aigua, llum... El fet que les 
subvencions municipals estiguin 
condicionades a justificació per 
activitat, suposa un greu 
inconvenient. 

Aquest ha estat un any molt 
complicat també per a la Unión 
Cultural Extremeña Anoia. Malgrat 
la llarga aturada, la incertesa 
continua, perquè la situació 
sanitària no els permet aixecar el vol 
i reprendre la programació amb 
garanties. 

Les entitats 
en temps de Covid 
Associació Cultural 
Camp del Rei

Xarxa 
Vilanova del Camí 

UCE 
Anoia

VILANOVA DEL CAMÍ
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El 2020 ha estat un any molt complicat però 
penso que a la fi hem aconseguit posar-nos al dia i 
complir una bona part dels projectes que teníem 
en la nostra agenda.

Una de les prioritat va ser la urbanització de la 
zona del PMU-r3, un gran espai que ofereix una 
oferta comercial i lúdica molt important al 
municipi. Una obra important que es va poder 
tirar endavant malgrat la pandèmia.

Quina és la situació actual?

Ara mateix, una de les nostres prioritats és anar 
adequant el nostre municipi en totes aquelles 
infraestructures que s'han quedat desfasades o 
fora de normativa, com són voreres, l'asfalt dels 
carrers, manteniment i millora de les places, 
l'adequació de l'arbrat, etc.

Actualment els projectes en els que estem 
treballant és la reforma de la Plaça de la Pilota al 
barri Sant Nicolau, també començarem en breu, 
les obres de la Plaça dels Claramunt i també volem 
actuar en altres places com la Vilarrubias, i la 
Picasso.

Estem també en contacte amb els propietaris del 
PMU-r8, la zona del CAP, per trobar la manera de 
poder posar en marxa una possible actuació en 
aquesta zona.

Quins són els projectes de l'àrea a curt i mig 
termini?

De vegades, les coses no surten tan bé com ens 
agradaria i, és cert que la pandèmia ens ha 
complicat la feina. Un dels projectes que s'ha vist 
afectat ha estat la urbanització del carrer Joan 
Miró que es va començar al maig de l'any passat i 
que hauria d'haver-se finanlitzat al juny. L'empresa 
que se'n feia càrrec es va retirar i es va rescindir el 
contracte perquè, lamentablement, l'empresa es 
va dissoldre. Des del departament d'Urbanisme 
lamentem aquesta situació però no podíem fer-ho 
d'una altra manera. La bona notícia és que les 
obres s’han reprès i en pocs dies les podrem veure 
enllestides. 

Hi ha algun projecte que s'hagi vist aturat per la 
pandèmia?

Com vostè deia, les primeres setmanes de 
confinament van ser força complexes, quines 
van ser les prioritats dels professionals de l'àrea 
en aquells moments? 

“El 2020 va ser un 
any molt complicat 

però penso que 
hem aconseguit 

posar-nos al dia i 
complir una bona 

part dels projectes 
programats”

Urbanisme, Obres, Via Pública

Francisco José 
Saucedo

entrevista

També ha tingut efectes en l'àrea 
d'Urbanisme, Obres i via pública? 

Com ha afectat i com s'ha gestionat 
aquesta afectació?

Doncs sí, com en totes les àrees de 
l'ajuntament en l'àrea d'Urbanisme també 
hi va haver una aturada que vam haver de 

gestionar de la millor manera que vam saber 
i poder. Les primeres setmanes del 

confinament van ser les més complexes: 
primer perquè aquesta pandèmia ens va 

agafar desprevinguts i sense massa recursos 
i, d'altra banda, perquè era la primera 

vegada que teníem pràcticament tota la 
plantilla confinada a casa.

Vista la situació el que vam fer va ser donar 
prioritat a les qüestions més necessàries i 

urgents. Després, a mesura que s'anava 
normalitzant la situació i que el personal es 
va anar incorporant als seus llocs  de treball 

es van reprendre aquells projectes que 
havien quedat endarrerits.

Els efectes de la pandèmia i les mesures 
restrictives de l'estat d'alarma s'han deixat 

sentir en tots els àmbits: laboral, social, 
econòmic, cultural, esportiu, associatiu… 

El projecte s'estructura en cinc eixos: la reordenació i 
reestructuració vegetal; les petites obres en parcs i places; 
el foment del reciclatge, la protecció de la fauna i la 
programació d'activitats d'informació i divulgació. 
L'objectiu és implicar la ciutadania en els objectius 
mediambientals i fer-la partícip del projecte. Per això es 
proposaran un seguit d'iniciatives que inclouran xerrades 
informatives, conferències d'experts, excursions a la 
natura, i tallers que s'adreçaran a infants, joves, gent gran 
i públic en general.

Es tracta d'un projecte transversal que neix amb la 
voluntat d'anar transformant  la ciutat per fer-la més 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

En aquests moments, un domicili particular paga 119 € 
anuals en concepte de recollida d'escombraries, uns 32 
cèntims diàries de promig. I  amb la targeta de bonificació 
pot arribar a estalviar-se el 10%, és a dir, gairebé 12 €. Pel 
que fa a les bonificacions, s'ha proposat un escalat: Si es 
fan de 4 a 6 aportacions a l'any el descompte és del 3%, si 
es fan de 6 a 12 aportacions, del 5% i si se'n fan més de 
12, el descompte és del 10%.

Vilanova Natura, és un Pla que està en constant revisió i 
obert a les propostes que pugui fer la ciutadania.

La iniciativa municipal que promou l'ús de la Deixalleria es 
va posar en marxa l'1 de març i ja ha sumat la complicitat 
d'un centenar de famílies vilanovines. Cada vegada que 
una família fa ús de la Deixalleria, l'operari passa la targeta 
VilaNeta i com més vegades passi la targeta, més 
descomptes podrà aconseguir a la taxa de recollida 
d'escombraries de l'any vinent.

Vilanova Natura enceta un camí 
d'accions per aconseguir un municipi 
més amable, més net i més cívic

Més d'un centenar de famílies ja 
disposen de la targeta VilaNeta 
amb la què podran aconseguir 
una bonificació a la taxa 
d'escombraries
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“La màxima prioritat 
sempre ha estat la 

seguretat de la gent”

Règim Interior
Susana Gutiérrez

entrevista

La nostra prioritat ha estat sempre la 
seguretat ciutadana. Al principi de la 

pandèmia no sabíem a què ens estàvem 
enfrontant. Era la primera vegada que 
decretaven un tancament perimetral i 

tampoc ajudaven massa les informacions 
que anaven arribant en una situació 
sobrevinguda i molt complexa d'una 

malaltia que afectava greument la vida dels 
nostres conciutadans. 

La tasca de la Policia Local de Vilanova del 
Camí ha estat especialment intensa i 

important durant aquest estat d'alarma. Els 
agents han hagut d'intensificar els controls 

per fer complir la normativa sobre mobilitat, 
el toc de queda o el compliment de les 

mesures de restricció marcades per Salut.

Quines han estat les prioritats de la Policia 
Local i de l'àrea de Règim Interior en 

aquest darrer any?

Des de Règim Interior, tot l'esforç de la 
Policia Local, així com del cos de voluntaris 
de Protecció Civil, es va dirigir i concentar 

en la protecció i seguretat de les persones. 
Durant les primeres setmanes, es van fer 

tasques de coordinació amb altres 
administracions: repartint els ordinadors, les 

targetes menjador... i també vetllant pel 
compliment de les normatives que s'anaven 

dictant, la neteja i la desinfecció dels 
carrers, neteja i desinfecció dels espais 

municipals... He de dir que tant la Policia 
Local com Protecció Civil i l'equip de la 

neteja han fet una tasca increïble, tant al 
2020 com durant el 2021.

Com a regidora d'Interior i responsable directa de la 
Policia Local, Protecció Civil i el servei de neteja de 
l'Ajuntament he de dir que hem atès totes les demandes 
que se'ns han plantejat, cosa que no ha estat gens fàcil. 
Els agents de la Policia Local s'han bolcat en la seva 
tasca, han doblat torns quan ha calgut, han treballat fora 
de les hores de servei... perquè tot pogués funcionar amb 
certa normalitat... També estic molt orgullosa de la tasca 
que han fet, al costat de la Policia i de la regidoria, des de 
Protecció Civil. Hem passat de tenir dos voluntaris a 
tenir-ne 14, malgrat la complexitat del moment. 

Des de la Policia Local s'han fet molts esforços per 
col·laborar en altres accions que s'escapaven de les seves 
competències com felicitar els nens i nenes que estaven 
confinats. 

La Policia ha posat sancions tant durant el confinament 
com després. Durant el tancament, per exemple, havien 
de vetllar pel compliment de les normatives: el 
confinament municipal, el toc de queda, els tancaments 
de bars i restaurants, l'ús de la mascareta... sempre amb 
l'objectiu de fer complir la llei i preservar la seguretat i la 
salut de tots.

Durant aquest any llarg, és cert que hem vist certes 
actituds incíviques i fins i tot negacionistes, però us 
asseguro que no són tantes com us imagineu.

És per això que estem preparant una campanya per 
lluitar contra l'incivisme o, com a mínim, posar-li preu, 
perquè tothom sigui conscient de la despesa que ens 
suposa a tots.

Hi ha ciutadans incívics, però continuo dient que són una 
minoria. Amb les xarxes socials hem donat més altaveu a 
les conductes incíviques i el què representen pel nostre 
ajuntament. No us podeu arribar a imaginar quants 

diners s'inverteixen en arreglar el mobiliari que es fa 
malbé: papereres, contenidors, bancs, parets, en recollir 
els voluminosos que es deixen en qualsevol lloc del 
carrer... diners que es podrien destinar a altres coses de 
profit per al poble. 

Com veu la situació actual, és encara molt complexa? 
Creu que s'ha recuperat una certa normalitat?

Jo crec que ens hem acostumat a viure amb Covid: a anar 
amb mascareta, a portar gel... però després d'un any, la 
gent comença a estar cansada i em preocupa que baixem 
la guàrdia i es disparin de nou els contagis. 

Vol afegir alguna altra cosa?

La Policia Local ha imposat moltes sancions durant el 
confinament i posterior estat d'alarma? Per quines 
causes?

En general puc dir que estic contenta de com s'ha 
gestionat la pandèmia: des del govern, des de la plantilla 
de treballadors de l'Ajuntament i des de la ciutadania, 
especialment els infants. Ho hem fet el millor que sabíem 
i que podíem!

Quins han estat els aspectes més complexos de 
gestionar durant el dia a dia?

Tot ha estat molt difícil de gestionar però, vist amb 
perspectiva, crec que ha funcionat tot molt bé gràcies a 
l'equip humà que forma part de l'Ajuntament. Totes i 
cadascuna de les persones que treballen a l'Ajuntament 
han estat fonamentals per fer funcionar l'engranatge. 

Sí. La Policia ha informat molt més del què ha sancionat 
perquè l'objectiu –torn a repetir- no és la sanció sinó fer 
entendre a la població la importància de complir la 
normativa, de protegir-nos per protegir la resta de veïns i 
veïnes i evitar l'expansió del virus. Us puc assegurar que 
s'ha fet molta pedagogia.

Sí. Tot això encara no ha acabat i som conscients que 
sovint les informacions del Procicat no ens ho posen 
gens fàcil. Durant aquesta pandèmia hem estat a 
disposició de la ciutadania per resoldre els dubtes        
que anaven sorgint i que han estat molts i      
continuarem intentant donar resposta a les preguntes 
que ens vagin formulant.

I, per altra banda, no voldria acabar l'entrevista sense 
donar les gràcies a cada una de les persones que formen 
part de la Policia Local, de Protecció Civil, de l'equip de la 
neteja. Tots i cadascun d'ells han fet una gran feina, són 
un gran equip i es mereixen no només el reconeixement 
de la seva regidora sinó el de tota la població.

Bona part de la seva feina, però, ha estat més 
pedagògica i informativa, que sancionadora?

Aquesta pandèmia ha fet aflorar una part incívica entre 
la ciutadania? 
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“La posició més còmoda era 
tancar per la por i no 

fer res però en canvi ens
hem esforçat per 

adaptar-nos 
a la nova 
situació”

Esports
Rafael Gabarri

entrevista

Des de Vilanova, i en consonància també amb la resta 
de municipis de la conca, es va decidir crear unes 
subvencions adreçades a les entitats per garantir 
justament aquesta continuïtat esportiva.  

Des de la regidoria es va fer un gran esforç per poder 
oferir el màxim de serveis i propostes encara que fossin 
en un format diferent, sempre complint amb les mesures 
sanitàries i protocols marcats pel Procicat. També cal dir 
que els treballadors de la zona esportiva van fer una bona 

feina per tenir-ho tot a punt. Aquet esforç col·lectiu es 
tradueix en què tot ha funcionat molt bé, hi ha hagut una 
sensació general de control i d'higiene i la ciutadania ha 
pogut gaudir d'una manera o una altra de la pràctica 
esportiva.

És important donar suport per la continuïtat a les 
entitats i més en aquesta situació. Les entitats han patit 
molt i encara pateixen. S'ha de treballar per donar-los 
aire. Des de l'ajuntament, les Federacions i la Diputació 
som conscients que estem davant una situació 
extraordinària. Per part nostra, treballarem per garantir 
aquesta continuïtat en el marc de les nostres 
possibilitats.

Amb poques paraules i sense oblidar que estem en 
pandèmia, treballar com si no estiguéssim en pandèmia: 
contemplant escenaris, adaptant el què toqui, però 
actius. Amb la nova realitat la intenció és continuar 
oferint activitats i treballar amb les idees i projectes 
engegats, alguns dels quals s'han alentit per la 
pandèmia.

Com té previst seguir treballant durant aquest       
2021? 

Com ha afectat aquesta pandèmia  a l'àrea d'Esports i 
els serveis que s'ofereixen a la ciutadania i a les 
entitats? 

La regidoria d'Esports s'ha mantingut ferma en la 
voluntat de mantenir l'activitat esportiva de manera 
segura al municipi. S'ha reinventat per oferir propostes 
atractives. Com ho ha valorat la ciutadania? 

Més recentment s'han dissenyat les activitats de 6 en 
6, amb tardes/matins de gespa a Can Titó i rutes 
saludables per fer en bicicleta o a peu. Com s'han 
acollit aquestes iniciatives?

Esports ha d'oferir un ampli ventall d'iniciatives amb 
l'objectiu d'arribar a tots els públics. És cert que unes són 
més concorregudes que d'altres, però la qüestió és que 
es donen alternatives a tots i a totes i la veritat és que 
són ben rebudes i participen moltes persones.    
Destacar-vos, per exemple la reconversió de l'esport 
extraescolar als Patis en Joc, una proposta de grups 
bombolla acordada amb els centres educatius, que ha 
tingut molt bona acollida.

Amb moltes limitacions i restriccions per realitzar 
qualsevol activitat que ha suposat un esforç per poder 
continuar oferint serveis. Les situacions canviants      
com aquesta requereixen d'una permanent atenció, 
capacitat d'adaptació i comunicació entre els agents  
que conformen l'esport vilanoví. Tot i que la situació    
era la que era, sempre hi ha hagut voluntat i ganes de  
fer, dins el possible, per continuar donant serveis a 
tothom, fet que la ciutadania va agrair.

Molt bé, des d'Esports estem satisfets i contents. La 
posició més còmoda era tancar per la por i no fer res 
però la realitat és que la ciutadania tenia la necessitat, 
ara més que mai,  de tenir activitats com les piscines, les 
propostes de salut, la Sant Silvestre, la Pujada als  
dipòsits ...

Les restriccions per a contenir els contagis van afectar 
també a l'àmbit esportiu i a les activitats que requereixen 
contacte físic. Des de la regidoria d'Esports es van haver 
de reinventar i adaptar les propostes esportives a la nova 
realitat tenint en compte les mesures sanitàries i els 
protocols marcats pel Procicat.

Molt bé, al principi tot era nou i estrany per les 
restriccions degut a la pandèmia. Semblava que no 
podíem fer moltes activitats que abans eren normals 
però poder obrir piscines l'estiu passat, poder continuar 
fent classes d'activitat dirigida, encara que fos en format 
online, començar a fer entrenaments de pretemporada al 
setembre ... de forma diferent, sí, però fent alguna 
activitat, la ciutadania ho va agrair moltíssim. Va ser com 
donar aire en un moment en què la situació era molt 
dura i es va valorar de forma molt positiva.

En un primer moment es va apostar per fer les classes 
online, a través de plataformes com Zoom. Arribat 
l'estiu, també es va haver de fer un esforç extraordinari 
per oferir a la ciutadania la temporada de piscina, i 
l'esportiguay. Activitats tan consolidades com la Sant 
Silvestre o la Pujada als Dipòsits s'han ofert aquesta 
temporada en un nou format per fer-les segures. Com 
han funcionat aquestes propostes?
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L'equip sènior va retornar a 
la competició estatal al 
gener, però entremig hi ha 
hagut partits que no s'han 
pogut jugar, per causa de 
confinaments i positius 
d'altres equips. 

La base ha començat fa 
relativament poc a entrenar i 
poder jugar. Tot plegat ho 
encaren, com tothom, amb 
molts protocols de seguretat 
i prudència. Ara mateix, fins i 
tot amb optimisme, perquè 
tots els equips estan 
competint i entrenant. 

Actualment estan molt 
pendents d'aquesta nova 
onada de contagis. Esperen 
poder continuar i acabar la 
temporada amb la màxima 
tranquil·litat, dintre de la 
situació.

Des del Club Handbol 
Vilanova del Camí també s’ha  
viscut un any difícil. 
Semblava que començarien 
bé la temporada, amb força 
normalitat, però a l'octubre 
es va suspendre la 
competició i amb el temps, 
fins i tot els entrenaments. 

Van estar mesos amb 
entrenaments canviats 
d'horari, també fent menys 
sessions, però cap al 
desembre fins i tot aquesta 
activitat es va haver 
d'anul·lar. Van passar, doncs, 
un hivern complicat, perquè 
les famílies van decidir en 
algun cas que no era l'any 
adient per fer esport. En 
conseqüència han tingut 
baixes i han perdut 
ingressos. 

Per sort les competicions 
presencials tornen, ni que sigui 
en un format diferent. Gràcies 
a l'obstinació i suport de Junta, 
equip tècnic i famílies afrontem 
la temporada amb èxit, tant de 
resultats com de creixement 
personal i esportiu. No ens 
rendim. Estem lluitant per 
donar el millor a les nostres 
gimnastes i poder tirar 
endavant per molt de temps. 
Volem reivindicar que l'esport 
és salut i és activitat essencial.

El CG Ballerina va patir també 
un gran revés amb la 
pandèmia. S'ha hagut de 
reinventar per a subsistir. Hem 
passat dels entrenaments en 
línia, presencials en grups 
reduïts, fins a exclusius per a 
gimnastes federades, perquè el 
Procicat discriminava els 
esportistes escolars, per no 
disposar de llicència 
federativa, tot i tenir-ne 
d’escolar. Ens hem sentit 
abandonats, impotents i al fil 
de tirar la clau i tancar.

No tenim instal·lació         
pública per poder entrenar. 
Abans de la pandèmia 
utilitzàvem Can Papasseit,  
però des del gener se'ns ha 
denegat l'ús, amb la qual cosa 
només ens queda la nostra nau 
que econòmicament és un gran 
esforç. El govern no ha tret 
ajudes, però els pagaments 
d'instal·lació, gestor, 
assegurances... no perdonen. 

Les entitats 
en temps de Covid 
Club Handbol 
Vilanova del Camí CG Ballerina

Ben aviat,  però, van anar naixent noves propostes 
que es van trobar amb un públic fidel, resilient, i 
participatiu: Els Patis en joc, com a projecte 
escolar, les sessions d'adults en línia,  El Sant 
Dipòsit  i  La Primavera Esportiva en són una bona 
mostra.

En l'apartat de curses i activitats puntuals, Esports 
va optar per oferir el San Dipòsit, un híbrid entre 
la Cursa Sant Silvestre i la Pujada als Dipòsits, que 
permetia fer la cursa i la caminada en format 
familiar i també competir-la a través de 
plataformes de cronometratge. Les famílies van 
poder pujar a esmorzar o berenar al dipòsit, fruit 
d'una promoció que es va fer a través dels bars del 
municipi. Satisfació per la gran acollida de 
participants que es van afegir a la proposta.

Aquest any ha caigut el campionat de lleure de 
futbol sala, l'esport de veterans, els lloguers de 
pistes per aniversaris, les curses en format 
tradicional...

Finalment aquesta primavera, que tampoc ha 
pogut acollir la cursa Popular, s'ha optat per anar 
oferint propostes d'àmbit familiar, sota el nom de 
Primavera esportiva de 6 en 6 . Aprofitant 
l'aturada forçosa de la competició de futbol, es 
van oferir Tardes de Gespa a la Població, tot 
posant el camp a disposició de la ciutadania. 
També s'han proposat Les Rutes amb premi, un 
programa de caminades i de sortides en BTT, en 
petit comitè que reben com a premi un 
descompte per fer l'aperitiu al algun dels 
establiments adherits a la campanya.

Destacar la gran acollida dels Patis en Joc. L'esport 
escolar va haver de fer un gir per poder evitar les 
contínues limitacions de Salut. La solució va ser 
una proposta pactada amb els centres educatius: 
Els Patis en joc, que permetien un dia d'esport 
extraescolar a tots els infants, organitzats en 
grups bombolla. Fins a 400 alumnes hi van 
prendre part en la seva primera fase 'pilot', que 
després es va allargar i que es preveu activa fins a 
final de curs.

Limitació d'horaris, d'aforaments de vestidors, 
senyalització especial, traçabilitat, protocols, 
ventilacions i cites prèvies ... són conceptes que 
han estat a l'ordre del dia, amb els quals ha calgut 
lidiar en tot moment.

Han estat mesos de treball intens, colze a colze,  
amb les entitats esportives que han lluitat per 
sobreviure, malgrat l'adversitat.

La programació esportiva habitual es va veure 
clarament afectada

No ha estat una temporada fàcil. Els serveis 
esportius van adreçats directament a les persones 
i, en temps de restriccions per la pandèmia ha 
calgut efectuar molts canvis i reinventar projectes 
i activitats ajustades a la situació. A mesura que 
van anar desconfinant la població, calia donar un 
nou servei, que oferís activitat als diferents 
públics. 

L'esport de lleure tradicional, un dels més 
sacrificats

Tots aquells grups esporàdics majors de 6 
persones que no podien establir-se com a grup 
bombolla o com a grup estable federat no han 
pogut seguir amb la seva programació habitual. 
Alguns d'ells,  com la Penya Bética, han aprofitat 
per fer un gir i reinventar-se. Ells han optat per 
recrear novament l'antiga secció de BTT, Bética 
Bike, que els permet sortir a fer esport en l'entorn 
natural.

Esports i  entitats, un binomi imprescindible per 
garantir la continuïtat de l'esport base federat

Tot un món, el de les entitats esportives i l'esport 
base que belluga un gran percentatge de 
participants cada temporada. També aquesta.

Han calgut treballs continus de coordinació, 
d'unificació i de suport a les entitats, que han 
hagut de compartir la responsabilitat d'obrir i 
acceptar, a vegades a contracor, les limitacions. 

Esports Vilanova opta per mantenir-se actiu i continuar 
essent essencial, en temps de restriccions
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Esports ja treballa per a l'obertura de les piscines 
i les propostes d'activitats de lleure d'estiu. Tot i 
que està pendent dels diferents escenaris que es 
puguin presentar, confia en poder remuntar la 
quarta onada de la Covid i afrontar així un estiu 
actiu i participat. 

Més de 20 actuacions: Millora a les petanques, 
pintat de línies a les pistes i pavelló, 
senyalització, millora de la grada al camp de 
futbol, protecció de baranes, condicionament i 
desbrossat de jardins, de murets, de tancats. 
Millores en instal·lacions d'aigua del 
poliesportiu, camp de futbol i  piscina, un pla de 
pintura i un llarg etcètera que permetrà  tornar a 
l'activitat amb un bon rentat de cara.

Esports encara l'estiu amb prudència però 
avançant

Un agraïment especial a totes elles i als seus 
gestors. Han acceptat el repte i han procurat, 
cadascú amb la seva casuística, mantenir-se 
actius, malgrat tot. Agraïment que Esports fa 
extensiu també al seu personal, especialment el 
d'instal·lacions que ha ofert tota la 
presencialitat i adaptació possible.

De la mateixa manera Esports també vol agrair 
el suport real i continu del món supramunicipal, i 
en especial de l'equip tècnic de Diputació de 
Barcelona, amb qui ha pogut interpretar les 
normatives, acordar les pautes d'actuació, 
compatir experiències  i resoldre tots els dubtes 
que anaven sortint. 

Temps de manteniment i posta a punt dels 
equipaments

Degut a la davallada d'activitat, Esports ha 
pogut dissenyar i implementar un bon Pla de 
Millora al parc d'instal·lacions esportives 
municipals.
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ció “Proactives” 

“Proactives” es pot escoltar cada segon 
dijous de mes, després de l'informatiu 
migdia o seguint el podcast del programa 
a www.radionova.cat 

Obrim “Proactives” un nou espai a Ràdio 
Nova sobre seguretat ciutadana. La 
intenció és fer seguiment d'alguns temes 
que poden ajudar a la ciutadania a exercir 
la seva pròpia corresponsabilitat per 
protegir-nos d'accions que ens puguin 
provocar violència. Ho fem de la mà de 
l'Oficina de Relacions a la Comunitat de 
Mossos d'Esquadra, un dels principals 
instruments del que considerem la policia 
de proximitat. 

Després de molts mesos, el grup del Club 
Social Aidar de l'associació Salut Mental 
Catalunya-Anoia, ha tornat a Ràdio Nova 
per fer un nou espai del Positiva-ment que 
aquest mes d'abril s'ha centrat en 
l'impacte que la Covid ha tingut en la 
salut mental. 

I en el programa del mes de maig, l'equip 
del Positiva-ment parla de l'esperit de 
superació i ha portat al programa el 
testimoni de Judit Montserrat, una jove 
afectada per un TOC que ha escrit i 
publicat el llibre “El TOC y yo unidos de la 
mano”. 

Durant l'entrevista a Ràdio Nova, 
Montserrat reflexa els seus dubtes, pors... 
però també la seva valentia per avançar, 
pas a pas, guiada per professionals i 
recolzada per la família. 

En aquesta ocasió, també hem comptat 
amb la participació del col·lectiu jove del 
Club Social Aidar que ha fet un exercici de 
testimoniatge important amb la voluntat 
de trencar estigmes i animar a altres joves 
a parlar de la salut mental.

El nou espai de seguretat 
ciutadana de Ràdio Nova de 
la mà dels Mossos 
d'Esquadra

“Positivament”

El col·lectiu del Club Social Aidar 
torna a la ràdio per explicar en 
primera persona l'impacte de 
la Covid en la Salut Mental

“Salut des del CAP”

La veu i els consells dels 
professionals de la Salut, tornen a les 
ones de Ràdio Nova a l'espai 
“Salut des del CAP”

Ràdio Nova va recuperar el mes de febrer l'espai 
“Salut des del CAP” que fem en col·laboració 
amb els professionals del CAP de Vilanova del 
Camí. El programa que s'emet el darrer dijous de 
cada mes ha ofert tres entrevistes: el mes de 
febrer amb el Dr. Germán González i la infermera 
Camino Zabalza, van parlar de les vacunes, de les 
marques i dels beneficis que suposen.

A l'espai del mes de març, la infermera Pilar 
Ibáñez i la terapeuta ocupacional Marisa Lorente, 
van parlar de les mesures de contenció: 
mascareta, distància social, neteja de mans i 
ventilació, importants per contenir el virus i 
evitar contagis.

I aquest mes d'abril, hem parlat amb la infermera 
Marisol Oliva i la treballadora familiar, Eva 
Clapés, de l'exercici físic i dels beneficis que 
aporta al nostre organisme.


